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Abstract 
 

The aim of the study is, based on the staff’s perspective, to describe and analyse the existential 

needs of elderly in end-of-life living in nursing homes. The aim was also to examine how the 

staff perceive working with elderly in end-of-life care. Three qualitative focus groups were 

conducted by interviewing nursing home staff. The analysis is based on Weisman’s the 

appropriate death, Tornstam’s gerotranscendence and Hasenfeld’s human service organizations. 

The main findings were that the term ‘existential needs’ is described as wide and hard to define. 

Uneasiness and anxiety were common in the end-of-life and it was hard for the staff to meet the 

existential needs. The staff also described that the “little things” matter, such as holding one’s 

hand, as well as being present with the elderly. The relationship between the elderly and the staff 

was vital in order for the elderly to have as good an end-of-life and death experience as possible. 

The staff felt sorrow when the elderly had passed away and had little time to grieve. In difference 

to earlier research the staff did not request further education nor tutoring, however they wanted 

more time to grieve and process the deaths of the elderly.  

 

 

 

Nyckelord: äldre, livets slutskede, existentiella behov, vård- och omsorgsboende, personal 

 

Keywords: elderly, end-of-life, existential needs, nursing home, staff.  
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1. Inledning  
  

Denna uppsats handlar om äldre personer i livets slutskede och deras existentiella behov. De bor 

på vård- och omsorgsboende och får hjälp av personal som berättar om de äldres sista tid i livet 

och hur de uppfattar att de existentiella behoven yttrar sig.  

1.1 Bakgrund 
  

I dagens Sverige har vi en åldrande befolkning och vi dör i allt högre åldrar. 30 procent dör 

mellan 65 och 79 år och 60 procent när de är över 80 år (Ernsth Bravell, 2013). Att vara döende 

som äldre har vissa likheter med att vara döende som yngre, dock finns det vissa skillnader vilket 

kan antas påverka hur de äldre möter döden. Den äldre har ofta i livets slutskede redan upplevt 

döden genom att närstående har avlidit och den äldre har i regel ett större antal sjukdomar än 

yngre döende. Detta antagande är dock inte vidare studerat och det behövs mer forskning inom 

området för äldres död och döende (Socialstyrelsen, 2004 & 2007). 

  

Vården för äldre i livets slutskede uppmärksammades som ett utvecklingsområde i regeringens 

proposition “Nationell handlingsplan för äldrepolitiken” (Prop. 1997/98:113). Ett par år senare 

kom en statlig utredning som lade stor vikt vid att äldre i livets slutskede är en grupp som är 

speciellt utsatt och att alla döende, oavsett diagnos och ålder, bör tillförsäkras palliativ vård 

(SOU 2000:6 & 2001:6).  

 

Palliativ vård är ett förhållningssätt och en vårdfilosofi vars huvudsyfte är att lindra smärta och 

lidande och öka livskvaliteten i livets slut. Palliativ vård kommer ur hospicerörelsen som växte 

fram under mitten av 1900-talet som en protest mot medikaliseringen och teknikaliseringen av 

död och döende inom hälso- och sjukvården (Ternestedt & Andershed, 2013). Den palliativa 

vårdfilosofin baseras på fyra aspekter av behov, vilka är fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella (Strang, 2012).  

 

Vårdfilosofin beskrivs även som ett aktivt förhållningssätt med följande fyra hörnstenar: 

 

- ”God symtomkontroll för att hindra smärta och andra symtom, såsom ångest, med 

hänsyn till patientens integritet. 

- Samarbete eller teamarbete av ett mångprofessionellt arbetslag där läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor med flera ingår. 

- God kommunikation eller relation inom arbetslaget och mellan patient och närstående, i 

syfte att främja patientens livskvalitet. 

- Stöd till närstående som innebär att närstående inbjuds att delta i vården och få stöd 

under patientens sjukdomstid och även efter dödsfallet” (Ernsth Bravell, 2013, s 275). 
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I den palliativa vården har fokus flyttats från kurativ behandling till lindring av symtom, vilket 

innebär att den äldre har kommit till ett stadium då det inte längre är möjligt med bot. Det är 

svårt att säga exakt när den palliativa vården börjar i och med att äldre oftast har ett flertal olika 

sjukdomar. Deras tillstånd kan skifta från den ena dagen till den andra och oftast sker en långsam 

förändring under en längre tid. Den palliativa vården tenderar idag att ha fokus på cancer och 

andra särskilda tillstånd vilket gör att äldre sällan blir hänvisade till palliativa enheter, särskilt 

om de redan har en plats på vård- och omsorgsboende. Den vård som ges i livets slutskede sker 

företrädesvis på vård- och omsorgsboenden när det gäller personer över 80 år. Det finns vissa 

arbetssätt som liknar det palliativa förhållningssättet, exempelvis smärtlindring och stöd för 

anhöriga, dock finns det inte i samma utsträckning de resurser som förekommer på exempelvis 

hospice (Ernsth Bravell, a.a.).  

 

De som arbetar med äldre i livets slutskede, personalen, är betydelsefulla för den livskvalitet de 

äldre får. Det är framförallt vårdkulturen och förhållningssättet som är avgörande. En vanlig 

fråga som uppkommer är hur personalen orkar arbeta i en miljö där döden ständigt är närvarande 

(Socialstyrelsen, 2004). Personalens arbete på vård- och omsorgsboende präglas av både saknad 

och sorg av de äldre som går bort. Detta är kopplat till att personalen under en längre tid varit 

inblandade i och även engagerat sig i de äldres liv (Magnusson, 1996). I fråga om personalen 

som arbetar nära döden och risken för stress och utbrändhet har det framkommit att det är stödet 

till personalen som är av betydelse, dödens närvaro i sig är inte lika betydelsefull. Detta stöd är 

något som vanligen är inbyggt i verksamheter som är specialiserade på palliativ vård som 

exempelvis hospice (Beck-Friis & Strang, 1991), vilket framhålls som anledningen till att 

personalen vid dessa arbetsplatser sällan uppvisar indikationer på utbrändhet (Vachon, 1998). 

Vård- och omsorgsboendet är dock inte en sådan specialiserad verksamhet. 

 

Existentiella behov rör känslor som hopp eller hopplöshet, ensamhet, mening och frihet. Döden 

är en angelägen del eftersom den begränsar livet och hotar existensen (Henoch, 2013). 

Existentiell ångest eller oro kan dock enkelt misstolkas för psykisk ångest, vilket kan försöka 

lindras med lugnande medicin. Detta kommer dock inte att hjälpa personen att ta itu med de 

bakomliggande orsakerna till ångesten (Strang, 2012). Existentiell ångest kan även förstärka 

befintlig fysisk smärta eller till och med vara den ursprungliga orsaken till smärta, varvid det är 

av vikt att kunna identifiera den för att god symptomkontroll ska kunna uppnås (Strang m.fl., 

2004). Existentiell ångest kan yttra sig som oro och rädsla inför döden. Det är därför viktigt att 

personalen runt den äldre uppmärksammar om det framkommer tecken på att den äldre vill 

samtala om existentiella frågor, dock har olika studier visat att uttryck för existentiell ångest hos 

de äldre inte lett till sådana samtal (Ernsth Bravell, a.a.). 

 

Alla som lever ska också dö, varvid döden angår oss alla. Det har även konstaterats att äldre i 

livets slutskede är en grupp som är speciellt utsatt och som därmed bör tillförsäkras palliativ 
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vård. En av de fyra delarna inom den palliativa vården är de existentiella behoven, vilka kan vara 

svåra att identifiera och som förväxlas med andra besvär. Utifrån dessa aspekter ser vi att det 

finns ett problemområde dels kring de äldres existentiella behov i livets slutskede och dels vård- 

och omsorgsboendet som plats. Därmed är det viktigt att undersöka och få mer kunskap om 

existentiella behov hos äldre i livets slutskede för att kunna stärka denna utsatta grupp, varvid vi 

har valt att delvis fokusera på dem i vår studie. Vi kommer även att fokusera på personalens 

upplevelser, vilket är intressant eftersom förutsättningarna skiljer sig från specialiserade 

palliativa verksamheter. Som framtida socionomer kan vi komma att ha kontakt med äldre i 

livets slutskede, kanske bevilja dem platser på vård- och omsorgsboenden eller arbeta där som 

chefer. Det är därför av vikt att söka en djupare förståelse för hur både de äldre och personalen 

på vård- och omsorgsboenden har det. Med ovanstående i åtanke har problemområdet relevans 

för socialt arbete. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
  

Syftet är att utifrån personalens perspektiv beskriva och analysera äldres existentiella behov i 

livets slutskede på vård- och omsorgsboende. Syftet är även att undersöka hur personalen 

upplever att det är att arbeta med äldre i livets slutskede. 

 

Frågeställningarna lyder: 

 

- Hur beskriver personalen att de äldres existentiella behov yttrar sig? 

- Hur tillgodoser personalen dessa behov? 

- Hur upplever personalen att det är att arbeta med äldre i livets slutskede? 

1.3 Begreppsdefinitioner 
  

Vård i livets slutskede handlar om den vård människor får när döden är oundviklig den 

kommande tiden. I detta livskede övergår vårdens fokus till att lindra istället för att bota och det 

kan även handla om att avbryta pågående vårdinsatser (SOU, 2000:6; Socialstyrelsen, 2004).  

 

Palliativ vård är ett vanligt förekommande begrepp för vård i livets slutskede. Det finns en 

oklarhet kring användningen av dessa begrepp och ofta används de synonymt. Palliativ vård kan 

organiseras på flera olika sätt, vanligen som hemsjukvård, institutionsvård och dagvård 

(Socialstyrelsen, 2004 & 2007). Världshälsoorganisationen (WHO) har en officiell definition av 

palliativ vård: 

  

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för 

patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. 

Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och 
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behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem (WHO, 

2002). 

  

Äldre avser personer över 65 år. 

  

Vård- och omsorgsboende är en särskild boendeform för äldre personer med omfattande behov 

av vård och omsorg. För att få flytta till ett sådant boende krävs biståndsbeslut (Stockholms stad, 

2013). I definitionen menar vi även begrepp som äldreboende, sjukhem samt vad som i den 

internationella forskningen benämns som nursing homes eller long-term care settings. 

  

Existentiella behov handlar om människans existens och våra livsvillkor. De berör de stora 

frågorna i livet, till exempel “vad är meningen med livet?”, “vem är jag och var kommer jag 

ifrån?”, “vad händer efter döden?”. Oavsett om människor definierar sig som religiösa eller inte 

är dessa frågor någonting som vi alla behöver brottas med (Strang, 2012). Vi kommer även låta 

liknande termer som spirituella, religiösa och andliga behov rymmas under begreppet 

(Socialstyrelsen, 2004). 

  

1.4 Avgränsningar 
  

Vi har valt att avgränsa oss till äldre i livets slutskede som bor på vård- och omsorgsboende. Vi 

valde att avgränsa oss från den specialiserade palliativa vården som bedrivs i ordinarie bostad 

(Avancerad Sjukvård I Hemmet - ASIH), sjukhus, hospice eller dagvård. Detta valde vi eftersom 

den vård som ges i livets slutskede företrädesvis sker på vård- och omsorgsboenden när det 

gäller personer över 80 år, samtidigt saknas de resurser som finns på exempelvis hospice. I fråga 

om vilka boenden som skulle kontaktas avgränsade vi oss geografiskt till de som ryms inom 

Stockholms stad eftersom vi önskade viss närhet. 
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2. Forskningsöversikt 
  

Vi har endast använt oss av vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Vi har gjort vissa 

avvägningar i relevans i den internationella forskningen eftersom kontexterna ofta skiljer sig åt. 

Under vår sökning fann vi att många studier var skrivna utifrån en medicinsk synvinkel med 

fokus på smärtlindring, vilket vi avgränsat oss ifrån.  

2.1 Sökvägar 
  

Vi har sökt i databaserna EBSCO Discovery Service (EDS), ProQuest och Libris. Sökmotorn 

Google Scholar har också använts. Inledningsvis valde vi ut ett fåtal relevanta ord utifrån syfte 

och frågeställningar som vi översatte till engelska. I de tidiga träffarna kunde vi i abstracts hitta 

fler och mer korrekta termer på engelska att använda vidare. I de studier vi bedömde som 

relevanta gick vi igenom referenslistorna för att hitta andra relevanta studier. 

  

Följande sökord har använts i olika kombinationer: 

“Palliative care”, “nursing home”, “residential care facilities”, old* people, elderly, “end-of-life”, 

existential issues, spiritual needs. 

  

Till en början fick vi väldigt många träffar, exempelvis gav följande sökord i kombination 

“palliative care”, “nursing home” och old* people över 22 000 träffar. Vi valde då att avgränsa 

sökningarna till abstracts och då fick vi i detta exempel mer rimliga 45 träffar. Många av dessa 

45 studier var av medicinsk karaktär och vi fick gå igenom abstracts för att bedöma relevansen. 

Vi använde endast de engelska sökorden eftersom vi avgränsade sökningen till abstracts, vilka i 

regel är på engelska även om texten är svensk. 

  

2.2 Äldre i livets slutskede 
  

Forskning om äldres egen syn på död och döende är enligt Hallbergs (2004) litteraturstudie en 

bristvara, särskilt i fråga om de som är 85 år och äldre. Några studier utgår dock från de äldres 

eget perspektiv och beskriver hur de ser på vad som karakteriserar en god sista tid i livet. 

  

Anderssons (2007) avhandling, som bygger på två kvantitativa och två kvalitativa studier, visade 

att äldre hade ett behov av att “vända sig inåt” för att komma till ro med dåtid, nutid och att 

närma sig döden samtidigt som de är fast i sina krämpor. Följande områden identifierades som 

viktiga för ett gott liv i slutskedet: att behålla sin värdighet, förmågan att kunna njuta av 

småsaker, känslan av att vara “hemma”, att kunna anpassa sig för det faktum att man är beroende 

av andra, vara behövd samt att bli färdig med livet innan döden. Dwyer m.fl. (2008) kommer i 

sin kvalitativa studie fram till liknande resultat. De äldre uttryckte behov av att få känna sig 
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behövd, kommunicera med andra och få dela med sig av sina livshistorier trots eventuella fysiska 

begränsningar. Vidare visade studien att den fysiska förmågan påverkade den mentala förmågan 

att skapa mening. Mening skapades genom “inre dialoger” (minnen, tankar, funderingar), 

kommunikation samt i relation med andra. Att få berätta om sina livshistorier och upplevelser 

var något som bidrog till att skapa mening. 

  

I Grimbys (1999) kvalitativa studie undersöktes behov hos palliativt vårdade äldre och resultatet 

visade att fysisk smärta överskuggar allt annat och kan minska aktualiteten av psykiska, sociala 

och existentiella behov. Detta i likhet med Whitakers (2004) kvalitativa studie vilken visar att en 

vanlig dag för de äldre på vård- och omsorgsboende karakteriseras av fysiska försämringar samt 

beroende av andra. Det var inte främst döden som skrämde den äldre och dess anhöriga mest, 

utan kroppens sönderfall. Whitaker (a.a.) och Sand och Strang (2006) för ett liknande 

resonemang kring hur kroppen och dess förfall påverkar självbilden och den egna identiteten. 

Sand och Strang (a.a.) belyser i sin kvalitativa studie om palliativt vårdade cancerpatienter att 

kroppen är en del av människans identitet och de förändringar som uppstår till följd av sjukdom 

kan skapa känslor av att inte känna igen sig själv. Den fysiska kroppen beskrivs därmed som en 

utlösande faktor för existentiell ensamhet. Whitaker (a.a.) framför även att kroppens åldrande är 

något som väcker sorg hos de äldre. Vidare benämns kroppen som föremål för omvårdnad. 

Närhet och beröring upplevs som viktigt i livets slutskede, särskilt när kommunikationsförmågan 

minskar. Sand och Strang (a.a.) beskriver att kroppen hos en dödssjuk person är väldigt känslig 

och personalens beröring kan vara betryggande eller en utlösande faktor till existentiell 

ensamhet. Händer som är snabba och otåliga kan skapa känslor av stress och osynlighet, de 

begränsar också uppkomsten av samtal. Känsliga händer skapar istället trygghet och kan minska 

känslan av ensamhet. 

  

2.3 Personalen: att vårda människor i livets slutskede 
  

Två studier visar på den positiva utvecklingen efter att en arbetsplats gjort en satsning på 

palliativ vård i form av en intervention. Beck (2013) visar i sin avhandling, baserad på två 

kvalitativa och två kvantitativa studier, att personalen på ett vård- och omsorgsboendeuppvisade 

en negativ syn på ledarskapet innan en intervention genomfördes. De uppfattade att de fick för 

lite stöd för att kunna efterleva det palliativa förhållningssättet. Beck (a.a.) drar slutsatsen att 

personalen behöver få bättre förutsättningar för att kunna fokusera på välbefinnande och 

värdighet genom hela den äldres vårdtid. Interventionen bestod bland annat i studiecirklar med 

diskussioner samt tvärprofessionella workshops. Resultaten visade att interventionens effekt var 

positiv och ledde till ökat fokus på relationen med vårdtagarna och att det fanns organisatoriska 

hinder för det palliativa förhållningssättet. Även Phillips m.fl. (2008) kvalitativa studie visade att 

anställda som arbetar med palliativ vård på vård- och omsorgsboende är i behov av specialiserad 

utbildning för att få förutsättningar att utföra ett kvalitativt arbete. Författarna undersökte 

effekten hos personalen efter en intervention om mångfacetterad palliativ vård på arbetsplatsen. 
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Interventionen bestod i att införa en koordinerande sjuksköterska, utveckla strategier för de olika 

yrkesgrupperna, införa tvärprofessionella arbetsmöten samt ge tillgång till specialistkonsultation. 

Resultaten visar att personalen hade fått en ökad kunskap om den palliativa vården, ett större 

självförtroende i att bedriva palliativ vård och en önskan att anta ett mångfacetterat 

förhållningssätt till den fortsatta vårdplaneringen. 

  

Fler studier visar på behovet av utbildning och stöd för att personalen ska kunna bedriva ett 

kvalitativt palliativt arbete. Österlinds m.fl. (2011) kvalitativa studie på ett vård- och 

omsorgsboende visade att strukturen växlade mellan två positioner, att undvika och att 

konfrontera döden, med fokus på undvikande. Döende är en process som kräver uppmärksamhet 

och slutsatsen dras att personalen behöver mer utbildning och stöd för att kunna byta fokus. I en 

studie av Brayne m.fl. (2008) på ett vård- och omsorgsboende i Storbritannien var en av 

slutsatserna att det finns behov av specialiserad utbildning och stöd för personalen att kunna 

hantera existentiella frågor vid livets slut. Detta baserades på både kvantitativ och kvalitativ data, 

metodtriangulering. Strang m.fl. (2002) genomförde en kvantitativ studie med sjuksköterskor 

vars resultat visade att en majoritet av sjuksköterskorna hade begränsad teoretisk kunskap om 

definitionerna på olika sorters behov, de hade svårigheter att skilja på spirituell och psykosocial 

vård, en slutsats är att de behöver mer utbildning. Sjuksköterskorna ansåg även att döende 

människor var en av de grupper som hade behov av existentiellt och spirituellt stöd. 

  

Nedanstående studier visar på att relationen och interaktionen mellan de äldre och de anställda är 

av vikt för välbefinnande i livets slutskede. Bolmsjös (2008) litteraturöversikt, där en majoritet 

av studierna var från USA, visade att det är viktigt att se till hela människan vilket är ett av den 

palliativa vårdens huvudsyften. Vidare visar studien att bra relationer med personalen är ett tema 

för en god död (se 3. Teoretiska perspektiv och begrepp), vilket pekar på vikten av lyhörd 

personal. Även i en kvantitativ studie av Haugan m.fl. (2013) var interaktionen mellan 

sjuksköterska och patient en av de viktigaste faktorerna för att främja fysiskt, känslomässigt, 

socialt och spirituellt välbefinnande bland de äldre utan kognitiv svikt på ett vård- och 

omsorgsboende. Ett av Becks (a.a.) resultat var att fokus på relationen mellan de anställda och de 

äldre hade ökat efter interventionen. 

  

2.4 Existentiella behov i livets slutskede 
  

Som nämnt i rubrik 2.3 identifierar svenska sjuksköterskor döende personer som en grupp som är 

i särskilt behov av existentiellt och spirituellt stöd (Strang m.fl., 2002). Att sedan identifiera vad 

som är existentiella behov i livets slut kan dock vara problematiskt. Brayne m.fl. (2008) visade 

att äldre hade upplevelser i livets allra sista skede som innefattar bland annat hallucinationer, 

drömmar och olika symboler av döden (exempelvis starkt ljus, en fjäril eller fågel). En faktor 

som försvårar denna identifikation är de starka smärtlindrande mediciner som vanligen 

förekommer, detta ställer stora krav på personalen att kunna vara lyhörda inför vad som är 
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hallucinationer till följd av starka mediciner och vad som är existentiella upplevelser som den 

äldre i livets slut kan behöva bearbeta. 

  

En annan del i svårigheten att identifiera olika existentiella behov kan vara att definiera vad de 

faktiskt är, vilket både Strang m.fl. (2004) och Kellehear (2000) tar upp. Strang m.fl. (a.a.) 

framför i sin kvantitativa studie att existentiell smärta ofta kan uttryckas som fysisk smärta. Tre 

olika yrkeskategorier fick svara på hur de definierade begreppet existentiell smärta och svaren 

skiljde sig mellan dem. Sjukhuspräster beskrev att smärtan dels handlade om skuld, förlåtelse 

och andra religiösa frågor. Läkare uttryckte att smärtan var relaterad till den snart annalkande 

döden och det faktum att personen skulle skiljas från livet. Smärtspecialister, som ofta har 

patienter med kroniska smärtor, betonade snarare att livet i sig är smärtfyllt. Det samband som 

påträffades var att begreppet existentiell smärta användes dels som en metafor för lidande och 

dels som en klinisk viktig faktor som kan förstärka befintlig fysisk smärta eller till och med vara 

den ursprungliga orsaken till smärtan. Att existentiell smärta kan öka den fysiska smärtan och 

även vara orsaken till den belyser även vikten av att arbeta med de existentiella behoven för att 

kunna ge smärtlindring i livets slut. Kellehear (a.a.) framförde i sin litteraturstudie att de 

spirituella behoven, som är en del av de existentiella, är komplexa. Vissa av behoven kan även 

liknas vid sociala eller psykiska behov, de kan även ha religiösa inslag. Kellehear (a.a.) uttrycker 

att det inte är viktigt att strikt hålla de olika behoven åtskilda utan förespråkar ett intersektionellt 

synsätt där alla delarna påverkar helheten. Att ha ett sådant synsätt är, enligt Kellehear (a.a.), 

något som karakteriserar bra vård. Alla har olika behov och resultatet visar att det finns 

svårigheter i att definiera dem som mer eller mindre viktiga. En helhetssyn i linje med den 

palliativa vården framförs som optimalt. 

  

Bolmsjö (2008) betonar att vid behandling av smärta räcker det inte att endast fokusera på den 

fysiska smärtan. Termen “lidande” kan ses i olika dimensioner i olika kulturella och geografiska 

kontexter, och som Strangs (a.a.) studie ovan visar, kan lidande användas som metafor för 

existentiell smärta. Fler resultat från Bolmsjö (a.a.) är att behov skiljer sig åt för olika grupper av 

äldre samt att det är viktigt att se till hela människan, inkluderat dennes familj och sociala 

nätverk. Även här rekommenderas en helhetssyn vilket Kellehear (a.a.) ovan uttrycker är i linje 

med den palliativa vården. 

  

Transcendens är ett tillstånd som tas upp både av Kellehear (a.a.) och Haugan m.fl. (2013). 

Kellehear (a.a.) belyser att konceptet av spiritualitet och andlighet bygger på en tanke om att 

människan har en önskan av att finna en mening med livet och en större förståelse för sin 

situation som döende. Transcendens uppstår genom sökande efter mening i olika situationer, 

moraliska sammanhang och/eller i sina religiösa övertygelser och idéer. Haugan m.fl. (a.a.) 

framför att transcendens bland annat har samband med spirituellt välbefinnande bland äldre utan 

kognitiv svikt boende på vård- och omsorgsboende. 
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2.5 Döende på vård- och omsorgsboende 
  

I Sverige är det en hög förekomst av institutionaliserade dödsfall vilket innebär att dödsplatsen 

vanligen är på sjukhus eller vård- och omsorgsboende, enligt en kvantitativ undersökning av 

Jakobsson m.fl. (2006). Vård- och omsorgsboenden är en plats där död och döende är vanligt 

förekommande, vilket både Österlind m.fl. (2011) och Whitaker (2004) tar upp. Två stora 

företeelser som Whitaker (a.a.) framför i sin avhandling är att det på vård- och omsorgsboendet 

fanns en känsla av väntan och en närvaro av död och döendet. Boendet är en plats där det finns 

en förväntan av död vilket tydligt kom till uttryck genom benämningar som “slutstation”, “sista 

vilan”, “levande kyrkogård” och “sista anhalten”. Österlind m.fl. (a.a.) undersökte död och 

döende på vård- och omsorgboende utifrån personalen och fann tre kännetecken, nämligen att 

döende är tyst och tystas, känslor trycks bort i bakgrunden och uppmärksamheten till döden 

uppstod stunden efter den äldre hade dött. Strukturen växlade mellan att undvika och att 

konfrontera döden, fokus låg dock på undvikande. Exempel på anledningar kan vara att 

personalen besitter en egen rädsla för döden eller påminns om sin egen dödlighet. 

  

Meier m.fl. (2010) och Jakobsson m.fl. (a.a.) framhåller att det finns behov av utveckling och en 

bättre utformning av befintliga resurser på vård- och omsorgsboenden. Meier m.fl. (a.a.) lyfter i 

sin litteraturöversikt att standarden för palliativ vård på vård- och omsorgsboenden behöver 

höjas. Slutsatsen som dras är att satsningar behöver göras för att införliva det palliativa 

förhållningssättet. Personalen behöver mer utbildning och löneförhöjningar föreslås som en 

investering. En annan slutsats är att det behövs större fokus på att matcha vården gentemot 

behoven hos de äldre. I Jakobssons m.fl. (a.a.) studie drogs en liknande slutsats om att dagens 

resurser inte är utformade för att möta alla människors behov i livets slut och att de tillgängliga 

resurserna bör utformas efter brukarna snarare än för utförarna. 

  

2.6 Sammanfattning 
  

För äldre i livets slutskede är det viktigt att både få möjlighet att vara för sig själv och att ha 

relationer med andra och kunna dela med sig av tankar och upplevelser, och framför allt att inte 

låta fysiska krämpor hindra detta. Mer utbildning och stöd behövs till personal för att kunna 

bedriva palliativ vård av hög kvalitet, detta då död och döende ständigt är närvarande på vård- 

och omsorgsboenden. Relationen mellan de anställda och de äldre spelar stor roll för den äldres 

välbefinnande i livets slut. Det finns en svårighet i att definiera olika behov och framför allt vad 

som räknas som existentiella behov. Dock påverkar alla behoven varandra varför en helhetssyn 

av människan i linje med den palliativa vården är av stor vikt. Övergripande ter sig forskningen 

vara relativt unison i fråga om att personalen behöver mer handledning och att ett palliativt 

förhållningssätt behöver införlivas i arbetet. 
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3. Teoretiska perspektiv och begrepp 
 

Vi har valt tre teoretiska perspektiv för att kunna belysa vårt resultat från olika håll och därmed 

få en bredare förståelse.  

 

3.1 Den goda döden 
 

Ett teoretiskt begrepp som vi har valt att använda oss av är the appropriate death eller den goda 

döden på svenska. Detta begrepp kan hjälpa oss att förstå hur personalen resonerar kring äldres 

döende och vilka attityder som påverkar. En central utgångspunkt i den goda döden är att det 

endast är individen själv som vet vad en god död innebär för henne (Weisman & Hackett, 1961; 

Weisman, 1972) Många äldre i livets slutskede har svåra funktionsnedsättningar, lider av ett 

flertal sjukdomar och nedsatt talförmåga. I denna situation kan det vara svårt att uttrycka sina 

önskemål inför döden, varför det då blir upp till personalen att tolka de äldre. Därmed är det 

intressant att förstå personalens resonemang utifrån idealet om den goda döden.  

 

Weisman ses som fadern till begreppet den goda döden (Qvarnström, 1993). Synonymt har 

begreppet värdig död använts. Den goda döden handlar inte enbart om själva dödsögonblicket 

utan berör den tiden som leder fram till döden samt omhändertagandet av den döda kroppen 

efteråt. Begreppet innebär även något mer än att endast hållas vid liv. Den goda döden ses som 

ett ideal och för att nå dit bör följande punkter strävas efter att uppfylla:  

 

- Den döendes konflikter ska antingen vara lösta eller färre till antalet 

- Den döendes bild av sig själv bör stämma överens med verkligheten 

- Den döendes relationer ska upprätthållas 

- Den döendes sista önskningar ska genomföras 

 

Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är att den döende inte ska ha ont. Det ligger även i 

personalens uppgift att arbeta för att den döende inte ska känna sig isolerad samt att personen ska 

få vara så delaktig som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Detsamma gäller för 

självbestämmande vad gäller vilka människor som ska finnas i den absoluta närheten samt vem 

som får överta bestämmanderätten när den döende inte längre själv kan utöva detta (Qvarnström 

a.a.; Weisman & Hackett, a.a.; Weisman a.a.).  

 

Begreppet har väckt kritik hos vissa som ifrågasätter om döden någonsin kan uppfattas som god. 

Samtidigt existerar olika tankar om vad som är ett gott liv och död. I vårt samhälle finns ett 

utpräglat fokus på hälsa vilket värderas högt, detta även i livets slut. Det kan finnas en koppling 

mellan det stora hälsofokuset och det tabu som idag finns när det gäller att prata om döden 

(Ternestedt & Andershed, 2013). Har människor tillgång till den goda döden? Många forskare 



15 
 

ifrågasätter detta på grund av att den goda döden handlar om medvetenhet, självbestämmande 

och försoning. Som tidigare nämnts dör de flesta äldre på grund av många olika sjukdomar samt 

hög ålder under en lång och utdragen process. Hur mycket självbestämmande har en person i 

slutskedet när kroppen sakta men säkert bryts ner och förmågan att uttrycka sig försämras eller 

till och med försvinner helt? (Whitaker, 2009). Hospicefilosofin har även kritiserats för att bidra 

med en alltför idealiserad bild av döden som har beskrivits som den vackra och värdiga medan 

döden som sker på institutioner som sjukhus och vård- och omsorgsboenden har benämnts som 

den fula och ovärdiga. Detta kan ha lett till ett ökat stigmatiserande av äldres döende på grund av 

att idealet och verkligheten skiljer sig åt (Karlsson, 2008; Magnusson, 2004). 

 

Weisman menar att det är frågan om den egna döden som kan leda till dödsångest. Döendet 

beskrivs i termer av utsatthet och hur situationen hanteras, vilket är beroende av olika 

sinnesstämningar, inställningar och förhållningssätt. Vidare är följande begrepp viktiga i 

diskussionen kring den goda döden:  

 

- Significant survival innebär något mer än att endast överleva, att den döende känner en 

grad av livskvalitet.  

- Purposeful death innebär något mer än att enbart vara döende, detta kan kräva en viss 

grad av personlig utveckling och självförverkligande hos den döende  

- Predilection to death innebär att den döende är villig att dö, och visar inte tecken på 

exempelvis ångest inför slutskedet (Qvarnström, 1993). 

 

Det är viktigt att vara medveten om vilka attityder vi har gentemot de äldre, för att kunna bidra 

till att göra deras sista tid så bra som möjligt. Attityder kan vara påverkade av normer i 

samhället, myter och inte alltid ha med verkligheten att göra. “Det “sunda förnuftet” är inte 

alltid så sunt“ (Sjöbeck, 2000, s 292). Till exempel, förespråkar vi alltid aktiviteter för de äldre 

på grund av en inställning att de äldre ska aktiveras? 

 

3.2 Gerotranscendens 
 

Vi har använt oss av Tornstams (2011) teori om gerotranscendens eftersom vi inte intervjuade de 

äldre och därmed inte fick deras egna svar. Vi behöver därmed en teori som ökar och fördjupar 

förståelsen om de äldre, att åldras och att närma sig livets slut. Gerotranscendensen skiljer sig 

från tidigare antaganden om “det goda åldrandet” och beskriver istället åldrandet som ett 

fenomen av helt egen karaktär och mening. Teorin betonar att människans utveckling i 

ålderdomen handlar om att hela livsperspektivet förändras och det sker en förskjutning från 

fokus på rationalitet och materialism till ett transcendent och mer kosmiskt synsätt, varvid 

människan kan uppfattas som mer introvert. Transcendens har dock inget med religiositet att 

göra. Teorin beskriver även att den äldre omdefinierar livet och dödens betydelse, vilket är en 

intressant aspekt för vår kommande analys. Då vi kommer att undersöka personalens 



16 
 

uppfattningar om de äldre kan denna teori därmed vara användbar och hjälpa oss att förstå och 

analysera det som personalen berättar. 

 

Tornstam (a.a.) har utifrån tidigare studier funnit att det transcendenta tillståndet utvecklas 

genom tre dimensioner: 

 

- Den kosmiska dimensionen som bland annat innefattar att känslan av tid och rum 

förändras och omdefinieras, ofta återvänder människan i tanken till barndomen som 

omtolkas och förstås på nya sätt. Detta kan synas i form av att den äldre kan uppleva sig 

närvarande i både nu- och dåtid. Rädslan för döden minskar allt mer och döden ses som 

en naturlig del av livets gång. Ofta finns en önskan om att prata om livet och döden på ett 

avspänt sätt, varvid det är av vikt för personal i äldreomsorgen att inte avleda samtal om 

döden utan istället ställa tankestimulerande frågor. Ett annat moment är att glädjen i livet 

förskjuts till att handla om mer vardagliga ting. Det kan exempelvis handla om att musik 

får en helt ny betydelse och skänker mer glädje än tidigare. 

- Jag-dimensionen handlar om att människans självcentrering minskar och även en 

utvecklad kännedom om jagets positiva och negativa sidor. Känslor av mening och 

sammanhang ökar och accepterandet av den åldrande kroppen ökar. 

- Dimensionen om sociala och personliga relationer handlar om att människans intresse 

för ytliga relationer minskar. Den äldre blir mer selektiv i valet av relationer som ska vara 

av djupare karaktär. Insikten ökar om skillnader mellan jaget och de roller livet omfattats 

av, vilket ofta uppfattas som befriande. En vishet infinner sig om att skiljelinjen mellan 

rätt och fel inte är självklar utan beror på omständigheter, människans tendens att döma 

andra minskar. En mogen barnslighet kan infinna sig, vilket innebär att den vuxna 

förnuftigheten finns kvar men med en barnslig spontanitet och oskuldsfullhet. 

 

Livet är enligt Tornstam (a.a.) en pågående process där graden av transcendens påverkar 

människans verklighetsuppfattning, vilket tycks öka efter en viss ålder eller tid i livet. Graden av 

transcendensens kan förstås som en U-sväng som följer livets ålder. I barndomen lever 

människan i en hög grad av transcendens (padeotranscendens) där gränsen mellan verklighet och 

fiktion är diffus. In i det tidiga vuxenlivet förändras detta genom att barnet skolas in i sociala 

konstruktioner och samhällskulturella företeelser, människan blir mer rationell och följer normer. 

Med tiden åldras vi och graden av transcendens ökar igen (gerotranscendens). Det är dock 

viktigt att poängtera att ålderdomen inte innebär att vi blir barn på nytt. Tornstam (a.a.) gör 

antaget att det gerotranscendenta tillståndet dels är kontinuerligt men att yttre påverkan kan 

skynda och bromsa processen, vissa uppnår aldrig ett gerotranscendent tillstånd. Även 

livserfarenhet och kriser kan ha en påverkan på utvecklingen. Med andra ord kan de äldre 

befinna sig på olika nivåer av transcendens. Under fördelaktiga förhållanden kan de äldre nå 

stadiet av gerotranscendens. Det finns dock ett samhällsideal där normen är en social, aktiv och 
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rationell människa, vilket kan hota processen eftersom en hög grad av transcendens innebär ett 

avståndstagande från denna norm. 

 

3.3 Människobehandlande organisationer 
 

Den tredje teorin vi valt att använda är Yeheskel Hasenfelds (2010) teori om human service 

organizations, eller på svenska människobehandlande organisationer. Vi valde teorin eftersom 

vi såg ett behov av att belysa personalens förhållanden ytterligare. Med hjälp av teorin kunde vi 

fördjupa förståelsen av personalens arbetsförhållanden och förutsättningar.  

 

Människobehandlande organisationer återfinns främst inom välfärdsstatens verksamheter, 

exempelvis äldreomsorg, skolor, vårdcentraler, socialtjänst med flera (Linde & Svensson, 2013). 

Organisationerna präglas företrädesvis av en inbyggd karaktär av moral. Personalen som arbetar 

inom dessa organisationer behöver ständigt prioritera och besluta om knappa resurser som rör 

stöd, eller kontroll, av befolkningen. Arbetet grundas på moraliska bedömningar av olika brister 

hos människan som behöver åtgärdas. Detta medför att människan som är föremål för 

bedömningen, den hjälpbehövande, fogar sig efter de bedömningar som organisationen gör och 

införlivar dem med sin egen syn på sig själv (Hasenfeld, a.a.).  

 

Hasenfeld (a.a.) beskriver att det finns fyra kännetecken som ligger till grund för dessa 

organisationer: 

 

- Mjuka tjänster handlar om att människan både är ett råmaterial och en produkt. Detta 

utgör grunden för den moraliska karaktär som måste finnas eftersom organisationerna 

ingriper i de behövandes liv.  

- Tvetydliga mål är något som dessa organisationer präglas av. Målen kan vanligen tolkas 

och uppfattas på olika sätt och det förtydligas ofta genom att de översätts till mer 

förståeliga och användbara målsättningar. Ofta uppstår meningsskillnader kring dessa 

mål. 

- Individualiserade arbetsmetoder är kopplat till det första kännetecknet. Då människan är 

råmaterialet fungerar inte en metod för alla, detta eftersom alla har olika och individuella 

behov. Dock finns det en välfärdspolitisk trend som lägger tryck på dessa organisationer 

att individualisera sina arbetsmetoder och service vilket förstärker detta kännetecken. 

- Relationsberoende innebär att kvaliteten i resultatet huvudsakligen hänger på relationen 

mellan personalen och den hjälpbehövande. Samtidigt präglas relationen av personalens 

övertag då den hjälpbehövande behöver underkasta sig organisationens arbetsgång för att 

få den hjälp eller service den behöver. Då relationerna, och kvaliteten i dessa, är 

individuella uppstår det också en problematik kring organisationens ledning och dess 

kontroll av arbetet som utförs. Detta innebär i sin tur att resultaten är svåra att förutsäga, 

vilket skapar osäkerhet.  
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4. Metod 
 

4.1 Metodval 
 

Vi valde att använda oss av den kvalitativa metoden och fokusgruppsintervjuer eftersom det 

passade vårt syfte bäst. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att den kvalitativa 

forskningsintervjun vill förstå världen ur respondenternas synvinkel, vilket vårt syfte avspeglar i 

fråga om personalens beskrivningar. Syftet önskar fylliga och detaljerade svar (Bryman, 2011), 

gärna exemplifierade för att kunna få en bättre förståelse. Vi sökte snarare en djupare förståelse 

än en bred förståelse, vilket vi istället hade kunnat få genom att använda en kvantitativ metod 

(Holme & Solvang, 1997).  

 

Den kvantitativa metoden hade även kunnat frambringa olika samband eller visat vilken 

omfattning företeelsen har (Holme & Solvang, a.a.). Hade syftet istället varit att undersöka i 

vilken omfattning existentiella behov förekommer hade denna metod passat bättre. Syftet hade 

då anspelat på en önskan om att kunna generalisera resultatet till en större population, vilket är 

en av metodens styrkor. Den kvantitativa metoden präglas också av ett avstånd från det levande 

och respondenterna, vilket kan ha en positiv påverkan på objektiviteten då intervjuareffekten kan 

bli lägre. Det finns dock en meningsdimension i all mänsklig handling som inte nödvändigtvis 

kan registreras, mätas eller observeras. Forskaren kan endast få insikt i meningsdimensionen 

genom att prata med människan eller delta i aktiviteten (Johannessen & Tufte, 2003), vilket även 

motiverar valet av den kvalitativa metoden. 

 

Valet att genomföra fokusgruppintervjuer gav oss möjligheten att studera den sociala dynamiken 

i gruppen och även se hur deltagarna skapar mening tillsammans i vardagen kring ett visst 

fenomen. Det är intressant med tanke på att människan tillbringar stora delar av livet med andra 

människor vilket måste antas ha en effekt på både handlingar och åsikter (Bryman, a.a.; May, 

2001). Metoden anses fördelaktig då respondenterna testar och balanserar varandra vilket 

frambringar mer ärliga svar (Johannessen &Tufte, a.a.). 

 

Något som kan ses som en nackdel med att göra gruppintervjuer i relation till enskilda intervjuer, 

är att deltagarna i gruppen är mer villiga att påverkas av normer och vad resten av gruppen 

tycker (Bryman, a.a.). Dock påminner metoden om hur människan i vardagen formar sina åsikter 

och ställningstaganden, i samspel med människor och genom påverkan av grupptryck (Holme & 

Solvang, a.a.). I denna studie blir detta intressant med tanke på valet av respondenter, personalen, 

eftersom deras dagliga arbete dels sker i en arbetsgrupp och dels i samspel och relation med den 

äldre. Vi valde sedan att genomföra fokusgruppsintervjuer av semistrukturerad karaktär eftersom 

det ger utrymme för flexibilitet och ett kvalitativt djup, det vill säga en djupare förståelse av 
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individens beskrivningar, samtidigt som vi ville ha en viss struktur för att försäkra oss om att vi 

fick svar på det vi sökte. Fokusgruppsintervjuer har kritiserats eftersom det kan vara 

problematiskt för forskaren att kontrollera det som gruppen diskuterar (May, a.a.), vilket vi 

genom att välja en semistrukturerad variant avsåg att undvika.  

  

4.2 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
  

I linje med hermeneutiken kommer vi att tolka och försöka förstå personalens berättelser utifrån 

den kontext de befinner sig i. Den hermeneutiska spiralen handlar om hur delarna och helheten 

hör ihop. Tolkningen av olika delar i till exempel en text har att göra med individens 

förförståelse. I möten med nya erfarenheter och idéer bildas det ny förförståelse för kommande 

tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Widerberg (2002) beskriver vidare att vid intervjuer skapar forskaren, i enlighet med 

hermeneutiken, en helhetsbild av respondenterna där även faktorer som kroppsspråk, samtal 

innan och efter intervjun, stämning och liknande spelar in. Denna helhet är inte alltid något som 

direkt framgår utav intervjuerna utan snarare av forskarens tolkningar, varvid studien kan bli 

föremål för kritik. Widerberg (a.a.) menar dock att dessa helhetsbeskrivningar inte ska uteslutas 

och att det snarare handlar om ett positivistiskt synsätt på den kvalitativa forskningen. Helheten 

bör dock i motsats utforskas, men självfallet även problematiseras. Ett annat uttryck för hur 

positivismen tränger igenom våra tankar är den vanliga uppfattningen om att egna erfarenheter 

från det fält som studeras är negativt. Widerberg (a.a.) påpekar dock att det handlar om en 

balansgång mellan att närma sig och att distansera sig från fältet. Vi har i detta arbete pendlat 

mellan distans och närhet, vilket underlättades av att vi satte ord på vår förförståelse, se 

Förförståelse 4.3. 

 

Vi har i detta arbete använt oss av en induktiv ansats då vi först samlade in empiri och sedan 

drog slutsatser (Bryman, 2011). Detta eftersom den induktiva ansatsen benämnts som viktig för 

den kvalitativa metoden då respondenterna ges utrymme att berätta med sina egna ord (Larsson, 

2005). Hade vi istället valt en deduktiv ansats hade vi begränsat respondenternas egna 

beskrivningar, vilket inte hade varit i enlighet med syftet. 

  

4.3 Förförståelse 
 

Vi har båda arbetat som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. I yrkesrollen har vi båda varit 

med om att vi har träffat äldre som strax efteråt har gått bort. Vi har även erfarenhet av släktingar 

som gått bort i hög ålder. Vi har dock ingen direkt erfarenhet av det praktiska, vardagliga arbetet 

med äldre som förekommer på särskilda boenden. Vi har dock en allmän uppfattning om att det 

finns för lite tid att ägna åt de sociala och existentiella behoven inom äldreomsorgen överlag. En 
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av oss har erfarenhet av existentiella samtal genom arbete i kyrkan, dock inte särskilt med 

inriktning mot äldre.  

 

4.4 Etiska överväganden 
 

Att studera vård i livets slutskede anser vi kan betraktas som en etiskt känslig fråga. Från början 

ville vi intervjua äldre personer som befann sig i livets slutskede. Denna tanke gick vi dock inte 

vidare med. Vi såg en problematik i det faktum att vi som studenter för en C-uppsats skulle 

intervjua döende människor, vi ansåg att vi inte hade tillräckligt med kunskap eller erfarenhet för 

att genomföra sådana intervjuer. Det hade krävts mer arbete med att få tillstånd av de äldre och 

deras anhöriga för att få genomföra intervjuerna. Valet av respondenter föll istället på personalen 

som finns i den äldres direkta närhet dygnet runt.  

 

I förberedelserna och genomförandet av denna studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. I informationsbrevet vi skickade ut via mail förklarade vi syftet med studien 

samt att deltagandet är frivilligt. Innan intervjun började repeterade vi detta samt informerade om 

att respondenterna när som helst kan avbryta intervjun eller välja att inte svara på en fråga, att det 

som framkommer inte kommer att användas i något annat syfte än denna C-uppsats och att 

respondenterna och arbetsplatsernas namn ej kommer nämnas i uppsatsen.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar konsekvenser samt forskarens roll. Forskarens roll 

innebär att vi måste reflektera kritiskt om de etiska beslut vi tar under forskningsprocessens 

gång. Under hela studien har vi fört en forskardagbok där vi antecknat hur vi har tänkt och 

motiveringar till de val vi gjort, för att underlätta skrivprocessen och minnas hur vi tänkte. Vad 

gäller konsekvenser måste vi som forskare göra en bedömning om de vetenskapliga fördelarna 

med att genomföra studien överväger de eventuellt negativa risker som finns genom att vi skulle 

åsamka respondenterna lidande. Vi anser inte att vi åsamkar respondenterna lidande, de fick 

snarare en möjlighet att diskutera sitt arbete och ett angeläget ämne. 

 

4.5 Urval och tillvägagångssätt 
 

Vi valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval på grund av praktiska och geografiska skäl, 

vilket innebär att vi använde oss av de respondenter som fanns lättillgängliga (Bryman, 2011). Vi 

använde oss av Stockholms stads hemsida för att få kontaktuppgifter till cheferna för de vård- 

och omsorgsboenden som finns i Stockholm. Vi kontaktade cheferna per telefon och skickade ett 

informationsbrev via mail (se Bilaga 1). Endast två chefer svarade i telefon vid första kontakten, 

varav en tackade nej direkt då det pågick mycket arbete i organisationen. En del av cheferna 
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uttryckte att de var positivt inställda till studien medan andra inte svarade alls, trots upprepade 

försök till kontakt. 

  

Innan vi kontaktade cheferna reflekterade vi över om det vore bättre ifall chefen samlade 

personalen eller att vi själva fick kontaktuppgifter till dem för att i så stor utsträckning som 

möjligt bevara deras anonymitet. Intervjun skulle dock ske på arbetsplatsen, detta för att förenkla 

deltagandet, och det faktum att några ur personalstyrkan skulle medverka i intervjun skulle 

troligen komma att märkas i schemaläggningen. Eftersom ämnet inte berörde arbetsplatsens 

kvalitet eller ledning ansåg vi att det gick bra om cheferna ordnade respondenter, tid och plats. 

Till ett boende fick vi kontaktuppgifter till de i personalen som hade uttryckt sig positiva till vår 

studie och fick därmed ordna tid och datum själva.  

 

Frågan om hur många fokusgrupper som behövs har inget klart och tydligt svar. Wibeck (2010) 

skriver att för många grupper kan generera en enorm mängd data vilket kan vara svårt att hantera 

men att för få grupper kan leda till en svårighet att se olika sorters samband. Att det inte blev fler 

än tre fokusgrupper var på grund av att vi inte fick positiv respons från fler boenden, eller att vi 

initialt fått positiv respons men att cheferna inte hörde av sig igen. Vi upplevde dock att vi nått 

det stadiet som benämns teoretisk mättnad (Wibeck, a.a.; Bryman a.a.), vilket innebär att vi inte 

tror att det skulle ha tillkommit några nya data som inte redan tagits upp tidigare.  

 

Frågan om hur många deltagare som behövs har inte heller något tydligt svar. Wibeck (a.a.) 

föreslår fyra till sex, Bryman (a.a.) tre till tio och Kvale och Brinkmann (2009) sex till tio 

deltagare. I en alltför stor grupp kan det vara svårt för alla deltagare att göra sin röst hörd varför 

moderatorn kan behöva spela en större roll, men om gruppen är för liten kan interaktionen bli 

lidande (Wibeck, a.a.; May, 2001). Johannessen och Tufte (2003) beskriver att i en liten grupp 

blir vidden av erfarenheter mindre. Det är alltså en fördel med en relativt liten grupp, förslagsvis 

fyra till sex personer, om forskaren vill skapa en fördjupad förståelse för respondenternas 

erfarenheter av ett visst ämne, vilket överensstämmer med syftet. Vi efterfrågade fyra till fem 

deltagare, utfallet blev tre till fem deltagare. En av fokusgrupperna bestod av endast tre 

deltagare, men vi ansåg att det var viktigare att genomföra ytterligare en intervju istället för att 

avboka den på grund av för få deltagare.  

 

Det var totalt tolv deltagare varav tio kvinnor och två män. Vi har valt att inte benämna kön i 

resultatet eftersom syftet inte omfattar skillnader i uppfattning mellan könen. Alla respondenter 

hade minst tio års erfarenhet inom äldreomsorgen.  
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4.6 Planering och genomförande 
 

Vi genomförde tre fokusgruppsintervjuer på tre olika vård- och omsorgsboenden. Intervjuerna 

skedde på plats i avskilda rum och varade en timme vardera. Vi valde att spela in ljudet på två 

mobiltelefoner samtidigt för att undvika tekniska problem och tog med oss laddare. 

 

Innan intervjuer ska genomföras bör en intervjuguide utformas (Johannessen & Tufte, 2003; 

Wibeck, 2010; Kvale & Brinkmann, 2009). Vår intervjuguide (se Bilaga 2) utformades med 

utgångspunkt i vårt syfte och frågeställningar samt i samråd med vår handledare. Då vi använde 

oss av en semistrukturerad intervju har intervjuguiden kommit att bestå av få öppna frågor vilka 

ämnade täcka breda områden (Wibeck, a.a.). Intervjuguiden som verktyg ska kunna användas 

flexibelt av moderatorn (Johannessen & Tufte, a.a.; Wibeck a.a.). Vi använde ett öppet språk och 

undvek fasta formuleringar, till exempel användes både äldre i livets slutskede och äldre som 

inte har långt kvar att leva för att beskriva samma fenomen. Vi ville öppna upp för en bred 

diskussion och valde därför att inte definiera begreppet existentiella behov för respondenterna 

eftersom vi sökte deras egna beskrivningar av begreppet.  

 

För att förbereda oss ytterligare gick vi igenom Brymans (2011) Checklista - förberedelser inför 

en fokusgrupp (s 465). Några av de svårare frågorna diskuterade vi mer ingående. En fråga 

handlade om vad vi har för strategi om det skulle bli tyst i gruppen. I vår intervjuguide har vi 

formulerat följdfrågor om diskussionen skulle stanna av. Samtidigt är det viktigt att inte bryta 

tystnaden för fort då tystnaden kan ge utrymme för respondenterna att tänka efter och komma på 

nya infallsvinklar (Wibeck, a.a.). En annan fråga var om vi hade en strategi ifall någon pratar för 

mycket. Om detta skulle uppstå planerade vi att bekräfta vad personen sagt för att sedan rikta 

frågan mot övriga respondenter. Angående hur aktiv roll gruppledaren ska ha, var moderatorn så 

passiv som samtalet tillät för att inte påverka diskussionen mer än nödvändigt.  

 

Inför intervjuerna stod vi i valet om de skulle dokumenteras med videokamera eller endast 

ljudinspelning. Wibeck (2010) beskriver att fördelarna med att använda videokamera är att även 

det som inte sägs kommer med på video. Det kan även vara svårt att skilja röster åt på en 

ljudinspelning. Nackdelarna är dock att deltagarna kan bli påverkade av kamerans närvaro och 

reglera sina svar därefter. Wibeck (a.a.) menar att risken för detta dock kan ses i relation till att 

forskarens närvaro i sig hindrar forskarna från att genomföra helt neutrala studier. Samtidigt 

beskrivs det att problemen vid ljudinspelning kan avhjälpas genom att anteckningar förs om vem 

som talar. Wibeck (a.a.) beskriver även att ljudupptagaren ofta glöms bort under intervjuns gång. 

Detta gjorde att vi valde att förlita oss på ljudinspelningen. Då vi var två personer kunde en agera 

moderator och leda intervjun medan den andra kunde agera observatör och föra anteckningar om 

det som kameran annars hade sett. Vi reflekterade även över att det kanske inte var av sådan stor 

vikt att alltid veta exakt vem som säger vad under intervjun, eftersom vi är ute efter gruppens 

resonemang.  
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4.7 Databearbetning och analys 
 

I likhet med det som Widerberg (2011, s 114-116) benämner som sammandrag valde vi att direkt 

skriva ned våra helhetsintryck, anteckningar och första reflektioner efter att intervjuerna 

genomförts. Sedan påbörjades transkriberingarna omgående, vilka utfördes ordagrant då vi inte 

ville ändra andemeningen. Vi beslutade innan hur vi skulle dokumentera olika företeelser 

likadant (Kvale & Brinkmann, 2009), exempelvis: kort paus = …, längre paus = (paus), skratt = 

(skratt). Vi delade upp transkriberingarna mellan oss. Då transkriberingen skedde kort efter 

intervjutillfället och anteckningar fanns tillhanda upplevde vi inga problem med att urskilja de 

olika respondenternas röster. När vi tyckt att de presenterade citaten behövts förtydligas för 

läsaren har detta gjorts inom parentes i direkt följd. De citat som presenteras under resultatet har 

reviderats något rent språkligt, framförallt utfyllnadsord som exempelvis “eh” och “ju” har tagits 

bort. Detta gjordes utav respekt för respondenterna eftersom talspråk kan uppfattas som otydligt i 

skriftspråk, vilket kan framställa dem på ett ointelligent sätt (Kvale & Brinkmann, a.a.).  

 

När transkriberingarna var klara fortsattes databearbetningen utifrån Kvale och Brinkmanns (a.a., 

s 217-223) begrepp meningskategorisering och meningskoncentrering. Vi började med att läsa 

samtliga utskrifter och sedan skapa kategorier under vilka vi sorterade in materialet. Nästa steg 

var att vi koncentrerade respondenternas yttranden till kortare citat som speglar den huvudsakliga 

innebörden. Slutligen skapade vi fyra övergripande teman som resultatet presenteras utifrån. 

 

Analysen av materialet skedde utifrån valda teorier och teoretiska begrepp. I analysen har vi 

utgått från den hermeneutiska spiralen och växlat mellan del och helhet (Kvale & Brinkmann, 

a.a.). Detta har vi gjort praktiskt genom att sätta olika delar av texten i relation till helheten och 

tvärtom, med hjälp av de sammandrag vi skrev. 

 

4.8 Metodologisk diskussion 
 

4.8.1 Validitet 

 

För att säkerställa att vi får svar på våra frågeställningar och verkligen mäter det studien syftar 

till skapade vi en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden skapades med syftet 

och frågeställningarna i åtanke samt i samråd med vår handledare. Fokusgruppsintervjuer kan 

vara problematiska ur validitetssynpunkt, intervjumetoden har kritiserats för att respondenternas 

diskussioner kan löpa fritt och att det finns svårigheter för forskaren att kontrollera samtalet 

(May, 2001). Vi valde därför att låta intervjuerna vara semistrukturerade, vilket både ger 

utrymme för flexibilitet och kvalitativt djup samtidigt som det fanns en viss struktur. Ett 

validitetsproblem kan vara att vi har över- eller feltolkat empirin. För att uppnå god intern 
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validitet behöver det finnas ett klart och tydligt samband mellan empirin, de tolkningar och 

teoretiska slutsatser som vi gör (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, a.a.). Vi har varit två 

personer och har därför kunnat hålla en ständig dialog där vi har haft ett kritiskt förhållningssätt 

till varandras tolkningar.  

 

Ett validitetsproblem kan vara att vi har intervjuat personalen om de äldres existentiella behov, 

istället för de äldre själva. Detta innebär att vi får ta del av andrahandsinformation, det vill säga 

personalens uppfattningar om de äldre. Endast den äldre själv har den sanna bilden av sina 

behov. Dock fanns det flera hinder i fråga om att intervjua de äldre direkt (se Etiska 

överväganden 4.4). Dock är det värt att ha i åtanke att personalen arbetar mycket nära de äldre 

dagligen och har till uppgift att tillgodose deras behov, varvid de tämligen bör ha resonerat kring 

vilka behoven är och hur de visat sig. 

 

Begreppet existentiella behov benämns som ett vitt och brett begrepp, både i den tidigare 

forskningen men även utav ett flertal respondenter. Vi har i intervjusituationen utgått från 

respondenternas egna tankar om begreppet vilka kan skilja sig från varandra. Det kan tänkas vara 

ovant för personalen att resonera utifrån ett sådant teoretiskt begrepp, trots att de praktiskt 

arbetar med innehållet dagligen. Bara för att personalen inte benämner en viss del av arbetet med 

en viss term, betyder det inte att det inte förekommer, vilket har framkommit i vårt resultat.  

 

4.8.2 Reliabilitet 

 

Alla gruppintervjuer har skett på respektive arbetsplats, för att underlätta deltagandet. Vi har inte 

kunnat påverka lokal då detta har ordnats av chefen. Under en av intervjuerna ringde en telefon 

varvid en av respondenterna behövde gå iväg en kort stund, vår upplevelse var att detta inte 

störde intervjun nämnvärt men vi kan ha gått miste om viktiga reflektioner. Reliabiliteten kan ha 

påverkats i ett fåtal fall där respondenterna pratade lågt och vi hade svårigheter att höra deras 

exakta utsagor. I dessa fall togs hela meningen bort även om det endast var några ord som inte 

hördes för att undvika spekulationer om vad som sades.  

 

Forskaren kan i sin roll påverka respondenten i intervjusituationen (Kvale & Brinkmann 2009). 

Bryman (2011) skriver att intervjuareffekten kan handla om att respondenterna påverkas av 

forskarens egenskaper till exempel kön, etnisk bakgrund, social bakgrund. Dock är resultaten 

från litteratur inte entydiga och generellt påverkar forskarna respondenterna men det är oklart i 

vilken utsträckning och vilken effekt det får. Däremot, som nämnt tidigare påverkar forskaren 

med sin blotta närvaro. Något som vi dock har kunnat påverka är att vi inte ställt ledande frågor 

och låtit respondenterna berätta fritt om sina upplevelser och reflektioner.  

 

Widerberg (2002) belyser vikten av att vi som forskare beskriver den förförståelse vi går in med i 

forskningsprocessen, utifrån det hermeneutiska grundantagandet om att alla tolkningar influeras 
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av förväntningar och meningar utformade på förhand. När forskaren redovisar sin förförståelse 

utförligt blir tolkningarna enklare att värdera och även mer tillförlitliga. Vi har därför valt att 

beskriva vår förförståelse under ett eget avsnitt (se Förförståelse 4.3) med avsikten att läsaren ska 

få möjlighet att lättare värdera våra tolkningar.  

 

Kvale och Brinkmann (a.a.) pekar på att ett reliabilitetsproblem kan vara om två personer följer 

intervjuguiden på olika sätt. För att undvika detta problem har moderatorn och observatören varit 

de samma vid alla intervjuer.  

 

Något som är viktigt att ha i åtanke är att vi kontaktade cheferna på respektive boende. De chefer 

som var positiva var också de boenden vi fick komma till. Detta kan innebära att det finns ett 

öppet klimat på dessa arbetsplatser för dessa frågor, vilket kan ha färgat resultatet. Alla 

respondenter hade mer än tio års erfarenhet inom äldreomsorgen, vilket också kan antas färga 

resultatet. De med mindre erfarenhet kanske har ett annat synsätt på de existentiella behoven, 

vilket i så fall inte har framkommit i vårt resultat. Vi vet heller inte om vikarier tillfrågades av 

cheferna att vara med i vår studie, även de kan ha en annan uppfattning som inte har fått 

utrymme i denna studie.  

 

4.8.3 Generaliserbarhet 

 

Bryman (2011) beskriver att det kan vara svårt att generalisera resultaten inom kvalitativ 

forskning på grund det begränsade urvalet. Inom kvalitativ forskning kan dock andra typer av 

generalisering förekomma än i kvantitativ forskning, där urvalet ofta är större och mer 

representativt för populationen. Då den kvalitativa intervjun dels grundar sig på djupa 

beskrivningar och dels kräver belägg utifrån tidigare forskning, teori och resultat kan analytisk 

generaliserbarhet förekomma. Genom fylliga beskrivningar av genomförande och resultat kan 

läsaren själv avgöra möjligheten att överföra resultaten till sin egen miljö (Bryman, a.a.; Kvale & 

Brinkmann, 2009; Larsson, 2005). För att möjliggöra analytisk generaliserbarhet valde vi att föra 

en forskningsdagbok som vi sedan använt oss av för att kunna beskriva forskningsprocessen 

noggrant och detaljerat för läsaren. I forskningsdagboken skrev vi efter varje arbetstillfälle om 

vilka metodval vi gjort och de resonemang som låg till grund. Detta arbetsredskap gjorde att inga 

delar av processen föll bort i glömska. Vi har även valt tre teoretiska perspektiv att belysa 

resultatet med för att få en bredare förståelse, och därmed belägg, från olika sidor av samma 

problemområde. I jämförelsen mellan resultatet och den tidigare forskningen fann vi stöd för att 

det som framkommit i vissa fall skulle kunna överföras till liknande situationer. 
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5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer resultatet att presenteras utifrån de teman och underrubriker vi funnit 

relevanta. Varje tema följs av en analys baserad på de teoretiska perspektiv och begrepp vi 

presenterat under kapitel 3. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de främsta resultaten. 

 

Längre citat markeras med kursivering och indrag medan kortare citat markeras med 

citationstecken och kursivering. Ibland har vi valt att inte citera och istället beskriva vad som 

sagts. När personalen i sina utsagor beskrivit vad någon annan har sagt har detta för läsbarhetens 

skull markerats med enkla citationstecken. Vissa citat har förkortats, detta har markerats med 

[...]. 

 

I vissa citat presenteras respondenternas interaktion i samtalet. För att kunna skilja på 

respondenternas utsagor har de benämnts med en bokstav. Den första personen som uttalat sig 

har benämnts som A, nästa som B och så vidare för att synliggöra hur resonemangen utvecklats i 

interaktion med andra i gruppen. Person A kan således representera flera olika respondenter. 

Detta eftersom vi eftersökte gruppens samlade erfarenheter och inte endast enskilda synpunkter.  

 

5.1 Personalens beskrivningar av de äldres döende och existentiella 

behov 
 

5.1.1 Begreppet existentiella behov 

 

Inledningsvis fick grupperna berätta vad de tänkte på när de hörde begreppet “existentiella 

behov”. Olika resonemang framkom och vissa olikheter fanns mellan grupperna. Två av 

grupperna resonerade kring existentiella behov på mer liknande sätt, bland annat “man behöver 

det här grundläggande som mat, omsorg, bara för att överleva rent fysiskt [...] sen så behöver 

människan mycket mer”, “att det finns en orsak för livet fortfarande”, “att tycka att det 

fortfarande är kul att leva” och “att få känna sig behövd”.  

 

Existentiella behov beskrivs som individuella och att faktorer som bakgrund, religion och kultur 

kan spela in samt att det inte går att “dra alla över en kam”. I en grupp beskrevs det att det även 

kan vara svårt att sätta ord på existentiella behov och att det är “ett väldigt stort begrepp”. Vidare 

resonerade gruppen:  

 

A - Det är dom här grundläggande, att man ska må gott så... 

  

B - Alltså, det känns så självkart för oss, det här, så när vi ska förklara det här… 
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A - Sen vet vi inte om dom har några tankar när dom ligger där som dom inte kan 

uttrycka sig, ‘vad händer nu?’ och så… 

 

En annan grupp resonerar å andra sidan kring existentiella behov som något utöver de 

grundläggande fysiska behoven:  

 

A - Rent… vad ska man säga regelmässigt saker och ting som man gör som ingår i vårt 

arbete, man går in och fuktar munnen, man går in och vändschema, man går in och 

puttar på mat men du (syftar till moderatorn) menar nåt annat, du menar hur ger vi det 

lilla extra eller ger vi det lilla extra eller? [...] 

 

B - Det första vi tänker på det är kroppsliga signaler men… jag tolkar det också som att 

ni (moderator och observatör) tänkte på dom här andra behoven utom vätska, mat utan… 

ja jag tror att det är ingenting som man bara upptäcker [...] den informationen får man 

till sig under hela resan så att det blir inte att nu vet jag hur det är, utan det är många 

små pusselbitar för att jag överhuvudtaget ska veta… vad som helst – kyrktimme – är jag 

intresserad av det eller är jag intresserad av vad överhuvudtaget guds ord eller man 

lägger ett pussel under hela resans gång. 

 

Vidare framkom det att en helhetsbild där alla parter är inblandade är viktig: 

 

Ja alltså för mig är det vård i livets slutskede helt enkelt… och att det ska vara så bra 

som det bara går för den boende då och även för personalen tycker jag och anhöriga [...] 

och att man har ett samarbete om hur allting ska gå till, viktigt… och att de får så god 

omvårdnad som möjligt. 

 

Två av grupperna resonerar kring vikten av kontinuitet och att den personal som närvarar vid 

livets slut känner den äldre eftersom den äldre kan ha problem att uttrycka sig och beskriva sina 

behov. Respondenterna nämner genomgående att de äldre som är i livets slutskede ofta kan ha 

svårt att uttrycka vad de vill. Personalen beskriver att de äldre sluter sig inåt, inte svarar på tilltal 

och att vissa knappt är vid medvetande. Personalomsättningar och timvikarier beskrivs som en 

svårighet på grund av att de inte har den relationen som krävs med de äldre. I en av dessa 

grupper framkom det en annan svårighet, nämligen att dagpersonalen inte kan stanna på natten 

hos den äldre som är nära dödsögonblicket: 

 

Det är inte så att någon från dagen stannar [...] utan då dör du faktiskt med en främling 

så frågan är då är det bättre att dö själv [...] eller är det bättre att dö med en främling? 

Jag skulle inte vilja dö med en främling. 
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I en av grupperna fördes inga direkta resonemang om begreppet existentiella behov, fokus låg 

mer på att tillgodose alla behov som de äldre har och att de är föränderliga. Indirekt framkom 

flera olika beskrivningar av existentiella behov löpande under intervjun.  

 

A - Man försöker ta reda på vad det är dom behöver nu, mer eller mindre. Lite mer så.  

 

B - Ja… Det förändras ganska fort. Det är inte två dagar som är likadana. Det beror 

mycket på hur dom mår, psykiskt och fysiskt. Beror på hur dåliga de är också. Det 

förändras väldigt fort. Det är både bra och dåligt… 

 

Vidare fortsätter diskussionen att kunna känna av och lära känna personen: 

 

A - Man lär sig ganska… att läsa av dom egentligen. Man lär känna dom så pass… man 

ser ganska tydligt någon förändring eller behov av något. [...] 

 

B - Så pratar man med dom också. 

 

5.1.2 Äldres existentiella behov  

 

En grupp resonerar kring om de äldre är medvetna om att de är döende:  

 

A - Jag tror nog dom flesta. Dom vill säga fast de inte kan. Sättet dom tittar på dig. 

 

B - De känner det. 

 

A - Jag tror också dom vet att ‘nu händer det’. 

 

C - Eller att det snart ska hända nånting. De kan börja prata om mamman som är död 

eller nån släkting som är död. Eller säga ‘jag vet att det är dags’, det kan dom uttrycka.  

 

D - Ja många frågar efter mamma och pappa också. 

 

Flera respondenter beskriver att de äldre både uttrycker att de vill dö och att de inte vill dö. Detta 

tillstånd kan även förändras under tidens gång:  

 

A - Ibland säger de att ‘jag vill inte dö’, men man vet att det inte är så mycket kvar, de 

kan säga det. 

 

B - Eller tvärtom kan det också vara ‘varför kan det inte ta slut fort?’, ‘vad ska jag 

kämpa för?’. 
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En av grupperna kommer fram till att det kan vara jobbigt för personalen att höra att de äldre vill 

dö och att det är svårt att bemöta sådana existentiella frågor: “Det är ganska jobbigt. Vad ska 

man svara? Man har inga svar ‘Vi kommer att dö allihop’ säger man bara, distraherar döden på 

något sätt…” 

 

Det framkommer beskrivningar om att den äldre kan ha olösta konflikter som personalen kan 

behöva hjälpa den äldre att ta itu med för att kunna släppa taget. Det beskrivs också att de äldre 

kan hålla sig kvar i livet i väntan på någon anhörig:  

 

A - Eller att de går och väntar på någon, någon anhörig som inte har varit här på länge. 

Sen har det hänt att när en anhörig kommer så kanske de dör efter en timme. Ibland kan 

det vara att någonting fattas för att… 

 

B - För att de ska släppa taget. 

 

5.1.3 Behovsinteraktion 

 

Två av grupperna beskriver att de äldres olika behov interagerar och påverkar varandra. Det är 

inte alltid självklart vad som är grunden till symptomen. Vidare beskrivs det som väldigt viktigt 

att ha mycket kunskap om de äldre eftersom symptomen kan vara diffusa: 

 

A - Man märker att det blir oro, man frågar per automatik ‘har du ont, är du orolig’ det 

är någonting som sitter ihop i ryggmärgen. och då säger de ofta ‘ja jag är orolig’ och då 

får man se till att de får en tablett eller ‘jag har ont’ och då får dom också en tablett eller 

en spruta, så att de inte ska ha ont. [...] Oro kan också vara värk, förstår ni? [...] så man 

måste ha världens kännedom om dom man jobbar med. [...] 

 

B - Speciellt om dom har tappat talförmågan, då kan de inte uttrycka sig om de har ont, 

ibland kanske de är hungriga, man måste lära av deras beteende och sånt. 

 

I en annan grupp resonerar en respondent över hur det kroppsliga och fysiska kan påverka hur 

människan mår psykiskt och hur det är upp till den enskilda personalen att förstå andra behov än 

de fysiska. Åter igen betonas vikten av relationen: 

 

Beroende på hur jag mår kroppsligt kan även påverka hur jag mår psykiskt… utan det är 

lite hand i hand för att det vet man själv om man bara ligger hemma och bara ‘ah nämen 

gud’ då har jag en helt annan syn på saker och ting där man inte mår kroppsligt bra än 

om jag mår kroppsligt bra [...] men jag tror att det är någonting man får bygga upp. Det 

är någonting man hittar under resans gång eller under den tiden som man umgås… och 
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sen får man då själv försöka hitta eventuellt dom behoven som kan finnas utanför det 

medicinska, utanför det kroppsliga, utanför dom bitarna utan mer ‘hur tänker du?’ [...] 

alltså ‘vad är på gång nu i dina tankar?’  

 

5.1.4 Analys 

 

Personalens beskrivningar av existentiella behov kan ses som ett uttryck för att idealet om den 

goda döden (Weisman & Hackett, 1961; Weisman, 1972; Qvarnström, 1993) råder eftersom 

beskrivningarna stämmer väl överrens med de faktorer teorin nämner. Teorin beskriver 

exempelvis att den goda döden innebär något mer än att endast hållas vid liv, vilket 

respondenterna gav uttryck för. De beskrev sådant som att det ska finnas en orsak för livet och 

att det ska vara roligt att leva. Det kan vara svårt att uppnå den goda döden med tanke på 

självbestämmande och delaktighet då det framkom att de äldre ofta inte är kontaktbara vid livets 

slut och därmed inte uttrycker vad de önskar. 

 

Att personalen beskriver att de äldre inför döden sluter sig inåt skulle kunna förklaras utifrån 

Tornstams (2011) teori om gerotranscendens. Att människan sluter sig inåt i slutskedet kan 

förklaras utifrån att de når ett mer transcendent tillstånd. Vidare framkommer det av resultatet att 

de äldre var väl medvetna om att döden närmar sig och att de kan ropa på en bortgången anhörig, 

exempelvis mamma eller pappa. Den kosmiska dimensionen handlar även delvis om 

tidsdimensionen, nämligen att den äldre kan uppleva sig närvarande i både nu- och dåtid. Enligt 

Tornstam (a.a.) är det ofta barndomen som är i fokus, den omtolkas och förstås på nya sätt. 

Därmed kan den äldre i livets slut delvis befinna sig i dåtid och barndomen. Det blir därav 

förståeligt att de ropar på sina föräldrar som kanske aldrig varit så viktiga som just i barndomen. 

 

Personalen beskrev att de äldre kunde berätta att de ville dö eller att de inte ville dö. Även detta 

kan förstås utifrån teorin om gerotranscendens (Tornstam, a.a.). Om den äldre har uppnått en hög 

grad av transcendens inom den kosmiska dimensionen har dennes rädsla för döden lagt sig och 

döden ses som en naturlig del av livet eftersom sambandet mellan livet och döden blir klarare. 

Att därmed uttrycka att det är dags att lämna livet kan ses som att den äldre är redo och har 

uppnått en högre grad av transcendens. Att inte vilja dö, eller lida av dödsångest, kan då i 

motsats ses som att personen har en låg grad av transcendens. Det framkom också i resultatet att 

det kan vara svårt för personalen att bemöta frågor som “varför måste jag dö?”. För att hjälpa, 

och inte hindra, den äldre från att nå ett transcendent tillstånd är det viktigt att personalen inte 

leder undan sådana frågor utan istället pratar om det och stimulerar tankarna (Tornstam, a.a.). 

 

Vidare kan respondenternas berättelser om hur äldre vill eller inte vill dö förstås utifrån teorin 

om den goda döden. Teorin beskriver predilection to death som att den döende är villig att dö 

och inte visar ångest inför livets slutskede. Utifrån teorin kan dessa äldre behöva stöd för att 

närma sig den goda döden (Weisman & Hackett, a.a.; Weisman, a.a.). Det fanns också de äldre 
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som uttryckte en frustration över att livet inte kunde ta slut fortare. Det kan tolkas som att de 

äldre är redo och till och med villiga att dö då de inte visar några tecken på ångest inför den sista 

tiden. Att som döende får bearbeta och lösa konflikter är en annan viktig aspekt i teorin. 

Respondenterna berättade att de kan behöva hjälpa den döende att ta itu med de konflikter som 

ännu inte är lösta. Om personalen lyckas med detta är den äldre ett steg närmare att uppnå den 

goda döden.  

 

Respondenterna tar upp hur de äldres olika behov interagerar med varandra och hur det kan vara 

svårt att veta grunden till olika symtom. Att känna och ha kunskap om den äldre nämns som 

väldigt viktigt. I likhet med Hasenfelds (2010) teori om människobehandlande organisationer 

kännetecknas det respondenterna pratar om av individualiserade arbetsmetoder samt 

relationsberoende. Individualiserade arbetsmetoder behövs inom yrket eftersom personalen 

arbetar med människor, vilka är olika och har olika behov. Detta i sin tur leder till 

relationsberoendet vilket innebär att kvaliteten i resultatet av arbetet till största del bygger på 

relationen mellan personalen och den äldre. För att lära känna och ha bra kunskap om en 

människa måste en relation byggas från grunden. Att relationen är en förutsättning för att kunna 

göra ett bra arbete är något som betonas av respondenterna. 

 

5.2 Hur personalen tillgodoser de äldres behov 
 

5.2.1 Relation och kroppspråk 

 

Relationen mellan den äldre och personalen betonas som viktig och avgörande för att kunna 

tillgodose de existentiella behoven, de äldre behöver känna att personalen finns där för dem: “Att 

komma så nära någon så att dom verkligen öppnar upp och ger en det förtroendet att tala om 

‘det här behöver jag för att må bra’“. 

 

En respondent uttryckte att “du ska skapa en sann relation”, vilket en annan respondent beskrev 

på ett liknande sätt: “precis som vem som helst i det privata livet”.  

 

Respondenterna beskriver att relationen som från början var mellan personal och boende 

utvecklas till något mer och att en familjär stämning ofta uppstår på vård- och omsorgsboenden: 

“Även om vi är personal så många gånger så blir du mer än en personal“ och “Jag menar vi blir 

som en familj till slut. Så många gånger känner vi dem bättre än vad anhöriga gör”.  

 

Respondenterna berättar att relationen som tidigare beskrivits är högst individuell och att 

kontakten med de äldre ser olika ut på grund av att alla är olika personer: “Man har en annan 

kontakt med vissa ur personalstyrkan och en annan kontakt med andra ur personalstyrkan så att 

det är mycket individuellt alltså, personkemin [...]”. 
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Vidare beskrevs det av en respondent att när en äldre har gett upp om livet måste personalen hitta 

sätt att motivera de äldre. I samtalet diskuterades det exempelvis att de äldre i livets slut som inte 

längre ville leva sa nej till att äta eller ta sina mediciner. Kroppsspråket och kärlek benämns vara 

sådant som då kunde motivera de äldre att fortsätta: 

 

A - Och hitta på något sätt att övertyga dom därför ibland dom själv vill inte ‘nej det 

räcker nu’ och så måste man [...] använda mycket kärlek när man tar hand om dom. [...] 

att vi inte bara är här för att vi får betalt kan man säga... att vi förstår att dom är också 

människor.  

 

B - Man visar det med kroppsspråk också ibland du vet man är snäll, du vet man visar 

lite kärlek och sen börjar dom äta… ja… annars vill dom inte, ibland om man bara 

serverar. 

 

5.2.2 Personalens arbete med äldre i livets slutskede 

 

Vi frågade personalen vad de gör för den äldre som inte har långt kvar att leva. Samtliga grupper 

fokuserade ofta på praktiska moment. Gemensamt var att respondenterna uttryckte att det 

handlade om “småsaker”, egentligen inget speciellt. Det som personalen nämnde att de gjorde 

var relativt lika mellan grupperna: “sätta på musik på radion”, “läser ur bibeln”, 

“belysningen”, “hur man faktiskt lägger täcket alltså har man täckt överallt så det inte blir 

kallt”, “vänder kudde, borstar igenom håret”, “blöta munnen, få rena blöjor, ligga skönt, 

vändas på lite”, “lypsyl smörja läpparna”, “få ögondroppar så att man inte blir torr i ögonen” 

och “smärtlindring”. Personalen berättade att dessa moment var självklara och att det sitter i 

ryggmärgen. Det sistnämnda var något som diskuterades vidare och personalen beskrev hur 

hanteringen av smärtlindring har förändrats över tid. Tidigare var läkarna mer restriktiva med 

smärtlindrande medicin på grund av att de inte ville att den äldre skulle utveckla ett beroende, 

idag är läkarna dock mer generösa. 

 

Respondenterna beskrev sedan att det allra viktigaste är att de är närvarande hos den äldre. Olika 

typer av fysisk beröring nämndes i alla grupper: “hålla handen”, “smeka armen, ansiktet eller 

pannan” och “klappa på kinden”. Det beskrevs även att “det är väldigt lugnt och stilla och så i 

den boendes lägenhet” och att “dörrarna står oftast öppna så att de inte känner sig ensamma, 

man hör oss när vi går förbi utanför”. En respondent beskrev även att “ett fönster öppet på glänt 

[...] det är viktigt (paus) när själen lämnar sen”. 

 

En grupp resonerade vidare och betonade vikten av att inte prata över huvudet på den äldre: 

 

A -  [...] du pratar aldrig om just den boende ‘ja men nu är det inte länge kvar’ alltså. 
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B - Nej. 

 

C - Hörseln är det sista som lämnar en, dom hör. 

 

En grupp beskrev även vad de gör praktiskt efter att den äldre har dött, respondenterna berättar 

att personalen erbjuder anhöriga att vara med men i de allra flesta fall vill de inte det:   

 

Vi klär den här människan. Har man haft en schysst relation med anhöriga och kan prata 

med dom så frågar man ‘vill ni, har ni några önskemål om vad pappa eller mamma ska 

ha på sig?’ eller vad vi tycker om dom inte har något önskemål. Man kammar dom, 

lägger på ett lakan, sätter i löständer och du vet, rakar och allt det där, tvättar. Finns det 

några blommor så lägger man det på lakanet. Sen får anhöriga vara med om dom vill 

men till 99 procent så vill dom inte det utan dom kommer efteråt, de vill inte vara med 

och göra i ordning dom, dom kommer efter. Sen går vi ut och fikar medan dom går in. 

 

5.2.3 Analys 

 

Det relationsfokus som framkommer av personalens utsagor kan förstås utifrån att alla 

människobehandlande organisationer har en inbyggd prägel av relationsberoende. Detta innebär 

att resultatets kvalitet huvudsakligen är beroende av relationerna mellan personal och 

hjälpbehövande. Relationer är individuella och därmed blir sådant som personkemi, som 

personalen också nämnde, en del av kvaliteten i resultatet (Hasenfeld, 2010).  

 

Personalen uttryckte att relationen var viktig och att en “sann relation” skapas. Detta behövdes 

för att personen i fråga skulle öppna upp sig och berätta för personalen vad denne behöver för att 

må bra. Detta kan förklaras utifrån gerotranscendensens dimension om personliga och sociala 

relationer. Tornstam (2011) beskriver att relationernas mening förändras och att fokus förflyttas 

från många ytliga relationer till färre djupa relationer. Den äldre blir alltmer selektiv i valet av 

relationer och umgås hellre med färre närstående som denne känner väl. Det personalen berättade 

om vikten av relationen och hur personkemin påverkar kan därmed tänkas vara ett uttryck för att 

den äldre inte vill berätta om sina innersta behov för vem som helst, utan att det krävs en äkta 

och djupare relation.  

 

Samtliga grupper beskrev olika praktiska moment som de gör för den döende, det gemensamma 

var att detta beskrevs som “småsaker”. Enligt den kosmiska dimensionen förskjuts glädjen i livet 

till att handla om mer vardagliga ting. Tornstam (a.a.) beskriver att detta kan handla om att 

musik får en helt ny betydelse eller att en vacker blomma kan bringa mycket lycka. Det kan 

därmed tänkas att det blir mer vardagliga moment som blir glädjefyllda, precis som personalen 

beskriver att de sätter på radion, borstar håret på den äldre eller stoppar om dem i sängen. 
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Ett av momenten som tas upp är smärtlindring och hur läkarnas inställning till det har blivit mer 

frikostig, vilket beskrevs som positivt. För att uppnå en god död är en betydande del idag att den 

äldre är fri från smärta (Qvarnström 1993; Weisman & Hackett, 1961; Weisman 1972). Detta 

visar dock tydligt på att den goda döden handlar om ideal och hur detta är föränderligt över tid. 

Samhällstrender förändrar ständigt uppfattningen om vad som är bra och dåligt, i detta fall 

gällande läkarnas och personalens inställning till smärtlindring.  

 

Trots att vi hade fokus på vården i livets slutskede beskrev en respondent om hur de tar hand om 

den äldre efter döden har inträffat. Även detta kan förstås utifrån teorin om den goda döden, 

vilket innefattar både tiden innan, själva dödsögonblicket men även omhändertagandet av 

kroppen efteråt (Qvarnström a.a.; Weisman & Hackett, a.a.; Weisman a.a.). En respondent 

berättade att de ser till att den äldre är nytvättad och har fina kläder på sig. Det kan tänkas att det 

är viktigt för personalen att berätta även vad de gör efter, eftersom arbetet inte slutar i och med 

själva dödsögonblicket. Utifrån idealet om den goda döden kan detta förklaras som ett sätt att 

göra döden vacker och värdig genom att göra den äldre fin efter döden. Med tanke på att döden 

som sker på institutioner som sjukhus och sjukhem har benämnts som ful och ovärdig (Karlsson, 

2008; Magnusson, 2004) kan det tänkas vara viktigt för personalen att göra i ordning den äldre 

efter döden, för att istället göra döden vacker och värdig. 

 

5.3 Personalens upplevelse av att arbeta med äldre i livets slutskede 
 

5.3.1 Anhöriga 

 

Alla grupper benämnde utan att vi ställde någon specifik fråga de anhöriga som en del av att 

vårda en äldre i livets slut:  

 

A - Men det optimala är om anhöriga är med, men alla har inte anhöriga. Eller dom har 

men dom har inte haft den kontakten och en del vill inte se sina föräldrar dö och det 

måste man också respektera. För det är inte bara den gamla du ska vårda under livets 

slutskede, det är anhöriga också och det kan vara jättetufft. 

 

B - Ja det kan nästan vara tuffare. 

 

Respondenterna uttrycker att det kan förekomma konflikter, vilka kan grunda sig i att anhöriga 

har en bild av vem den äldre är och vad den önskar göra, medan personalen har en annan bild: 

“Anhöriga har det här ‘när de var unga och friska’, medan vi får lära en annan sida än dom”.  
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Respondenterna uttrycker att det kan vara svårt att gå emot anhöriga när de insisterar på något, 

även om personalen vet att den äldre inte vill eller orkar det, exempelvis när det gäller aktiviteter. 

Det framkom även att detta kan ske i fråga om hur den äldre vill ha det i livets slut och efter 

döden: 

 

De berättar till oss att ‘när det är min tid jag ska ha det så och så’ och sen när det 

händer kommer anhöriga och säger ‘min mamma har berättat så’ och sen berättar vi 

(personalen) också någonting annat ‘egentligen vill din mamma så’ men ändå är det 

anhöriga som får sista (ordet)…  

 

En annan respondent påpekar i likhet med citatet ovan att anhöriga får sista ordet: “och då får 

man rätta sig efter vad anhöriga säger, det är dom som bestämmer… inte vi”. 

 

När den äldre sedan har gått bort slutar inte alltid kontakten med de anhöriga: 

 

A - Men jag har också varit med om anhöriga som långt efter deras nära har dött ändå 

vill fortsätta komma, det känns som en terapi för dem. [...] 

 

B - Många har bott här i många år, i 10-12 år har de bott här. Och det känns mer, för de 

anhöriga en form av hemma för mamma och pappa, och de kommer ofta och hälsar på.  

 

C - Det var en som gick bort nu den X, och i 14 år har jag haft henne. Då blir det mycket, 

med anhöriga och allting, dom vill inte släppa kontakten, jag var med på hennes 

begravning.  

 

5.3.2 Sorg och professionalitet  

 

Att vara med en döende människa ställer krav på personalen. I en grupp resonerar 

respondenterna kring att vara professionell men att samtidigt visa känslor. Vidare resoneras det 

kring att personalen som professionella yrkesutövare inte får utrymme att sörja när döden har 

inträffat och att en ny boende snart ska flytta in: 

 

A - Det är jobbigt… inte jobbigt att vi inte klarar jobbet men man känner som sagt om 

man jobbar länge och man är med dom, det är som familj också [...] det är också tungt 

jag menar inte jobbigt utan tungt för oss att man kan… att ge kärlek samtidigt 

professionellt. Man kan inte bara som när anhöriga är där bli jätteledsen när man 

kommer in, att man håller masken, alltså nu ska jag göra det som professionell… 

samtidigt med känsla [...] samtidigt man vill inte släppa dom äldre heller [...] man gör 

allt som man kan så att dom får ha det… bäst. 
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B - Den stora svårigheten är egentligen att man inte har rätten att sörja… alltså för att vi 

är här, vi är professionella det här är vårt jobb, vi ska ta hand om deras döende, vi ska 

möta anhörigas sorg men vi ska på något vis bara… ja gå vidare och tre dagar senare 

flyttar det in en ny boende och då ska vi ha hunnit städa och fixa och tagit ut det och 

stängt ner det där och vi förväntas vara ganska osårbara i sorgelandet. Det finns ingen 

tid för… vi har i och för sig reflektion uppe på demensen men det handlar väldigt sällan 

om just sorg. 

 

I en annan grupp framkommer det att personalen kommer nära de äldre både fysiskt och 

relationsmässigt vilket medför känslor av sorg vid den äldres bortgång. Den tidigare gruppen 

betonar snarare att professionalitet innebär att sätta på sig masken medan nedanstående beskriver 

en avsaknad av masken. 

 

A - Alltså du förstår de är en del av en själv, man blir väldigt intim, man tvättar dom, 

man byter blöjor på dom, man klappar på dom, man kramar om dom, så att man är inte 

som någon jävla robot som går runt och bara vänder på folk. Så för oss blir det också ett 

sorgearbete, och sen dessutom ta hand om en anhörig som gråter. Det är också 

skitjobbigt tycker jag ibland. Man står där inne och bölar med anhöriga. Det är inget 

yrke där man går med mask.  

 

B - Nej då har man inget här att göra heller. 

 

I likhet med den första gruppen påpekas det att det att kort efter den äldres död ska en ny person 

flytta in och att utrymme för att bearbeta den äldres bortgång saknas: 

  

A - Det kan vara lite brutalt när man jobbar så här ‘nu dör jag’, fem dagar efter ska 

lägenheten vara tom, fem dagar efter kommer en ny patient, förstår du det är också en 

omställning för oss, nu kommer det en annan människa så att där...  

 

B - Det att vi ska tala om för anhöriga att ‘nu har du fem dagar att städa ur lägenheten’ 

när deras mamma eller pappa precis har gått bort, och sådant är jättejobbigt, det är 

fruktansvärt. 

 

A - Jag är inte på något sätt andlig av mig men man måste få andrum och känna ‘jaha, 

nu har hon dött’ och det måste ta den här tiden, 10-15 dagar, och sen är det dags att 

kanske ta in en ny, inte så här (knäpper med fingrarna). Men det är lite löpande-band-

metoden tyvärr [...] samtidigt som det behövs, den här personen som kommer sen, han 

eller hon behöver naturligtvis ha stöd också. Så att det är inte det, men det känns som att 

sorgearbetet inte är klart på något sätt. Vi kan fortfarande duka till den här personen och 

sen bara ‘visst, fan, hon är död’. 
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I en respondentgrupp framkom det att det finns lite utrymme att prata om det som har hänt när ett 

dödsfall har inträffat: 

 

A - Det är nästan det arbetspasset och de som är i tjänst då som kan ventilera 

sinsemellan men inte så mycket nästa arbetspass… alltså när det väl har hänt. 

 

B - Man konstaterar väl att vad skönt att dom fick gå vidare. 

 

En respondent tar upp att personalen inte är osårbara: “Vi är här för att göra deras sista dagar så 

bra som möjligt [...] och resultatet där ska då vara en bra död men det innebär inte att vi är 

osårbara“. 

 

Samtliga grupper resonerar kring skillnaden mellan att ha fått vara med den äldre i livets 

slutskede och därmed fått möjlighet att förbereda sig eller att ett dödsfall sker oväntat. När 

personalen får vara med den äldre finns möjlighet att bearbeta situationen löpande och förbereda 

sig medan om dödsfallet sker oväntat upplevs det som svårt och chockartat: 

 

A - Jag tycker det är skönt, ganska skönt att få vara med på avslutet faktiskt. För det är 

inget trevligt avslut när man ligger sådär länge. Det bästa vore bara om man dog 

(knäpper med fingrarna) [...] men det är ganska skönt att få vara med, under tiden så 

bearbetar man det här, i alla fall gör jag det. Alltså om du tar dom här tre, fyra 

veckorna, så har man en bearbetning. Sen bryter man ihop och gråter i alla fall den dag 

dom somnar in, just det här att få vara med. Det är nästan mer abrupt och komma in i ett 

rum och då är det någon som ligger död, ‘åh gud!’ 

 

B - Det är svårare när det händer oväntat.  

 

C - Att man är på semester eller någonting och så kommer man tillbaka och det är någon 

man har haft i sex, sju år det kan också vara lite tufft. Om man får vara med så hinner 

man förbereda sig. 

 

I en annan grupp beskrev en respondent: 

 

Och sen har vi akuta dödsfall att vi hittar [...] dom är värst, ja det kan se riktigt ruskigt ut 

[...] det har jag varit med om och det sitter fortfarande. 

 

Två av grupperna tog dock också upp att det vore bättre för de äldre om de fick dö snabbt istället 

för att vara med om en lång och utdragen process, den som gav personalen möjlighet att bearbeta 

döden: 
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Jag tror ibland att man som personal vill att det ska gå fort [...] för man vill inte se att de 

har ångest, att dom kämpar i flera veckor, man vill att det ska ske så lugnt och fint, och 

att de inte ska behöva ha ont eller smärta. 

 

En respondent berättade att det kändes bra för personalen när de äldre äter och dricker eftersom 

det förlänger livet. Vidare följde ett resonemang gällande att personalens uppdrag inte handlar 

om att rädda liv: 

 

A - Nej men någonstans har man i ryggmärgen att vi är här för att rädda liv, som 

läkarna gör, vi är här för att rädda liv. Men vi är inte här för att rädda, vi är här för att 

ge dom ett drägligt liv, för rädda liv kan vi inte göra, det har vi inga möjligheter till, men 

däremot känner jag att man ibland skulle behöva det 

 

B - Ja det är väldigt frustrerande.  

 

Det nämndes även vid ett annat tillfälle i samma grupp att “här är inga människor som blir 

friska”. I en annan grupp enades respondenterna kring att döden är en del av deras arbete: “alltså 

vi jobbar inte med människor som på något sätt ska rehabiliteras”.  

 

Samtliga grupper beskrev att det inte fanns något formellt forum för att tala om döden eller 

handledning, det samtalet förs mellan personalen. Alla grupper nämnde att de kunde vända sig 

chefen, två av grupperna nämnde även den ansvariga sjuksköterskan på avdelningen. Det 

nämndes även att om de skulle vända sig till chefen skulle det vara på grund av att en “kris” 

uppstår eller något “väldigt speciellt”. Det nämndes i två grupper att dessa samtal ofta 

förekommer i grupp: “Vi (personalen) sitter även i grupp och diskuterar. Det är svårt om någon 

försvinner, man lär känna dem” och “vi får mest snacka med varandra, gruppsamtal”. 

 

Att arbeta med äldre i livets slutskede beskrivs inte bara som tufft och jobbigt, utan det finns 

glädjefyllda stunder: “Det är inte alltid negativt. Det finns positiva delar också. Det är både 

glädje och sorg. Man kan skoja och de kan berätta hela livshistorien“. 

 

5.3.3 Flexibilitet 

 

Flexibilitet och lyhördhet hos personalen var något som framhölls som viktigt i alla grupper, det 

vill säga att möta de äldre som de individer de är. I en grupp kom följande resonemang fram: 

 

A - Det handlar mycket om att kunna känna av vad den personen behöver, och det är inte 

så lätt alla dagar, man får ge mycket av sig själv. 
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B - Ja, är det sju boenden så är det sju olika behov och sju olika bemötanden, så man är 

jättebra på människor. 

 

A - och dagsformen, det som fungerar idag för en person kanske inte fungerar i morgon. 

 

I en annan grupp beskrevs det att personalen behöver vara anpassningsbara likt ”en kameleont” 

och att de har olika roller med olika personer på grund av deras olika behov. 

 

5.3.4 Analys  

 

Respondenterna beskrev att anhöriga ofta har en annan bild av de äldre än vad personalen har, 

och föreslår vanligtvis att de äldre ska vara med på de aktiviteter som sker på vård- och 

omsorgsboendet. Utifrån teorin om den goda döden kan detta belysas med det hälsofokus som 

finns hos den enskilda individen i dagens samhälle (Ternestedt & Andershed, 2013), vilket har 

ett samband med att aktivera och röra på sig. Om de anhöriga alltid rekommenderar aktiviteter 

kan detta bottna i en inställning vilken är påverkad av normer i samhället om att de äldre ska 

aktiveras vilket i sin tur kommer att leda till en god hälsa för dem (Sjöbeck, 2000).  

 

Några respondenter diskuterade kring att det vore bättre om de äldre fick dö snabbt istället för att 

vara med om en lång och utdragen process vilken kan kantas av ångest och att den äldre kämpar. 

Personalens synsätt och inställning kan belysas utifrån ovan nämnda teori samt det fokus på 

hälsa som finns i dagens samhälle (Ternestedt & Andershed, a.a.). Utifrån personalens perspektiv 

och rådande ideal kan det anses bättre om den äldre dör snabbt, då personen på grund av hög 

ålder och ett flertal sjukdomar redan anses ha förlorat sin hälsa.  

 

De reflektioner som beskrevs om att personalens uppdrag inte handlar om att rädda liv kan 

belysas utifrån Hasenfelds (2010) teori om människobehandlande organisationer och 

kännetecknet tvetydliga mål. Målen kan vanligen tolkas och uppfattas på olika sätt. 

Respondenten beskriver att det känns bättre när de lyckas få den äldre att äta eftersom att det 

förlänger livet, men samtidigt att rädda liv inte är deras huvudsakliga uppdrag. Det kan ses som 

en effekt av de tvetydliga mål som dessa organisationer präglas av. 

 

Flexibilitet och lyhördhet hos personalen var något som framhölls som viktigt i alla grupper, det 

vill säga att möta de äldre som de individer de är. Personalen beskrevs som kameleonter och att 

de har olika roller med alla äldre. Även detta kan förstås utifrån ovan nämnd teori och begreppet 

individualiserade arbetsmetoder, vilket handlar om att människan (i detta fall den äldre) är ett 

råmaterial. I sin tur innebär det att en arbetsmetod inte fungerar för alla eftersom alla människor 

är unika individer och därmed har olika behov. Det finns en välfärdspolitisk trend som lägger 

tryck på dessa organisationer att individualisera sina arbetsmetoder och service vilket förstärker 

detta kännetecken (Hasenfeld, a.a.). Detta kan ligga till grund för att alla grupper belyste detta 
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som något väldigt viktigt, dels eftersom det är något dessa organisationer i regel präglas av och 

dels eftersom det finns sådana strömningar inom välfärdspolitiken som influerat deras arbete. 

 

5.4 Personalens reflektioner kring de äldres död och döende 
 

5.4.1 Att vara äldre och döende 

 

I en grupp resonerade de kring hur det är att vara äldre idag och samhällets påverkan: 

 

A - Man tänker ‘det måste vara jobbigt att ha det så’. 

 

B - Men jag tror det är jobbigare för dom äldre idag än det var förr. Idag är det så 

mycket moderniserat... mot vad det var förr. Det är ett tufft samhälle att bli gammal idag 

tror jag. Bara det här med att klara sig själv med datorer och grejer. 

 

I en annan grupp resonerades det kring hur döden är tabubelagd och även en generationsfråga: 

 

A - Jag tror att den här generationen som vi vårdar, dom är alltså mellan 85 och 100 år. 

[...] Dom här små damerna dom kan nästan, tror jag bli lite illa berörda om man skulle 

ta upp det. [...] Nej men så att jag tror att den här generationen inte har pratat så mycket 

om det.  

 

B - Kanske inte som man pratar nu. 

 

A - Nej jag tänker att min generation och ni som kommer efter mig är mer öppna för det. 

[...] 

 

B - Det är som tabu, döden. 

 

A - [...] Nu söker folk svaret, nu vill man veta vad som händer, om jag blir lite buddhist 

eller så där. 

 

B - Jag tror ingen vet vad som händer ändå.  

 

A - Nej men folk söker på ett annat sätt. Dom här människorna har aldrig gjort det. 

 

En av grupperna resonerade kring meningen med livet och värdighet i livets slut samt hur det kan 

påminna personalen om deras egen dödlighet: 
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A - Ibland händer det att man (personalen) kanske pratar när man (de äldre) bara ligger 

eller sitter och inte kan. Ibland kan man tänka ‘vad är meningen med livet?’ 

 

B - Precis, det är så man säger, det är inte värdigt. 

 

C - Ibland tycker man synd om dom, när dom bara sitter och inte kan uttrycka sig utan 

bara lever år efter år. Det är det enda... 

 

B - Jag tycker när dom ligger där, så känns det som att det inte är värdigt, även om vi 

gör så gott vi kan så är det inte värdigt, det här är människor som har försörjt massor 

med barn, varit pappor som har försörjt familjen, det är den generationen, de har jobbat 

och slitit det är inte ett värdigt slut. Men det är min personliga känsla. Sen finns det dom 

som tycker att, jag tycker att det skulle gå mycket fortare, att det skulle vara så här varje 

gång (knäpper med fingrarna), att dom inte skulle behöva ligga där. Men samtidigt måste 

man göra så gott man kan när de ligger här, och det är som jag säger, det är också en 

förberedelse även för oss att ‘nu kommer jag lämna den här jorden’.  

 

En respondent från samma grupp resonerade vidare över meningen med att förlänga de äldres 

liv: 

Sen är frågan, vad lever man till? Förstår du, om man kommer tillbaks, om man nu 

lyckas, få någon att börja äta igen, vad är det man gör? Jo, man lever ett tag till när man 

äter och dricker men sen kommer perioden igen när man inte äter och dricker. Frågan 

är, ska man sluta äta redan där och strunta i att börja äta igen, för att inte göra den här 

processen ännu längre? Men det är sådant som vi inte kan avgöra. 

 

En annan grupp beskrev att det enda de döende äldre egentligen kan kontrollera är dryck- och 

födointaget när kroppens övriga funktioner har lagt ned: 

 

A - Du förstår, det är det enda dom har. Om du inte vill leva längre då kan du bara 

stänga munnen. Det är det enda du kan göra. 

 

B - Det är det enda dom kan bestämma själva över. 

 

Två av grupperna nämnde att ingen ska behöva dö ensam. Den ena gruppen beskrev “Fast man 

har den, det ställningstagande att ingen ska behöva dö ensam” och den andra “ingen ska behöva 

dö ensam och kan inte anhöriga så försöker vi lösa problemet”.  
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5.4.2 Vård- och omsorgsboendet  

 

Vård- och omsorgsboendena benämns genomgående som de äldres sista boende. Respondenterna 

beskrev dels vad de äldre har uttryckt: “jamen det här är sista flytten”, ”nästa gång rullar jag 

ut”, “deras sista resa, brukar dom säga, de flesta”. Fortsättningsvis uttryckte de även: “vi vet att 

det här är deras sista boende”, “sen vet man att man faktiskt arbetar i dödens väntrum”, “man 

vet, här är dom forever”.  

 

I alla grupperna beskrivs sjukhuset som en opersonlig plats att dö på och att de äldre känner sig 

tryggare på vård- och omsorgsboendet där de känner personalen. Det beskrivs att vård- och 

omsorgsboendet “är som hemma för dom”. Även anhöriga beskrivs dela denna åsikt. 

 

A - Jag själv tycker att det är bra att dom får vara här och dö istället för att ligga bakom 

ett draperi på SÖS. Alltså, det är mycket mera värdigt istället för att dö i ambulansen in, 

eller ligga på akuten i tre timmar och under tiden dör dom bakom det där draperiet. Då 

är det bättre att dom får va här. Det är mycket, mycket trevligare. 

 

B - Med personal som känner dom och som tittar till dom hela tiden. 

 

5.4.3 Analys 

 

I början av avsnittet presenteras ett resonemang från en personalgrupp som beskriver att det är 

jobbigt att vara äldre idag då samhället är tufft att åldras i. Att klara sig själv nämns som en 

faktor, datorer en annan, vilket kan förklaras med hjälp av Tornstams (2011) teori om 

gerotranscendens. Ett samhällsideal är att människan ska vara rationell, vilket det transcendenta 

tillståndet inte faller inom. Därmed kan dessa ideal ses som hot och hinder för att den äldre ska 

uppnå hög grad av transcendens. Att klara sig själv kan också ses som ett ideal vilket dessa äldre 

inte uppnår, vilket kan ses som ett hinder för dessa äldre att nå ett transcendent tillstånd. 

Personalen beskrev även att döden är tabu vilket enligt gerotranscendensen kan ses som ett 

uttryck för låg grad av transcendens då högre grad innebär att den äldre blir mindre rädd för 

döden och gärna vill prata om det på ett avspänt sätt. Senare i avsnittet presenteras personalens 

berättelser om de äldres uttryck för vård- och omsorgsboendet som det sista boendet innan de 

dör. Utifrån Tornstams (a.a.) teori kan de äldres uttryck för boendet som det sista förstås genom 

den kosmiska dimensionen, nämligen en acceptans för att livet börjar ta slut, och att en viss grad 

av transcendens uppnåtts. Att beskriva flytten till vård- och omsorgsboendet som den sista flytten 

och resan kan påvisa att den äldre är medveten om att döden kommer som en naturlig del av livet 

och att den är väntad.  

 

En diskussion fördes om att det är tabu att prata om döden på vård- och omsorgsboenden idag. 

Dels beskrivs tabut utifrån en generationssynpunkt, att den äldre generationen inte har pratat om 
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döden i så stor utsträckning under sina liv. Dels beskrivs det utifrån en diskussion om värdighet. 

I teorin om den goda döden beskrivs detta tabu när det kommer till samtal om döden med att det 

kan finnas en koppling till det stora hälsofokus som finns idag. De äldres situation beskrivs som 

ovärdig på grund av att de inte längre klarar av att leva det självständiga liv som de har klarat av 

tidigare. De äldre har inte längre hälsan i behåll och närmar sig döden, och på grund av tabut som 

omgärdar vård- och omsorgsboendet och den äldre generationen kan det ligga till grund för de 

svårigheter som finns i att prata om detta.  

 

Bland alla grupperna beskrivs sjukhuset som en opersonlig plats att dö på i jämförelse med vård- 

och omsorgsboendet vilket beskrivs som tryggt och välbekant. Teorin om den goda döden tar 

upp att döden som sker på institutioner som sjukhus och sjukhem har beskrivits som ful och 

ovärdig, medan att få dö på hospice har varit önskvärt (Karlsson, 2008; Magnusson, 2004). 

Personalen gör dock skillnad i att dö på sjukhus och vård- och omsorgsboende, trots att båda 

benämns som institutioner. Beskrivningen av döden på detta sätt kan ha lett till ett ökat 

stigmatiserande av döendeprocessen på grund av att idealet om den goda döden och verkligheten 

skiljer sig åt, vilket ytterligare kan förstärka tabut.  

 

5.5  Sammanfattning 
 

Här följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten: 

 

 Relationen mellan personalen och de äldre nämns som det allra viktigaste för att den 

äldre ska få ett så bra slutskede och död som möjligt. 

 

 Existentiella behov beskrivs som ett svårdefinierat och stort begrepp. De beskrivs både 

som grundläggande och som något utöver det mest basala som människan behöver för att 

överleva. De beskrivs också som individuella och att faktorer som bakgrund, religion och 

kultur kan spela in. 

 

 Det förekommer att de äldre både uttrycker att de vill och inte vill dö. Oro och ångest är 

vanligt förekommande. Det är svårt för personalen att bemöta dessa existentiella behov. 

 

 Det framkom att personalen gör flera praktiska “småsaker” för den äldre i livets 

slutskede, närvaro och beröring är viktigt. 

 

 Personalen beskriver att de drabbas av sorg när de äldre dör eftersom de byggt en nära 

relation. Personalen får litet utrymme att sörja den äldre vilket beskrivs som tungt.  
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 Plötsliga dödsfall beskrevs som chockartade för personalen, om döden var väntad gav det 

personalen möjlighet att bearbeta situationen. Samtidigt beskrevs det vara bättre för den 

äldre att dö snabbt, eftersom de inte vill se dem kämpa, ha ångest eller ha ont. 

 

 Personalen upplever att det känns bra när den äldre äter och dricker eftersom det 

förlänger livet, samtidigt finns en medvetenhet om att det inte alltid är uppdraget. 

 

 Det beskrivs som tufft att vara äldre i dagens samhälle. Att prata om döden beskrivs som 

tabu och en generationsfråga. De äldres döende väcker tankar hos personalen om deras 

eget döende. 

 

 Personalens uppfattning är att det är bättre att dö på vård- och omsorgsboendet än 

sjukhus, som benämns som opersonligt.  
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6. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning och valda teorier. Vi 

har valt att utgå ifrån de fyra huvudteman som resultatet presenterades under. Vidare fortsätter 

avsnittet med en diskussion om vald metod och hur resultatbilden kan ha påverkats. 

Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. Överlag är våra resultat i linje med den 

tidigare forskningen inom området, oavsett vilken metod som har använts. Dock finns en viss 

skillnad vilket vi kommer att beskriva nedan.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

6.1.1 Personalens beskrivningar av de äldres döende och existentiella behov 

 

I vårt resultat framkommer det att personalen beskriver att de äldre i livets slutskede sluter sig 

inåt och inte alltid svarar på tilltal. Detta kan dels bero på att vissa knappt är vid medvetande i 

slutskedet, dels kan det bero på det som Andersson (2007) beskriver, nämligen att de äldre 

behöver komma till ro med både då- och nutid för att kunna närma sig döden utan att låta sig 

hindras av eventuella fysiska krämpor. De äldre beskrivs som medvetna om det faktum att de 

kommer att dö, och att då vända sig inåt kan vara ett sätt att hantera denna situation på. Detta 

skulle också kunna förstås utifrån att de äldre når ett mer transcendent tillstånd där fokus har 

ändrats från rationalitet och materialism till ett mer kosmiskt synsätt i vilken människan kan 

uppfattas som mer introvert (Tornstam, 2011). Vidare visar resultatet att personalen bland annat 

beskriver existentiella behov som att det ska finnas en orsak för livet, att de äldre fortfarande ska 

tycka att det är roligt att leva samt vikten av att få känna sig behövd. Både Andersson (a.a.) och 

Dwyer m.fl. (2008) tar upp att en viktig faktor för ett gott liv i slutskedet är att få känna sig 

behövd, detta oberoende av ens fysiska förmåga. Detta kan förstärkas utifrån teorin om den goda 

döden vilken säger att de äldre bör få vara så aktiva och delaktiga som möjligt utifrån rådande 

förutsättningar för att öka möjligheten att känna mening i slutskedet.  

 

Begreppet existentiella behov beskrivs av personalen som stort, brett och svårdefinierbart. Detta 

är i likhet med vad Strang m.fl. (2002) kom fram till, nämligen att en majoritet av deras 

respondenter visade sig ha begränsad teoretisk kunskap om definitionerna på olika sorters behov. 

Vidare beskrivs existentiella behov som högst individuellt samt att faktorer som bakgrund, 

religion och kultur spelar in. De beskrivs både som det mest grundläggande en person behöver 

för att överleva men även som något som går utöver människans grundläggande behov. Att sätta 

fingret på vad som är existentiella behov kan vara svårt, vilket framkommer både i vårt samt 

Strang m.fl. (2002 & 2004) och Kellehears (2000) resultat. 
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Personalen beskriver att de äldres olika behov interagerar med och påverkar varandra, vilket 

leder till att det kan vara svårt att avgöra vad som ger upphov till olika symptom hos de äldre, 

exempelvis kan värk och oro vara sammanlänkande. Detta är i likhet med vad Dwyer m.fl. (a.a.), 

Strang m.fl. (2004) och Kellehear (a.a.) tidigare har kommit fram till i sin forskning. De ovan 

nämnda forskare pekar på att hur en människa mår fysiskt påverkar hur hon mår psyksikt samt 

att det kan vara svårt att avgöra vad vissa symptom är uttryck för. Kellehear (a.a.) pekar särskilt 

på att det inte är viktigt att hålla de olika behoven åtskiljda utan förespråkar en helhetssyn likt det 

palliativa synsättet. Detta är intressant då det pekar på att alla behov hos en individ bör ges lika 

stort intresse, vilket även inkluderar de existentiella behoven. Vidare framkommer det i resultatet 

att vård i livets slutskede bör präglas av samarbete mellan de olika parterna, den äldre, 

personalen och anhöriga. Detta är i likhet med vad Bolmsjö (2008) och Kellehear (a.a.) lyfter 

som centralt inom vård i livets slutskede, nämligen vikten av att ha en helhetssyn av människan 

inklusive dess familj och sociala nätverk.  

 

6.1.2 Hur personalen tillgodoser de äldres behov 

 

I resultatet framkom det att relationen mellan den äldre och personalen beskrevs som viktig och 

avgörande för att kunna tillgodose de äldres behov. Detta beskrevs som avgörande för att den 

äldre skulle öppna upp sig och dela med sig av existentiella frågor och behov. Detta är till stor 

del i likhet med det som Dwyer m.fl. (2008) kom fram till i sin studie, nämligen att äldre i livets 

slutskede skapar mening i relation med andra. Oavsett fysisk förmåga fanns det behov av relation 

och kommunikation med andra för att det ska finnas mening i livets slut. Flera andra studier 

visade att relationen och interaktionen mellan de äldre och de anställda är av vikt för 

välbefinnande i livets slutskede (Bolmsjö, 2008; Haugan m.fl., 2013; Beck, 2013). Vidare visade 

exempelvid Bolmsjös (a.a.) studie att bra relationer med personalen är ett tema för en god död, 

vilket även pekar på vikten av lyhörd personal. Detta var i likhet med vårt resultat där relationen 

beskrevs som högst individuell och att alla individer är olika och har olika behov. Det Dwyer 

m.fl. (a.a.) också kom fram till var att den fysiska förmågan hade inverkan på den mentala 

förmågan. Detta är intressant att sätta i relation till vårt resultat eftersom det kan inverka på 

personalens möjligheter att utveckla denna högst nödvändiga relation och därmed kunna 

tillgodose de äldres existentiella behov. Vidare kan detta förstås utifrån att människobehandlande 

organisationer präglas av relationsberoende eftersom relationen är avgörande för resultatets 

kvalitet (Hasenfeld, 2010), vilket förstärker förståelsen för varför relationen benämns som det 

allra viktigaste av personalen. Det som vårt resultat betonade, till viss skillnad från den tidigare 

forskningen, var att relationen inte bara var viktig. Respondenterna beskrev att en sann relation 

behövde skapas, en relation som går bortom den som uppstår mellan personal och 

hjälpbehövande. Att visa kärlek är också något som tas upp. Detta är intressant med tanke på att 

det inte endast räcker med en god relation, utan relationen ska vara sann i den mening att den 

hade kunnat uppstå utanför den aktuella kontexten. 
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Det framkom även i resultatet att det också var mycket viktigt att personalen var närvarande och 

även fysisk beröring, exempelvis hålla handen eller klappa den äldre på kinden, vilket är i linje 

med tidigare studier. Det beskrevs även att dörrarna lämnades öppna för att den äldre ska kunna 

höra personalen. Stämningen nämndes som lugn och stilla. Både Whitaker (2004) och Sand och 

Strangs (2006) studier visade på vikten av närhet och beröring under livets slutskede. Whitaker 

(a.a.) betonar att det blir särskilt viktigt när kommunikationsförmågan minskar, vilket i vårt 

resultat beskrevs som vanligt förekommande. 

 

I en annan studie av Andersson (2007) framkom det att ett av de områden som var viktiga för ett 

gott liv i slutskedet var att få njuta av småsaker. Detta var något som personalen framhöll som 

viktigt för den äldre och självklart för personalen att ordna med slutet var nära. Ett exempel var 

att borsta igenom håret på den äldre och ett annat var att sätta på musik, det benämndes som 

”småsaker”. Detta är också i likhet med Tornstams (2011) teori om gerotranscendens som 

beskriver att glädjen i livet förskjuts till att handla om mer vardagliga ting. Utifrån Anderssons 

(a.a.) resultat och nämnd teori kan det förstås att personalen är medvetna om att det är 

”småsakerna” som blir alltmer viktiga och att det kan finnas en stor njutning i att få håret borstat 

eller lyssna på musik.  

 

6.1.3 Personalens upplevelse av att arbeta med äldre i livets slutskede 

 

Utifrån den tidigare forskningen finns en tydlig ström av slutsatser om att personalen behöver 

mer stöd och utbildning för att kunna hantera existentiella behov (Brayne m.fl., 2008; Phillips 

m.fl., 2008; Strang m.fl., 2002; Meier m.fl., 2010). Beck (2013) visar i sin avhandling att det 

fanns en negativ syn på ledarskapet och att personalen uppfattade att de fick för lite stöd. Detta är 

inget som återspeglas i vårt resultat. Det framkom att det inte finns något särskilt forum för dessa 

frågor eller handledning. Dock efterfrågade personalen inte mer utbildning eller handledning. De 

utryckte snarare en önskan om att få mer tid att sörja den äldre som gått bort. Denna skillnad går 

inte att härleda till metodval, eftersom den tidigare forskningen varit unisona i denna fråga 

oavsett metod. Avsaknaden av forum och en önskan om mer tid att sörja kan möjligtvis tolkas 

som en indirekt kritik mot organisationen och ledarskapet. Personalen beskriver att de inte är 

osårbara och att de kommer väldigt nära den äldre varvid de upplever sorg när den äldre gått 

bort. Det beskrivs att kort efter dödsfallet ska en ny person flytta in och att det ofta bara är under 

det arbetspass när personen avlider som personalen pratar om det. En intressant aspekt som vi 

fann var att detta tycks leda till ett dilemma i fråga om professionalitet och att visa känslor. Det 

framkom dels att professionalitet innebär att sätta på sig en mask och inte visa sin sorg och dels 

att inte sätta på sig någon mask och visa känslor. Vi tolkar detta som att relationen, som tidigare 

nämnts behöver vara “sann” för att de ska kunna tillgodose de äldres behov, leder till detta 

dilemma eftersom personalen samtidigt är professionella yrkesutövare och behöver balansera 

båda rollerna. 
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Av resultatet framkom det att personalen resonerade kring olika sätt att dö på. Personalen ansåg 

det mer värdigt för den äldre att dö snabbt eftersom de då slipper en längre period kantad av 

smärtor och ångest. Att en snabb död uppfattas som bättre kan grunda sig i att den äldre annars 

inte passar in i det ideal som den goda döden står för. I motsats till detta framkom det att en 

oväntad och snabb död var svår att hantera för personalen eftersom det upplevdes som 

chockartat. En väntad död gav dock personalen utrymme att förbereda sig och bearbeta den 

annalkande döden. Vår tolkning är att det kan finnas en parallell mellan detta och att personalen 

berättat att de inte finns utrymme för sorg och bearbetning när den äldre gått bort. 

 

6.1.4 Personalens reflektioner kring de äldres död och döende 

 

Vård- och omsorgsboendet som plats benämndes genomgående som de äldres sista boende. Ett 

flertal olika uttryck presenterades, varvid alla indikerade att de äldre kommer att dö på vård- och 

omsorgsboendet. Några beskrivningar var: ”dödens väntrum”, ”sista resan” och ”nästa gång 

rullar jag ut” Exemplen var av samma art som de Whitaker (2004) framförde i sin avhandling, 

exempelvis: “slutstation”, “sista vilan”, “levande kyrkogård” och “sista anhalten”. Whitaker 

(a.a.) framför att det finns en känsla av väntan och en närvaro av död och döendet, vilket 

personalens beskrivningar också indikerar på. Vidare visade vårt resultat att personalen ansåg att 

det var bättre att dö på vård- och omsorgsboendet än på sjukhus, vilka ansågs vara opersonliga. 

Vård- och omsorgsboendet beskrevs i motsats ”som hemma för dom” och en plats där de äldre 

känner personalen. Känslan av att vara ”hemma” var ett viktigt område som Andersson (2007) 

identifierade i sin studie för ett gott liv i slutskedet, vilket även vårt resultat tycks indikera även 

om det i fråga gällde vart personen avled. Teorin om den goda döden tar upp att döden som sker 

på institutioner som sjukhus och sjukhem har beskrivits som ful och ovärdig, medan att få dö på 

hospice har varit önskvärt (Karlsson, 2008; Magnusson, 2004). I vårt resultat gör dock 

personalen skillnad i att dö på sjukhus och vård- och omsorgsboende, trots att båda benämns som 

institutioner. Detta kan tänkas grunda sig i beskrivningen av vård- och omsorgsboendet som ett 

hem, vilket sjukhus inte anspelar på. Dock är det viktigt att ha i åtanke att detta är personalens 

uttryck för vad som är önskvärt, vilket grundar sig i ett ideal om hur en god död bör gå till. En 

central utgångspunkt i teorin är trots allt att det endast är individen själv som vet vad en god död 

innebär för henne (Weisman & Hackett, 1961; Weisman, 1972).  

 

I resultatet beskrevs det som tabu att prata om döden med de äldre och att de kan bli illa berörda 

om personalen tar upp samtalet. Respondenterna resonerade bland annat kring fenomenet som en 

generationsfråga. Österlind m.fl. (2011) undersökte död och döende på vård- och omsorgboende 

och ett av de kännetecken de fann var att döende är tyst, vilket instämmer på det personalen 

berättat i fråga om samtal om döden. Vidare kan denna tabu förstås utifrån den goda döden som 

präglas av ett starkt hälsoideal, som är starkt även i livets slut. De äldres döende passar inte in i 

idealet eftersom deras hälsa inte är i behåll och det faktum att de bor på vård- och 

omsorgsboende innebär att de är beroende och inte självständiga. Detta kan vara en förklaring till 
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svårigheterna kring att tala om död och döende. Det framkom även att de äldre i livets slutskede 

som tappat sina funktionsförmågor kan påminna personalen om deras egen dödlighet, vilket var 

en av de anledningar som Österlind m.fl. (a.a.) beskrev låg till grund för undvikandet av döden. 

Vidare ligger fokus som tidigare nämnt på att personalen försöker förmedla att det finns en orsak 

för livet samt att de äldre fortfarande ska tycka att det är roligt att leva, det skulle kunna vara 

ytterligare en orsak till varför det kan finnas svårigheter i att prata om döden. Det framkom även 

att det väckte existentiella tankar hos personalen och de började ifrågasätta meningen med att 

fortsätta förlänga de äldres liv och vad som är deras uppdrag. Det kan också vara en förklaring 

till att det är svårt att tala om döden, både för den äldre och personalen. Avslutningsvis är det 

dock viktigt att påpeka att arbetet med äldre i livets slutskede inte endast beskrivs som tufft utan 

att personalen och de äldre delar fina stunder tillsammans vilka kan vara fyllda med glädje och 

skratt.  

 

6.2 Metoddiskussion 

 
Att använda fokusgruppsintervjuer som metod innefattar vissa svårigheter. Metoden har 

kritiserats för att forskaren inte har lika stor kontroll över intervjusituationen som vid enskilda 

intervjuer. För att motverka detta önskade vi fyra till fem deltagare för att göra intervjun mer 

hanterbar, i en grupp blev det endast tre deltagare. Vi är medvetna om att detta är en liten 

fokusgrupp men detta var inget som hindrade intervjun och vi fick lika uttömmande svar som i 

den största gruppen. En annan svårighet med fokusgrupper kan vara att normer och grupptryck 

påverkar respondenternas svar. Det är dock intressant eftersom att personalen är en arbetsgrupp 

som med stor sannolikhet påverkar varandra dagligen. Vid enskilda intervjuer hade 

respondenterna kanske kunnat uttrycka åsikter som de inte vågat säga i grupp, vilket självklart 

har färgat resultatet. Det var dock inte sådana typer av svar vi sökte utan vi ville fånga 

gruppernas resonemang, vilket liknar den interaktion och konstellation som förekommer i det 

vardagliga arbetet.  

 

En begränsning har gällt vårt urvalsförfarande. Vi kontaktade chefer som fick ta del av vårt syfte 

med studien, de tackade sedan ja eller nej. Det kan tänkas att de vård- och omsorgsboenden som 

tackade ja redan är positivt inställda och har ett öppet klimat till sådana frågor och diskussioner. 

Det var cheferna som i sin tur organiserade fokusgruppen åt oss. Detta kan ha lett till det faktum 

att alla respondenter som deltog hade lång erfarenhet. Hade respondenterna haft kortare 

erfarenhet eller arbetat som vikarier hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Intervjuerna skedde 

på arbetsplatsen och under arbetstid för att underlätta deltagandet och organiseringen för både 

respondenter, arbetsplatsen och oss själva. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om vi varit 

på en mer neutral plats utan eventuella störningsmoment. 
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Ett annat metodproblem är att vi intervjuade personalen om de äldre och inte de äldre direkt på 

grund av etiska skäl. Det blir därmed personalens beskrivningar av de äldres upplevelser, vilket 

har begränsat möjligheten att dra slutsatser om de äldre. Samtidigt som att vissa delar av det som 

personalen berättat med hjälp av både teori och tidigare forskning gått att dra vissa slutsatser om. 

Detta var dock endast en del av resultatet, en annan del av studien var att undersöka hur det är för 

personalen att arbeta med äldre i livets slutskede och deras existentiella behov.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Självklart skulle det vara intressant att intervjua äldre i livets slutskede. Vi tror att observationer 

skulle vara fruktsamma för att komma in på djupet, då det kan vara en svårighet att intervjua de 

äldre själva. En annan utgångspunkt skulle kunna vara att intervjua äldre om deras förväntningar 

inför döden och vad de önskar för stöd i livets slutskede.  

 

Det skulle även vara intressant att göra en jämförande studie om hur de existentiella behoven 

behandlas på olika enheter, till exempel hospice, vård- och omsorgsboende, hemsjukvård och 

palliativa avdelningar på sjukhus. En annan vinkel skulle kunna vara att jämföra 

arbetstillfredsställelsen hos personal på de olika enheterna. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser socionomprogrammet med inriktning mot äldre och funktionshinder 

på Socialhögskolan i Stockholm. Vi går termin 6 och ska under hösten 2014 skriva C-uppsats om 

existentiella behov hos äldre i livets slutskede utifrån personalens perspektiv. 

 

Vi söker 4-5 personer att delta i en gruppintervju. Intervjun kommer att ta drygt en timme och 

den kommer att spelas in. 

 

Det är frivilligt att delta. All information som spelas in under intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt och ditt deltagande är anonymt. Du kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

 

Med vänliga hälsningar 

Jessica och Lena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Jessica Hamberg 

Telefonnummer 

Mailadress 

 

Lena Johansson 

Telefonnummer 

Mailadress  
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Inledning: 

 

1. Sätt ramar för intervjun: 

- Hur lång tid har vi på oss, försöka undvika att prata i munnen på varandra, berätta att det inte 

finns några rätta eller felaktiga svar och att det är deras tankar och resonemang vi är intresserade 

av.  

 

2. Undersökarna presenterar sig själva: 

- Namn, vart vi studerar, berätta kort om kursen C-uppsats, erfarenhet, våra roller under 

intervjun. 

 

3. Presentera preliminärt syfte: 

Syftet är att beskriva och analysera äldres existentiella behov i livets slutskede på ett vård- och 

omsorgsboende utifrån personalens perspektiv. 

 

4. Informera om konfidentialitet: 

- Vi har i informationsbrevet informerat om konfidentialitet och att gruppintervjun kommer 

spelas in, repeterar. Vi uppger att ingen annan än oss (undersökarna) kommer att ha tillgång till 

det inspelade materialet. 

- Vi informerar om att det är frivilligt att delta i intervjun och att svara på frågorna. 

Respondenten kan närhelst avbryta intervjun. 

- Vi informerar att materialet endast kommer att användas i denna undersökning. 

 

5. Den färdiga uppsatsen kommer sändas till de som deltagit om så önskas. 

 

6. Presentationsrunda. Hur lång erfarenhet har personen inom yrket? 

 

7. Har intervjupersonen några frågor om rapporten och dess innehåll? 
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Intervjufrågor: 

 

Varje fråga som markeras med en * är en huvudfråga. Under huvudfrågan följer förslag på vidare 

frågor om diskussionen stannar av. 

 

*Vad tänker ni på när ni hör “existentiella behov”? 

 

*Är det enkelt eller svårt att identifiera vad som är existentiella behov?  

Varför/på vilket sätt? 

 

*Hur förstår ni att den äldre har existentiella behov, det vill säga hur visar det sig? 

 

*Vad gör ni för den äldre som inte har långt kvar att leva? 

 

*Hur är det att vara med en äldre människa som inte har långt kvar att leva? 

Varför/på vilket sätt? 

Hur hanterar du/ni det? 

 

* Pratar ni i personalgruppen om hur det är att vara äldre och döende?  

(Ja)Hur/på vilket sätt? (Nej)Varför tror du/ni att det är så? 

Har ni några riktlinjer eller andra material till er hjälp? 

Om ni behöver stöd, vart vänder ni er då? 

Tar ni hjälp med dessa frågor utifrån, ex. präst? 

 

Avslutande frågor: 

Finns det något ytterligare/annat särskilt som ni tänkt eller tänker på som ni vill berätta om? 

Moderator sammanfattar sedan övergripande punkter.  

Behöver något betonas mer eller mindre? 

 

 

 

 

 

 

 

 


