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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Arbetsplatser som drabbats av dödsfall är i behov av krishanteringsstöd. 

Arbetsgivaren är enligt AFS 1999:07 skyldig att erbjuda fysiskt och psykiskt 

omhändertagande vid olyckor eller akuta krissituationer. Företagssköterskor är en resurs när 

anställda utsätts för kriser, eftersom de kan erbjuda en stödjande miljö.  

 

Syfte: Syftet är att beskriva företagssköterskans erfarenheter av att ge krisstöd till medarbetare 

på arbetsplatser som drabbats av dödsfall. 

 

Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes. Informanterna bestod av 

sex företagssköterskor. Data analyserades genom innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2003). 

 

Resultat: Ett underliggande tema framkom i studien: Vikten av att förmedla en känsla av 

trygghet och att ha kunskap i sin yrkesroll. I resultatet framkom det tre kategorier;  Att möta 

medarbetare, Att ge krisstöd och Företagssköterskornas behov av eget stöd och verktyg. 

Företagssköterskorna upplevde att lyssnandet var en viktig del av krisbearbetningens första 

fas, att medarbetarna hade behov av att samlas och få information.  Företagssköterskorna 

upplevde att chefen har en viktig roll när en arbetsplats drabbas av dödsfall. Deras upplevelse 

var också att de hade behov av egna verktyg i samband med att ge krisstöd till arbetsplatser 

som drabbats av dödsfall. Dessa verktyg bestod bland annat av att gå utbildningar i 

krishantering och ha stöd hos kollegor. 

 

Slutsats: Det mellanmänskliga mötet har betydelse för krisbearbetning,  för att detta möte ska 

få äga rum behövs det rutiner för krishantering på arbetsplatserna. För att 

företagssköterskorna ska kunna ge stöd till chefer och medarbetare vid dödsfall är det viktigt 

att krishanteringsplaner skrivs och aktualiseras på arbetsplatserna. För att kunna tillgodose 

företagssköterskornas behov av verktyg är det av vikt att företagssköterskorna erbjuds 

utbildning i krishantering och har möjlighet att få stöttning  av kollegor. 

 

 

Nyckelord: Arbetsplats, Dödsfall, Erfarenheter, Företagssköterska, Krisstöd 
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Abstract 

 

Background: Workplaces affected by deaths need crisis support. The employer is obliged to 

offer physical and psychological care in case of accidents or emergency situations. 

Occupational Health Nurses are an resource when co-workers are exposed to crises, because 

they can offer a supportive environment. 
 
Aim: The aim is to describe The Occupational Health Nurse`s experiences of providing crisis 

support to co-workers at workplaces affected by death. 
 
Method: The study has a qualitative approach and descriptive design. Data was collected by 

six semi-structured interviews with Occupational Health Nurses and then analyzed by content 

analysis according to Graneheim & Lundman (2003). 

 

Result: An underlying theme emerged from the study: The importance of conveying a sense of 

security and knowing their occupational. The result showed three categories; To meet co-

workers, To provide crisis support and The *Occupational Health Nurses need of support and 

tools.Occupational Health Nurses experienced that listening was an important part of the first 

phase of the crisis support and that they co-workers had the need to gather and obtain 

information. They experienced that the manager has an important role in a workplace affected 

by death. They experienced also that they needed their own tools to provide crisis support to 

workplaces affected by death. These tools consisted of courses in crisis management and of 

having the support of colleagues. 
 
Conclusion: The interpersonal encounter is important for crisis support. To enable this 

encounter to take place it is necessary that procedures for crisis management are known at the 

workplace. To help Occupational Health Nurses to provide support to managers and 

employees in case of death, it is important that crisis management plans are written and 

updated at the workplace. In order to meet Occupational Health Nurses` need of tools, it is 

important that Occupational Health Nurses are offered training in crisis management and are 

able to get support from colleagues. 

 

Keywords: Case of death, Crisis support, Experiences, Occupational Health Nurse, 

Workplace 
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INTRODUKTION 

 

INLEDNING 

Företag och arbetsplatser drabbas av kriser av olika dignitet (Edling, 2010). Dessa kriser kan 

beröra personalgrupper och individer på olika sätt och kan i förlängningen komma att påverka 

arbetet. Vid allvarliga kriser såsom hot om uppsägning, situationer med hot och våld och  

dödsfall i personalgruppen till följd av arbetsplatsolycka, annan olycka, sjukdom eller 

självmord, är det viktigt att företaget/arbetsplatsen får professionell hjälp med att bearbeta det 

som hänt (Edling, 2010). I det akuta skedet av krisen kontaktas oftast företagshälsovården 

(FHV) och företagssköterskan. Då det vanligtvis är företagssköterskan som är kundansvarig 

och av den anledningen har en relation till arbetsplatsen. Företagssköterskan har genom sin 

profession erfarenhet och kunskap om krishantering (Quan & Wadsworth, 2000). Enligt 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 1999:07) har arbetsgivaren skyldighet att se till 

att krisstöd planeras, ordnas och följs upp utifrån en bedömning av riskerna för ohälsa och 

olycksfall i arbetet. Med krisstöd menas det psykiska och fysiska omhändertagandet som 

behövs vid olyckor, akuta krissituationer eller allvarliga händelser som kan utlösa en 

krisreaktion (AFS 1999:07). Därför är författarna intresserade av att ta del av 

företagssköterskans erfarenhet av arbete med att ge krisstöd till medarbetare på arbetsplatser 

som drabbats av kris på grund av dödsfall i medarbetargruppen. 

 

KRISTEORI 

Ordet kris kommer från det grekiska ordet krisis (Cullberg, 2007) och betyder enligt Svenska 

akademiens ordlista (2006) vändning, plötslig förändring, ödesdiger rubbning eller svår tid. 

Enligt Cullberg (2007) är ett psykiskt kristillstånd ett tillstånd då tidigare erfarenheter och 

reaktionsmönster inte är tillräckliga för att förstå eller bemästra den livssituation man råkat ut 

för. En psykologisk kris kan enligt Cullberg (2007) delas in i traumatiska kriser, 

utvecklingskriser eller livskriser. Traumatiska kriser innebär att det sker en plötslig eller 

oväntad yttre påfrestning, till exempel plötslig sjukdom, separation, ekonomisk ruin, en 

närståendes död, uppsägning från arbetet eller att man blir vittne till eller att man utsätts för en 

svår olycka.   
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Krisreaktionen delas vanligen in i fyra olika faser: chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. 

 Chockfasen. Varar från ett kort ögonblick till några dygn, beroende på typ av kris. 

Under denna fas kan den drabbade inte ta in det som har hänt alternativt förnekar det 

som har hänt. Denna fas kännetecknas ofta av upprördhet och förtvivlan. 

 Reaktionsfasen. Den andra fasen bör tillsammans med chockfasen inte pågå i mer än 

4-6 veckor. I denna fas börjar den drabbade att inse vad det är som har hänt. Ofta 

försöker den drabbade att finna en mening i det inträffade.  

 Bearbetningsfasen. Pågår cirka ett halvår till ett år beroende på vad som utlöst krisen. 

Under denna fas börjar den drabbade att återigen kunna se framåt, samt bearbetar 

upplevelser och känslor som  uppstått .  

 Nyorienteringsfasen. Har ingen egentlig avslutning. Krisen finns kvar som ett 

smärtsamt minne. Den drabbade har i bästa fall försonats med det som har hänt och 

bär det med sig som en erfarenhet (Cullberg, 2007). 

När människor upplever kriser uppstår en känsla av förlust. Det tar mycket kraft att återfå 

känslan av balansen. På samma sätt som man efter ett kirurgiskt ingrepp behöver tid för 

återhämtning så kan en arbetsplats behöva tid för återhämtning efter en kris (Lewis, 1993). 

 

KRISER PÅ ARBETSPLATSER SOM DRABBATS AV DÖDSFALL  

Arbetsmiljöverkets definition av arbetsplatsolycka innebär att den är plötslig och fysisk, eller 

är en psykisk skada som inträffar på arbetsplatsen eller på annan plats där den skadade vistats 

för att utföra arbete (Arbetsmiljöverket, 2013:1). Enligt Arbetsmiljöverkets statistik sker det 

cirka 40-50 arbetsplatsolyckor med dödlig utgång per år. Den vanligaste orsaken till 

dödsolycka på arbetet är förlorad kontroll över fordon eller andra transportmedel 

(Arbetsmiljöverket, 2013:1).  

”Att förlora en arbetskamrat genom olycksfall eller sjukdom kan innebära 

en stark psykisk påfrestning för övriga arbetskamrater och leda till 

krisreaktioner ” (AFS 1999:7, bilaga 1 s.22) 

Kriser på arbetsplatser kan även uppstå då någon arbetskamrat dör till följd av sjukdom eller 

olycka på sin fritid (Quan & Wadsworth, 2000). Självmord som dödsorsak kan leda till att 

arbetskamrater känner ångest och skuld (Lynn, 2008). I vissa fall undertrycker kollegor sin 

sorg och får en fördröjd sorgereaktion, det kan också vara så att kollegor inte tycker sig ha 
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rätten att sörja en arbetskamrat eftersom man inte haft en vad som uppfattas som nära relation. 

Undantryckta eller dämpade sorgereaktioner som handläggs inkorrekt eller inte alls kan bli 

störande eller destruktiva (a.a.).  

Tragedier på arbetsplatser kan utlösa djupgående sorg som påverkar hela arbetsplatsen och 

även fortplantar sig ut i samhället (Lim, Childs & Gonsalves, 2000). Enligt Lee (1994) finns 

det inga studier som talar om hur ett dödsfall påverkar arbetsplatsen över tid. Hursomhelst kan 

produktionen påverkas av de anställdas sorgeprocess genom ökad frånvaro, trötthet, 

irritationer på arbetsplatsen och fler besök hos företagssköterskan. För att arbetsplatser ska 

kunna klara av att hantera allvarliga händelser, är krishantering av vikt då det  huvudsakliga 

syftet är att minska de negativa konsekvenserna (Gonzáles-Herrero & Pratt, 1996). Genom att 

företrädare för företaget deltar på begravningen visar man både de anhöriga och övriga 

medarbetare att man månar om sina anställda, vilket kan påverka krisreaktionen i positiv 

riktning (Lee, 1994). 

 

FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS ROLL 

FHV är en viktig aktör i välfärdssamhället, då den ska bidra till att förebygga ohälsa, främja 

hälsa och se till att skapa goda och säkra arbetsplatser (SOU 2011:63). Användandet av FHV 

regleras i arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) där företagshälsovård definieras så här:  

”Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena 

arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta 

för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha 

kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, 

organisation, produktivitet och hälsa” (Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 

3.kap 2c§). 

FHV uppgifter är att förebygga, främja och rehabilitera/efter hjälpa (Arbetsmiljöverket, 

2011).  De förebyggande insatserna görs för att förhindra ohälsa och sjukdom. Genom att 

främja en god arbetsmiljö vill man bibehålla det friska friskt och ge förutsättningar för en god 

hälsa hos arbetstagarna. Förebyggande insatser innebär att undvika skador och sjukdomar i 

arbetslivet. Efterhjälp/rehabilitering sker efter det att skadan/sjukdomen har skett. Man 

försöker då att hjälpa arbetstagaren att återgå till arbetet så tidigt som möjligt med hjälp av 

arbetsanpassning och rehabilitering. FHV bistår företag med läkarundersökningar, 

yrkeshygienisk bedömning, ergonomi, stresshantering, arbetsskadeutredning, rehabilitering, 
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arbetsanpassning, missbruksproblematik och krisstöd. FHV kan bistå med krisstöd när det 

behövs ett professionellt omhändertagande vid till exempel svåra olyckor, dödsfall, hot och 

våld samt mobbning (Arbetsmiljöverket, 2011). 

Foss (1994) introducerar i sin studie begreppet Mental First Aid (MFA) som i praktiken 

handlar om den enkla principen om tidigt omhändertagande i samband med kriser. MFA kan 

ges av medarbetare som har erfarenheter av liknande kriser sedan tidigare. I Norge använder 

sig FHV av detta begrepp i sitt arbete. 

Lim, Childs och Gonsalves (2000) skriver i sin artikel att FHV:s professioner måste vara 

beredda på att utveckla och genomföra krishantering och stresshanteringsprocesser vid 

förväntade stora tillbud. Förmågan att leda, organisera och administrera debriefing för berörda 

medarbetare vid stora kriser är en nyckelroll för FHV:s professioner. Efter ett dödsfall på en 

arbetsplats bör FHV:s professioner fortsätta att vara engagerade i dess medarbetare så länge 

som det kan anses nödvändigt (a.a.). 

Zeigler (1996) skriver att produktiviteten på arbetsplatsen blir lidande när medarbetare sörjer 

bortgången av en annan medarbetare eller familjemedlem. Lewis (1993) skriver att FHV:s 

professioner bör  söka utbildning och kunskap i krishantering för arbetsplatser för att på bästa 

sätt hjälpa företag att skriva policyer för att kunna agera vid kris och att använda rätt resurser 

och andra professioner som kan ha ytterligare erfarenheter i ämnet. I resultatet framgår att 

upplösningen av en kris inte är en händelse utan en pågående process (a.a.).  

 

FÖRETAGSSKÖTERSKANS ROLL 

Enligt Quan och Wadsworth (2000) kommer företagssköterskan förr eller senare  att råka ut 

för eller bli involverad i en medarbetares död. Företagssjuksköterskor är en resurs när 

anställda utsätts för kriser, eftersom de kan erbjuda en stödjande miljö (Lynn, 2008).  

Lynn (2008) menar att företagssköterskan i samband med dödsfall bör vara synlig för 

medarbetarna. Företagssköterskan bör rent fysiskt besöka arbetsplatsen rutinmässigt och vara 

tillgänglig för medarbetare från alla skift vid skiftgång samt även andra medarbetare som 

arbetat tillsammans med den avlidne. 

Debriefing är ett tillfälle att utbyta information och erfarenheter mellan de drabbade 

medarbetarna. Lyssnaren blir i denna situation en person som genom sin kunskap guidar 

medarbetarna genom processen. En viktig del av debriefingen är att lyssnaren ser individuella 
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behov för eventuell vidare uppföljning (Hanna & Romana, 2007). Det är viktigt att förklara 

för medarbetarna att deras reaktioner är normala och att ge dem möjlighet att i lugn och ro få 

samtala om sina erfarenheter med varandra (Lim, Childs & Gonsalves, 2000). Att erbjuda  

effektiva verktyg för att hantera sorg och stress ger medarbetarna möjlighet till en positiv 

utveckling i sin sorgeprocess, vilket kan ske genom en enkel minnesstund där man till 

exempel tänder ett ljus (a.a.).  

Med vetskapen om att en arbetsplatsolycka med dödlig utgång påverkar enskilda medarbetare 

såväl som kollektivet och organisationen, har företagssköterskan en nyckelroll när det gäller 

att utveckla och organisera krishanteringsplaner som ser till både medarbetare och 

organisation (Lee, 1994). Att tillåta medarbetarna att samtala i smågrupper kan vara till hjälp 

för medarbetarna när de sörjer en arbetskamrat som dött.  

Företagssköterskan bör i sin roll som rådgivare undervisa företagsledningen om sorg och 

sorgeprocessen för att de ska förstå dess omfattning menar Quan & Wadsworth (2000). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

När företagssköterskan bistår arbetsplatser i samband med dödsfall kan ett sett vara att utgå 

från Travelbees omvårdnadsteori där kommunikationen och det mellanmänskliga mötet är en 

viktig del (Kirkevold, 2000). Sjuksköterskan och omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee 

publicerade år 1966 i boken ``Interpersonal Aspects of Nursing´´ (Kirkevold, 2000) sin 

omvårdnadsteori. Travelbee menar att vi alla får vissa allmänmänskliga erfarenheter såsom 

erfarenhet av lidande, sjukdom och förluster, men att den enskilda individens upplevelse av 

dessa erfarenheter är personens egna. Travelbee har en stark övertygelse om att varje 

människa är unik och tar starkt avstånd från generaliseringar och stereotyper. Alla människor 

kommer förr eller senare att få insikt om vad fysisk, emotionell och andlig smärta innebär då 

de drabbas av lidande. Lidande kopplas samman med förluster av det som den enskilde 

individen uppfattar som betydelsefullt i sitt liv. Travelbee framhåller att det är viktigare för 

sjuksköterskan att förhålla sig till individens upplevelse av lidande än till en diagnos. 

Lidandet beskrivs av Travelbee som olika faser vilka skulle kunna jämföras med faserna i en 

krisreaktion. Omvårdnaden når sitt syfte genom att etablera mellanmänskliga relationer vilka 

kan leda till att människor får hjälp att finna en mening med sina livserfarenheter. Det är 

viktigt att sjuksköterskan har kunskap om stereotyper för att förhindra att sådana präglar 

hennes syn på den unika individen. Travelbee menar att det i relationen är viktigt att 
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individens, familjens men även samhällets omvårdnadsbehov tillgodoses. Travelbee skriver 

vidare om sjuksköterskans terapeutiska användande av sig själv då hen kommunicerar med 

individen. För att kunna arbeta terapeutiskt krävs det självinsikt och engagemang, förmåga att 

förstå dynamiken i människors handlande och att utifrån den kunskapen och insikten kunna 

ingripa och agera på ett effektivt sätt. Kunskapen och insikten bygger på förståelse för andra 

människors villkor samt medvetenheten om egna värderingar (Kirkevold, 2000). 

Travelbee beskriver omvårdnadsprocessen enligt följande: 

1. Observera och ta reda på om personen har behov av omvårdnad. 

2. Genom samtal med personen bekräfta sin, det vill säga sjuksköterskans, bedömning av 

omvårdnadsbehovet. 

3. Avgöra om man besitter tillräcklig kunskap för att tillgodose dessa behov. 

4. Planera för hur behoven ska tillgodoses beträffande metod och tidpunkt, samt 

utvärdera insatsen (Kirkevold, 2000). 

 

Problemformulering 

En av FHV:s uppgifter är att bistå företag med krisstöd till exempel i samband med en 

medarbetares död. Sökning efter tidigare forskning inom det aktuella ämnesområdet 

resulterade i  nio kvalitativa artiklar, vilka var publicerade mellan åren 1993 och 2008. Fem 

av dessa artiklar innehåller material som redovisar FHV:s engagemang vid krishantering på 

företag och även krishantering i samband med dödsfall av medarbetare. Övriga fyra artiklar 

redovisar krishantering på olika arbetsplatser. De artiklar som redovisar FHV:s engagemang 

vid krisstöd är samtliga från USA. Av de andra fyra artiklarna är tre från USA och en från 

Norge. Någon forskning i svensk kontext i det aktuella ämnet återfinns inte.  

Krisstöd är ett ständigt aktuellt ämne, då kriser av olika dignitet uppkommer på arbetsplatser. 

En kris som kan påverka medarbetarna på en arbetsplats är när någon på arbetsplatsen går 

bort, varför det kan vara relevant att genomföra en studie i svensk kontext. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva företagssköterskans erfarenheter av att ge krisstöd till medarbetare på 

arbetsplatser som drabbats av dödsfall. 
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METOD 

DESIGN 

Studiens syfte är att beskriva företagssköterskan erfarenheter av att ge krisstöd till 

medarbetare på arbetsplatser som drabbats av dödsfall. För att besvara studiens syfte har 

författarna funnit det lämpligt att som metod välja att genomföra en studie med kvalitativ 

ansats och med en beskrivande design (Polit & Beck, 2012).  Som datainsamlingsmetod 

genomfördes intervjuer med semistrukturerade frågor. Datamaterialet analyserades utifrån 

Graneheim & Lundman (2003) innehållsanalys. 

 

URVAL OCH INFORMANTER 

Målsättningen med studien var att intervjua åtta företagssköterskor från olika FHV. 

För att inkluderas i studien skulle informanterna ha arbetat som företagssköterska i minst fem 

år och ha haft krisstöd för medarbetare på minst en arbetsplats som drabbats av dödsfall under 

de senaste fem åren. Exklusionskriterierna var företagssköterskor som inte hade erfarenhet av 

krisstöd till arbetsplatser som drabbats av dödsfall. Fortsättningsvis benämns informanterna 

som företagssköterskor. 

För rekrytering av företagssköterskor kontaktades (20 stycken) cheferna på olika FHV i 

Mellansverige via telefon eller mejl för att höra om det fanns företagssköterskor på aktuell 

FHV som uppfyllde inklusionskriterierna. Från de chefer där svar uteblev gjordes försök till 

kontakt vid flera tillfällen. Med hjälp av de (20 stycken) kontakterna fann författarna sex  

företagssköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. Telefonkontakt togs med de aktuella 

företagssköterskorna och därefter skickades ett informationsbrev (Bilaga 1)  till dem som 

uppfyllde inklusionskriterierna tillsammans med  en förfrågan om att delta i studien. 

Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte, metod, etiska överväganden och 

kontaktuppgifter till författarna och deras handledare. Cheferna till de företagssköterskor som 

accepterade att delta i studien informerades om studien via ett informationsbrev (Bilaga 2). 

Alla sex företagssköterskor som uppfyllde inklusionskritierna valde att delta i studien. 

Urvalsprocessen förtydligas nedan i figur 1. 

Skriftligt och muntligt godkännande från deltagande i studien inhämtades i samband med 

intervjutillfället, innan intervjuerna påbörjades (Bilaga 1). Innan intervjun inleddes gav 

författaren en kort presentation av sig själv samt information om studiens syfte och 
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tillvägagångssätt. De sex företagssköterskor som valde att delta i studien har varit 

yrkesverksamma som företagssköterskor mellan 11 och 31 år. Fem av de sex informanterna 

har vidareutbildning inom FHV. Den företagssköterska som inte hade aktuell vidareutbildning 

hade dock lång erfarenhet i yrket. En av företagssköterskorna var man, resterande var 

kvinnor. Antal tillfällen där informanten har varit med om arbetsplatser som drabbats av 

dödsfall var mellan en och tio gånger. Dödsfallen hade olika orsaker; arbetsplatsolycka, 

självmord, trafikolycka utanför arbetstiden, trafikolycka på väg till arbetet samt akuta 

sjukdomsfall.  

 

DATAINSAMLING 

Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes för att samla in data med hjälp av frågorna i 

intervjuguiden (Bilaga 3). Frågorna i intervjuguiden har utformats enligt Gillhams (2008) 

beskrivning av intervjuteknik och genomförande av forskningsintervjuer. De 

semistrukturerade intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor såsom till exempel ”Hur många 

år har du arbetat som företagssköterska?”. Vidare uppmuntrades företagssköterskorna att 

berätta om sina erfarenheter av att ge krisstöd. De fick också följdfrågor för att klargöra och 

uttömma ämnet ytterligare (Polit & Beck, 2012). 

Innan datainsamlingen påbörjades diskuterades intervjufrågorna med handledaren. För att 

pröva den utarbetade intervjuguiden avseende  innehåll och relevans genomförde en av 

författarna en pilotintervju. Den utarbetade intervjuguiden ändrades inte efter pilotintervjun, 

varför denna intervju kunde inkluderas i studien. Samtliga intervjufrågor ställdes till alla 
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deltagare. Ordningsföljden på frågorna anpassades när det behövdes, för att ha möjlighet att 

följa upp det deltagarna berättade (Polit & Beck, 2012).  

Författarna genomförde tre intervjuer vardera. Tid och plats för intervjuerna bestämdes i 

samråd med informanterna. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser under 

deras arbetstid. Intervjuernas varade mellan 20 och 50 minuter och spelades in på 

mobiltelefons inspelningsprogram efter samtycke från informanten. Intervjuerna ägde rum 

under januari till och med mars 2016. 

 

DATABEARBETNING OCH ANALYS 

Data från intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ manifest och latent 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2008) och redovisas i löpande text under 

resultatavsnittet. De inspelade intervjuerna genomlyssnades först av författaren som 

genomfört intervjun varefter de transkriberades ordagrant av den författaren som genomförde 

respektive intervju. Varje transkriberad intervju benämndes med en bokstav, detta för att 

endast forskarna skulle kunna härleda intervjun till respektive informant. Efter det att samtliga 

intervjuer var transkriberade raderades de från telefonens röstinspelningsprogram. Efter att 

datamaterialet lästs upprepade gånger av båda författarna identifierades de meningar och 

fraser som svarade på studiens syfte. Författarna identifierade först meningsbyggande enheter 

och tog ut dessa från textmassan. I nästa steg kondenserades de meningsbyggande enheterna, 

vilket innebär att texten reduceras men behåller sin centrala mening (Graneheim & Lundman, 

2008). Sedan försågs den kondenserande meningsenheten med en kod, det vill säga en 

benämning eller etikett. Koden möjliggör att man ser det insamlade datamaterialet ur nya 

perspektiv och med nya tankar (Graneheim & Lundman, 2008). Likheter och skillnader 

jämfördes sedan bland koderna. Utifrån de framkomna koderna som ligger till grund för de 16 

subkategorierna skapades tre kategorier på manifest nivå. Ett underliggande tema framkom ur 

de tre kategorierna, vilket avser det latenta i innehållsanalysen (Graneheim & Lundman, 

2008). 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbyggande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbyggande 

enhet 

Koder Subkategorier Kategorier 

Egentligen så 

behöver man inte 

göra så mycket. Utan 

Behöver inte göra så 

mycket. Bara finnas 

där och lyssna. 

Behöver inget 

göra, finnas där 

och lyssna. 

Finnas där och 

lyssna 

Att möta medarbetarna 



Louise Larsson  & Anna-Karin Mouazzen      

15 

bara vara med och 

lyssna.  

För i början på 90-

talet så gick jag en 

utbildning i Norge 

Soskom heter dom, 

det är ett norskt 

krisinstitut som 

utbildar i 

krishantering både 

som att jobba med 

grupper och jobba 

med individer. Så då 

har det liksom varit 

naturligt att det har 

varit jag. 

Gå en 

vidareutbildning i 

krishantering. 

Vidareutbildning Behov av 

vidareutbildning 

Eget behov av stöd och 

verktyg 

Och så var jag med 

när de hade prästen i 

….. blev också 

inbjuden. 

Samverkar med 

prästen. 

Samverkan. Samarbete med 

andra professioner 

Eget behov av stöd och 

verktyg 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Det är författarnas etiska skyldighet att beskriva och rapportera så autentiskt som möjligt 

enligt Strubert & Carpenter (1995). I studien tog författarna hänsyn till informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialkravet och nyttjandekravet som är de fyra forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet uppfylldes genom att 

företagssköterskorna både skriftligt och muntligt informerades om studiens syfte och 

bakgrund. Genom att  företagssköterskorna godkände deltagande i studien både muntligt och 

skriftligt uppfylldes samtyckeskravet. Företagssköterskorna hade även möjlighet att när som 

helst avbryta sitt deltagande i studien. För att uppfylla konfidentialkravet redovisas resultatet i 

studien på ett sådant sätt att varken enskilda FHV, företagssköterskor eller företag kan 

identifieras i materialet. Allt datamaterial förvaras på ett sådant sätt att utomstående ej har 

åtkomst till det. Det är endast forskarna samt aktuell handledare av uppsatsen som har tagit 

del av datamaterialet. Datamaterialet kommer att förstöras efter det att uppsatsen har blivit 

godkänd. Citaten som finns med i resultatet kan ej härledas till enskilda personer. Enligt 

nyttjandekravet användes datamaterialet endast för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Uppsatsen läggs ut på Diva och företagssköterskorna som deltog i studien får ta del av 

resultatet efter det att uppsatsen har blivit godkänd.  
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RESULTAT 

Resultatet syftade till att beskriva företagssköterskans erfarenheter  av att ge krisstöd till 

medarbetare på arbetsplatser som drabbats av dödsfall. Analys av data resulterar i ett tema, tre 

kategorier och 16 subkategorier (tabell 2). Nedan presenteras tema, kategorierna och 

subkategorierna i löpande text med tillhörande citat.  

Tabell 2. Subkategorier, kategorier och tema 

SUBKATEGORIER KATEGORI TEMA 

Att samlas och låta medarbetarna få 

berätta 

Finnas där och lyssna 

Se medarbetarna och ställa frågor 

Berörda reagerar olika 

Att vara känslomässigt engagerad 

Att medarbetaren får information om 

händelsen 

Att möta medarbetare  

 

 

 

 

 

 

 

Vikten av att förmedla en 

känsla av trygghet och att ha 

kunskap i sin yrkesroll 

Uppföljning 

Att vara tillgänglig 

Att vara snabbt på plats 

Att stötta chefen  

Chefens betydelse vid krisstöd 

Utbildning i krishantering påverkar 

krisstödet 

Att ge krisstöd 

Stöd från andra företagssköterskor 

Att bli frikopplad från andra uppdrag 

Samarbete med andra professioner 

Behov av vidareutbildning 

Eget behov av stöd och 

verktyg 

 

VIKTEN AV ATT FÖRMEDLA EN KÄNSLA AV TRYGGHET OCH ATT HA KUNSKAP I SIN 

YRKESROLL 

Ett tema växte fram ur de tre kategorierna: informanterna upplevde att det var viktigt att 

förmedla en känsla av trygghet i samband med krisstöd till medarbetare vid dödsfall, och att 

informanternas egna kunskaper i krishantering hade betydelse.   

 

ATT MÖTA MEDARBETARE 

Under kategorin ”Att möta medarbetare” framkom det sex subkategorier, vilka redovisas i 

nedanstående (Figur 2.). I den här kategorin framkom det i intervjuerna att 
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företagssköterskorna upplever att mötet med medarbetarna är viktigt och att deras erfarenhet 

är att medarbetarna behöver bli sedda och lyssnade på. 

 

Att samlas och låta medarbetarna få berätta 

Företagssköterskorna upplevde att en viktig del av arbetet vid krissituationer var att samla 

medarbetarna för att låta dem berätta om händelsen och sina känslor. I vissa fall skedde 

samlingen i direkt anslutning till dödsfallet och i andra fall när informanterna hade fått 

kännedom om dödsfallet via arbetsledningen. Företagssköterskorna beskrev att det vanligaste 

är att samlingen sker på arbetsplatsen. Någon gång hade företagssköterskorna använt sig av 

FHVs lokaler. Samlingarna varierade i tid. 

”Sen satt vi  i en och en halv timme så fick dom berätta hur dom hade 

upplevt det här.” (Företagssköterska A) 

Företagssköterskorna upplevde att det var viktigt att låta varje enskild medarbetare få berätta 

om händelsen med sina egna ord, för att därigenom underlätta medarbetarnas möjligheter att 

få ge uttryck för sina känslor. Företagssköterskorna beskrev att de upplevde rollen som 

samtalsledare tydligare när de lyssnar och fördelar ordet för att alla skall bli lyssnade på. 

”Man går alltså laget runt och det är jätteviktigt att man ser till att alla får 

lika mycket tid för ofta är det fler, eller många som kan prata mycket mycket 

mer än andra. Och vissa stänger in sig och inte säger så mycket.” 

(Företagssköterska A) 
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 Företagssköterskorna beskrev att de lät medarbetarna gå laget runt för att alla skulle få 

komma till tals. Detta upplevdes av Företagssköterskorna som viktigt för att även de tysta 

skulle få möjlighet att säga något. Företagssköterskorna upplevde även att det var viktigt att 

alla medarbetare blev sedda och hörda i krissituationerna. Vid ett tillfälle beskrev 

företagssköterskan att denne avbröt en medarbetare för att ge plats åt andra, men lät 

medarbetaren komma till tals senare igen.  

 

Finnas där och lyssna 

När företagssköterskorna träffade medarbetargruppen för första gången efter dödsfallet 

beskrev de sin roll som passiv, vilket innebar att lyssna och bara finnas där som ett 

känslomässigt stöd. 

”Egentligen så behöver man inte göra så mycket. Utan bara vara med och 

lyssna.” (Företagssköterska C) 

Företagssköterskorna återkom i sina beskrivningar/erfarenheter till att lyssnandet var deras 

viktigaste uppgift vid första träffen. De beskrev även att de upplevde att deras roll inte innebar 

att de  kan eller ska komma med lösningar i det akuta skedet.  Företagssköterskorna upplever 

att det inte handlar om att bearbeta sina känslor utan att få ge uttryck för dem. 

”Så att, det är ju bara att sitta och lyssna, vi kan ju inte lösa någonting.” 

(Företagssköterska B) 

”Det är att bara lyssna. Lyssna, lyssna, lyssna.” (Företagssköterska A) 

Företagssköterskorna upplevde även att det kunde vara svårt att låta bli att börja 

bearbetningsprocessen direkt och komma med lösningar. Företagssköterskorna beskrev att de 

ville trösta och läka sorgerna, att det kan vara svårt att låta chockfasen ha sin gång.  Dock 

uttryckte informanterna att i chockfasen kan man inte göra så mycket mer än att bara finnas 

där och lyssna. 

”Du måste bara lyssna. Du behöver inte ställa en fråga, för det svåraste 

med alltihopa det här är att jag kan vara tyst och lyssna, det är absolut det 

svåraste.”(Företagssköterska A) 

”Lyssna, ta inte över samtalet utan bara lyssna.” (Företagssköterska B) 

Företagssköterskorna återkom till det egna lyssnandet och vikten av att inte komma med råd 

och förklaringar utan att bara finnas till och lyssna på medarbetarna. 
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”Man kan ju inte göra så mycket, men man kan lyssna och man kan finnas 

där.” (Företagssköterska F) 

 

Att medarbetare får information om händelsen 

Företagssköterskorna hade erfarenhet av att informationen till medarbetarna om dödsfallet 

skedde på olika sätt. Oftast var det chefen som gav medarbetarna beskedet om dödsfallet. 

Företagssköterskorna beskrev att det blev deras uppgift att informera medarbetarna om vad 

som hänt vid några tillfällen. De företagssköterskorna som hade blivit kallade direkt till 

olycksplatser beskrev att de fick ta ansvar för en stor del av informationen till medarbetarna.  

Företagssköterskorna beskrev att de hade erfarenhet av att  ta rollen som ledare när de 

upplevde att arbetsledningen inte agerade och informerade medarbetarna. En 

företagssköterska hade erfarenhet av att bli ansvarig för informationen i ett akutläge där 

företagssköterskan kände att det egentligen inte var hens uppgift, men ändå upplevde sig vara 

den som var mest lämpad. 

”Så då drog vi igång här. Jag informerade närmaste arbetsledare och 

underhållschef och så här.” (Företagssköterska B) 

”Och då var det liksom plötsligt jag som höll i allting va hela hela den biten 

hela information från början till slut.” (Företagssköterska D) 

Företagssköterskorna upplevde att det var bra när cheferna hade gett information om 

dödsfallet till medarbetarna. I flera fall hade cheferna informerat medarbetarna innan 

företagssköterskorna kom  till arbetsplatsen. I vissa fall hade även cheferna åkt till 

arbetsplatsen efter arbetsdagens slut  för att informera kvälls- och nattskift om dödsbudet.  

”Men det skötte cheferna här jättebra, för att dom åkte dit på sin fritid. För 

det var på kvällen tror jag ... dom åkte dit och styrde upp och gav konkret 

information direkt till skiftlagena ...” (Företagssköterska B) 

I ett fall följde chefen den krishanteringsplan som företaget hade utformat tillsammans med 

aktuell informant. Där samlade chefen sina medarbetare och delgav informationen om 

dödsfallet så snart denne hade fått vetskap om dödsfallet. 

”Och jag upplevde att företaget hade agerat väldigt bra i det här för att 

dom hade innan jag kom … först informerat enligt den plan som jag 

utformade tillsammans ...” (Företagssköterska C) 
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Företagssköterskorna beskrev att de ofta fick positiv respons från medarbetarna i ett senare 

skede i de fall där medarbetarna hade fått utförlig information från arbetsledningen i samband 

med dödsfallet. 

 

”Och alla var liksom så nöjd med att företaget hade informerat dom om det 

dom visste ...” (Företagssköterska A) 

 

Se medarbetarna och ställa frågor 

Det viktiga i mötet med medarbetarna är att se dem som individer och att våga ställa frågor 

även om dessa kan uppfattas som känsliga. Företagssköterskorna upplevde att det var 

framförallt de tysta medarbetarna som de behövde ställa frågor till för att de skulle öppna sig. 

Företagssköterskorna ställde bland annat frågor till medarbetarna om vilken relation de hade 

till den avlidne, hur de mådde, om de hade ett socialt nätverk att få stöttning ifrån och hur de 

kände. Frågorna ställdes för att få medarbetaren att öppna sig och börja prata om det som har 

inträffat. Oftast behövde företagssköterskan inte ställa så många frågor för att få medarbetaren 

att börja prata. 

”Ja, frågor som hur är det? Hur står det till? Vad hade ni för relation? Man 

behöver inte ställa så många frågor egentligen, mera att vara tyst och 

lyssna in alla. Oftast flyter samtalet på men mer att man kanske får starta 

igång samtalet.” (Företagssköterska A) 

 

Berörda reagerar olika 

Företagssköterskorna beskrev att de inte visste vad som väntade när de kom till en arbetsplats 

som drabbats av ett dödsfall. De kunde mötas av olika reaktioner hos medarbetarna. 

Företagssköterskorna hade upplevt att människor i chock kan reagera mycket olika, och att de 

måste ha en öppenhet för att kunna se de olika behoven. Hur medarbetarna reagerade berodde 

enligt företagssköterskornas  erfarenhet på medarbetarnas tidigare erfarenheter och 

upplevelser av dödsfall och sorger. En företagssköterska hade upplevt att en medarbetare som 

reagerat mycket kraftfullt bar på en tidigare obearbetad händelse som medarbetaren blev 

påmind om.  

”För man vet ju aldrig vad den personen har varit med om tidigare. Det jag 

tycker att herre gud ha varit det mest fruktansvärda jag har varit med om så 
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tänker du vadå, det där var väl ingenting. Men du vet inte vad jag har varit 

med om tidigare.” (Företagssköterska A) 

Företagssköterskorna beskrev erfarenheterna som att medarbetarna bar med sig ryggsäckar 

med tidigare upplevelser. Företagssköterskorna gav uttryck för att de kände ett särskilt ansvar 

för att fånga upp de medarbetare som hade behov av ytterligare stöttning. 

 

Att vara känslomässigt engagerad 

Företagssköterskorna upplevde att de blev känslomässigt engagerade vid krisstödsuppdrag i 

samband med dödsfall. De beskrev att dödsfall i samband med olyckor, mord eller självmord 

var svårare att hålla distans till än dödsfall som berodde på sjukdom. Även om de upplevde att 

de kunde förhålla sig professionellt till uppdraget så blev de berörda.  

”... kalla det professionell eller vad man ska kalla det. Man står ju trots allt 

öhh utanför så att säga men det är ju lätt att man blir inblandad.” 

(Företagssköterska F) 

Företagssköterskorna beskrev att det känslomässiga engagemanget blev större från deras sida 

när de tidigare hade haft en nära yrkesmässig relation till den berörda arbetsplatsen och på 

grund av detta kände medarbetarna.  

Det känslomässiga engagemanget tog mycket energi och krävde återhämtning. 

Företagssköterskorna kände sig tomma eller urlakade och sa att det är tufft att ge krisstöd.  

”Men det kräver väldigt mycket av en själv. För man blir alltså urlakad. 

Man blir det alltså. Ja, rent känslomässigt så tömmer man ju sig på något 

sätt.” (Företagssköterska A) 

 

ATT GE KRISSTÖD 

Under kategorin ”Att ge krisstöd” framkom det sex subkategorier, vilka redovisas i 

nedanstående figur 3. Företagssköterskorna upplevde att krisstöd är en viktig del i deras 

arbete, samt att krisstödet kan innehålla många olika delar. 
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Uppföljning 

Företagssköterskorna hade erfarenhet av att medarbetarna var i behov av uppföljning i 

samband med krisstöd. De beskrev att denna uppföljning kunde ske på olika sätt.  beskrev att 

Företagssköterskorna de besökte arbetsplatsen dagligen under en kortare period, detta för att 

finnas där som ett stöd för att lyssna. De beskrev att de åkte till arbetsplatsen för att finnas 

tillgänglig och drack kaffe tillsammans med medarbetarna. Företagssköterskorna beskrev att 

de återkom till arbetsplatsen dagen efter den första kontakten. Vid den första kontakten 

informerades det om att informanten  skulle återkomma dagen därpå. Uppföljningen kunde 

ske efter en längre period, då oftast individuellt med chefen för att följa upp 

krishanteringsplanen. Utifrån behov och efterfrågan på arbetsplatsen skedde uppföljningen i 

såväl grupp som individuellt.  

”Det stannar sällan vid bara ett enda tillfälle. Utan det blir antingen 

grupper som träffas eller också att det är enskilda samtal beroende på hur 

situationen ser ut.” (Företagssköterska F) 

 

Att vara tillgänglig 

Flera av företagssköterskorna beskrev att de i samband med ett krisstödsuppdrag informerade 

om att de fanns tillgängliga på telefon under de närmaste dygnen. Företagssköterskorna 

lämnade ut sitt telefonnummer och uppmanade medarbetarna att ringa om de kände behov av 

att prata, och att de kunde ringa dygnet runt. Företagssköterskorna hade aldrig blivit 
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uppringda men de hade uppfattat att medarbetarna ändå upplevde en trygghet i att veta att det 

fanns någon att kontakta om behov skulle uppstå, och att det är skönt att veta att någon bryr 

sig om dem.   

”... vi ju också öppna linjer in då dygnet runt. Så då för de som ville prata.” 

(Företagssköterska D) 

Företagssköterskorna uppmanade även medarbetarna att komma till dem på 

företagshälsovården om de kände behov av att prata.  

”Men är det någon som känner direkt efteråt när vi har försvunnit här ifrån 

som vi säger så ring och kom ner till oss här på mottagningen.” 

(Företagssköterska A) 

 

Att vara snabbt på plats 

Företagssköterskorna blev kontaktade på olika sätt i samband med dödsfallen. I de flesta 

fallen var det ledningen, och då den närmaste chefen, som ringde företagssköterskan och 

informerade om dödsfallet samt att de önskade hjälp från FHV. Någon av 

företagssköterskorna hade även erfarenhet av att bli uppringd av HR-chefen. En 

företagssköterska beskrev att FHV var organiserad så att det alltid var en receptionist som tog 

emot alla samtal, och att företagssköterskan därefter fick kontakta företaget. 

 ”Och sen då så ringde ledningen upp oss. Och så åkte vi ut.” 

(Företagssköterska C) 

”Sen dagen ... ringer de och säger: Ni måste komma ut, det har hänt en 

grej, det är en kille som har dött.´´ (Företagssköterska E) 

Företagssköterskorna upplevde att vissa företag har goda rutiner för att kontakta FHV vid ett 

dödsfall på  arbetsplatserna.  

”Så att dom hade ju ganska god rutin på att företagshälsan ringer man till. 

Då får man liksom råd och stöd.” (Företagssköterska D) 

Vid ett specifikt tillfälle var det en medarbetare som ringde direkt till företagssköterskan då 

det var en arbetskamrat som hade tagit sitt liv under en resa som personal gjorde tillsammans 

på sin fritid. Medarbetaren önskade få stöd och hjälp från företagssköterskan i den uppkomna 

situationen. Företagssköterskan valde då att kontakta den avlidnes närmaste chef för att 
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informera om händelsen och i samråd med denne bestämdes det hur krisstödshanteringen 

skulle ske.  

I nästan samtliga fall där FHV blev kontaktad vid ett dödsfall ville företaget att 

företagssköterskorna skulle komma ut till arbetsplatsen direkt. Vid alla tillfällen som 

företagssköterskorna hade blivit kontaktade hade de avbokat alla andra uppdrag och åkt ut till 

arbetsplatsen på en gång. 

”... händer det någonting så ringer dom hit.  Och då om det finns möjlighet 

så släpper vi allt. Och så åker vi.” (Företagssköterska A) 

”För ofta så är det ju det att de vill ha hjälp direkt … nu, då. -Kom direkt. 

Så att så snart som möjligt då då.” (Företagssköterska F) 

 

Att stötta chefen 

Företagssköterskorna beskrev att de hade erfarenhet av att stötta chefer i praktiska frågor i 

samband med dödsfall. Många av dessa frågor handlade om vad chefen behövde göra i det 

akuta skedet. Till exempel att samla medarbetarna, informera dem om händelsen, hålla en 

minnesstund, tända ljus, kontakta den avlidnes anhöriga. I ett senare skede diskuterades även 

deltagande vid begravning och vikten av att få möjlighet till detta.  

”Men det viktigaste är att arbetsgivaren, arbetsledningen agerar direkt och 

visar respekt där. Samlar allihop, tänder ljus och berättar ...” 

(Företagssköterska B) 

”Personalchefen upprättade ganska fort ett ett kort med han på. Ett ljus och 

en bok och liksom, gjorde i ordning ett rum.” (Företagssköterska E) 

I ett fall hänvisade företagssköterskan chefen till krishanteringsplanen som de gemensamt 

hade utarbetat. Chefen följde då denna i samråd med företagssköterskan.  

 

Chefens betydelse vid krisstöd 

Företagssköterskorna belyste att chefens betydelse vid krissituationer är stor. Fungerade 

chefen i sin ledarroll samt hade förtroende i medarbetargruppen fungerade krisstödet bättre. 

Företagssköterskorna upplevde att deras egen roll då var mindre betydelsefull.  
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Chefens förmåga att själv visa känslor och bry sig om sina medarbetare gjorde att  

företagssköterskan upplevde att krisreaktionen förkortades hos medarbetarna.  

”... de har stödet i varandra och dom har en chef som kan hantera det på ett 

mänskligt och ... empatiskt sätt då tror jag förutsättningarna finns för att att 

den här krisreaktionen som man har hamnat i förkortas radikalt.” 

(Företagssköterska F) 

Företagssköterskorna hade erfarenhet av att chefen uppmanade medarbetarna att stanna kvar 

på jobbet även om de inte orkade arbeta. Företagssköterskorna upplevde att det fanns ett värde 

för medarbetarna att få stöd hos varandra i dessa situationer. Det fanns i dessa fall inga 

prestationskrav på medarbetarna från chefen.  

Företagssköterskorna beskrev tillfällen då cheferna försökte forcera krisreaktionen hos 

medarbetarna. De upplevde att chefens okunskap om krisreaktionens olika faser ledde till att 

det bokades samtal för medarbetarna trots att dessa fortfarande var i chock.    

”... det är en del chefer som har så bråttom … Och i en iver att göra rätt så 

kan det gå lite för fort.” (Företagssköterska E) 

Företagssköterskorna återkom till hur viktig chefens roll var för att det skulle bli bra för 

medarbetarna. 

”Men när det blir bra, är ju när chefen är trygg och tar hand om sin 

personal. När chefen inte drabbas av den där paniken.” (Företagssköterska 

E) 

 

Utbildning i krishantering påverkar krisstödet 

Företagssköterskorna upplevde att det är viktigt att utbilda medarbetarna i krishantering.    

Företagssköterskorna hade i samband med utbildning i krishantering upplevt att det fanns 

önskemål om mer utbildning i krisstöd i  första-hjälpen-kursen. Företagssköterskorna hade 

erfarenhet av att medarbetare påtalat bristen på stöd från chef och ledning i  samband med 

tidigare dödsfall på arbetsplatsen och kunde därmed se behovet av att arbetsledningen har 

utbildning i krishantering. 

” ...när vi har första-hjälpen-utbildning att ta upp det här med 

krisstöd.”(Företagssköterska B) 
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EGET BEHOV AV STÖD OCH VERKTYG 

Under kategorin ”Eget behov av stöd och verktyg” framkom det fyra subkategorier, vilka 

redovisas i nedanstående figur 4. Företagssköterskorna upplevde att de hade egna behov av att 

ha verktyg för att kunna förmedla en känsla av trygghet till medarbetarna. 

Företagssköterskorna uttryckte en önskan om att få stöd från företagshälsovården för att 

kunna bearbeta och reflektera över sina upplevelser. 

 

Stöd från andra företagssköterskor 

De företagssköterskorna som hade möjlighet försökte alltid att arbeta i par vid 

krisstödsuppdrag. Detta för att finna stöd i varandra. De gav uttryck för att det var skönt att ha 

en kollega att kunna diskutera med i dessa situationer. Företagssköterskorna upplevde sig 

känna en trygghet i att vara två för att tillsammans kunna bearbeta händelsen, de anställdas 

reaktioner och deras berättelser. 

”Och vi försöker alltid att åka två företagssköterskor. För det är faktiskt 

väldigt skönt och vara två stycken. För att kunna ta liksom dom anställdas 

frågor, funderingar, reaktioner...” (Företagssköterska A) 

”Åk alltid två stycken om det finns möjlighet.” (Företagssköterska A) 

Det framkom att det var tufft att vara ensam om att hantera alla intryck, känslor och 

medarbetarnas upplevelser. Därför ville flera av företagssköterskorna att man skulle vara två 

när man åkte ut på dessa uppdrag. 
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”... man ska försöka att vara två. För det är ju rätt tufft att ta allt det här 

också själv liksom det man får till sig.” (Företagssköterska C) 

 

Att bli frikopplad från andra uppdrag 

Företagssköterskorna berättade om att när de får ett krisstödsuppdrag från en arbetsplats blev 

de frikopplade under resten av dagen. Detta för att de vet inte visste hur lång tid uppdraget 

skulle komma att ta och för att dessa uppdrag var prioriterade från FHV och från 

företagssköterskorna själva.  

”Jag strök ju saker som jag fick prioritera bort ...” (Företagssköterska C) 

Företagssköterskorna upplevde också att de blev mentalt utmattade efter krisstödsuppdraget 

och att det var svårt att ladda om inför nya möten samma dag. Därför önskade de bli befriade 

från andra möten under resten av dagen. 

”... har vi varit ute på nåt sånt här så blir man frånkopplad ...” 

(Företagssköterska A) 

I vissa fall var det företagssköterskan som fick avboka andra möten och uppdrag, men om det 

fanns en sekreterare på FHV så kunde denna ordna med detta. 

”... får vi ett uppdrag att vi ska åka ut till ett företag där det har hänt 

någonting. Så brukar alltid våra sekreterare boka av resten av dagen.” 

(Företagssköterska F) 

 

Samarbete med andra professioner 

Det framkom att företagssköterskorna upplevde att det fanns skillnader om andra professioner 

från FHV blev involverade i krisstödsuppdraget jämfört med om de var ensamma om att ge 

krisstöd. En av företagssköterskorna som arbetade på en liten FHV beskrev att alla 

professionerna blev involverade i krisstödet. Dessa kunde då vara företagssköterskorna, 

företagshälsovårdens verksamhetschef, sekreteraren och företagsläkaren.  

”Vi är ju en liten verksamhet så ofta blir vi involverade allihop, ger 

varandra information.” (Företagssköterska B) 
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Några av företagssköterskorna hade ingen erfarenhet av att andra professioner hade varit 

involverade i krisstödsuppdraget. Deras upplevelse var att det inte hade funnits behov av 

andra professioner. 

En av företagssköterskorna hade erfarenhet av att även FHV:s beteendevetare kom till 

arbetsplatsen i samband med ett dödsfall. En annan företagssköterska hade erfarenhet av att 

ha samarbetat med en präst i ett krisstödsuppdrag där både företagssköterskan och prästen 

fanns tillgänglig på arbetsplatsen så att det anställda skulle ha möjlighet att prata. 

”... efteråt kom våra beteendevetare ut på plats ...” (Företagssköterska D) 

 

Behov av vidareutbildning 

Företagssköterskorna upplevde att det är viktigt med vidareutbildning i krishantering. De 

företagssköterskorna som hade fått gå kurser i krishantering upplevde att de kunde hantera 

krisstödsuppdragen bättre och kände sig tryggare i dessa uppdrag. De företagssköterskorna 

som hade gått vidareutbildning i krishantering upplevde att det kändes naturligt att de tog 

dessa uppdrag. 

”För i början på 90-talet så gick jag en utbildning i Norge ... som utbildar i 

krishantering.” (Företagssköterska C) 

De företagssköterskorna som hade externa utbildningar i krishanteringsstöd kunde se att de 

hade stor nytta av detta i sitt yrkesutövande. De kände sig tryggare i sin yrkesroll när de kom 

till företag som hade drabbats av dödsfall. 

”Har du möjlighet att, om du ser att det finns några kurser ... ta dom i såna 

fall.” (Företagssköterska A) 

 

DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

I kvalitativa studier används Lincoln och Gubas (1985) begrepp för att diskuteras studiers 

trovärdighet (trustworthiness). Dessa begrepp är credibility, dependbility och transferability 

(Graneheim & Lundman, 2003). Med en direkt översättning av orden från engelska till 

svenska blir betydelserna: trustworthiness-trovärdighet, credibility-tillförlitlighet, 

dependability-pålitlighet och transferability-överförbarhet (Esseltes Studiums ordboks 
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redaktion, 1984). Med credibility menar Lincoln och Guba (1985) att sanningshalten i den 

insamlade datan och tolkningen av denna ska styrkas (Graneheim & Lundman, 2003). 

Dependability ser till pålitligheten i data över tid och dess omständigheter. Dependability ska 

svara på frågan om samma data skulle framkomma och studien upprepades. Transferability 

innebär att studiens resultat kan appliceras på andra grupper och vid en annan tidpunkt 

(Graneheim & Lundman, 2003).  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva företagssköterskans erfarenheter av att ge 

krisstöd till medarbetare på arbetsplatser som drabbats av dödsfall. En kvalitativ ansats med 

beskrivande design valdes för att besvara syftet. För att beskriva upplevelser och erfarenheter 

är det enligt Graneheim & Lundman (2003) lämpligt att använda en kvalitativ ansats och 

beskrivande design.  

Genom att använda sig av individuella intervjuer med semistrukturerade frågor gavs 

författarna möjlighet att ställa följdfrågor, och informanterna gavs möjlighet att fritt berätta 

om sina erfarenheter och upplevelser. Med semistrukturerade frågor får författaren tillgång till 

den efterfrågade informationen och informanten ges friheten att delge så mycket som den 

själv önskar (Graneheim & Lundman, 2003). Då författarna använde sig av en frågeguide 

innehållande följdfrågor gavs informanterna möjlighet att ytterligare förtydliga och fördjupa 

sina svar vilket anses styrka studiens credibility (Graneheim & Lundman, 2003). 

En pilotintervju genomfördes för att kontrollera att frågorna i intervjuguiden gav svar på 

studiens syfte, vilket ökade studiens trustworthiness. Intervjuguiden ändrades inte efter det att 

pilotstudien genomförts. Detta gjorde att pilotintervjun kunde inkluderas i resultatet. Att det 

endast var en av författarna som genomförde en pilotintervju kan anses som en svaghet då 

endast den av författarna fick möjlighet att prova intervjuguiden, men i och med diskussionen 

med medförfattaren och handledare kan detta ses som en styrka. 

Båda författarna saknade erfarenhet av att genomföra intervjuer, vilket kan ha resulterat i att  

tillräckligt utförliga följdfrågor inte ställdes. Detta kan anses vara en svaghet avseende 

begreppet dependability. Dock utvecklades och förbättrades intervjutekniken efter varje 

genomförd intervju, vilket beskrivs av Graneheim och Lundman (2003) som en process 

genom vilken intervjuaren får nya insikter.  

Intervjuerna spelades in på mobiltelefonens inspelningsprogram vilket gjorde att författarna 

kunde koncentrera sig helt på informanten under intervjun istället för att lägga fokus på att 

anteckna, vilket är en styrka (Graneheim & Lundman, 2003). Intervjuerna genomfördes under 
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informanternas arbetstid, i ett enskilt rum på informantens arbetsplats, vilket bidrog till att 

informanten inte blev avbruten under intervjun. 

Intervjuerna genomfördes enskilt. Ur en forskningsetisk synvinkel kan det vara bra, eftersom 

det annars föreligger risk för obalans mellan författarna och informanten ur ett maktperspektiv 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

När man använder intervju som metod får författarna även möjlighet att ta del av 

känsloyttringar som förstärker den verbala kommunikationen (Graneheim & Lundman, 2003). 

Informanterna fick information om studien och dess syfte innan intervjun genomfördes vilket 

gjorde att informanterna kunde reflektera över sina upplevelser och erfarenheter före  

intervjutillfället. Detta kan ha bidragit till att informanterna gav mer uttömmande svar vilket 

styrker studiens dependability. Enligt Holloway och Wheeler (2009) är det datamaterial som 

framkommer under intervjun som informanterna väljer att dela med sig av. Detta innebär att 

informanterna kan berätta en sak under intervjun men göra en annan i verkligheten.  

Författarna hade vissa svårigheter att finna informanter då vissa FHV använder sig av andra 

yrkeskategorier vid uppdrag relevanta för studien (se figur 1). Informanternas ålder och hur 

länge de har arbetat som företagssjuksköterskor varierade, vilket stärker studiens credibility 

då man får demografisk spridning och även möjlighet till variation i det insamlade 

datamaterialet, vilket också stärker studiens credibility (Graneheim & Lundman, 2003; Patton, 

2002). Informanterna arbetade alla på olika FHV vilket även det ger en möjlig ökad variation 

i informanternas berättelse. 

Datamaterialet transkriberades av den författaren som hade genomfört intervjun. 

Datamaterialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman 

(2008). Innehållsanalysen utifrån Graneheim och Lundman (2008) anses stärka studiens 

credibility då analysmetoden ger möjligheter att identifiera likheter och skillnader samt 

upptäcka variationer i informantens berättelse om sina upplevelser och erfarenheter. I det 

transkriberade datamaterialet identifierades meningsbärande enheter utifrån studiens syfte. En 

kritisk del i processen är enligt Graneheim & Lundman (2003) att identifiera de 

meningsbärande enheterna med risk för att de innehåller flera olika innebörder eller blir för 

innehållsfattig. Att bägge författarna var delaktiga i denna process stärker studiens credibility. 

Ett exempel på analysprocessen redovisas i tabell 1 vilket ökar studiens trustworthiness. 

Författarna diskuterade sinsemellan datamaterialet utifrån syftet under hela analysprocessen 

för att inte exkludera relevant data och inkludera irrelevant data vilket kan styrka studiens 

dependability. Författarna var överens om att datamaterialet som inkluderades svarade på 
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studiens syfte. Under analysprocessen diskuterades datamaterialet och analysen med 

handledare som fanns som stöd för författarna, vilket kan stärka studiens trustworhiness. 

För att styrka informanternas upplevelser och erfarenheter har författarna valt att använda 

citat från intervjuerna vilket stärker studiens credibility (Graneheim & Lundman, 2003; Polit 

& Beck, 2012). Författarna beskrev resultatet utförligt och tydliggjorde detta med citat vilket 

ökar studiens transferability (Graneheim & Lundman, 2003; Polit & Beck, 2012). Resultatet 

som framkom i studien överensstämmer med resultat i tidigare forskning vilket visar på 

studiens transferability (Graneheim & Lundman, 2003; Polit & Beck, 2012). Graneheim & 

Lundman (2003) anser att det åligger läsaren att bedöma studiens transferability till andra 

kontexter. 

För att tydligare redovisa subkategorier och kategorier använde sig författarna av figurer (se 

figur 2-4). Författarna har valt att redovisa subkategorierna ”att samlas och låta medarbetarna 

berätta” samt ”finnas där och lyssna” som två separata subkategorier trots att de till stora 

delar tar upp liknande ämnen, eftersom företagssjuksköterskorna återkom till de två 

subkategorierna under intervjuernas gång, och gjorde en tydlig distinktion mellan dessa. 

Informanterna beskriver det ur två olika perspektiv. ”Att samlas och låta medarbetarna 

berätta” handlar om erfarenheten av att detta är viktigt för medarbetarna medan ”att finnas 

där och lyssna”  är informantens upplevelse av att lyssna.  

I föreliggande studie har författarna beaktat de mänskliga rättigheterna så till vida att de aldrig 

har ifrågasatt kön, ålder, sexuell läggning och religionstillhörighet hos informanterna samt 

beaktat de grundläggande etiska principerna. Vilka är autonomiprincipen, principen att göra 

gott, principen att inte skada och rättviseprincipen (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

HUVUDRESULTAT 

Ett underliggande tema framkom i studien: Vikten av att förmedla en känsla av trygghet och 

att ha kunskap i sin yrkesroll. I resultatet framkom det att företagssköterskorna upplevde att 

lyssnandet var en viktig del av krisbearbetningens akuta fas, liksom att de såg att 

medarbetarna hade behov av att samlas och få information om vad som hänt. 

Företagssköterskornas känslomässiga engagemang var stort när de hade gett krisstöd i 

samband med dödsfall, vilket var energikrävande. Deras erfarenhet var att chefen hade en 

viktig roll när en arbetsplats drabbats av dödsfall. Deras upplevelse var också att de hade 
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behov av egna verktyg i samband med att ge krisstöd till arbetsplatser som drabbats av 

dödsfall. Dessa verktyg bestod bland annat av att gå utbildningar i krishantering och ha stöd 

hos kollegor. 

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet i föreliggande studie kan ses i relation till företagssköterskans 

omvårdnadsrelaterade handlingar i samband med krisstöd. Enligt omvårdnadsteoretikern 

Travelbee (Kirkvold, 2000) handlar detta om det mellanmänskliga mötet, vilket betyder att för 

att kunna förstå omvårdnaden måste insikt finnas dels om samspelet mellan 

företagssköterskan och medarbetaren, dels om hur detta samspel upplevs och vilka följder det 

kan få för medarbetaren i dennes situation. 

Företagssköterskorna i föreliggande studie upplevde att lyssnandet var en viktig del av 

krisbearbetningens akuta fas. Enligt Lynn (2008) ska företagssköterskan lyssna aktivt på 

medarbetarna vid krisstödsuppdrag. Krisbearbetningens akuta fas innehåller enligt Cullberg 

(2007) chockfasen och reaktionsfasen. I chockfasen kan det vara svårt att koncentrera sig och 

lyssna till information, dock brukar denna fas sträcka sig från ett kort ögonblick till några 

dygn för att sedan gå över i reaktionsfasen (a.a.). Företagssköterskorna i föreliggande studie 

hade det första mötet med medarbetarna i direkt anslutning till, eller efter några få timmar 

efter, händelsen då medarbetarna befann sig i chockfasen eller hade övergått till   

reaktionsfasen.  

För att kunna lyssna aktivt krävs empati. Enligt Travelbees omvårdnadsteori (Kirkevold, 

2000) innebär det att man känner närhet och förstår meningen i den andras tankar och känslor 

samtidigt som man är en självständig individ. Oberoende av vad företagssköterskan tycker om 

medarbetaren så är empati en intellektuell process utan något starkt behov av att använda sig 

av sin kunskap, vilket stämmer väl överens med det som företagssköterskorna har beskrivit i 

studien som lyssnande.  

Företagssköterskorna i föreliggande studie beskriver att medarbetarna hade ett behov av att 

samlas och få information om händelsen. Enligt Lim et al. (2000) studie är det bästa sättet att 

informera medarbetarna om dödsfallet att samla dem individuellt eller i grupp. Detta för att 

alla ska få adekvat information och på det sättet undvika ryktesspridning. Den krisbearbetning 

som startar när företagssköterskan samlar och informerar om händelsen kan enligt Quan och 

Wadsworth (2000) ha en positiv inverkan på medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa. När 

företagssköterskan möter medarbetarna i direkt anslutning till ett dödsfall har hen möjlighet 
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att ge stöd i en normal sorgeprocess och därigenom undvika undertryckta känslor som kan 

leda till personliga och organisatoriska dysfunktioner enligt Lynn (2008).  

I föreliggande studie framkom att företagssköterskorna hade ett känslomässigt engagemang 

vid krisstödsuppdrag. I det mellanmänskliga mötet som sker när företagssköterskorna möter 

medarbetarna som individer och i grupp delar man enligt Travelbee (Kirkevold, 2000) 

varandras tankar, känslor och attityder. Det känslomässiga engagemanget går att jämföra med 

det Travelbee betecknar som sympati eller en känsla som kommuniceras till den andre. 

Sympati kan vara en del av att lindra lidande och personen behöver inte känna sig ensam med 

sin börda. Enligt Travelbee (Kirkevold, 2000) krävs det att sjuksköterskorna har självinsikt, 

engagemang och förmåga att tolka egna och andras handlingar, och med kunskap av detta 

använda sig själv som terapeut. På samma sätt beskriver Cullberg (2008) att för att ha en  

terapeutisk hållning och kunna möta människor i kris behöver man genom utbildning och 

livserfarenhet utveckla självkännedom och empatisk förmåga. Detta framkom i föreliggande 

studie genom att företagssköterskorna beskrev att de upplevde sig som trötta och tömda trots 

att de är professionella i sitt möte med medarbetarna. 

När en arbetsplats har drabbats av dödsfall upplever företagssköterskorna i föreliggande 

studie att chefen har en stor och viktig roll. Enligt AFS (1999:07) skall krisstöd planeras, 

ordnas och följas upp utifrån en bedömning av riskerna för ohälsa på arbetet. Chefer och 

arbetsledning ska ha tillräcklig kunskap i krisstöd för att kunna planera detta. I föreliggande 

studie framkom det att vid ett specifikt tillfälle har företagssköterskan varit med och utformat 

en krishanteringsplan tillsammans med chefen för den aktuella arbetsplatsen. Quan och 

Wadsworth (2000) skriver att företagssköterskan i sin roll som rådgivare behöver utbilda 

företagsledningen i krishantering och då förklara och beskriva processen.   

I studien av Lim et al. (2000) bör ledningen agera utifrån att dödsfallet är en extraordinär 

händelse. Det är inte lämpligt att ställa krav på eller sätta upp nya mål för organisationen eller 

medarbetarna den närmaste tiden efter dödsfallet. Det kommer inte att få medarbetarna att bli 

hela. Det framkommer även att ledningen bör uppmana medarbetarna att söka stöd i varandra 

(a.a.). Enligt Lee (1994) bör ledningen inte skicka hem medarbetarna när de fått 

informationen om dödsfallet trots att det kan tyckas som en bra idé; medarbetarna gynnas mer 

av att stanna kvar på arbetsplatsen med varandra. Även i föreliggande studie hade 

företagssköterskorna erfarenhet av att chefen bad medarbetarna att stanna kvar på arbetet och 

finna stöd i varandra utan att det fanns några prestationskrav. När en arbetsplats drabbas av 
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dödsfall kan produktionen komma att minska och sjukskrivningstalen eventuellt öka vilket 

bör beaktas ur en samhällsenlig aspekt.  

Enligt AFS (1999:07) bilaga 2 framkommer det att rutiner ska finnas för handläggande av 

akuta krissituationer. Det ska finnas tydliga rutiner för vad som ska göras och av vem. 

Rutinerna ska även innefatta överenskommelse med till exempel FHV, och deras insatser ska 

sättas in utan diskussion. Det framkom i föreliggande studie att företagssköterskorna upplevde 

att vissa företag har goda rutiner för att kontakta FHV vid dödsfall. Företagssköterskorna hade 

erfarenhet av att stötta cheferna i krisstöd i samband med dödsfall. För att 

företagssköterskorna ska kunna ge stöd till chefer på olika arbetsplatser är det viktigt att 

krishanteringsplaner skrivs och aktualiseras på arbetsplatserna (Lewis, 1993). 

Företagssköterskornas upplevelse och erfarenhet i föreliggande studie av att ge krisstöd är att 

de känner ett behov av egna verktyg. Dessa avser i första hand av stöd hos kollegor och 

utbildning i krishantering. Quan och Wadsworth (2000) menar att företagssköterskan har 

kunskap och erfarenhet i sin profession av krishantering. Lewis (1993) skriver i sin studie att 

företagshälsovårdens professioner bör söka utbildning i krishantering för att på bästa sätt 

kunna bistå företag i krisstödsuppdrag. Cullberg (2007) skriver att då man saknar teoretiska 

kunskaper när man i sin profession möter människor i kris riskerar man att agera på en låg 

professionell nivå och inte se hela människan. Därmed uppstår inte det mellanmänskliga 

mötet som har en betydande roll för krishanteringen. Kirkevold (2000) ifrågasätter om dagens 

sjuksköterskeutbildning förbereder studenterna tillräckligt mycket för att de ska kunna agera 

så moget och insiktsfullt som Travelbees tankegångar förutsätter. Företagssköterskorna i 

föreliggande studie som hade externa utbildningar i krishanteringsstöd upplevde att de känner 

sig tryggare i sin yrkesroll när de deltar  krisstödsuppdrag. Kirkevolds resonemang är relevant 

med tanke på föreliggande studies resultat.  

I föreliggande studie framkommer det att företagssköterskorna känner ett behov av att dela 

sina erfarenheter och upplevelser av att ge krisstöd med en kollega. Maslach (1985) skriver att 

kollegornas sociala och emotionella stöd kan vara avgörande för överlevnaden på en 

arbetsplats. Vidare skriver hon att det är klokt att ta sig tid till avkoppling och att varva 

stressiga perioder på arbetet med mindre krävande. Genom att söka stöd och råd hos kollegor 

och inse sina begränsningar och behov ges möjlighet till personlig och professionell 

utveckling (a.a.).  
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SLUTSATS 

Företagssköterskorna hade erfarenheter av att arbetet med att ge krisstöd till medarbetare på 

arbetsplatser som drabbats av dödsfall var en viktig del av deras arbete. Krisstödet består i att 

medarbetarna får samlas, får information och ges möjligheten att prata medan 

företagssköterskan finns där och lyssnar som en del av det mellanmänskliga mötet. Det 

mellanmänskliga mötet har betydelse för krisbearbetning, och för att detta möte ska få äga 

rum behöver det finnas rutiner för krishantering på företagen.   

För att kunna utföra dessa krisstödsuppdrag framkom det i föreliggande studie att 

företagssköterskorna har ett behov av verktyg i form av utbildning och stöd från andra 

företagssköterskor. För att kunna tillhandahålla dessa efterfrågade verktyg är det alltså viktigt 

att företagssköterskorna erbjuds utbildning i krishantering och har möjlighet att få stöttning 

från en kollega. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Studiens resultat kan bidra med aspekter på hur företagssköterskor upplever och erfar hur det 

är att ge krisstöd till medarbetare vid dödsfall. Den kan ge kunskap om vilka omständigheter 

som är viktiga att ta hänsyn till när företagssköterskor ger krisstöd till medarbetare vid 

dödsfall. Den kan ge ökad kunskap om vikten av god kommunikation mellan 

företagssköterska, FHV, chefen/ledningen på arbetsplats som drabbats av dödsfall och 

medarbetaren. Studiens resultat kan även ligga till grund för en del av 

Företagssjuksköterskeutbildningen då författarna anser att utbildning i krishantering skulle 

kunna utökas i specialistsjuksköterskeutbildningen. 

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  

Författarna till föreliggande studie anser att företagssköterskans roll i krishantering borde 

belysas mer i kommande forskning och då ur perspektivet: vad behöver företagssköterskans 

för stöttning för att kunna bearbeta sitt känslomässiga engagemang och utvecklas i sin 

profession? Förslagsvis kan en studie med kvalitativ ansats belysa detta. I föreliggande studies 

resultat framkom det att chefer är i behov av stöttning och handledning i det akuta skedet. 

Författarna anser att studier där fokus läggs på chefers och organisationers 

handlingsberedskap i samband med dödsfall, kan vara ett intressant ämne för framtida 
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forskning. Lee (1994) konstaterar att det inte finns något skrivet om vad dödsfall kan ha för 

långsiktiga effekter på en arbetsplats, vilket författarna upplever som en brist. Beroende på 

resultatet av en sådan studie kan man eventuellt motivera chefer och organisationer till att 

använda sig av FHV och en krishanteringsplan, vilket gör att detta kan vara ett intressant 

ämne för framtida forskning. 
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Eftersom en av företagshälsovårdens uppgifter är att bistå företag med krisstöd, är vi 

intresserade av att ta reda på mer i detta ämne. Syftet med studien är att ta reda på vilken 

erfarenhet företagssköterskan har av att ge krishantering vid dödsfall hos kund. För att få 
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Resultatet av studien kommer att sammanställas i en magisteruppsats vid Örebro universitet 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

INTERVJUGUIDE 

Syfte: att beskriva företagssköterskans erfarenheter av att ge krisstöd till medarbetare på 

arbetsplatser som drabbats av dödsfall. 

Bakgrundsfrågor 

Kön? 

Ålder? 

Hur länge har du varit sjuksköterska? 

Hur många år har du arbetat som företagssköterska? 

Har du företagssköterskeutbildning? 

Antal tillfällen, uppskattningsvis, då informanten varit med om arbetsplatser som drabbats av 

dödsfall. 

 

Om erfarenheter av krisstöd vid dödsfall 

Kan du berätta för mig om dina erfarenheter av att ge krisstöd till kundanställda vid dödsfall 

av medarbetare? 

Hur har personen/personerna avlidit (Olycka, självmord, sjukdom....)? 

Kan du beskriva tillfällen där du upplever att det blivit ``bra´´ respektive ``mindre bra´´? 

Vad var det som föranledde att du upplevde att det blev ``bra´´ respektive ``mindre bra´´? 

 

Stödfrågor 

Kan du berätta för mig vilka olika yrkeskategorier som deltog vid krisstödet och vad dessa 

bidrog med? 

Har det hänt att du i efterhand eller på omvägar fått vetskap om ett dödsfall hos kund? 

Hur har du då agerat? 

 

Är det något mer du vill tillägga? 

 


