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Sammanfattning 
Bakgrund: Det är vanligt att undersköterskor på äldreboende upplever påfrestande känslor i 
samband med vård av boende i livets slutskede och vid bortgång. Det har visat sig att stöd till 
undersköterskor vid påfrestande situationer är viktigt, dock är det ofta underprioriterat inom 
äldreomsorg. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka upplevelser 
undersköterskor, som arbetar på ett äldreboende, har av att vårda boende i livets slutskede och 
när de boende går bort samt hur de hanterar detta personligen och inom organisationen. 
Metod: Sex individuella och kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär genomfördes 
med undersköterskor på ett äldreboende i en stor kommun i Sverige. Resultat: 
Undersköterskorna upplever påfrestande känslor i samband med vård av boende i livets 
slutskede och bortgång samtidigt som de upplever att det är fint att få vara med den boende i 
livets sista stund. De använder sig av olika strategier för att hantera svåra situationer. Kollegor 
fungerar som ett stöd. Handledning kan underlätta i situationer som av dem upplevs som 
svåra, där många boende går bort under en kort period och när dödsfallen är utdragna. 
Fördjupad utbildning inom palliativ vård är viktigt och någonting som undersköterskorna 
önskar mer av. Diskussion: Påfrestande känslor som undersköterskorna upplever kan grunda 
sig i att de ser själva individen förändras och försvagas och inte det praktiska som vården 
innebär. 
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Abstract 

Background: It is common for nurses in nursing homes to feel stressful emotions associated 
with end-of-life care for residents and the residents deaths. It has been shown that support for 
nurses in stressful situations is important, however, it is often low prioritized in elderly care. 
Aim: The aim of this study is to investigate which experiences nurses, working at nursing 
homes, has about end-of-life care for residents and when the residents pass away. The aim is 
also to research how they handle this personally and within the organization. Method: Six 
individual qualitative interviews of semi-structured nature were conducted with nurses at a 
nursing home in a major county in Sweden. Findings: The nurses experience stressful 
emotions associated with end-of-life care for residents and the death of residents and that they 
at the same time experience that it is fine to be with the elderly at the end-of-life. They use 
different strategies to cope with difficult situations. Colleagues act as a support. Supervision 
can help in situations that are perceived as difficult for them, for example when many 
residents passed away in a short period of time and when the deaths become long-lasting. 
Further education in palliative care is important and something that the nurses wish more of. 
Discussion: Stressfull emotions that the nurses are experiencing may be based on that they 
see the whole person change and weaken and not based on what the practical care implicate.  
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Förord 

Ett stort tack till alla undersköterskor som deltagit i studien och delat med sig av sina egna 
erfarenheter och upplevelser. Tack även till ledningen på äldreboendet som var 
tillmötesgående och underlättade processen.  
 
Sist men inte minst, tack till vår handledare Christina Hjorth-Aronsson för all vägledning i 
uppsatsskrivandet.  
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1. Inledande avsnitt 
Detta avsnitt kommer att introducera läsaren inom ämnet undersköterskors upplevelser av att 
vårda boende i livets slutskede och när de boende går bort samt vilket behov av stöd detta 
medför. En definition av ett centralt begrepp kommer även att beskrivas. I en 
problemformulering kommer studiens relevans för socialt arbete med anknytning till 
undersköterskors arbete med svårt sjuka äldre att beskrivas. Slutligen kommer syfte med 
studien samt tillhörande frågeställningar att redogöras. 

1.1 Inledning 

Personal inom äldreomsorg ställs ofta inför uppgiften att vårda de allra sjukaste äldre. Vård av 
svårt sjuka kan väcka känslor hos personal samt vara påfrestande för dem (Beck, Törnquist, 
Broström & Edberg, 2011). Tillgången till platser på äldreboenden har minskat och det 
förekommer relativt höga krav på vård- och omsorgsbehov hos individen för att beviljas en 
plats (Äldrecentrum, 2012). Det är endast de allra sjukaste äldre, som inte klarar av att bo 
hemma, som placeras på landets äldreboenden (Socialstyrelsen, 2009). Bättre levnadsvillkor 
och sundare livsstil bidrar till att sjukligheten koncentreras till de sista levnadsåren samt att 
framsteg inom medicinsk forskning leder till att allt fler personer med hälsoproblem överlever 
till hög ålder (Batljan & Lagergren, 2000). Äldreboenden har allt mer blivit platsen där gamla 
människor tillbringar sina återstående dagar (Jenull & Brunner, 2008). 
 
Det är vanligt att personal på äldreboenden har långvarig kontakt med vissa boende, vilket 
kan skapa nära och empatiska relationer dem emellan. Personal beskriver ofta dessa relationer 
som familjeliknande och uppger att relationerna är en anledning till att de arbetar som 
omsorgspersonal (Schell & Kayser-Jones, 2007). Relationen som många gånger skapas 
mellan omsorgspersonal och boende bygger på närhet och det är denna närhet som på gott och 
ont påverkar hur den vardagliga miljön på äldreboendet förefaller sig. Närheten kan leda till 
en trygghet, men också ett beroende och känslomässiga påfrestningar för såväl den äldre som 
personal (Magnússon, 2009). Under en period på nio månader dör närmare 40 procent av de 
äldre på äldreboende (Socialstyrelsen, 2010). När en boende går bort kan det upplevas som ett 
stort stressmoment för omsorgspersonal (Jenull & Brunner, 2008). Döden kan betraktas som 
ett naturligt inslag inom äldreomsorg, den behöver dock inte bli lättare att hantera på grund av 
det (Magnússon, 2009). Omsorgspersonal påverkas ofta känslomässigt av en boendes 
bortgång trots att detta anses vara ett naturligt inslag i arbetet (Jenull & Brunner, 2008). 
Personalen kan även redan innan en boendes bortgång uppleva påfrestande känslor i och med 
att de kan förutse vad som kommer att hända (Seng Beng et. al., 2013). Vårdpersonal 
upplever också ofta tillfredsställelse i sitt arbete. Tillfredsställelsen grundar sig i att de känner 
att de hjälper och gör det så bra som möjligt för individer. Genom att uppfylla en individs 
önskningar samt se till hela personen kan det medföra upplevelser av glädje och stimulans i 
arbetet med svårt sjuka äldre (Wallerstedt & Andershed, 2007). 
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I och med att personal många gånger påverkas av de krävande situationer de ställs inför i sin 
yrkesroll kan det vara viktigt för dem att få reflektera över olika företeelser genom 
exempelvis grupphandledning (Josefsson, 2009). Handledning är dock något som idag inte är 
ett vanligt förekommande inslag inom äldreomsorgen, trots att det under en längre tid har 
talats mycket om dess betydelse (Melin Emilsson, 2004). Anledningar till frånvaron av 
handledning inom äldreomsorg kan vara på grund av brist på kompetenta och utbildade 
handledare, svårigheter att finna fungerande former samt av ekonomiska skäl (Äldrecentrum, 
2013). Utbildning avseende vård i livets slutskede, palliativ vård, är nödvändigt för att 
personal inom äldreomsorg ska kunna hantera äldres döende och bortgång (Teno, 2003). Det 
mesta av den palliativa vården inom äldreomsorgen utförs av undersköterskor, trots att denna 
personalgrupp ofta har en begränsad utbildning i vård av äldre i livets slutskede 
(Socialstyrelsen, 2006).   

1.2 Definition 

Palliativ vård och vård i livets slutskede har i denna studie lika innebörd. Beck et al. (2011) 
beskriver att palliativ vård omfattar tiden från att en individ får en prognos av en livshotande 
sjukdom där det inte finns någon bot, tills dess att döden inträffar. En åtskillnad mellan 
dödsfall som sker plötsligt eller är utdraget kommer att göras då det vid plötsliga dödsfall är 
vanligt att vård i livets slutskede, palliativ vård, inte hinner inledas innan den boende går bort. 
Vård i livets slutskede och tillfället när en boende dör kommer därför ha olika innebörd i 
denna studie. 

1.3 Problemformulering 

Fokus i denna studie är undersköterskor som arbetar på ett äldreboende samt deras 
upplevelser av att vårda boende i livets slutskede och när de boende går bort samt vilket 
behov av stöd detta medför. Ett uppmärksammande har gjorts angående att största delen av 
tidigare studier fokuserar på de äldre samt deras anhöriga och deras upplevelser men inte lika 
mycket från personalens perspektiv. Tidigare studier har i ett begränsat omfång berört ämnet 
avseende personalens upplevelser av palliativ vård och vid boendes bortgång och avsikten är 
därför att komplettera detta genom att även belysa personalens upplevelser och eventuella 
önskemål om stöd för att underlätta bearbetningsprocessen. Tidigare studier (se till exempel 
Munn, Dobbs, Meier, Williams, Biola & Zimmerman, 2008; McClement, Wowchuk & 
Klaasen, 2009) har betonat att det är vanligt att nära relationer skapas mellan personal och 
boende. I och med den nära relationen som kan skapas till de boende samt andra 
bakomliggande faktorer är det vanligt att undersköterskor upplever påfrestande känslor i 
samband med vård av boende i livets slutskede och när de boende går bort.  
 
Stöd, utbildning och handledning till undersköterskor är något som personal ofta efterfrågar 
och som har utmynnat i positiva resultat. Undersköterskors behov av stöd i palliativ vård samt 
vid boendes bortgång är någonting som har visat sig vara viktigt men att det är 
underprioriterat inom äldreomsorg. Studien har relevans för socialt arbete då personal inom 
äldreomsorg är en relativt bortglömd persongrupp inom forskning. Tidigare studier (se till 
exempel Munn et al., 2008; McClement, Wowchuk & Klaasen, 2009) påvisar dessutom att 
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det är känslomässigt påfrestande för personal när boende går bort och att det finns brist i stöd 
för dem i detta, trots en ofta förekommande efterfrågan hos personal. Frågan väcks då om 
någon form av stöd är nödvändigt för att skapa bättre arbetsförhållanden och kunskap som 
kan underlätta för undersköterskor i deras arbete.  
 
Trots tidigare forsknings relevanta slutsatser har det i denna studie uppmärksammats att de i 
hög utsträckning, med ett fåtal undantag, inte studerat upplevelser av att vårda i livets 
slutskede och boendes bortgång hos undersköterskor som arbetar på äldreboende, samtidigt 
som de har beaktat hur de hanterar detta personligen och inom organisationen samt om 
personalen har något eget förslag på stöd i samband med detta. Tidigare forskning har 
därmed, i hög omfattning, inte studerat dessa fyra faktorer parallellt med varandra. Denna 
studie kommer att komplettera forskningsfältet avseende ämnet genom att beakta alla fyra 
faktorer samtidigt.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka upplevelser undersköterskor, som arbetar på ett 
äldreboende, har av att vårda boende i livets slutskede och när de boende går bort samt hur de 
hanterar situationer i samband med en boendes bortgång personligen och inom 
organisationen. 

1.5 Frågeställningar 

- Hur uttrycker undersköterskorna sina känslor av att vårda boende i livets slutskede 
och vid bortgång? 
 

- Hur hanterar undersköterskorna känslomässigt att vårda boende i livets slutskede och 
bortgång? 

 
- Erbjuder ledningen stöd till undersköterskorna i samband med vård av boende i livets 

slutskede och vid bortgång 
 

- Hur uttrycker undersköterskorna sina egna behov av stöd i samband med vård av 
boende i livets slutskede och vid bortgång?                               

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare studier att presenteras vilka är relevanta för ämnet vård- och 
omsorg av äldre samt yrkesrollen som vårdpersonal inom äldreomsorg. Syftet med denna del 
är att det ska bidra med en översikt av det aktuella kunskapsläget genom att redovisa 
slutsatser som tidigare studier har klarlagt inom ämnet. 

2.1 Känslor kring döden 

Många studier påvisar att vårdpersonal känslomässigt påverkas när en boende går bort genom 
att de visar sorg, saknad och ledsamhet (se till exempel McClement, Wowchuk & Klaasen, 
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2009; Munn et al., 2008). Det är vanligt att nära relationer mellan vårdpersonal och boende 
skapas inom äldreomsorg. I samband med en boendes bortgång kan personal, på grund av den 
nära relationen, uppleva påfrestande känslor (McClement, Wowchuk & Klaasen, 2009; Munn 
et al., 2008). Personal upplever ofta relationen till boende som familjeliknande då de bryr sig 
om dem, hjälper dem samt att de är en del av de äldres liv (McClement, Wowchuk & Klaasen, 
2009). 
 
När en vårdgivare upplever att en vårdtagare förlorar förmågan till kontroll över sitt liv, att 
fatta egna beslut samt sin fysiska kapacitet, kan de uppleva det som påfrestande (Mallet, 
Price, Jurs & Slenker, 1991). I situationer där vårdpersonal före en boendes fysiska död kan 
förutse, på grund av nedsatta förmågor, att en boende kommer gå bort kan sorg inträda. När 
en boende förlorar sociala och fysiska förmågor, men fortfarande är vid liv, benämns detta 
som social död (Sweeting & Gilhooly, 1997; Timmermans, 1999). 
 
Rickerson et al., (2005) uttalar att det finns olika faktorer som kan ha en inverkan på att 
symtom av sorg, hos vårdpersonal som vårdar individer i livets slutskede, uppkommer. De 
beskriver att personal får fler symtom om det är många vårdtagare som går bort under en kort 
period, om de har haft en nära och långvarig relation till den boende samt om de förlitar sig i 
för hög utsträckning på informellt stöd. Vårdpersonal kan påverkas, både på arbetsplatsen och 
privat, i samband med vård av svårt sjuka boende och bortgång, genom att de upplever 
känslomässiga påfrestningar i form av sorg och nedstämdhet (Elkington, 2000; Wilson & 
Kirshbaum, 2011). 
 
Dunn, Otten och Stephens (2005) för en diskussion om att vårdpersonalens erfarenhet av att 
vårda boende som är döende påverkar hur de upplever detta. Ju mer erfarenhet vårdpersonal 
har, desto mer positiva attityder till vården har de. Andra faktorer som kan påverka att 
personal upplever döden som någonting positivt är att döden kan betraktas som ett sätt att fly 
från smärta då den boende får frid. Elkington (2000) beskriver att upplevelsen av sorg skiljer 
sig i personalgruppen när en boende dör beroende på vem som har dött, hur det inträffade 
samt andra omständigheter kring bortgången. Andra studier (se till exempel Österlind, 
Hansebo, Andersson, Ternestedt & Hellström, 2011; Beck et al., 2011; Elkington, 2000) 
framhåller även att en boendes bortgång kan medföra känslor av lättnad och frid hos 
vårdpersonal då den boende inte behöver lida längre samt att döden inträffade vid rätt 
tidpunkt. Beck et al. (2011) påvisar att vid situationer där personal upplever lättnad över en 
boendes död känner de inte behov av stöd för att prata om det. Shorter och Stayt (2009) 
beskriver att vårdgivare upplever en vårdtagares bortgång som mindre traumatisk om 
individen har fått en god död, att den var väntad samt att de har gett individen optimal 
omvårdnad. Jenull och Brunner (2008) reflekterar över att det är påfrestande för personal 
oavsett om dödsfallet har skett plötsligt eller varit utdraget, men att händelserna kan uppfattas 
olika. När en boende plötsligt går bort kan personal uppleva detta som betungande på grund 
av att de är oförberedda på situationen samt att de inte har hunnit ta farväl. I situationer då 
döden är utdragen, när den boende inte kan men vill dö, är även detta påfrestande då personal 
kan se den boendes lidande. 
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Elkington (2000) påvisar att personalens förhållningssätt till död i allmänhet samt deras 
tidigare erfarenheter av sorg påverkar vilka reaktioner de får och hur de hanterar detta. Studier 
betonar att död är ett vanligt inslag i vardagen inom äldreomsorgen (Se till exempel Österlind 
et al., 2011; Robbins, Lloyd, Carpenter & Bender, 1992; Munn et al., 2008). Vårdpersonalens 
upplevelser av att döden är någonting naturligt, förklarar Munn et al. (2008) med att det 
utformas genom personalens erfarenheter och förväntningar av att döden är något som är 
ständigt återkommande på äldreboenden. Döden betraktas även många gånger av 
vårdpersonal som någonting naturligt i allmänhet, att det är en del av livet samt att det medför 
att livscykeln blir fullbordad (Österlind et al., 2011; Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005). 
Vårdpersonal kan ofta i sitt arbete också uppleva tillfredsställelse. I och med att de hjälper, 
gör det så bra som möjligt för individen, uppfyller en individs önskningar samt ser till hela 
personen skapas tillfredsställelse i form av upplevelser av glädje och stimulans i arbetet med 
svårt sjuka äldre (Wallerstedt & Andershed, 2007). 
 

2.2 Känslomässig hantering 
	  

Normalisering av död, att se döden som någonting naturligt, samt att gå in i en professionell 
roll, för att emotionellt distansera sig, kan vara två sätt för personal att hantera känslor som 
uppkommer vid en vårdtagares bortgång (Shorter & Stayt, 2009). Elkington (2000) reflekterar 
över att personal kan använda sig av en copingmekanism i form av att gå in i en professionell 
roll, för att emotionellt distansera sig från boende och därigenom skydda sig mot känslor av 
sorg vid bortgång. Personal kan gömma sig bakom den professionella rollen genom att tänka 
att det endast är sitt arbete och ingenting annat. Det kan vara lättare för personal att lämna 
känslor som har uppstått på grund av svårigheter på arbetsplatsen genom att de intalar sig 
själv att de har gjort sitt bästa och vad de har kunnat för de boende (Jenull & Brunner, 2008). 
 
En del av sorgeprocessen kan vara att personal deltar i olika ceremonier eller ritualer i och 
med boendes död, ett exempel på detta kan vara att gå på den bortgångnas begravning 
(McClement, Wowchuk & Klaasen, 2009; Tan, O’Connor, Howard, Workman & O’Connor, 
2013). Tända ett ljus för den boende samt att berätta för övriga boende att individen i fråga 
har dött, är andra ritualer som kan vara aktuella för personal inom äldreomsorg (Österlind et 
al., 2011). Ett annat sätt att bearbeta sorg kan vara att sitta ned och prata om och minnas den 
boende (Tan et al., 2013). Många studier (se till exempel McClement, Wowchuk & Klaasen, 
2009; Österlind et al., 2011; Beck et al., 2011) betonar vikten av att personal får ta farväl av 
den boende innan den dör, då det är ett sätt för dem att hantera och bearbeta känslor. Humor 
beskrivs i många studier (se till exempel Harris, 2013; McClement, Wowchuk & Klaasen, 
2009; Elkington, 2000; Robbins et al., 1991) som något som med fördel, av personal inom 
äldreomsorg, kan användas i svåra situationer för att underlätta hanteringen av dessa. Harris 
(2013) beskriver humor som en copingmekanism, där skratt medför känslor av avkoppling 
hos personal, vilket förhindrar tankar om påfrestande händelser. 

2.3 Stöd 

Samtal med kollegor beskrivs i många studier som ett stöd vid svårigheter som uppstår på 
arbetsplatsen (se till exempel Shorter & Stayt, 2009; Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005; Tan 
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et al., 2013). Stöd genom kollegor är det vanligaste och mest hjälpfulla sättet att hantera 
påfrestande känslor hos personal inom vård- och omsorg av äldre. Personal kan utöver detta 
uppleva det som stödjande att prata med familj och vänner (Rickerson et al., 2005; Harris, 
2013). Anledningen till att det är vanligt att personal föredrar att prata med kollegor är för att 
de kan prata öppet om specifika situationer samt att de, i stor omfattning, förstår varandra 
utan att behöva förklara ingående (Harris, 2013). 
 
Ett flertal studier poängterar vikten av att personal, som arbetar med svårt sjuka äldre, får stöd 
vid vård av boende i livets slutskede och bortgång (se till exempel Tan et al., 2013; Beck et 
al., 2011; Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005). Rickerson et al. (2005) ger exempel på att om 
många äldre dör under en kortare period eller om personal uppvisar starka symtom av sorg 
kan mer omfattande stöd, så som stödgrupper och individuella stödsamtal, vara nödvändigt. 
Handledning är en form av stöd som många studier framhåller som viktigt för personal som 
arbetar med vård i livets slutskede (Severinsson & Kamaker, 1999; Froggatt & Payne, 2006; 
Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005). Severinsson och Kamaker (1999) förklarar att 
handledning är viktigt för att vårdpersonal ska kunna utveckla personliga kvaliteter, relevant 
kunskap för yrkesrollen samt självkännedom. 
 
Trots att det är påfrestande för personal att vårda boende i livets slutskede och bortgång finns 
det ofta en avsaknad av stöd på äldreboenden. Personal förväntas ofta hantera känslor på egen 
hand genom att behärska och förneka dessa (Robbins et al., 1991). Anderson och Ewen 
(2010) framhåller att stöd, till personal som arbetar på äldreboende och som upplever sorg, är 
viktigt och att det kan leda till tillfredsställelse hos dem i deras arbete. Utbildning och stöd är 
användbart för att hjälpa personal, som i sitt arbete ofta kommer i kontakt med individer som 
är döende, att utveckla copingstrategier för att hantera död och sorg (Wilson & Kirshbaum, 
2011; Shorter & Stayt, 2009). Häggström och Bruhn (2009) betonar betydelsen av utbildning 
och kunskap hos personal som arbetar på äldreboende genom att det leder till en stärkt 
professionalitet. Professionalitet kan därefter leda till en ökad arbetstillfredsställelse hos 
personalen. 
 
Många studier (se till exempel Anderson & Ewen, 2010; Elkington, 2000; McClement, 
Wowchuk & Klaasen, 2009) betonar att det är viktigt för personal att få sörja och bearbeta 
sina känslor efter att en boende har gått bort. Genom att få möjlighet och tid till att sörja kan 
detta bidra till emotionellt, fysiskt och yrkesmässigt välbefinnande hos personal på 
äldreboende (Anderson & Ewen, 2010). Ett flertal studier framhåller att om känslor av sorg 
inte bearbetas kan det leda till utbrändhet hos personal som arbetar med svårt sjuka individer 
(se till exempel Anderson, 2008; Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005; Sandgren, Thulesius, 
Fridlund & Pettersson, 2006). Missnöje med arbetet och stor personalomsättning är ytterligare 
två effekter av att personal inte bearbetat sina känslor av sorg (Anderson, 2008). Personal kan 
uppleva stress i samband med att känslor inte hanteras på rätt sätt. Förutom att det kan 
påverka personal personligen kan det även leda till en icke-optimal vård (Blomberg & 
Sahlberg-Blom, 2005). Severinsson och Kamaker (1999) poängterar att arbetstillfredsställelse 
hos vårdpersonal kan leda till god kvalitet på vården. 
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3. Teoretiska begrepp 
Nedan kommer relevanta teoretiska begrepp att beskrivas i syfte att öka förståelsen för ämnet 
samt för att användas som underlag i resultatredovisningen och analysen. Begreppet palliativ 
vård är nödvändigt att tillämpa i studien med tanke på att den aktuella undersökningsgruppen, 
undersköterskor, utför palliativ vård på äldreboendet samt att det är ett vardagligt inslag i 
deras arbetsuppgifter. Sorg är ett återkommande begrepp inom forskning som belyser 
undersköterskornas känslor vid vård av boende i livets slutskede och när de går bort och är 
därför viktigt att uppmärksamma även i denna studie. Personalens användande av olika 
strategier inom vård- och omsorg, vid palliativ vård och vårdtagares bortgång, beskrivs under 
begreppen Coping och Shielding och är relevant att benämna på grund av att det kan ge en 
uppfattning av hur de hanterar svåra situationer. Handledning beskrivs för att ge en inblick i 
ett möjligt stöd som kan användas inom äldreomsorg. Samtliga begrepp har valts ut på grund 
av att de är relevanta i avseende att svara på studiens syfte och frågeställningar. 

3.1 Palliativ vård 

När äldre närmar sig livets slutskede har de ofta drabbats av många olika sjukdomar och är 
därmed i ett stort vård- och omsorgsbehov, vilket sker genom palliativ vård (Andershed, 
Ternestedt & Håkansson, 2013). När en vårdtagare befinner sig i livets slutskede och närmar 
sig slutet hålls ett brytpunktsamtal mellan ansvarig läkare och vårdtagare där innehållet av 
den fortsatta vården diskuteras utifrån dennes tillstånd, behov och önskemål i syfte att skriva 
in vårdtagaren palliativt, vilket innebär att palliativ vård kommer att inledas (Örebro kommun, 
2014). 
 
Palliativ vård innebär att personal hjälper den boende med så mycket som möjligt under de 
allra sista dagarna av livet, i samband med att den boende visar tecken på att ha gett upp, till 
exempel vid vägran av att äta eller dricka trots stöd från personal (Beck et al., 2011). Vård- 
och omsorgspersonal måste i palliativ vård ta hänsyn till den äldres fysiska, psykiska, sociala 
samt existentiella behov för att främja den äldres livskvalitet. De fysiska behov som vård- och 
omsorgspersonal ska eftersträva är att tillgodose och lindra symtom så som illamående, 
smärta och andfåddhet. Psykiska behov som kan uppkomma är oro, ångest, sömnproblem och 
nedstämdhet hos den boende, även dessa ska vård- och omsorgspersonal försöka motverka. 
De sociala behov som personal ska ta hänsyn till är relationen till den boende och de anhöriga 
samt att vårdmiljön är så optimal som möjligt. Vård- och omsorgspersonal måste även vara 
beredd på att möta frågor om liv, död, hopp och skuld för att tillgodose de existentiella behov 
som den boende samt de anhöriga har. För att vård i livets slutskede ska kallas för palliativ 
vård måste samtliga fyra behov vara tillgodosedda (Strang, 2012). 
 
När den boende vårdas palliativt innebär det att döden ska få komma fridfullt genom att den 
boende inte behöver förflyttas till sjukhus, inte ska behöva ta medicin som inte är nödvändig 
eller ändra sin position i sängen allt för mycket. En av de viktigaste uppgifterna för personal 
som vårdar i livets slutskede är att de bör försöka vara nära och tillgängliga för den boende 
vilket kan medföra en möjlighet att fokusera på relationen dem emellan (Beck et al., 2011). 
Målsättningen i palliativ vård är att bästa möjliga livskvalitet skapas och att döden är en 
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naturlig del av livet. Den palliativa vården ska varken förkorta eller förlänga livet (Strang, 
2012). 

3.2 Sorg och emotionellt lidande 

När en individ förlorar en person som har stått den nära drabbas individen av sorg. Sorg kan 
få olika karaktär beroende på vem som har gått bort samt hur dödsfallet gick till (Lennéer 
Axelsson, 2010). Doka (2002) beskriver att omvårdnadspersonal på äldreboende ofta upplever 
sin relation till de boende som familjeliknande vilket leder till att upplevelserna av att de 
boende dör kan liknas med en familjemedlems bortgång. Det kan vara påfrestande för 
personal att se den boende förändras i livets slutskede och oavsett om dödsfallet sker plötsligt 
eller är utdraget, och på så vis är mer förberett, upplever personal känslor av sorg och saknad. 
Trots att omsorgspersonal ofta känner stor saknad när en boende går bort finns det många 
omständigheter som kan skapa upplevelsen om att det inte är lämpligt för dem att uttrycka 
och visa sin sorg. När personal upplever att deras känslor av saknad och förlust inte är legitim 
samt att deras relation till den bortgångna inte berättigar dem att känna och uttrycka sorg 
uppstår Disenfranchised Grief (oberättigad sorg). Det är vanligt att personal som arbetar med 
palliativ vård upplever Disenfranchised Grief då de uppfattar att de bör upprätthålla en 
professionell roll och relation till den boende och inte en emotionell sådan. Personal kan även 
se det som en del av yrket att möta boendes bortgång och att de på grund av sin yrkesmässiga 
roll inte erkänner att dödsfallet har påverkat dem (Doka 2002). 
 
Seng Beng et al. (2013) beskriver begreppet Empathic Suffering (empatiskt lidande) vilket 
innebär att vårdpersonal på äldreboende kan känna ett empatisk lidande, med en boende som 
befinner sig i livets slutskede, då personalen försöker förstå den boendes situation, perspektiv 
och känslor för vad som närmar sig. Ytterligare ett begrepp som författarna beskriver är 
Helpless-Powerless Suffering (hjälplöst-maktlöst lidande), vilket inträffar i situationer där 
vårdpersonal upplever en känsla av hjälplöshet i samband med att det inte finns någonting 
mer de kan göra för den boende då denne enbart blir svagare. Anticipatory Grief (förutseende 
sorg) är ännu ett begrepp som författarna beskriver vilket innebär att sorg inträffar, hos 
vårdpersonalen, innan en boendes bortgång då de på grund av den boendes sjukdomstillstånd 
kan förutse vad som kommer att ske och känslor som chock, ledsamhet och frustration kan 
förekomma i samband med detta. 

3.3 Coping och Shielding 

Aldwin (2007) förklarar begreppet Coping (bemästringsstrategier) som reaktioner, av 
beteendemässiga eller kognitiva slag, på stress och belastningar som syftar till att i någon 
form förändra påfrestande situationer och innebär strategier som individer använder sig av för 
att hantera situationen samt de negativa känslor som uppkommer i och med detta. 
Användandet av copingstrategier kan övas upp och medföra att en individ kan förbereda sig 
på den kommande stressen, hålla den under kontroll eller förebygga den. I situationer som 
upplevs som hotande eller utmanande kan individer försöka lösa eller förhindra problem 
genom att använda sig av olika strategier, vilket kallas för problem-focused coping 
(problemfokuserad coping) (Aldwin, 2007). Individer kan genom problem-focused coping 
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bearbeta det aktuella problemet genom att exempelvis konfrontera problemet, förbereda en 
lösning på problemet eller söka socialt stöd (Lazarus & Folkman, 1984). En annan form av 
bearbetning är emotion-focused coping (känslomässig coping), som används vid tillfällen där 
situationen utgör någon form av skada eller förlust för individen (Aldwin, 2007). Genom 
emotion-focused coping kan individer undvika situationen, tränga bort känslorna, distansera 
sig samt skapa en positiv omtolkning (Lazarus & Folkman, 1984). När en individ omtolkar en 
svår situation kallas det för Cognitive Reframing (kognitiv omtolkning), vilket innebär att 
individen försöker se fördelarna med händelsen istället för att enbart se det negativa (Aldwin, 
2007). Individer använder sig av olika former av copingstrategier, för att hantera påfrestande 
situationer, som kan ta sig uttryck genom exempelvis att individen gråter, pratar ut om 
händelsen, reflekterar över situationen samt använder sig av humor (Lazarus & Folkman, 
1984). Sandgren et al. (2006) beskriver att personal med hjälp av Storing (förvaring), för 
tillfället, kan hantera en påfrestande situation genom att medvetet trycka undan känslor som 
uppkommer, för att vid ett senare tillfälle försöka bearbeta dessa. 
 
De copingstrategier en individ använder sig av samt hur denne upplever en påfrestande 
situation kan bero på olika faktorer. Människors personlighet kan ha en inverkan på hur de 
påverkas av stress och påfrestande situationer samt hur de använder sig av copingstrategier 
för att hantera dessa (Aldwin, 2007). Individens förmåga att hantera de känslor som 
uppkommer i och med en händelse, som uppfattas som känslomässigt krävande, kan påverka 
användandet av copingstrategier och detta avgör i vilket grad individen upplever belastning 
(Lazarus & Folkman, 1984). Hur individer upplever händelser som sker i deras liv samt hur 
de hanterar detta kan påverkas av den sociala och kulturella miljön som de befinner sig i, 
vilken typ av händelse som det är frågan om samt vilket socialt stöd från andra människor 
som individen har tillgång till. Socialt stöd från andra människor kan underlätta för en individ 
i hantering av svåra situationer (Aldwin, 2007). Känslomässiga reaktioner som uppkommer 
hos individer och som de själva inte förstår kan vara svårare för dem att hantera och bearbeta. 
Ingen copingstrategi betraktas som bättre än någon annan. Effektiviteten av en strategi som 
används fastställs enbart av dess effekter i situationen, där den används, och dess effekter på 
lång sikt (Lazarus & Folkman, 1984). 
 
Emotional Shielding (emotionell avskärmning) är ett begrepp som Sandgren et al., (2006) 
använder sig av för att förklara hur vårdpersonal kan skydda sig mot känslomässig 
överbelastning i deras arbete, vilket kan ske genom Professional Shielding (professionell 
avskärmning) eller Cold Shielding (kall avskärmning). Professional Shielding innebär att 
personal utvecklar strategier för att hantera känslor som har uppkommit i svåra situationer. 
Två av strategierna är Shifting between professional and private life (växla mellan yrkes- och 
privatliv) samt Balancing intimacy (balansera intimitet). Den förstnämnda strategin handlar 
om att personal balanserar mellan att vara personlig och professionell i mötet med vårdtagare. 
Det är viktigt att personal både kan distansera sig, genom att vara professionell, samt att dela 
med sig av personliga ting för att lämna ut en del av sig själv. Den andra strategin hjälper 
personal att skydda sig mot känslomässig överbelastning genom att personal skiljer mellan att 
vara privat och personlig och inte bli för nära individen och låta känslorna ta över så att de 
inte kan utföra sitt arbete. Cold Shielding innebär att personal gömmer sig bakom sin 
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professionella roll och därmed känslomässigt distanserar sig från de boende. På arbetstid 
betraktar personal sig själv som yrkesperson och när arbetsdagen är slut, som privatperson. 
Svårigheter som har hänt under dagen stannar därmed kvar på arbetet (Sandgren et al., 2006). 

3.4 Handledning 

Blohm, Andersson och Andersson (2007) beskriver att yrkesinriktad handledning innebär att 
personal får handledning av en utomstående professionell person där dessa tillsammans 
reflekterar över situationer och upplevelser som är aktuella på arbetsplatsen. Handledning 
möjliggör vägledning från handledare och kollegor som kan medföra att personalgruppen får 
tillgång till ett nytt perspektiv på företeelser. Handledning kan dessutom bidra till stöd genom 
att personal får tillfälle att beskriva sina tankar, sätta ord på sådant som de har varit med om 
samt bearbeta känslor. Melin Emilsson (2004) förklarar att handledning inom äldreomsorg 
kan hjälpa personal att förstå sina egna reaktioner på olika händelser i arbetet, bidra till ett 
stöd mellan kollegor, ett yrkesmässigt kunskapsutvecklande samt ökad professionalitet. 
Handledning kan dessutom medföra empatisk bekräftelse där personal kan bekräfta varandras 
upplevelser av olika händelser genom att lyssna på varandra, vara ärliga, förstående, 
accepterande samt icke-värderande. 
 
Melin Emilsson (2004) beskriver att det finns olika typer av yrkesinriktad handledning och 
två av dessa är probleminriktad och processinriktad handledning. Inom probleminriktad 
handledning är den boendes situation och problem det centrala samt hur dessa ska lösas på 
bästa sätt. Utifrån personalen är den probleminriktade handledningens syfte att medföra stöd 
till dem för att underlätta vården av boende samt problematik som kan uppkomma i och med 
detta, men det centrala är vårdtagaren och dennes situation. En annan form av handledning är 
den processinriktade som är av utbildande och stödjande karaktär och som mer fokuserar på 
personalen som utför vården och den process som framträder i relationen mellan vårdgivare 
och vårdtagare. Fokus är personalens egna erfarenheter och upplevelser och detta ligger till 
grund för bearbetningsprocessen. Den processinriktade handledningen uppmärksammar även 
samspelet inom personalgruppen, sådant som sker på arbetsplatsen samt hur det kan påverka 
utförandet av vården (Melin Emilsson, 2004). Larsson (2012) beskriver att personal 
tillsammans med handledaren, inom processhandledning, går djupare in på olika händelser 
och sammanhang och att det är den handledningsform som ligger närmast terapi, dock ska 
den inte förväxlas med det. 

4. Metod 
I följande avsnitt redovisas de metodval som studien baseras på. Förförståelsens betydelse för 
studiens resultat, studiens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet samt etiska 
överväganden kommer även beskrivas och diskuteras.                               

4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att kvalitativa forskningsintervjuer medför kunskap 
präglad av sociala sammanhang och samspel mellan två personer, det vill säga intervjuaren 
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och intervjupersonen. Kvalitativ metod är lämplig att använda när studier är inriktade på att 
undersöka människors upplevelser, känslor och åsikter i form av observationer av texter samt 
personer och händelser i en specifik miljö, till skillnad från den kvantitativa metoden som 
använder sig av siffror och tal som arbetsmaterial. Det kvalitativa angreppssättet beskriver på 
ett djupgående sätt en företeelse samt hur och när någonting sker och intresserar sig mindre 
för hur ofta det sker. Kvalitativ metod studerar en eller några enstaka miljöer men 
uppmärksammar ofta även helheten kring fenomenet (Repstad, 2007). Denna studie grundar 
sig i en kvalitativ forskningsmetod då syftet är att, på ett djupgående tillvägagångssätt och 
med ett helhetsperspektiv, undersöka undersköterskornas upplevelser av de specifika 
fenomenen, att vårda boende i livets slutskede och när en boende går bort samt deras behov 
av stöd i och med detta. Då syftet med studien är att ta reda på undersköterskornas 
upplevelser av specifika fenomen anses kvalitativa intervjuer vara en lämplig 
materialinsamlingsmetod. Bryman (2011) beskriver att genom semistrukturerade intervjuer 
ges informanterna frihet att utforma svaren på sitt eget sätt samtidigt som forskaren kan 
utveckla med följdfrågor i situationer då ett ytterligare fokus på det informanten tar upp är 
relevant. De intervjuer som har utförts har varit av en semistrukturerad karaktär då utrymme 
ville ges till deltagarna i studien att själva beskriva sina upplevelser av de olika fenomenen. 

4.2 Urval och avgränsning 

Populationen i studien är undersköterskor som arbetar på ett äldreboende. Avgränsningar som 
har utförts i studien är att undersköterskor med lång arbetserfarenhet och som varit fast 
anställd på boendet i minst ett år har intervjuats. Ett ytterligare kriterium för deltagande i 
studien är att undersköterskorna arbetar på en vårdavdelning där de boende inte har en 
demensdiagnos. Urvalet för denna studie grundar sig på att den utvalda populationen kan 
besvara studiens syfte och frågeställningar samt att deras år i yrket och på arbetsplatsen anses 
vara relevant då de antas har varit med om vård av boende i livets slutskede och bortgång 
samt vet hur de hanterar det. Utifrån att urvalet har skett genom medvetna val av deltagare 
kan det liknas med ett målinriktat urval. Bryman (2011) förklarar att ett målinriktat urval 
grundar sig på en strävan, hos forskaren, att skapa en överensstämmelse mellan 
frågeställningar och urval.  

4.3 Databassökning 

Med syfte att ge en fördjupad och övergripande insikt, för att kunna analysera 
intervjumaterialet samt för kunskapsmässig förberedelse i ämnet inför intervjuerna söktes 
tidigare forskning och litteratur upp. Databaser genom Örebro Universitetsbibliotek användes 
för att söka efter relevant forskning och litteratur. Databaserna Social Services Abstracts och 
Social science citation index användes för att söka forskning. De sökord som användes var: 
nursing home, residential home, elderly care, palliative care, end-of-life care, personnel, 
staff, death, experiences, grief, relief, mourning, sadness, loss, supervision, support, 
education, handle, cope, coping, personal, professional, closeness, distance, nurse och 
assistant nurse. Databasen Summon användes även för att söka forskning där tidigare nämnda 
sökord användes samt de svenska översättningarna av samtliga ord. De sökord som användes 
på svenska var: äldreboende, äldrevård, palliativ vård, vård i livets slutskede, personal, död, 
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upplevelser, sorg, saknad, lättnad, sörja, ledsamhet, förlust, handledning, stöd, utbildning, 
hantera, coping, personlig, professionell, närhet, distans, relationer och undersköterska. 
Studier som användes fokuserar på upplevelser av att vårda boende i livets slutskede och 
senare död hos vård- och omsorgspersonal som arbetar inom äldrevård. En komplettering av 
studier som fokuserar på vård- och omsorgspersonalens palliativa vård av äldre på sjukhus, 
var dock nödvändig då studierna utförda på äldreboenden inte är tillräckliga då de 
exkluderade studierna inte berör studiens ämne fullt ut samt att en del av de inkluderade 
studierna inte anses innehålla allt material som behövs för att kunna genomföra studien. 
Studier genomförda innan år 1990 exkluderades på grund av att de i denna studie betraktas 
som inaktuella. Sammanlagt 52 forskningsartiklar och rapporter hämtades hem i fulltext som 
vid en första anblick utifrån studiernas titel och abstract ansågs vara relevanta för ämnet, 23 
stycken exkluderades efter en mer fördjupad genomgång då de inte berörde det ämne som 
studien syftar till att undersöka. 29 stycken artiklar och rapporter inkluderades därmed i den 
slutliga studien.  
 
Sökning av litteratur gjordes i databasen Libris. De sökord som användes var: handledning, 
coping, hantera, stöd, äldrevård, äldreomsorg, äldreboende, palliativ vård, vård i livets 
slutskede, sorg, saknad, förlust, upplevelser, död, personal, undersköterskor, personlig, 
professionell, närhet, distans och relationer. Både nationell och internationell forskning och 
litteratur användes på både svenska och engelska. 

4.4 Insamling av empiri 

Efter insamlandet av tidigare forskningsmaterial och litteratur genomfördes kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer individuellt med sex undersköterskor på ett äldreboende, i en stor 
kommun i Sverige, för att samla in empiri till studien. För att rekrytera deltagare till studien 
skickades förfrågan om medverkan via e-post till enhetschefer och administrativa assistenter 
på samtliga äldreboenden i kommunen. Ett antal enhetschefer kunde inte nås via e-post och 
kontaktades därför per telefon. Två äldreboenden visade intresse av att delta i studien, dock 
lämnade en enhetschef återbud då inte tillräckligt många undersköterskor på boendet varit 
angelägna om att vara med. Planering för intervjuerna genomfördes via telefon med det 
boende där intervjuerna utfördes. För att underlätta för den dagliga verksamheten på boendet 
fick boendet bestämma när intervjuerna skulle inträffa samt vilka undersköterskor som skulle 
intervjuas. 
 
Varje intervju varade i ungefär 40 minuter och ägde rum under tre dagar med två 
intervjutillfällen per dag. En intervjuguide användes i syfte att sträva efter att säkerställa att 
det material som samlas in är relevant för frågeområdena och tillhörande frågeställningar som 
grundar sig i studiens syfte. Intentionen med en intervjuguide är enligt Bryman (2011) att 
forskaren ska ha tillgång till en minneslista över vilka områden och frågor som ska behandlas 
i intervjun. Innan intervjuerna inleddes fick undersköterskorna skriva under en information- 
och samtyckesblankett för att säkerställa att de tagit del av aktuell och relevant information 
avseende studien. Efter samtycke från deltagarna spelades intervjuerna in. 
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4.5 Bearbetning av empiri, tidigare forskning och ytterligare litteratur 

Inspelningarna av intervjuerna transkriberades i efterhand. Inspelning och transkribering av 
intervjuer är enligt Bryman (2011) ansenligt då det bland annat förbättrar forskarens minne, 
medför en viss kontroll över omedvetna tolkningar av det som framförs samt att det 
underlättar den kommande analysen och kan bidra till en mer noggrannare sådan. 
 
Utifrån det transkriberade materialet genomfördes en sammanställning och dataanalys av 
undersköterskornas olika utsagor. Fejes och Thornberg (2009) beskriver att dataanalys i 
kvalitativ forskning sker i en process där forskaren på ett systematiskt sätt granskar och 
organiserar sitt insamlade material, exempelvis intervjutranskriptioner, för att framställa sitt 
resultat. Forskaren organiserar data, bryter ned den till hanterbara delar, kodar den till olika 
kategorier samt strävar efter att hitta mönster. Transkriberingarna av intervjuerna skrevs ut i 
papper och relevant data markerades i texten för att få en tydlig översikt för vad var och en av 
deltagarna i studien berättade, detta för att materialet skulle bli lättare att hantera. Utifrån 
deltagarnas utsagor skapades olika kategorier som jämfördes med varandra. Kategorierna som 
framställdes av materialet är: relationer, känslomässiga upplevelser, hantering och stöd. 
Undersköterskornas upplevelser och berättelser skrevs därefter ned i resultatet för att 
presentera både skillnader och likheter mellan undersköterskornas berättelser och upplevelser. 
De olika kategorierna beskrevs under olika teman i resultatet för att hitta mönster i de olika 
berättelserna. De teman som skapades är: det skapas relationer, gränsdragning mellan 
privatliv och yrkesliv, känslomässiga upplevelser, hantering av känslor och behov av stöd. 
 
Svensson och Ahrne (2011) hävdar att analysering och bearbetning av en studies empiriska 
material påbörjas redan innan all data är inhämtad och att det ofta sker i samband med att 
intervjuer genomförs. En analys av empiri kan därmed fortlöpa från att intervjuerna 
genomförs till dess att allt material är insamlat och forskaren grundligt studerar det inspelade 
eller transkriberade materialet.  Det blev tydligt att analyseringen började redan vid 
intervjutillfällena då mönster av likheter och olikheter uppmärksammades och reflektioner 
kring möjliga orsaker till detta påbörjades. Under intervjuernas gång förändrades dessutom 
fokus till viss del då deltagarna själva kom in på nya ämnen som tidigare inte reflekterats över 
i denna studie. Följdfrågor på det en deltagare själv tog upp präglade även de kommande 
intervjuerna med liknande frågor.  
 
Forskarrollens professionalitet visade sig vara avgörande i mötet med deltagarna i och med att 
ämnet i studien kan vara känsligt att tala om med någon utomstående. I en del av intervjuerna, 
där intervjupersonerna visade tecken på att vara obekväma med situationen eller där deltagare 
blev känslosamma, var det särskilt viktigt att upprätthålla denna professionalitet, genom att 
hålla en professionell forskarroll var det möjligt att hantera dessa situationer och materialet 
som behövdes kunde inhämtas. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att forskarens roll och 
dennes kunskap och erfarenhet är avgörande för hur kunskap erhålls samt den vetenskapliga 
kunskapens kvalitet. Kvaliteten påverkas dessutom av forskarens moraliska integritet genom 
förmåga till känslighet för och engagemang i moraliska frågor.  
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En sammanfattning av den tidigare forskningen skrevs även ned, där skillnader och likheter 
avseende olika fenomen beskrevs, utifrån vårdpersonalens upplevelser av att vårda boende i 
livets slutskede och senare död samt vilket behov av stöd detta medför. Relevanta teoretiska 
begrepp för ämnet utifrån litteratur samt tidigare forskning sammanställdes för att ligga till 
grund för analysen av det empiriska material som samlats in under intervjuerna. Svensson och 
Ahrne (2011) beskriver att forskaren är ett viktigt instrument i studier, både som framställare 
av data samt i analysen av empirin. Genom de metodologiska och teoretiska val som utförs av 
forskaren bidrar det till en utformning av studieobjektet. Utifrån att tidigare forskning, 
teoretiska begrepp och materialet från intervjuerna medvetet valdes ut har detta påverkat 
studiens utformning och resultat.  
 
Empirin som studien grundar sig på anonymiserades genom att undersköterskorna själva fick 
välja det alias som representerar dem i studien. Materialet som framkom i studien 
behandlades även konfidentiellt.  

4.6 Generaliserbarhet 

Ahrne och Svensson (2011) skriver att en studies generaliserbarhet handlar om möjligheten 
att applicera resultatet och slutsatser på en större population eller en annan social miljö än den 
som har studerats. Generaliserbarheten kan även påverka hur viktig och relevant en studie 
uppfattas vara. Kvalitativ forskning kritiseras ofta på grund av bristande generaliserbarhet. 
Till skillnad från kvantitativ forskning finns det inom kvalitativ forskning inga på förhand 
utformade tekniker för att generalisera en studies material, så som exempelvis att statistiskt 
generalisera stickprov till större populationer. Trots att kvalitativ forskning inte kan använda 
sig av generalisering på samma sätt som kvantitativ forskning, innebär detta inte att 
generalisering är omöjligt och irrelevant. Generalisering inom kvalitativa studier kan dock i 
vissa fall ske genom att resultatet kan överföras till miljöer och kontexter som liknar de som 
studien grundar sig i. Ett annat generaliseringsanspråk inom kvalitativ forskning är om 
resultatet från en studie är möjligt att överföra till andra miljöer och sammanhang. Genom att 
studera fler än en miljö kan forskaren jämföra resultaten för att sedan diskutera och 
argumentera för en eventuell generalisering av resultatet mellan studierna, detta ska dock 
göras med försiktighet (Ahrne & Svensson, 2011). Enligt Bryman (2011) är kvaliteten på en 
studies teoretiska slutsatser, som grundar sig på dess kvalitativa data, det som är avgörande 
vid bedömningen av generaliserbarheten.  
 
En medvetenhet i denna studie finns om att möjligheten till generalisering av kvalitativa 
studier är begränsad då resultat kan vara svårt att tillämpa i andra sammanhang och miljöer 
som skiljer sig från den kontext som den specifika studien grundar sig i. I denna studie har 
undersköterskor på äldreboende intervjuats avseende ämnet vård av boende i livets slutskede 
och senare bortgång samt stöd i och med detta, vilket leder till att studiens resultat kan 
generaliseras på andra studier i liknande kontexter om denna studie och dess slutsatser 
bedöms som tillförlitliga och därmed kan anses erhålla god kvalitet. I och med att enbart en 
studie på ett äldreboende har genomförts kan resultatet enbart generaliseras på liknande 
kontexter och inte på andra miljöer och sammanhang.  
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Bryman (2011) beskriver att sannolikheten avseende möjligheten till generalisering kan öka 
genom att forskaren jämför studiens resultat och ser likheter med vad tidigare forskning har 
kommit fram till. Genom att även studera ett flertal tidigare studier, som berör liknande 
ämnesområden och sammanhang som denna studie, ökar sannolikheten till generalisering av 
resultatet om det går att urskilja likartade slutsatser studierna emellan. Resultatet kan 
generaliseras då en stor del av studierna har utförts i likartade kontexter, det vill säga på 
äldreboenden. Intervjupersonerna i denna studie samt i de tidigare studierna har även liknande 
arbetsförhållanden, erfarenheter samt utbildningar. Majoriteten av studierna har dessutom 
använt sig av en liknande metod i form av kvalitativa intervjuer, varav den vanligaste som 
förekommer är semistrukturerad intervju.  
 
Hälften av studierna, som har tillämpats i denna studie, har genomförts på äldreboenden. 
Trots att en del av studierna som använts i studien har genomförts på sjukhus kan resultaten 
vara generaliserbara då de har fokus på undersköterskors upplevelser av palliativ vård av 
äldre. Undersköterskors upplevelser av att vårda svårt sjuka äldre på äldreboende eller på 
palliativ avdelning på sjukhus, kan betraktas som likartade. På grund av att kontexterna kan 
antas ha liknande omständigheter och förutsättningar, kan resultatet i de båda jämföras och 
eventuellt generaliseras. I de studier som denna studie har behandlat kunde ingen tydlig 
skillnad mellan de olika kontexterna samt resultaten och slutsatserna konstateras.   

4.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatets tillförlitlighet och huruvida ett resultat kan 
reproduceras i en annan studie vid ett annat tillfälle och av någon annan forskare. Validitet 
innebär en studies giltighet och om studien undersöker vad den avser att undersöka (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Reliabiliteten i denna studie, avseende att resultatet kan reproduceras, kan 
betraktas som relativt låg då intentionen är att undersöka undersköterskors enskilda 
upplevelser av olika fenomen. Det är inte sannolikt att i en ny studie få fram exakt lika 
resultat som denna studie då upplevelser studerades och kan skilja sig mellan undersköterskor 
i allmänhet. Reliabiliteten kan dock även betraktas vara relativt hög i det avseende att 
arbetsprocessen har beskrivits på ett utförligt och noggrant sätt och sådant som anses kan ha 
haft en inverkan på studien, så som exempelvis förförståelse, har synliggjorts. Dessutom har 
processen, valda metoder och sådant som kan betraktas som brister i studien argumenterats 
för och reflekterats över. Ahrne och Svensson (2011) beskriver att en studies tillförlitlighet 
kan stärkas genom att forskaren noggrant beskriver hur studien har genomförts samt genom 
att eventuella brister i studien synliggörs och inte försöker döljas.   
 
Validiteten, det vill säga giltigheten, kan i denna studie anses vara relativt hög då studiens 
resultat baseras på ordagranna beskrivningar från intervjuerna med undersköterskorna och då 
materialet inte har manipulerats. I och med att materialet grundar sig i undersköterskornas 
ursprungliga utsagor ökar sannolikheten att resultatet stämmer överens med verkligheten. Den 
verklighet som skapades i och med kunskap från tidigare forskning har även jämförts med 
denna studies resultat, vilket kan säkerställa giltigheten av studien genom att antaganden kan 
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bekräftas eller ändras beroende på vilka mönster som går att utläsa. Denna studies resultat 
överensstämmer till stor del med vad tidigare och liknande studier har kommit fram till, vilket 
kan stärka validiteten. Utifrån att intervjuguiden, som har använts i intervjuerna, är baserad på 
studiens syfte och frågeställningar bidrar det även till ett säkerställande av att det som från 
början var avsett att undersökas också har undersökts. Validiteten i denna studie kan även 
betraktas som relativt hög genom att en av intervjuarna under varje intervju hade det största 
ansvaret medan den andre intervjuaren hjälpte till med att ställa följdfrågor och kontrollerade 
att de frågor som var avsedda att behandlas ställdes. Inför varje intervjutillfälle förkom en 
växling mellan intervjurollerna. Genom att vara två intervjuare ökade ett säkerställande om att 
det som ämnades behandlas i intervjuerna också gjorde det.                                

4.8 Förförståelse 

RØkenes (2007) beskriver att förförståelse innebär att det vi människor förstår, förstår vi alltid 
mot bakgrund av något, vi är aldrig helt objektiva då vi påverkas av tidigare erfarenheter, 
kunskaper, värderingar och teorier. Westlund (2012) framför att en studies utfall kan påverkas 
av de eventuellt förutfattade meningar som forskaren har i tolkningsprocessen. Kvale och 
Brinkmann (2009) betonar att kunskap om ämnet som studeras krävs från forskaren för att 
denne ska kunna ställa följdfrågor och för att följa upp de svar som intervjupersonen ger. 
Kvaliteten på det material som samlas in i samband med en kvalitativ intervju beror på 
kvaliteten i forskarens kunskaper i ämnet. Före intervjutillfällena i denna studie studerades 
tidigare forskning avseende ämnet för att få insikt i och kunskap om ämnet i syfte att vara 
pålästa inför intervjuerna. En medvetenhet finns i denna studie om att den tidigare kunskapen 
har inverkat på studiens fokus och antaganden genom att förförståelsen har påverkat 
materialinsamlingen, sammanställningen och den slutliga analysen. 

4.9 Forskningsetiska aspekter 

Fyra huvudsakliga krav ska enligt Vetenskapsrådet (2002) vara uppfyllda för att en studie ska 
kunna betraktas uppfylla de riktlinjer som avgör om den är etiskt korrekt eller inte. De krav 
som ställs är: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 
Informationskrav innebär att deltagare i en studie ska få ta del av studiens syfte och vilka 
villkor som gäller för deras deltagande. Deltagarna ska även få information om att deras 
deltagande i studien är frivilligt och att de är tillåtna att avbryta sitt deltagande när som helst 
under studiens gång. Det ska även framgå tydligt att de uppgifter som samlas in i samband 
med intervjuerna inte kommer användas i något annat syfte än till forskningen. Samtyckeskrav 
betyder att deltagare i studier ska få möjlighet att bestämma under vilka villkor de ska delta. 
De har rätt att avbryta sin medverkan i studien utan att det leder till negativa följder för dem. 
Konfidentialitetskravet reglerar att de som utför studien ska behandla etiskt känsliga 
uppgifter, så som exempelvis personuppgifter, konfidentiellt. Uppgifter om deltagares 
identitet ska antecknas, lagras och redovisas på ett sådant sätt att utomstående inte kan 
identifiera enskilda individer. Det sista kravet, nyttjandekravet, som innebär att de uppgifter 
som samlats in om deltagarna i studien endast får användas för forskningsändamålet och får 
inte användas i kommersiellt syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Denna studie har utgått från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer i genomförandet samt några 
ytterligare etiska aspekter som har visat sig vara relevanta att reflektera över i studien. Innan 
intervjuerna började fick deltagarna läsa igenom en information- och samtyckesblankett där 
studiens syfte framkom samt information om vilka villkor som gällde för deltagandet i 
studien. De blev informerade om att deltagandet var frivilligt samt att de har möjlighet att 
avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. Deltagarna fick skriva under två 
blanketter vid samtycke samt behålla ett exemplar medan intervjuarna behöll det andra. 
Personuppgifter som framkom under intervjuerna hanterades konfidentiellt och ett steg för att 
säkerställa deltagarnas anonymitet, både innanför och utanför organisationen, är att deltagarna 
själva fick välja ett alias som representerar dem för att det inte ska vara möjligt att veta vem 
som har sagt vad i intervjuerna. En insikt föreligger i denna studie om att det kan vara ytterst 
svårt att till fullo anonymisera deltagarna, framför allt inom den egna organisationen, där 
ledning samt övrig personal är medvetna om vilka som har intervjuats. Anonymitet avseende 
deltagarna i studien utanför kontexten, där intervjuerna genomfördes, kan betraktas som inte 
fullt lika problematiskt. Deltagarnas valda alias medför även att de i efterhand får möjlighet 
att läsa om vad de själva har sagt samt ta del av studiens slutgiltiga resultat. 
 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver individskyddskravet som innebär att deltagare i studier inte 
får utsättas för psykisk eller fysisk skada, kränkning eller förödmjukelse. Individskyddskravet 
är en ytterligare etisk fråga som är relevant att reflektera över i studien då intervjuerna har 
behandlat känsloladdade områden som kan ha upplevts som betungande för 
intervjupersonerna. Det fanns redan innan intervjutillfällena en medvetenhet om att det under 
intervjuerna kunde uppkomma känslomässiga reaktioner när undersköterskorna exempelvis 
skulle återge specifika händelser. På grund av att intervjuerna behandlade känsloladdade 
områden reflekterades det över vilka frågor som ställdes och på vilket sätt de ställdes, för att 
inte kränka eller på något sätt psykiskt skada deltagarna. 
 
Det ska poängteras att intervjumaterialet samt det slutgiltiga resultatet baseras på egna 
tolkningar som möjligtvis inte delas av deltagarna samt andra som tar del av denna studie. En 
möjlighet finns även att deltagarna, efter att de tagit del av denna studie, kan uppleva att de 
har framfört något på ett opassande sätt vid intervjutillfället. Magne Holme och Krohn 
Solvang (1997) framför att forskningsprocesser kan medföra upplevelsen hos deltagare att de 
har uttryckt sig på ett sätt, som de inte tänkt sig eller att de har lämnat ut för mycket av sina 
åsikter om någon specifik företeelse.  

5. Resultatredovisning och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av studien samt att studiens frågeställningar besvaras. 
Nedan presenteras olika teman som bygger på de frågor som behandlades under 
intervjutillfällena med undersköterskorna och som kan urskiljas i det insamlade materialet. 
Parallellt med redovisningen av resultatet utförs en analys som grundar sig i de tidigare 
beskrivna teoretiska begreppen och i den tidigare forskningen. 
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Nedan listas intervjupersonernas alias, ålder samt hur länge de har arbetat som undersköterska 
inom äldreomsorg och på arbetsplatsen: 
 
Margareta: 42 år och tio år i yrket, varav sju år på arbetsplatsen 
Sara: 48 år och elva år i yrket, varav tio år på arbetsplatsen 
Erika: 37 år och sju år i yrket, varav fem år på arbetsplatsen 
Maria: 63 år och sjutton år i yrket, varav fjorton år på arbetsplatsen 
Lisa: 35 år och tretton år i yrket, varav ett år på arbetsplatsen 
Lilly: 53 år och femton år i yrket, varav femton år på arbetsplatsen 

5.1 Det skapas relationer 

Känslan av att ha en god relation till de boende var något som samtliga undersköterskor 
upplevde. Deras kontaktmannaskap var något som alla ansåg påverkar relationen positivt då 
de upplever att de kommer dessa boende närmre än de övriga boende. Undersköterskorna 
beskrev att denna närhet beror på att de tillbringar mer tid med dem samt att de har mer 
ansvar kring omvårdnaden. Margareta beskrev sin relation till de boende på detta sätt: 
 

[...] jag upplever att jag har en god relation till alla som bor här… sen är det klart att vi är ju 
kontaktpersoner eller faddrar till minst två boende, så det är klart att jag värnar ju lite mer om min tant 
och min farbror om man säger så. Men alltså jag har ju en bra relation till alla och man tar ju hand om 
de alla. Men jag menar de står ju mig närmast, man får ju en mer personlig relation med dem kanske… 
Men det är ju det att man gör ju de här småsakerna för dem. Det kan ju vara allt från till att gå och 
handla den speciella tandkrämen till att vi åker till X och man kanske tar en promenad, vi försöker att 
lägga krutet, lite extra på våra egna om man säger så [...] 

 
Några andra undersköterskor uttryckte även att de strävar efter att ha en lika nära relation till 
alla boende. 
 

[...] yrkesrelation har man ju, man försöker ju, man har ju en bra relation till alla. - Maria 
 
Sara beskrev att hon tror att hennes personlighet påverkar hur hennes relation till de boende 
ser ut. På frågan: Tycker du att du är lika nära alla boende? svarade Sara: 
 

Jag försöker, jag försöker faktiskt. Att visa mina känslor. Jag är väldigt känslig… Lite kramig och vill 
gärna väl om dem.   

 
Några undersköterskor beskrev sin relation till en del boende som väldigt nära. 
 

[...] Ja man lär ju känna dem väldigt väl, de som har bott här länge [...] Många bor ju här i flera år och 
man lär känna dem. Allt ifrån deras små personligheter till de avigsidor de kanske har [...] så visst man 
lär känna dem precis som en familjemedlem [...] - Erika 

 
Även Margareta uttryckte att nära relationer kan skapas till de boende. Hon berättade att hon 
kom särskilt nära en dam på boendet och att hon blev fäst vid henne och beskrev att relationen 
nästan var som till en anhörig. Lilly förklarade det som att arbetet har blivit en del av henne 
själv och att hon egentligen inte ser det som ett arbete: 
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[...] Jag har jobbat länge så att det här är en del av mig, att jobba med äldre. Och jag ser det ju inte som 
ett jobb egentligen utan det är ju, man skapar en sådan relation, man blir ett med dem som bor här på 
något sätt. Det blir som en andra familj… Det blir ju inte ett arbete så som jag tror folk tänker, utan man 
skapar otroligt fina relationer. 

 
Många studier (se till exempel Munn et al., 2008; McClement, Wowchuk & Klaasen, 2009) 
betonar att det ofta skapas nära relationer mellan personal och boende inom äldreomsorg. 
Undersköterskorna i denna studie beskriver sin relation till de boende som nära, en del av 
dessa beskriver den som nästintill familjeliknande. McClement, Wowchuk och Klaasen 
(2009) hävdar att genom att personal blir en del av en äldre människas liv, att de bryr sig om 
samt hjälper de äldre med olika saker i vardagen, kan familjeliknande relationer dem emellan 
skapas. Undersköterskorna beskriver att de för en del boende, främst de som de är 
kontaktperson till, gör lite extra och ofta kommer närmre än andra boende. Genom att 
undersköterskorna hjälper den boende med olika saker i vardagen skapas en närmre relation 
mellan dem. Schell och Kayser-Jones (2007) förklarar att nära och empatiska relationer kan 
skapas i samband med en långvarig kontakt mellan personal och boende. Undersköterskornas 
nära relation till de boende kan därmed grunda sig i att de har känt varandra under en längre 
tid samt att de har träffats i princip dagligen på boendet. 

5.2 Gränsdragning mellan privatliv och yrkesliv 

Samtliga undersköterskor, förutom Sara, framförde att de åtskiljer privatliv och yrkesliv i 
mötet med de boende. Sara berättade att hon, på grund av sin personlighet samt att hon är 
känslosam och kramig, inte kan skilja på att vara privatperson och yrkesperson i mötet med 
de boende. Det framkom i intervjuerna att några av undersköterskorna är medvetna om var de 
drar gränsen mellan vad som är för privat och vad som är rent yrkesmässigt, i mötet med de 
boende. De uttryckte att de inte delar med sig av det allra intimaste och detaljer. 
 

[...] det är lite ytligt så, “jag har två barn”, “jag har en hund”, “vi var ute och gick”, alltså så… inte så 
detaljerat, det gör jag inte [...] det klart att de får veta vad jag har för bakgrund men sen är det bra där. 
- Erika 

 
[...] man får ju välja det man delar med sig av… Sen kanske man inte delar med sig av det allra intimaste 
om man säger så [...] men sen kanske man inte behöver gå in djupare än så, utan man får gränsa lite där. 
För det finns ju de som trådar enda in i själen om de får, men man får ju, det blir ju bara jobbigt om man 
ska ha den relationen. - Margareta 

 
Något som också visade sig vara nödvändigt, som en del av undersköterskorna beskrev i 
intervjuerna, är att både kunna vara personlig och professionell i mötet med de boende. Några 
av dem uttryckte att det är viktigt att vara personlig i sitt arbete. Erika beskrev vikten i att vara 
personlig med de boende såhär: 
 

Jag kan ju säga privata saker till en viss del, till dem, för man får ju en annan sorts kontakt om du lämnar 
ut dig lite, så är det ju. 
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Lilly reflekterade över vikten av att vara professionell: 
 

[...] ibland är det ju saker som kan komma för nära och då måste du ju, då måste du koppla på den här 
rollen, yrkesrollen [...] 

 
En medvetenhet om var gränsen, mellan att vara privatperson och yrkesperson i mötet med de 
boende, finns hos undersköterskorna i allmänhet. Det är viktigt för undersköterskorna att vara 
personlig då de upplever att relationen till de boende utvecklas till någonting positivt om de 
delar med sig mer av sig själv genom att de då ofta kommer varandra närmre. Sandgren et al. 
(2006) beskriver shifting between professional and private life som är en strategi inom 
Professional Shielding, vilket innebär att det är viktigt att personal kan vara personlig i vissa 
fall och dela med sig av sig själv samtidigt som en professionell roll är viktig att tillämpa för 
att kunna distansera sig i vissa situationer i syfte att skydda sig själv mot känslomässig 
överbelastning i arbetet. Undersköterskorna reflekterar över att det är viktigt att vara 
professionell i mötet med de boende, då de inte delar med sig av det allra intimaste. Lilly 
beskriver att det framför allt är viktigt att vara professionell i situationer där någonting kan 
upplevas komma för nära. Betydelsen av att vara professionell i mötet med de boende, som 
undersköterskorna poängterar, kan vara ett uttryck av att det är viktigt för dem att inte bli för 
nära den boende, utan att fortfarande hålla en viss distans till dem genom att inte dela med sig 
av det mest privata. Genom att dra en gräns mellan privatliv och yrkesliv kan 
undersköterskorna därmed undvika att bli för känslomässigt engagerade i arbetet. Om 
någonting “kommer för nära” och där personal inte har förmågan att distansera sig kan 
förmodas leda till en sådan känslomässig överbelastning som Sandgren et al. (2006) 
beskriver. 

5.3 Känslomässiga upplevelser 

Döden betraktades, av alla undersköterskor som intervjuades, som något naturligt. 
Beskrivningar som nämndes är att det är livets gång, inte är skrämmande samt är fint. Många 
undersköterskor nämnde att de upplever att det är något fint att få vara delaktig och vårda en 
boende under den sista tiden i livet: 
 

Jag tycker det är fint att få hjälpa någon att, ja dö värdigt [...] underlätta lite så de inte har så ont och 
med det lilla man kan… Kanske bara sitta där… Jag tycker det känns fint. - Lisa 

 
[...] jag känner nästan tacksamhet, att få vara med när en gammal människa dör, har kämpat och så, det 
är tacksamhet… det är inte alla som får vara med om sådant [...] Så att det, det är jättefint. - Maria 

 
[...] det är en gåva [...] att vara med och hjälpa till och vara med den sista stunden [...] Och det är det 
som jag tycker är fint [...] - Sara 

 
Även om döden i allmänhet sågs som någonting fridfullt upplevde fem av sex 
undersköterskor känslor av ledsamhet och sorg. Nedan beskrivs några av undersköterskornas 
känslor vid en boendes bortgång: 
 

Det är både ledsamt och kan vara skönt att få se att de inte lider. - Lisa 
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[...] det är väldigt sorgligt när man känner den boende i många år och sen när man mister den [...] jag 
blir väldigt ledsen [...] Vi är människor, vi är känsliga och så [...] Det är väldigt svårt. - Sara 

 
[...] det är ju jättejobbigt naturligtvis och det spelar ju ingen roll om det är någon som har stått en nära 
eller om det är någon som ja, som man tar hand om ändå om man säger, det är ju lika jobbigt varje gång 
någon går bort. - Margareta 

 
[...] klart att man blir ledsen. Det blir man ju, det är inte så att man är känslokall för det utan det är ju, 
man påverkas av det också. - Lilly 

 
Många gånger betraktas döden som någonting naturligt av människor i allmänhet, att det är 
livets gång samt att det medför att livscykeln blir fullbordad (Österlind et al., 2011; Blomberg 
& Sahlberg-Blom, 2005). Undersköterskorna upplever att döden inte är någonting 
skrämmande utan att det är något naturligt, livets gång samt att det är fint. Trots att många av 
dem anser att döden är något naturligt, upplever de känslor av sorg och ledsamhet i samband 
med att boende går bort. Munn et al., (2008) beskriver att det är vanligt att omsorgspersonal 
kan uppleva känslomässig påfrestning när en boende går bort genom exempelvis sorg, saknad 
och ledsamhet. Olika faktorer kan inverka på sorg hos vårdpersonal vid vård av vårdtagare i 
livets slutskede och bortgång (Rickerson et al., 2005). En faktor som kan ha betydelse för 
undersköterskornas upplevelser av sorg i denna studie är hur de uppfattar att relationen till 
den boende som har gått bort har varit. Rickerson et al. (2005) framför att personal kan få fler 
symtom av sorg om de har haft en långvarig och nära relation till den bortgångna. Upplever 
undersköterskorna att de har haft en nära relation till den boende kan det förmodas, med tanke 
på det Rickerson et al. (2005) förklarar ovan, att de uppfattar bortgången som känslomässigt 
påfrestande i och med att de mister någon som de tycker mycket om och har känt under en 
längre tid.  
 
Genom att undersköterskorna upplever sorg när boende går bort, trots att de framför att de ser 
döden som något naturligt och en del av en människas liv, kan det styrka att de upplever sorg 
på grund av relationen till den specifika individen. Många av undersköterskorna framför att 
det är fint att hjälpa och få vara med i slutet av en boendes liv. Wallerstedt och Andershed 
(2007) framför att vårdpersonal kan uppfatta tillfredsställelse, glädje och stimulans i sitt 
arbete då de hjälper individer, uppfyller önskningar, gör det så bra som möjlig för individen 
samt att de ser till hela personen. En av de viktigare uppgifterna för personal i palliativ vård är 
att de ska försöka vara nära och tillgängliga för den boende när de närmar sig slutet. 
Personalens tillgänglighet till den boende kan leda till en möjlighet att sätta relationen dem 
emellan i fokus (Beck et al., 2011). Det värdiga, som undersköterskorna ser i att vårda boende 
i livets slutskede, kan grunda sig i att de får möjlighet att vara delaktiga och följa den boende, 
som de troligtvis har en god och nära relation till, in i det sista. Det fina som de upplever kan 
grunda sig i att relationen mellan dem blir det centrala genom att personalen tillgodoser den 
boendes önskemål och gör allt för att den sista tiden i livet ska bli så bra som möjligt. 
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5.3.1 Upplevelser vid plötslig och utdragen död 
En genomgående föreställning hos samtliga undersköterskor är att de upplever att deras 
känslor skiljer sig om ett dödsfall sker plötsligt eller är utdraget. Deras upplevelser är att en 
död som sker plötsligt i allmänhet är mer påfrestande än en död som är mer utdragen. 
Faktorer som nämndes kring plötslig död är att de inte hinner ta farväl av den boende, att det 
blir betungande för dem när döden inte blir som den boende har tänkt sig samt att det är 
svårare att ta till sig. Ord som användes av undersköterskorna för att beskriva plötslig död är: 
påfrestande, chock, ångest, otäckt, förvånande, besvärligt och tufft. Nedan beskrivs några 
upplevelser av plötslig död: 
 

[...] om man säger att jag skulle gå hem nu och så kommer jag tillbaka i morgon och då är Kalle borta 
[...] Då tar det ju mer tid att smälta än om vi säger att han kanske har legat i tre dagar. - Margareta 

 
[...] där de har varit okej sen har det bara hänt, då känner jag att jag kan få lite hjärtklappning och tänka 
“nej varför fick inte den här det här sista som är så bra”... Ramlar de och åker in, det blir så här “åh de 
får inte vara kvar hemma” [...] Så det är ju lite olika hur de har gått bort, faktiskt… För jag kanske vet 
att den här personen hade velat vara hemma, det här är ju deras hem [...] När de åker in till sjukhuset 
och går bort, då kan jag bli väldigt ledsen att det inte har blivit som de har tänkt sig. - Erika 

 
[...] Plötsliga dödsfall är ju oftast mycket besvärligare, man hinner ju inte med [...] Det kommer såhär 
fort, nu ser vi en svängning och någonting händer eller någonting inträffar, det blir tufft för en. Mhm, det 
är mycket jobbigare [...] det absolut värsta är tror jag de flesta tycker är när man inte har blivit inskriven 
palliativt så att det inte finns ordinationer och sådant och då blir de skickad till sjukhuset. Och så dör de 
på sjukhuset. - Lilly 

 
Faktorer som nämndes kring boendes död som är utdragen är att det är påfrestande att se dem 
tyna bort, vill att det ska få ta slut samt att det är betungande när de vet att den boende har 
ångest över att den vill gå vidare men inte kan. Vid beskrivandet av utdragen död använde sig 
undersköterskorna av ord som: jobbigt, jättejobbigt, förberedd och förutsägbart. Känslor av 
att känna sig förberedd på döden är någonting som ett flertal undersköterskor beskriver. 
 

[...] ofta märker man det några dagar innan att det är dags. - Margareta 
 

Det är lättare med ett utdraget, då hinner du förbereda dig [...] - Lilly 
 
Erika beskrev att det är påfrestande när hon ser att de boende verkligen har gett upp: 
 

[...] det är jobbigt att se dem. Speciellt då man vet med sig att den vill gå vidare och har sagt “nu är det 
bra”, “nu vill jag gå”, och då kan det vara väldigt jobbigt för hur det än är ska vi ju behandla dem som 
levande individer och inte som om de är döda. 

 
Elkington (2000) poängterar att upplevelsen av sorg kan skilja sig beroende på hur döden av 
en boende inträffar. Samtliga undersköterskor upplever att deras känslor vid en boendes 
bortgång skiljer sig beroende på hur denne har gått bort, det kan exempelvis bero på om 
dödsfallet har skett plötsligt eller varit utdraget under en längre period. Undersköterskorna 
anser att både en plötslig och utdragen död är påfrestande att bevittna men att de är det på 
olika sätt. De anser dock att den plötsliga döden kan vara svårare att ta till sig än den 
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utdragna. Den plötsliga döden kan förmodas vara svårare att ta till sig på grund av att 
personalen inte är förberedda på att döden ska inträffa och att de inte hinner ta farväl av den 
boende. Lilly uttrycker att det minst optimala är när boende hastigt insjuknar och inte hinner 
bli palliativt inskrivna och därmed hamnar på sjukhus istället för att vårdas på boendet. När 
en boendes död är mer utdragen kan undersköterskorna ha lättare för att ta till sig döden 
genom att de kan förbereda sig på den under en tid innan den inträffar och därmed hinner 
vänja sig vid tanken att inte se den boende igen. Upplevelsen av att en plötslig eller utdragen 
död kan uppfattas som lika betungande hos personal, utifrån olika aspekter, reflekterar även 
Jenull och Brunner (2008) över när de beskriver att oavsett om ett dödsfall skett plötsligt eller 
varit utdraget kan det för personal vara påfrestande men uppfattas på olika sätt. Den plötsliga 
döden är oförberedd och kan därför av personal upplevas som svår att möta medan en 
utdragen död kan upplevas som svår när den boende vill men inte kan dö och när personalen 
ser den boendes lidande (Jenull & Brunner, 2008). 
 
Undersköterskornas känslor av att det är obehagligt att se boendes lidande och när de 
försvagas kan bero på en förändring som de kan urskilja hos den boende. Förändringen hos 
den boende som personalen kan betrakta, kan förmodas påverka dem känslomässigt, i och 
med att de har känt den boende innan den låg för döden. Doka (2002) reflekterar över att det 
kan vara påfrestande för personal på äldreboende att se den äldre förändras i livets slutskede. 
Det kan, i samband med att personal ser den äldre förändras i och med att denne försvagas, 
tänkas att de kan förutse den boendes död, vilket kan liknas med begreppet Anticipatory Grief 
som Seng Beng et al. (2013) beskriver. Anticipatory Grief innebär att känslor av sorg, chock, 
ledsamhet och frustration inträffar, hos vårdpersonal, innan en boendes bortgång då de, på 
grund av den boendes sjukdomstillstånd, kan förutse vad som kommer att ske. När 
undersköterskorna på grund av olika omständigheter kan förutse vad som kommer att hända 
med den äldre, kan det förmodas att de upplever någon form av sorg redan innan själva 
bortgången. Sweeting och Gilhooly (1997) beskriver att när en boende förlorar sina sociala 
och fysiska förmågor men fortfarande är vid liv, benämns detta som social död. Det kan 
tänkas att undersköterskorna i denna studie upplever social död i mötet med boende som 
befinner sig i livets slutskede i samband med att de blir svagare och försämras fysiskt. Sorgen 
som inleds innan den biologiska döden kan även tänkas vara ett möjligt resultat av att 
undersköterskorna ser att den äldre tynar bort. Mallet et al., (1991) beskriver att vårdgivare 
kan uppleva det som påfrestande när en vårdtagare förlorar förmågan till kontroll över sitt 
eget liv, att ta egna beslut samt sin fysiska kapacitet. Undersköterskornas nära relation, som 
enligt dem är vanligt förekommande till de äldre som bor på äldreboendet, kan troligtvis leda 
till att de känner med individen i dennes situation, när denne förlorar sin förmåga att ha 
kontroll över sitt eget liv, fatta egna beslut samt förlorar sin fysiska förmåga. Erika beskriver i 
intervjun att det är ledsamt att se att de boende har gett upp, vill dö men inte kan dö. Hon 
beskriver dessutom att hon upplever känslor av ledsamhet vid tillfällen när döden inte blir 
som den äldre hade hoppats på, exempelvis när individen blir förflyttad från boendet till 
sjukhus. Lilly framför att det är vanligt att boende får dö på sjukhus när de inte hinner bli 
palliativt inskrivna och att det är det minst optimala. Erika uttrycker att det är ledsamt att de 
boende förflyttas till sjukhus när de hastigt insjuknar, då de inte får ta del av det fina som är 
viktigt i slutet. Strang (2012) betonar att döden ska få vara så fridfull som möjligt i palliativ 
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vård och att den boende inte ska behöva bli förflyttad till sjukhus. Målsättningen med palliativ 
vård är att bästa möjliga livskvalitet ska skapas. Lilly och Erikas känslor av att en boendes 
intagning på sjukhus inte är det optimala samt ledsamt kan förklaras med att de troligen anser 
att en flytt dit inte innebär fridfullhet samt bra livskvalitet. 
 
Undersköterskornas potentiella känslor av att känna med de boende i olika svåra situationer 
samt Erikas beskrivning av ledsamhet som hon upplever när det inte blir i samstämmighet 
med den boendes önskan, kan tänkas likna en känsla av empati. Empatin som 
undersköterskorna möjligen har när de upplever att de boende lider i sin tillvaro, kan liknas 
med det som Seng Beng et al. (2013) benämner som Empathic Suffering. Empathic Suffering 
handlar om att personal på äldreboende kan känna ett empatiskt lidande med en boende då de 
försöker förstå individens situation och känslor för vad den står inför (Seng Beng, 2013). När 
de undersköterskor som känner empati med de boende, blir medvetna om att de inte finns 
någonting mer som de kan göra för individen, kan det tänkas att de känner någon form av 
hjälplöshet i situationen, vilket kan likna det som Seng Beng et al. (2013) beskriver som 
Helpless-Powerless Suffering. Helpless-Powerless Suffering innebär att personal kan uppleva 
en känsla av hjälplöshet i och med att de inte kan göra någonting mer för den boende då 
individen enbart blir svagare (Seng Beng et al., 2013). 

5.3.2 Omständigheter som kan förvärra upplevelserna 
En del av undersköterskorna reflekterade i intervjuerna över på vilket sätt de känslomässigt 
påverkas av att möta anhöriga i sorg. Lilly framförde att hon tycker att det kan vara besvärligt 
när hon möter anhöriga i sorg, det beror på vilken sinnesstämning hon är i vid tillfället: 
 

[...] Ibland kan man bli väldigt professionell så att man känner att det behöver inte komma så här nära 
utan jag kan bli mer tröstande så, men ibland kan man inte riktigt veta innan, men ibland känner man ju 
bara “oj, nu öppnas alla dörrar, nu blir jag bara ledsen”. 

 
Erika förklarade att hon inte tycker att det är besvärligt att möta anhöriga i sorg, då hon inte 
har några svårigheter med det. Hon beskriver att hon gärna kan sitta ned och prata med dem, 
säga att det var lugnt, om det var det, samt berätta om förloppet. 
 
Margareta och Lilly beskrev i intervjuerna att de inte behöver dölja sina känslor i mötet med 
anhöriga för att upprätthålla en professionell roll utan de får ofta en positiv reaktion. 
Margareta förklarade det på detta sätt: 
 

[...] jag kan bli så här att det kommer lite tårar och jag har ju aldrig blivit bemött med “Gud vad 
oprofessionellt“ för att jag gråter utan snarare tvärtom, att de ser att den här människan betydde 
någonting för mig.   

 
Det framkom i samtliga intervjuerna att de tänker på boende som befinner sig i livets 
slutskede och som har gått bort, på sin fritid. Många av dem tänker framför allt på de svårare 
sakerna, så som sjukdom och död, medan Erika framförde att hon kan komma att tänka på 
boende, i vardagliga situationer, som när hon exempelvis handlar och då ser något som skulle 
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passa hemma hos individen. Nedan beskriver två av undersköterskorna sina möjliga 
tankegångar som de kan ha under sin fritid: 
 

Sedan är det naturligtvis det om man vet om att någon är sjuk eller ligger och man går hem, så undrar 
man ju “men hur blir det här? Finns den kvar imorgon när jag kommer och så?”, så det är klart att man 
tar med sig det hem. - Margareta 

 
Det är väl omöjligt att inte göra det [...] det är väl om det har varit något speciellt, om det har varit 
långdraget eller och det har varit ja, jobbigt, då kanske man tänker mer. - Lisa 

 
Sara beskrev att det ibland förekommer att hon tänker på boende, på sin fritid, som befinner 
sig i livets slutskede eller som har gått bort men att det tidigare var vanligare och att hon nu 
har lärt sig att inte göra det. Hon förklarade att hon har ett annat liv hemma som hon också 
måste tänka på. Erika berättade att hon ser det som en konst att inte tänka på sitt arbete på sin 
fritid för att de boende är så nära. Även Erika betonade vikten av att åtskilja arbete och fritid: 
 

[...] man får lära sig lite att jobbet är här och hemma är hemma, för att du har en familj där hemma. 
 
Trots att de flesta undersköterskor i hög utsträckning upplever att det är påfrestande att vårda 
boende i livets slutskede samt när de går bort, svarade samtliga att de aldrig har övervägt att 
byta yrke på grund känslomässiga faktorer. Många uttryckte även att de trivs på sin 
arbetsplats samt att de tycker att det passar dem som person att ha ett omvårdnadsyrke. 
 
Elkington (2000) beskriver att det kan vara olika omständigheter som avgör hur personal 
inom äldreomsorg upplever situationen när en boende går bort. En omständighet som kan 
påverka i vilken grad undersköterskorna påverkas av situationen är mötet med anhöriga i sorg, 
som Lilly reflekterar över kan vara svårt. Undersköterskorna ska förutom att utstå sin egen 
sorg även ha förmåga att bemöta anhörigas sorg, vilket kan förvärra situationen ytterligare. En 
potentiell orsak till att Lilly uppfattar att det kan vara svårt i kontakten med anhöriga i sorg 
kan grunda sig i att det är komplicerat avseende hur hon ska föra sig i situationen. Lilly 
beskriver att hon ibland kan vara professionell i mötet med anhöriga i sorg men att hon vid 
andra tillfällen känner att hon inte kan samla sig utan blir istället ledsen och visar känslor. 
Lillys upplevelse av att det kan vara besvärligt i mötet med anhöriga i sorg kan grunda sig i 
att hon upplever det som oprofessionellt att visa för starka känslor. Doka (2002) framför att 
trots att omsorgspersonal ofta känner en stor saknad efter en boendes bortgång kan de 
uppfatta det som att det inte är lämpligt för dem att uttrycka och visa sina känslor av sorg. 
Begreppet Disenfranchised Grief innebär att personal kan uppleva att det inte är lämpligt för 
dem att uttrycka sin sorg på grund av att den inte är legitim samt att relationen till den 
bortgångna inte berättigar dem till att känna och uttrycka sorg (Doka, 2002). Trots att Lilly 
reflekterar över att det kan vara svårt att möta anhöriga i sorg, upplever både Margareta och 
Lilly att de har fått positiva reaktioner från anhöriga i de situationer som de har visat sig 
sårbara. 
 
De flesta av undersköterskorna beskriver att de, på sin fritid, tänker på de svårare situationer 
som att boende befinner sig i livets slutskede eller har gått bort. Erika uttrycker däremot att 
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hon i allmänhet tänker på boende i vardagliga situationer, som när hon handlar. De 
undersköterskor som på sin fritid tänker på boende i svåra situationer kan utveckla känslor av 
ledsamhet i och med att de möjligen, i samband med detta, tänker på att den boende kanske 
inte lever när de kommer till arbetet nästa gång samt fina minnen som de har tillsammans. 
Elkington (2000) samt Wilson och Kirshbaum (2011) framför att vårdpersonal kan uppleva 
känslor som är påfrestande, i form av sorg och nedstämdhet, både på arbetsplatsen och i 
hemmet, i samband med vård av boende som är svårt sjuka eller deras bortgång. Sara 
beskriver att hon oftast inte tänker på boende när hon inte är på arbetet, då hon genom 
erfarenhet har lärt sig att inte göra det. Det kan förmodas att Sara väljer att, i hemmet, inte 
tänka på sådant som händer på arbetsplatsen, för att det kan bli känslomässigt överbelastande 
för henne. Sara och Erika poängterar att de även har ett annat liv hemma och att det därför är 
viktigt att åtskilja arbete och fritid. Det kan tänkas att Sara ser sig som professionell när hon 
är på arbetet och att hon lämnar yrkesrollen efter att dagen är slut för att åtskilja arbetsliv och 
privatliv i syfte att inte riskera att bli känslomässigt överbelastad. Saras åtskiljande av sin roll 
som hon har på arbetet och den roll som hon har som privatperson kan liknas med det som 
Sandgren et al. (2006) benämner som Cold Shielding. Cold Shielding handlar om att personal 
kan gömma sig bakom sin professionella roll för att distansera sig gentemot det som händer 
på arbetstid och skyddar därmed känslomässigt sig själv. Personal betraktar sig som 
yrkesperson på arbetstid samt som privatperson när arbetsdagen är slut och sådant som har 
skett under dagen lämnas därmed på arbetet (Sandgren et al., 2006). En möjlig faktor som kan 
underlätta för Sara och Erika att inte ta med sig svåra situationer hem, avseende sådant som 
har skett på arbetsplatsen, kan vara att de tänker att de har gjort sitt bästa och gett den boende 
bra omvårdnad. Jenull och Brunner (2008) beskriver att det kan vara lättare för personal att 
lämna känslor som har uppstått i samband med svårigheter på arbetet genom att de intalar sig 
själv att de har gjort allt de kan för att den boende ska vara så tillfreds med tillvaron som 
möjligt.   

5.4 Hantering av känslor 

Sara och Maria upplever att de kan hantera känslor som uppkommer vid vård av boende som 
är svårt sjuka och som går bort genom att de lär sig av erfarenhet. Maria och Margareta 
beskrev i intervjuerna att en faktor som kan hjälpa dem att hantera känslor som uppkommer 
vid vård av boende i livets slutskede eller vid bortgång, är att gå in i en yrkesroll.  De 
förklarade att de går in en roll där det är deras uppgift att vårda och göra det bästa av den 
boendes sista tid. Lilly och Sara förklarade det som att de i stunden kan hantera känslor som 
uppkommer genom att gå in i en yrkesroll. Lilly beskrev att hon måste vara professionell, 
samla sig och hålla tillbaka sina känslor på arbetsplatsen tills hon har slutat för dagen. Sara 
beskrev att hon hanterar sina känslor på detta sätt: 
 

[...] jag kan inte vara ledsen och gå till andra, man måste försöka att slappna av, inte tänka [...] man 
måste tänka att “jag är på jobbet nu, jag kan inte vara ledsen hela tiden, jag ska gå till andra” [...] Jag 
måste bli en annan person och vara glad, visa mig glad för den personen [...] 

 
Som tidigare har nämnts betraktas döden av samtliga undersköterskor som ett naturligt 
förekommande fenomen, “alla ska vi dö”, som Lisa uttryckte sig under intervjutillfället. 
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Maria beskrev att hon inte upplever att det är svårt att vårda boende som befinner sig i livets 
slutskede och som sedan går bort. Hon påverkas inte känslomässigt av det på grund av att hon 
betraktar det som naturligt på ett äldreboende och att det är en del av yrket som hon måste 
vara förberedd på. Flera av undersköterskorna beskrev att död är ett naturligt inslag på 
arbetsplatsen, där det bor äldre och många som är svårt sjuka. 
 

[...] det är ju, det låter så kallt, det är ju en del av det här jobbet det måste man ju vara medveten om när 
man väljer det här yrket, att här går det bara åt ett håll. - Margareta 

 
[...] så att det är ju vår uppgift här också, att följa dem till det sista. - Maria 

 
[...] Det är ett faktum. Det är ett vårdboende. De kommer gå bort. - Erika 

 
Maria och Margareta beskriver att de går in i en professionell roll, där deras uppgift är att ge 
god omvårdnad till den boende, för att lättare kunna hantera känslor som uppkommer i deras 
arbete. Maria och Margaretas handlingssätt, att gå in i en professionell roll, kan vara ett 
uttryck för att de på så sätt känslomässigt kan distansera sig från en boende genom att tänka 
att det är sin arbetsuppgift att vårda palliativt, vilket kan underlätta hanteringen. 
Handlingssättet som de använder sig av kan liknas vid en copingstrategi. Aldwin (2007) 
förklarar att individer använder sig av copingstrategier för att hantera påfrestande situationer 
och de negativa känslor som uppkommit i samband med detta. Elkington (2000) beskriver att 
en copingstrategi som personal på äldreboende kan använda sig av, i svåra situationer, är att 
gå in i en professionell roll, för att emotionellt distansera sig från boende och därmed även 
skydda sig mot känslor av sorg vid bortgång. Lilly och Sara framför att i stunder då de känner 
sig känslomässigt påverkade i arbetet kan de inte ge utlopp åt känslorna vid den tidpunkten 
utan de måste samla sig, hålla tillbaka känslorna och försöka att inte tänka på det för att 
senare, när de har slutat för dagen, låta känslorna komma. Begreppet Storing kan tillämpas på 
att Lilly och Sara tränger bort sina känslor. Sandgren et al. (2006) förklarar att personal med 
hjälp av Storing för tillfället kan hantera påfrestande situationer genom att undantrycka 
känslor som uppkommer, för att vid en senare tidpunkt bearbeta dessa. Användandet av 
Storing kan medföra att Lilly och Sara, för stunden, kan kontrollera sina känslor. Genom att 
hålla känslorna under kontroll och därmed öka förmågan till att för tillfället kunna hantera 
situationen, kan Storing liknas med en copingstrategi. Några av undersköterskorna nämner att 
de ibland gråter i samband med en boendes bortgång, vilket kan förmodas vara ett sätt för 
dem att bearbeta känslor då det kan kännas bättre efteråt. Lazarus och Folkman (1984) 
beskriver att en copingstrategi, som kan användas av en individ för att hantera svåra 
situationer, är att gråta ut. 
 
Sandgren et al. (2006) beskriver strategin balancing intimacy inom begreppet Professional 
Shielding som innebär att personal skyddar sig från känslomässig överbelastning genom att de 
skiljer mellan att dela med sig av privat och personlig information till de boende. Balancing 
intimacy kan liknas vid en copingstrategi då undersköterskorna kan förhindra känslomässig 
överbelastning genom att inte komma för nära en individ. Undersköterskorna i denna studie 
uttrycker att de har en nära relation till de boende men att den skiljer sig till olika boende. Det 
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kan tänkas att en del av undersköterskorna använder sig av strategin balancing intimacy för 
att inte få en allt för nära relation till boende och därmed riskera betungande känslor när dessa 
blir svårt sjuka eller går bort.    
 
Flera av undersköterskorna beskriver att död är ett naturligt inslag på ett äldreboende. Genom 
att död är ett naturligt steg för de boende att gå igenom, kan det antas att undersköterskorna 
intalar sig själv att de boende kommer att gå bort inom en viss tid då de är gamla och i många 
fall svårt sjuka, vilket kan leda till att de i någon form kan förbereda sig på att det ska hända 
och att det därmed kan bli lättare att hantera. Undersköterskornas eventuella förberedelse på 
att döden ska inträffa kan liknas vid användandet av en copingstrategi. Aldwin (2007) 
beskriver att copingstrategier kan användas för att lättare hantera svåra situationer genom att 
exempelvis försöka förbereda sig på den kommande stressen. Sara och Maria beskriver att de 
upplever att de lär sig att hantera situationer där de vårdar boende i livets slutskede och när de 
går bort. Då död är ett naturligt och återkommande inslag på äldreboende kan det förmodas 
leda till att undersköterskorna får erfarenhet i att möta boende i palliativ vård och bortgång. 
Lära sig att hantera svåra och känslomässiga situationer i arbetet kan förmodas ske genom att 
undersköterskorna kan ha genomgått ett flertal händelseförlopp, som kan ha omfattat 
sorgeprocesser, där de med tiden har lärt sig hur de ska hantera de känslor som kan 
uppkomma i arbetet. Dunn, Otten och Stephens (2005) redogör för att vårdpersonalens 
upplevelser av att vårda boende som är döende påverkas av vilken tidigare erfarenhet de har, 
desto mer erfarenhet de har av att vårda palliativt, desto lättare har de att vårda svårt sjuka 
äldre. Det kan antas att genom att undersköterskorna lär sig att hantera situationer som 
uppkommer inom palliativ vård och bortgång, genom erfarenhet, blir det lättare för dem att 
vårda boende. Maria är den enda som inte upplever det som särskilt svårt att vårda boende 
som befinner sig i livets slutskede eller att möta deras bortgång, detta kan tänkas bero på att 
hon har längst erfarenhet i yrket av samtliga i undersökningsgruppen, då hon har arbetat som 
undersköterska i sjutton år. Lilly och Lisa som har arbetat i femton respektive tretton år, har 
även de en lång erfarenhet i yrket men de upplever det i vissa situationer som känslomässigt 
svårt. Aldwin (2007) framför att människors personlighet kan inverka på hur de påverkas av 
påfrestande situationer. En möjlig tolkning kan vara att både erfarenhet och personlighet kan 
ha betydelse för undersköterskornas upplevelser. Det kan tänkas att Lilly och Lisas 
personlighet har en större betydelse än deras erfarenhet i yrket, trots att erfarenheten i andra 
fall kan få större betydelse. En annan tänkbar faktor till att Maria inte upplever det som 
betungande att vårda svårt sjuka boende är att hon kan se det som en del av sin yrkesroll samt 
att det är ett vanligt inslag på ett äldreboende, vilket kan resultera i att hon inte medger att hon 
i själva verket påverkas känslomässigt. Doka (2002) påvisar att personal i vissa fall, på grund 
av sin yrkesroll, inte kan erkänna att ett dödsfall har påverkat dem. 
 
Lisa och Sara beskrev att de, vid boendes bortgång, kan känna en lättnad av att se att de inte 
lider, att de får somna in, samtidigt som de upplever ledsamhet. 
 

Jag blir ledsen och kommer sakna dem men jag vet att de kommer ha det bra. - Sara 
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Många av undersköterskorna berättade att de ibland kan sitta ned och minnas en boende som 
har gått bort. 
 

[...] vi pratar ju om dem även om de inte finns med oss längre så pratar vi ju om dem. - Margareta 
 

[...] Det är sådant som man minns, som man tänker på, alla minnen, deras minne. Så det är fint [...] att 
de hela tiden är med oss. De har inte lämnat oss… Vi tänker på många som har gått bort  [...] och saknar 
dem faktiskt. - Sara 

 
Vikten av att få ett avslut med den boende var något som samtliga undersköterskor betonade i 
intervjuerna. Vid tillfällen då en äldre har befunnit sig vid livets slut har samtliga 
undersköterskor någon gång valt att stanna kvar efter sitt arbetspass för att sitta med eller ta 
farväl av boende som de är kontaktperson till. Många har även kommit tillbaka samma dag 
efter sitt arbetspass och några har även kommit in till boendet på lediga dagar. Många av 
undersköterskorna nämnde att de under sin lediga tid vill bli uppringda av personalen på 
boendet om det kan förutses att en boende, som de är kontaktperson till, närmar sig livets slut. 
 
Några ritualer på äldreboendet, som nämndes av undersköterskorna, är att de efter en boendes 
bortgång brukar tända ett ljus för den äldre, berätta för de andra boende att personen har gått 
bort, hänga en ängel på dörren, ställa fram blommor och sätta fram en flagga på den 
bortgångnas plats i matsalen. Undersköterskorna berättade att de har möjligheten att gå på en 
boendes begravning om de vill. Många av dem uppgav att de har närvarat på en eller flera. 
När de gått på begravning har det varit till en äldre som de var kontaktperson åt. Margareta 
och Erika framförde att anledningen till att de går på begravning är för att de har haft en nära 
relation till både den boende och anhöriga, för att visa respekt till anhöriga samt för sin egen 
skull för att ta farväl av den boende. Lillys svar på varför hon går på begravning var att det är 
på grund av hennes relation till den boende och anhöriga samt att det känns bra. Hon beskrev 
även att det är för sin egen skull då det är ett fint avslut. Sara uppgav att hon har varit på 
begravning någon gång. När hon senast skulle närvara vid en begravning, kände hon att det 
skulle bli för påfrestande då hon hade kommit farbrodern nära. Vid detta tillfälle kontaktade 
hon de anhöriga, som hon också hade kommit nära, och bad om ursäkt för att hon inte skulle 
närvara. Sara tog istället avsked av honom på boendet. 
 
Maria nämnde vid intervjutillfället att det ofta förekommer humor på boendet inom 
personalgruppen: 
 

Vi skrattar mycket också, fast det är allvarliga saker [...] 
 
En del av undersköterskorna upplever en känsla av ledsamhet när en boende har gått bort 
samtidigt som de kan känna en lättnad då den äldre inte längre behöver lida och att de vet att 
den har det bättre nu. De uppmärksammar inte endast det negativa med en bortgång utan de 
kan även se fördelen med den genom att de betraktar att döden inträffade vid rätt tidpunkt. 
Lazarus och Folkman (1984) beskriver att individer kan använda sig av emotion-focused 
coping för att undvika betungande känslor genom att skapa en positiv omtolkning av en 
situation. Aldwin (2007) framför att när en individ omtolkar en svår situation kallas det för 
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Cognitive Reframing och innebär att individen försöker se fördelarna istället för enbart det 
negativa med en händelse. Det kan antas att undersköterskorna i studien skapar en Cognitive 
Reframing då de istället för att se det negativa med en boendes bortgång, tänker att den 
boende har det bättre nu och slipper lida. 
 
Vikten av att personal får ta farväl av en boende innan den dör är något som många studier 
betonar. Genom att ta farväl får personal ett avslut med den boende och det blir då lättare för 
dem att hantera och bearbeta sina känslor (McClement, Wowchuk & Klaasen, 2009; Österlind 
et al., 2011; Beck et al., 2011). Undersköterskorna beskriver att de har några ceremonier och 
ritualer de brukar göra i samband med en boendes bortgång och detta kan förmodas hjälpa 
dem i sin bearbetning och sorgeprocess då de får möjlighet att ta avsked av den boende på 
många sätt. Undersköterskorna beskriver även att de ibland har gått på en boendes 
begravning, ofta till den individ som de är kontaktperson till, och även detta kan antas ge dem 
en möjlighet att ta farväl. I och med en boendes bortgång har många av undersköterskorna 
stannat kvar, efter att deras arbetspass har slutat, för att sitta med och ta farväl av den boende. 
Som tidigare har nämnts skapas ofta nära relationer mellan personal och boende inom 
äldreomsorg, vilket kan tänkas ha betydelse för i vilken grad undersköterskorna känner behov 
av att få ett avsked och som även kan resultera i att de väljer att gå på begravningen. 
 
Marias beskrivning av att de inom personalgruppen skrattar mycket tillsammans trots att det 
uppstår allvarliga situationer på arbetsplatsen, kan liknas med att de, för att underlätta 
stämningen, använder sig av humor som en copingmekanism. Harris (2013) beskriver att 
skratt medför känslor av avkoppling hos personal. Vård av boende i livets slutskede och 
bortgång kan vara situationer där humor kan underlätta för personalen, genom att skratt kan 
medföra en avkopplande känsla hos dem.   

5.5 Behov av stöd 

På frågan: Känner du behov av att prata med någon i samband med vård av boende i livets 
slutskede och bortgång? svarade samtliga intervjuade att de har ett behov av att prata med 
kollegor och att det är något de vid vissa tillfällen brukar göra i samband med vård av boende 
i livets slutskede och bortgång. 
 

[...] vi sitter ju tillsammans och går igenom  [...] om någon har behov av att prata vid varje bortgång… 
Vi försöker lösa det, sen så kanske det inte alltid behövs [...] - Maria 

 
Känslan av att det känns skönt och bra att prata med kollegor samt att det hjälper dem att inte 
ta med känslorna hem, är två anledningar som nämndes. Sara, Lisa och Erika har även en eller 
flera kollegor som de vänder sig till i första hand. 
 

[...] ja, med vissa kollegor… Som man kanske jobbar lite mer med. - Lisa 
 

[...] Jag har en arbetskamrat som jag har väldigt mycket förtroende för så jag pratar med henne [...] om 
det är någon som går bort och jag mår dåligt kan jag krama henne och bara gråta och jag blir lugn 
efteråt. - Sara 
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Undersköterskorna framförde en del olika beskrivningar av vad arbetsplatsen erbjuder för 
stöd i samband med vård av boende vid livets slutskede och bortgång. Erika och Lilly nämnde 
att de har något som kallas för teamträff en gång i veckan där personalen träffas. Erika 
nämnde även att under teamträffarna kan en grupp, av de som är i behov av att prata, 
anordnas. Hon berättade att dessa grupper dock inte är standard. Reflektionstid är något som 
Sara framförde att de har på arbetsplatsen, där de kan sitta och prata om allmänna saker, 
funderingar, upplevelser och liknande. Lilly förklarade att reflektionstiden pågår en 
halvtimme varje dag och att de i december förra året införde denna på grund av en efterfrågan 
från personalen. Lilly reflekterade i intervjun över att hon tror att tiden kommer kunna 
användas till att prata om boendes bortgångar trots att ledningen inte har sagt att tiden är 
avsatt för det. 
 
Margareta och Maria använde sig inte av någon benämning när de skulle förklara vad 
arbetsplatsen erbjuder för stöd vid vård av boende i livets slutskede och bortgång. De båda 
beskrev dock att de i någon form sitter ned och pratar efter boendes bortgång, när det finns ett 
behov av det. Sara och Maria berättade att chefen kan vara med när personalen träffas för att 
prata om boende som är sjuka eller som har gått bort. Erika nämnde att sjuksköterskan även 
kan vara med vid träffarna samt att de kan få prata med henne i ett privat samtal vid behov. 
Företagshälsan är en instans som Erika och Sara nämnde att de vet att de kan gå till om de är i 
behov av att prata med någon utomstående och professionell. Lilly vet inte säkert var hon ska 
vända sig om hon mår dåligt, hon tror att det kanske är till Landstingshälsan. Hon tror även att 
hon kan vända sig till chefen och skulle göra det om det skulle behövas. Även Margareta 
nämnde att hon tror att vända sig till chefen är möjligt vid behov. Lisa berättade däremot att 
hon inte vet vad ledningen erbjuder för stöd vid vård av boende i livets slutskede eller 
bortgång. Hon vet heller inte om de i arbetsgruppen brukar sitta ned och prata om det, hon 
förklarade att hon inte har varit med om att så många har gått bort sedan hon började på 
arbetsplatsen. 
 
Några av undersköterskorna berättade att de även vänder sig till utomstående när de upplever 
ett behov av att prata med någon när det handlar om känslor som uppkommit i samband med 
vård av boende som är svårt sjuka eller som har gått bort. Lisa nämnde att hon pratar med sin 
mamma, som också arbetar inom vård- och omsorg, för att hon kan utbyta erfarenheter med 
henne. En utomstående som Erika vänder sig till utanför arbetet är hennes sambo, som även 
hon arbetar inom vård- och omsorg, vilket Erika ser som en fördel. Om möjligheten inte ges 
att prata ut med kollegor på jobbet, brukar Lilly prata med sin make hemma. Lilly 
reflekterade även i intervjun över att hon i samtal med utomstående inte bryter någon 
sekretess genom att hon inte avslöjar några detaljer som kan röja en individs identitet. 
 
Alla undersköterskorna uppgav att de anser att stödet de har tillgång till vid vård av boende i 
livets slutskede samt deras bortgång är tillräckligt då de upplever att de kan prata med 
kollegor och att det hjälper. Många betonade i intervjuerna att de trivs på arbetsplatsen och att 
de är en bra personalgrupp. 
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En form av stöd som behandlades under intervjutillfällena var handledning. Samtliga 
undersköterskor var överens om att handledning är något som för tillfället inte förekommer på 
arbetsplatsen. Många undersköterskor nämnde att det skulle vara positivt om de erbjuds 
handledning i svårare situationer. Två exempel på svårare situationer som undersköterskorna 
framförde var om flera bortgångar sker under en kortare period eller om en boendes bortgång 
blir utdragen, då det kan uppkomma många känslor. Två fördelar med att ha handledning vid 
sådana tillfällen anser undersköterskorna kan vara att en professionell utomstående kommer 
till boendet samt att de kan få möjlighet till ett annat perspektiv på olika företeelser. 
 

[...] sen kanske man tänker på olika sätt också [...] vi är kanske inne i det här, kanske ser vi inte samma 
saker. - Sara 

 
[...] Jag tror inte man själv förstår kanske att man kan må dåligt, man kan trycka undan lite och sen 
förstår man inte själv vad det är som är obehagligt och så… Och det behöver någon utomstående 
förklara, “men det är ju såhär, du går ju igenom en process själv”, som man inte förstår riktigt [...] vi 
sitter ju inte inne med alla svaren på alla frågor vi har [...] vi bollar ju egentligen bara fram och tillbaka 
med varandra. Vi får ju ingen, något objektivt utifrån så. Det skulle ju vara bra [...] de har ju en annan, 
ett annat öga och ett annat tänk och kan komma utifrån och se det från ett annat håll [...] då blir det ju 
lite så här “jaha, ja det där var ju bra vinklat” [...] - Lilly 

 
På frågan: Har du något eget förslag på stöd, som skulle kunna underlätta för dig, vid vård av 
boende i livets slutskede och bortgång? svarade samtliga undersköterskor att utbildning är 
någonting som alltid är positivt samt att det är bra att utveckla sina kunskaper. 
 

[...] All personal har ju grunden i vård i livets slutskede, det skulle behövas mer men det, som 
undersköterska så behöver du alltid mer, det blir aldrig tillräckligt [...] det finns hela tiden mer att ta till 
sig. Mer att lära sig. - Erika 

 
Maria framförde att hon, förutom utbildning i allmänhet som handlar om vård i livets 
slutskede, främst är intresserad av att få mer kunskap om vad som händer i kroppen vid livets 
slut. Hon önskar även mer praktisk kunskap för att underlätta användandet av redskap som är 
aktuella i palliativ vård. Nedan beskrivs en situation där Maria inte var medveten om hur ett 
redskap skulle användas: 
 

[...] det kommer ju lite hjälpmedel om hur man får hakan bra och jag vet att vi en gång hade fått sådana 
här fina grejer [...] Och så hade vi fått någon sådan där plastgrej som man skulle ha för att underlätta, 
men vi kunde inte använda den [...] Vad hemskt, men det gick bra ändå. 

 
I intervjuerna framkom det att två av undersköterskorna är palliativa ombud som åker på 
kurser där de får ta del av nya riktlinjer och om det har kommit något nytt inom området. 
Margareta förklarade att hon tror att det är de palliativa ombuden som de kan vända sig till 
om de vill ha mer kunskap. 
 
Margareta beskrev att om de själv hittar någon kurs eller föreläsning som de vill gå kan de 
fråga chefen om möjligheten finns till att delta. Margareta menar dock att det ligger på dem 
själv och att det inte är någon som kommer och säger till dem att de ska gå en specifik kurs. 
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Under intervjun med Lilly reflekterade hon över att det inte är ofta som någon från ledningen 
kommer och frågar hur de mår och hur det fungerar med arbetet: 
 

[...] det är ju inte så ofta som de säger “hur mår ni efter det här? och hur går det?”, utan jag tror 
ledningen förlitar sig på att vi som jobbar, vi signalerar själva och att vi tar hand om det. Det är inte så 
vanligt att man frågar “hur mår du efter gårdagen?” [...] vi kan fråga varandra som 
omvårdnadspersonal men inte uppifrån. 

 
På detta sätt uttryckte Lilly sig angående hur det skulle kännas om ledningen frågade hur hon 
mår: 
 

Ja, det skulle kännas bra. Skitbra rent ut sagt. Det skulle kännas som ”oj, kommer du ihåg och vet att det 
här är någonting som har hänt och det här kan påverka personalen?” [...] jo, faktiskt. Någonting för dem 
att jobba på [...] 

 
Något som ytterligare nämndes var att Lilly och Maria efterfrågar extrainsatt personal för att 
underlätta vid vak på dagen för att ordinarie personal ska ha möjlighet att sitta med boende 
som är döende. De upplever att behovet av vak på dagen inte betraktas som lika självklart 
som på natten. 
 

[...] man känner att “nu skulle jag vilja vara här, sitta lite längre” men det är ju allt annat som ska ske 
[...] där skulle man ju vilja ha lite mer resurser [...] de vet ju inte om det är natt eller dag, så att då skulle 
man slippa ha det här dåliga samvetet att “nu borde jag sitta där och hålla handen” istället för att ta allt 
det andra. - Maria 

 
[...] in med en personal till så att ordinarie kan vara nära den som är döende. Jag skulle vilja att det var 
mycket mer självklart [...] - Lilly 

 
Samtliga undersköterskor beskriver att de, när de känner behov, brukar prata med kollegor vid 
vård av boende i livets slutskede och när de går bort. Det kan betraktas som att de använder 
sig av sina kollegor för att kunna bearbeta känslor som de bär på, vilket kan liknas med att 
undersköterskorna använder sig av något som Lazarus och Folkman (1984) benämner som 
problem-focused coping. Problem-focused coping innebär att individer kan bearbeta ett 
aktuellt problem genom socialt stöd (Lazarus & Folkman, 1984). Shorter och Stayt (2009) 
betonar att kollegor kan vara ett stöd vid svårigheter som uppstår på arbetsplatsen. 
Undersköterskorna framhåller att de vid behov upplever att det oftast underlättar att prata med 
kollegor, men att det inte är fullt tillräckligt vid svårare situationer, så som när många boende 
går bort under en kortare period samt när boendes död är utdragen. Rickerson et al. (2005) 
framför att det finns olika faktorer som kan ha en inverkan på symtom som uppkommer hos 
vårdpersonal i samband med vård av vårdtagare i livets slutskede och bortgång. Fler symtom 
kan uppkomma genom att det exempelvis är många vårdtagare som går bort under en kortare 
period samt om personal, i för hög utsträckning, förlitar sig på det informella stödet. Genom 
att undersköterskorna förlitar sig på och pratar mycket med kollegor vid svåra situationer, 
exempelvis vid tillfällen där många boende går bort under en kort period, trots att de inte 
upplever det som tillräckligt att prata med kollegor vid dessa tillfällen, fortsätter de att endast 
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prata med dem, vilket kan det leda till att fler symtom uppkommer hos undersköterskorna. 
Fler symtom kan medföra en upplevelse av att arbetsmiljön blir påfrestande för dem. 
Undersköterskorna har förutom det informella stödet i form av kollegor, tillgång till annat 
stöd från ledningen, i form av exempelvis teamträffar och reflektionstid. Det råder dock en 
oenighet på arbetsplatsen avseende hur tillgången till stöd ser ut samt hur stödet är utformat, 
vilket kan bidra till att undersköterskorna i första hand sätter sin tillit till kollegorna istället för 
att mer ingående ta reda på vad de exempelvis kan få för stöd från ledningen. 
 
Förutom att undersköterskorna brukar tala med varandra om svåra situationer som inträffar på 
arbetet händer det att en del även pratar med sin familj. Både Erika och Lisa berättar att de 
pratar med sin sambo respektive mamma som även de arbetar inom vård- och omsorg och att 
de ser det som någonting positivt då de kan utbyta erfarenheter med varandra. Lilly brukar 
ibland prata med sin man, dock önskar hon att i första hand prata med kollegor. Med hänsyn 
till undersköterskornas berättelser kan det förmodas att kollegor har en stor betydelse för dem 
och att de i första hand vill prata med någon som har liknande erfarenheter som dem själv. 
Förståelse och liknande erfarenheter från andra kan vara en viktig och stödjande faktor i 
undersköterskornas arbete, vilket kan tillämpas på Harris (2013) resonemang om att liknande 
erfarenheter har betydelse samt att kollegor ofta pratar med varandra för att de i stor 
omfattning förstår varandra utan att behöva förklara ingående.   

6. Avslutande avsnitt 
Slutsatser av studien kommer i detta avsnitt presenteras. En diskussion kommer även att föras 
kring studiens frågeställningar: Hur uttrycker undersköterskorna sina känslor av att vårda 
boende i livets slutskede och vid bortgång? Hur hanterar undersköterskorna känslomässigt 
att vårda boende i livets slutskede och vid bortgång? Erbjuder ledningen stöd till 
undersköterskorna i samband med vård av boende i livets slutskede och vid bortgång? Hur 
uttrycker undersköterskorna sina egna behov av stöd i samband med vård av boende i livets 
slutskede och vid bortgång? 
 
Det kommer även att föras en diskussion avseende studiens metodval och tillvägagångssätt, 
resultat, risker med obearbetade känslor, fördelar med stöd och utbildning och konsekvenser 
av bearbetade känslor. Reflektioner kommer därutöver att beröra undersköterskornas 
möjligheter till stöd och utbildning. Avsnittet kommer att utmynna i studiens praktiska 
implikationer för socialt arbete samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

Slutsatser som kan dras av analysen i studien är att det är påfrestande för undersköterskorna 
när de boende vårdas i livets slutskede och när de går bort. Undersköterskorna upplever 
känslor av saknad och sorg samtidigt som känslan av att det är fint att få vara med den boende 
i livets slut är vanligt förekommande. Relationen mellan undersköterskorna och den boende 
påverkar de känslomässiga upplevelserna som personalen får i samband med vård i livets 
slutskede och bortgång. Undersköterskorna använder sig av olika strategier för att personligen 
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kunna hantera svåra situationer som uppstår i deras arbete. Undersköterskorna upplever ett 
stöd från kollegor när svåra situationer skapar ett behov av att prata, dock upplever de att det 
inte är tillräcklig vid situationer där många boende går bort under en kort period samt när 
boendes död är utdragen, de önskar då ytterligare stöd. Vilket stöd ledningen erbjuder vid 
vård i livets slutskede och boendes bortgång är oklart för undersköterskorna. Handledning är 
ett lämpligt stöd till undersköterskorna vid situationer där många bortgångar inträffar under 
en kort period och när boendes dödsfall är utdragna. Utbildning för att utveckla sina 
yrkesmässiga kunskaper inom palliativ vård är någonting som undersköterskorna är positivt 
inställda till och som de önskar mer av. 

6.2 Diskussion 

Studiens resultat grundar sig i kvalitativa intervjuer med sex undersköterskor. Ett annat 
möjligt tillvägagångssätt som diskuterades var fokusgrupper men då deltagarna intervjuades 
under deras arbetstid ansågs det lämpligast att ha enskilda intervjuer istället för en fokusgrupp 
då det skulle vara svårt att många undersköterskor lämnade sina arbetsuppgifter samtidigt för 
att delta i studien. Enskilda intervjuer förefaller även vara den lämpligaste metoden genom att 
det medförde att undersköterskorna fick möjlighet till lika stort utrymme att uttrycka sina 
egna uppfattningar och känslor. På grund av att det aktuella ämnet som studien har sitt fokus i 
kan uppfattas som känsligt för undersköterskorna samt att de kan känna sig obekväma i att 
diskutera ett sådant känsloladdat ämne i grupp, fördes en diskussion utifrån etiska aspekter att 
det kunde vara lämpligast att utföra enskilda intervjuer med var och en. Genom enskilda 
intervjuer förhindras även att undersköterskorna påverkar varandra i deras svar på frågorna 
samt att det slutliga resultatet av intervjuerna grundar sig i så individuella och personliga 
upplevelser från undersköterskorna som möjligt, vilket kan leda till att studiens validitet och 
reliabilitet förstärks, då syftet med studien bland annat är att ta reda på undersköterskornas 
upplevelser av att vårda boende i livets slutskede och när de boende går bort. Genom att 
genomföra enskilda intervjuer med undersköterskorna kan det förmodas öka sannolikheten att 
det är deras individuella och genuina upplevelser, av hur det är att vårda palliativt samt när en 
boende går bort, som erhålls. En eventuell begränsning med studien kan vara att validiteten 
och reliabiliteten avgörs beroende på om undersköterskorna svarar ärligt, utifrån sina egna 
upplevelser, på intervjufrågorna eller om de svarar på ett sådant sätt som de tror kan vara det 
korrekta utifrån studiens ämne. 
 
Genom att jämföra föreliggande studies resultat med tidigare forskning framkommer det att 
det är vanligt att nära relationer skapas mellan personal och boende inom äldreomsorg 
(McClement, Wowchuk & Klaasen, 2009; Munn et al., 2008). Studien visar också att 
relationen dem emellan i vissa fall nästintill kan bli familjeliknande. Undersköterskornas 
relation till boende kan påverka hur de upplever att vårda i livets slutskede och när boende går 
bort då det beroende på hur nära relationen har varit kan skapas starkare och mer påfrestande 
känslor. I likhet med tidigare forskning (se till exempel McClement, Wowchuk & Klaasen, 
2009; Munn et al., 2008) framkommer det i studien att vanliga symtom, som framträder hos 
personalen i samband med boendes bortgång, är ledsamhet, saknad och sorg. Någonting som 
skiljer denna studie från tidigare forskning som har uppmärksammats är att samtliga 
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undersköterskor uttrycker att de, utöver känslor av sorg, upplever en boendes bortgång som 
fin då de får vara med den äldre i livets sista stund. Denna studie anses därmed har 
kompletterat forskningsfältet som föreligger kring ämnet genom att visa på både negativa och 
positiva upplevelser hos undersköterskorna av att vårda i livets slutskede och vid boendes 
bortgång. Genom att även beakta de fyra faktorerna, undersköterskornas upplevelser, sätt att 
hantera känslor personligen och inom organisationen samt om undersköterskorna har något 
eget förslag på stöd i samband med vård i livets slutskede och boendes bortgång, vilket enbart 
ett fåtal tidigare studier gjort, bidrar denna studie till en komplettering av forskningsfältet.  
 
Undersköterskornas upplevelser av att det ofta kommer en del boende nära och känner en 
ledsamhet och sorg när de går bort, samtidigt som de överlag upplever det som fint och är 
tacksamma över att få vara med när en äldre människa närmar sig livets slut, kan antyda att 
det är den nära relationen som skapas som påverkar att personalen upplever det som 
påfrestande att palliativt vårda och inte själva vården i sig. Föreställningen om att det är den 
nära relationen som ligger till grund för hur känslorna tar sig uttryck kan förklaras med att 
personalen anser att det är betungande att se själva individen förändras och försvagas i och 
med sitt hälsotillstånd och inte det praktiska som palliativ vård innebär. En annan faktor som 
kan styrka att det är personalens relation till den enskilda individen som är det som är 
betydelsefullt, är att många av undersköterskorna, trots att de uppger att det många gånger är 
svårt och påfrestande att arbeta på ett äldreboende, trivs med sitt arbete och att samtliga aldrig 
har övervägt att byta yrke på grund av känslomässiga aspekter. 
 
Resultatet av studien påvisar att undersköterskorna använder sig av olika strategier för att 
hantera situationer som kan uppstå inom palliativ vård och vid en boendes död, vilket kan 
liknas vid Coping. Studien visar också att upplevelser och känslor hos undersköterskorna kan 
skilja sig beroende på om dödsfallet inträffar plötsligt eller är utdraget. Någonting som också 
kan påverka undersköterskornas upplevelse av att vårda i livets slutskede och bortgång är 
personalbrist vid vak på dagen. Några av undersköterskorna nämner att de ofta upplever dåligt 
samvete i samband med att de är tvungna, på grund av brist på vak under dagen, att utföra 
andra arbetsuppgifter istället för att sitta vid en boende som är döende, vilket kan förmodas 
riskera att förvärra en redan påfrestande situation. 
 
Likt tidigare studier (Rickerson et al., 2005; Harris, 2013) är kollegor det vanligaste stödet 
som undersköterskorna använder sig av på arbetsplatsen, när de har ett behov av att prata om 
en händelse. Undersköterskornas beskrivningar, av vilket stöd som de kan erbjudas av 
ledningen i samband med vård av boende i livets slutskede och bortgång, skiljer sig dem 
emellan och en oklarhet avseende vilken form av stöd de i själva verket har tillgång till 
förekommer. Oklarheten och oenigheten över vart undersköterskorna, gentemot ledningen, 
ska vända sig kan antyda att formellt stöd inte vanligen används på äldreboendet. En av 
undersköterskorna vet inte vad det, på arbetsplatsen, anordnas för stöd i och med palliativ 
vård eller när en boende har gått bort men beskriver att hon självmant vänder sig till vissa 
kollegor när hon känner att hon behöver prata ut. Frågan väcks i och med detta hur det kan 
komma sig att undersköterskorna inte är överens om hur stödet på verksamheten avseende 
palliativ vård och bortgång är strukturerat samt hur en av dem överhuvudtaget inte har 
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vetskap om det finns något stöd, trots att hon har arbetat på arbetsplatsen i ett år. Likt tidigare 
studier (Elkington, 2000; Wilson & Kirshbaum, 2011) har studien utmynnat i resultatet att 
undersköterskorna känslomässigt påverkas av att palliativt vårda samt när en boende, som de 
har stått nära, går bort och att det kan vara påfrestande för dem. I och med att det är 
påfrestande för dem i kombination med att en del av personalgruppen är omedvetna om vilket 
stöd som finns, kan få negativa följder då de inte får möjlighet att bearbeta känslor i den 
utsträckning som de eventuellt behöver. Många studier (se till exempel Tan et al., 2013; Beck 
et al., 2011; Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005) poängterar att det är viktigt att personal som 
arbetar med svårt sjuka äldre får stöd vid vård av boende i livets slutskede och bortgång. 
Obearbetade känslor hos personal kan leda till stress, utbrändhet samt icke-optimal vård 
(Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005). Studiens resultat påvisar dessutom att det är vanligt att 
undersköterskorna tänker på boende som närmar sig livets slut eller som har gått bort, på sin 
fritid, vilken kan styrka att det kan bli känslomässigt påfrestande för dem, att inte bearbeta 
känslorna genom någon form av stöd kan troligtvis medföra att det påverkar dem även när de 
inte är på arbetsplatsen och därmed deras familjeliv. Resultatet i studien tyder även på att 
ledsamheten och sorgen, som undersköterskorna kan uppleva, redan kan börja innan en 
boendes död inträffar i och med att de kan förutse vad som kommer att hända, även detta kan 
bekräfta att stöd till undersköterskorna är nödvändigt under den palliativa fasen. 
 
Undersköterskorna upplever att stödet som deras kollegor medför i många fall kan vara 
tillräckligt men att det finns situationer varvid det inte gör det och där de skulle önska en 
annan form av stöd från ledningen. Situationer där kollegornas stöd inte betraktas som 
tillräckligt är när det är många boende som går bort under en kort period samt när boendes 
död blir utdragen. Undersköterskornas önskan om ytterligare stöd vid situationer där många 
boende går bort under en kort period, kan ha sin grund i resonemanget som Rickerson et al. 
(2005) för i sin studie avseende att fler symtom kan uppkomma hos vårdpersonal när många 
vårdtagare går bort under en kort period, vilket kan medföra att det vid sådana situationer i 
större utsträckning blir påfrestande. Tidigare har undersköterskorna beskrivit att de i 
allmänhet upplever en plötslig död som mer påfrestande än en utdragen död, trots detta 
uttrycker de att de vill ha mer stöd i samband med dödsfall som är utdragna. En önskan hos 
undersköterskorna om ytterligare stöd vid dödsfall som är utdragna kan förklaras med att den 
nära relationen till de boende påverkar att de upplever det som påfrestande, att känslorna 
grundar sig i att de ser den boende lida och försvagas i kombination med att känslor, som kan 
uppkomma i och med det, kan bestå under en längre period. Behovet av stöd i de situationer 
som undersköterskorna beskriver ovan, i kombination med det tidigare forskning framför, 
tyder på att stöd i dessa situationer kan vara nödvändigt. Ett möjligt stöd som skulle kunna 
vara aktuellt är handledning. Blohm, Andersson och Andersson (2007) betonar att 
handledning kan vara ansenligt för personal då de kan få hjälp med att bearbeta sina känslor 
genom att få tillfälle att beskriva sina tankar samt sätta ord på sådant som de har varit med 
om. I svåra situationer där undersköterskorna upplever att det inte är tillräckligt att prata med 
kollegor skulle de möjligen kunna uppleva det som stödjande att i personalgruppen, 
tillsammans med en utomstående professionell, samtala om och bearbeta sådant som 
bekymrar dem. Konsekvensen av bearbetade känslor kan även, som tidigare har nämnts, 
minska riskerna för stress, utbrändhet samt icke-optimal vård. I andra situationer, förutom de 
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situationer som upplevs vara mest påfrestande, skulle det troligtvis vara nödvändigt med mer 
struktur på arbetsplatsen avseende avsatt tid till reflektion inom personalgruppen. En annan 
fördel med handledning kan vara att handledaren kan ge undersköterskorna ett nytt perspektiv 
på situationer som de upplever som svåra, vilket kan stärka deras yrkesroll. En av 
undersköterskorna uppger att hon tror att de inom personalgruppen inte alltid förstår hur de 
påverkas av en boendes bortgång. Melin Emilsson (2004) förklarar att handledning kan hjälpa 
personal inom äldreomsorg att förstå sina egna reaktioner på situationer i arbetet, skapa stöd 
mellan kollegor samt ge en ökad professionalitet och yrkesmässig kunskap. 
 
Utvecklad kunskap i form av utbildning är något som undersköterskorna upplever kan vara 
stödjande i deras arbete och som de skulle önska mer av, inom ämnet palliativ vård. Det finns 
indikationer på att undersköterskorna i deras arbete i stor del måste vara självständiga och att 
de får ta eget initiativ till kunskapsutveckling samt gällande personligt välmående i arbetet. 
En undersköterskas upplevelse är att hon tror att ledningen förväntar sig att de i 
personalgruppen själva ska ta hand om känslor som kan uppkomma i och med svåra 
situationer samt att de signalerar själv om de behöver stöd i detta. En annan aspekt som 
nämns är att ledningen oftast inte frågar hur personalen mår i samband med vård i livets 
slutskede och bortgång och att det skulle vara positivt om de skulle göra det, vilket skulle 
kunna verka som stödjande för personalen. En indikation på att de självständigt förväntas 
utveckla sin kunskap kan urskiljas i att de har vissa redskap som ska underlätta för dem i det 
palliativa arbetet men att de inte har kunskapen som behövs för att använda dessa. På 
äldreboende har de några palliativa ombud som ibland går på kurser för att bli uppdaterade 
inom ämnet. Personalen tror att de kan vända sig till de palliativa ombuden om de vill ha mer 
kunskap om ämnet. I vilken grad ombuden förmedlar sina kunskaper är något oklar och det 
kan upplevas att resursen inte nyttjas till dess fulla kapacitet. En förklaring till detta är att om 
undersköterskorna inte frågar de palliativa ombuden om nya riktlinjer inom ämnet sprids inte 
denna kunskap vidare och stannar därmed enbart hos de palliativa ombuden. Ett sätt att 
motverka att kunskapen stannar hos ombuden, skulle kunna vara att införa återkommande 
informationsträffar på äldreboendet efter varje kurs som de går på för att därmed förmedla 
den kunskap som de har tagit del av, till hela personalgruppen. 
 
I fall där personalen, som inte är palliativa ombud, är intresserade av att gå på någon form av 
kurs eller föreläsning för att utveckla sina kunskaper, tror de att det ligger på dem själv att 
hitta information kring detta samt att de får fråga ledningen om det finns möjlighet för dem att 
gå och att de inte frågar personalen om de är intresserade av någon form av vidareutbildning. 
Nackdelar med att personalen själv måste ansvara för sin kunskapsutveckling inom arbetet 
kan vara att tiden inte räcker till och att detta då inte blir prioriterat samt att det eventuellt kan 
vara svårt för dem att själv ha insikt i vilka relevanta kurser och föreläsningar som finns 
tillgängliga. Utbildning och stöd kan hjälpa personal att utveckla copingstrategier för att 
hantera sorg vid död (Wilson & Kirshbaum, 2011; Shorter & Stayt, 2009). Om 
undersköterskorna ges möjlighet till att gå på kurser och föreläsningar kan det därmed 
underlätta för dem att hantera känslor vid boendes bortgång. Häggström och Bruhn (2009) 
betonar betydelsen av kunskapsutveckling för personal som arbetar på äldreboende och att det 
kan leda till stärkt professionalitet. Professionalitet kan därefter leda till en ökad 
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arbetstillfredsställelse hos personalen. Severinsson och Kamaker (1999) poängterar att 
arbetstillfredsställelse hos vårdpersonal kan leda till god kvalitet på vården för de boende. 
Genom att undersköterskorna får tillgång till stöd och utbildning blir det inte enbart en fördel 
för personalen utan att de även i ett större perspektiv gynnar de boende i och med att 
kvaliteten på vården förbättras. 

6.3 Studiens praktiska implikationer för socialt arbetet 

En praktisk implikation som studien har för socialt arbete är att den indikerar att 
undersköterskor påverkas känslomässigt av att vårda svårt sjuka äldre samt när de går bort 
och att det finns ett behov av stöd i och med detta, dock är det vanligt att det kan förekomma 
brister i eller avsaknad av stöd för dem. Studiens slutsatser har även relevans för socialt arbete 
genom att de påvisar att handledning för undersköterskor på äldreboende kan vara nödvändigt 
i svårare situationer som kan liknas med de situationer som undersökningsgruppen i denna 
studie beskriver, när många boende går bort under en kort period samt när boendes död är 
utdragen. Studien påvisar dessutom relevansen för fördjupad utbildning inom palliativ vård 
till undersköterskor som arbetar med svårt sjuka människor på äldreboende. En annan 
praktisk implikation som studien har är att handledning, stöd och utbildning kan skapa bättre 
arbetsförhållanden och medföra kunskap som kan underlätta för undersköterskor i deras 
arbete. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Studien grundar sig på intervjumaterial från en homogen grupp av kvinnor som arbetar som 
undersköterskor på ett äldreboende, det skulle vara intressant att också undersöka de manliga 
upplevelserna av att vårda i livets slutskede och när boende går bort samt deras behov av stöd 
i och med detta. Frågan väcks om resultaten skulle skilja sig åt mellan de kvinnliga och 
manliga undersköterskorna eller om resultatet från denna studie skulle bestå. 
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Bilaga 1 (3) – Brev om förfrågan avseende deltagande i studien 
 

2014-04-10 
 
Hejsan!  
 
Vi är två socionomstudenter som går vår sjätte termin på Örebro universitet. Vi är nu igång 
med att skriva vår c-uppsats med syftet att ta reda på hur undersköterskor på äldreboende 
upplever äldres bortgång och vilket behov av stöd detta medför. Vi är intresserade av att 
utföra individuella intervjuer med sex undersköterskor som har lång arbetserfarenhet och varit 
fast anställd på boendet i minst ett år och som arbetar på "vanlig" vårdavdelning och inte 
demensavdelning.   
 
Intervjuerna kommer att spelas in och materialet kommer endast användas av oss i studien 
och sedan raderas. Intervjuerna är anonyma och kommer pågå cirka 40 minuter.  
 
Vi skulle vara tacksamma om ni har möjlighet att delta i vår studie och vi är öppna för att 
anpassa oss efter ert schema och kan sprida ut intervjuerna på flera dagar för att underlätta 
processen. Det skulle dock vara en fördel om intervjuerna kan äga rum så snart som möjligt. 
Vi tänker att ett möjligt alternativ kan vara vecka 17.  
 
Har ni möjlighet och intresse av att delta i studien?  
 
Om ni har några frågor kring studien eller ert deltagande är ni välkomna att kontakta oss via 
mail eller telefon. 
 
Maja Carlquist 
xxx-xxx xx xx 
xxxxxxxxxx@xxxx.se 
 
Emelie Stefansson 
xxx-xxx xx xx 
xxxxxxxxxx@xxxx.se 

Tack på förhand! 

/Maja & Emelie  
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Bilaga 2 (3) – Information- och samtyckesblankett 
 

2014-04-14 

Information- och samtyckesblankett  
 
Du har visat intresse av att vara med i vår studie med syfte att undersöka hur undersköterskor 
på äldreboende upplever boendes bortgång och vilket behov av stöd detta medför.  
 
Materialet i intervjun kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt. Ditt deltagande i 
intervjun är frivilligt och du har möjlighet att avbryta din medverkan när som helst under 
studiens gång. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Vid eventuellt avbrott av 
deltagandet kommer ditt material inte att användas. Efter färdigställandet av studien kommer 
det inspelade intervjumaterialet att raderas.  
 
Detta dokument skrivs i två exemplar. Ett exemplar överlämnas till dig som blir intervjuad 
och det andra exemplaret kommer vi som genomför studien bibehålla för att säkerställa att du 
som intervjuperson tagit del av denna information.  
 
Studien är under process och det är därför viktigt att du inte berättar för någon om det vi har 
pratat om i intervjun. Du som deltar har möjlighet att ta del av det slutgiltiga resultatet av 
studien genom att söka på våra namn i databasen DiVA. 
 
Vid frågor i efterhand om intervjun är du välkommen att höra av dig till oss.  
      
   
Maja Carlquist   Handledare   
xxx-xxx xx xx   Christina Hjorth Aronsson 
xxxxxxxxxx@xxxx.se   FD, Universitetslektor  

xxxxxxxxxx@xxxx.se 
  

 
Emelie Stefansson 
xxx-xxx xx xx 
xxxxxxxxxx@xxxx.se 
 
 
Tack för ditt deltagande! 
 
 
 
Datum och Ort______________________________ 
Intervjuperson_______________________________ 
Intervjuare__________________________________ 
Intervjuare__________________________________ 
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Bilaga 3 (3) – Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor  
● Ålder  
● Kön  
● Yrkesbeteckning 
● Tjänstgöringsgrad 
● Schema 
● År i yrket 
● År på arbetsplatsen 
● Utbildning 
● Tidigare yrkeserfarenheter  

 
Personalens relationer till de boende 
● Hur upplever du att relationen till de boende är? 

• På vilket sätt? 
 

● Skiljer sig din relation mellan olika boende? 
• På vilket sätt?   
• Vad tror du att det beror på? 

 
● Är du kontaktperson till någon boende? 

• Upplever du att ditt kontaktmannaskap påverkar relationen till de boende?  
• På vilket sätt? 

 
● Känner du att du känslomässigt kan skilja på att vara privatperson och yrkesperson i 

mötet med de boende? 
• Hur gör du för att åtskilja dessa? 

 
Personalens känslomässiga upplevelser och hantering vid vård av boende i livets 
slutskede och bortgång 
● Hur upplever du känslomässigt att vårda boende som befinner sig i livets slutskede? 

• På vilket sätt? 
• Hur hanterar du personligen situationer som dessa? 

• Känner du att detta hjälper? 
 

● Hur upplever du känslomässigt när en boende går bort? 
• På vilket sätt? 
• Hur hanterar du personligen situationer som dessa? 

• Känner du att detta hjälper? 
 

● Händer det att du, på din fritid, tänker på boende som är i livets slutskede eller som 
har gått bort? 
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• Vad tänker du på då? 
 

● Har du någon gång övervägt att byta yrke på grund av känslomässiga faktorer vid vård 
av boende i livets slutskede och bortgång?  

• Av vilken anledning? 
 
Stöd till personalen vid vård av boende i livets slutskede och bortgång 
● Känner du behov av att prata med någon i samband med vård av boende i livets 

slutskede och bortgång? 
• Vem pratar du med?  
• Av vilken anledning pratar du med denna/dessa person/personer? 
• Hur känns det efter detta? 
• Anser du detta som tillräckligt? 
• Finns det någon annan du hellre skulle vilja prata med? 

 
● Får ni som personal något stöd av ledningen i hantering av vård av boende i livets 

slutskede och bortgång? 
• Vilken typ av stöd får ni? 
• Vad tycker du om detta? 
• Anser du detta som tillräckligt? 

 
● Har du något eget förslag på stöd, som skulle kunna underlätta för dig, vid vård av 

boende i livets slutskede och bortgång?  
• Vad skulle detta kunna medföra? 

 
Avslutning 
● Har du något du funderar på eller vill tillägga om det vi pratat om?  

 
 
 


