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Förord 
Författarna vill rikta ett stort tack till alla de sjuksköterskor som har deltagit i studien och 

delat med sig av sina erfarenheter, samt till deras enhetschefer som gav oss tillåtelse att 

genomföra intervjuerna. 

Tack också till alla lärare, studiekamrater, blivande kollegor och andra som har kommit med 

tips och bidragit med sina tankar. Att genomföra den här studien har varit otroligt givande och 

har inspirerat till eftertanke. Förhoppningsvis kommer den ha samma effekt på andra som tar 

del av den.

 



Sammanfattning 
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan upplever sin roll, orsaker till och 

hantering av konflikter som kan uppstå, i kontakten med anhöriga till patienter på 

äldreboende. Designen är deskriptiv och bygger på individuellt genomförda intervjuer. 

Som urvalsmetod användes ett bekvämlighetsurval. Urvalsgruppen bestod av nio 

sjuksköterskor, varav två togs bort i efterhand då de intervjuades samtidigt. Kvar blev sju 

sjuksköterskor (sex kvinnor, en man), verksamma på var sitt äldreboende i en kommun i södra 

Norrland.  

För att förebygga och hantera konflikter med anhöriga är det viktigaste i sjuksköterskans roll 

att ha täta kontakter, stor förståelse, god information och en bra dialog. Genom att skapa 

trygghet, bl a via en bra första kontakt och att låta anhöriga bidra med sina kunskaper och 

känna sig delaktiga får sjuksköterskan anhöriga med sig. Konflikter uppstår ofta när 

resurserna inom vården tryter och orsakar missnöje, samt då anhörigas dåliga samvete gör att 

de missriktar sina aggressioner. För att lösa en konflikt kan det ibland vara lämpligt att ta in 

en tredje part. Även om det strider mot anhörigas vilja och kan orsaka konflikt så skall 

sjuksköterskan alltid göra det som är bäst för patienten, då hennes medicinska kompetens är 

större. 
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Abstract 
The purpose of this study was to describe how nurses apprehend their role, causes for and 

managing of conflicts that are possible, encountering relatives of patients living in nursing 

homes. The design of the study is descriptive and is based on individual interviews. 

The sample was a convenience sample and nine nurses were participating, out of which two 

were excluded after collecting data due to being interviewed at the same time. Seven nurses 

remained (six women, one man), working in separate nursing homes in a municipality in 

southern Norrland. 

The most important part of the nurses’ role in preventing and handling conflicts with relatives 

consists of keeping in close touch with great understanding, good information and having a 

dialogue. Creating comfort, by making a good primary contact and letting the relatives 

contribute with their knowledge and thus make them feel essential, will get the relatives on 

the nurses’ side. Conflicts often appear when the health care resources run short and cause 

dissatisfaction and when the relatives’ bad conscience makes them wrongfully project their 

anger towards the nurse. To solve the problem, bringing a third part into the conflict can 

sometimes be a solution. Even though it may contest the will of the relatives and cause a 

conflict the nurse should always do what’s best for the patient, since her medical ability is 

greater. 
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1. Introduktion 
1.1 Litteraturgenomgång 

Att som anhörig tvingas se en släkting hamna på ett boende för vård av äldre är ofta en 

känslomässigt mycket påfrestande upplevelse. Anhöriga känner ofta skuld, att de sviker sin 

nära släkting, samtidigt som det på ett sätt är en lättnad (Lundh, Sandberg & Nolan, 2000; 

Nolan & Dellasega, 1999). Beslutet att låta en släkting flytta till ett äldreboende behöver 

heller inte betyda att den känslomässiga och psykologiska påfrestningen blir mindre, utan det 

som tidigare var en fysiskt krävande vårdgivare/vårdtagarerelation kan övergå till en minst 

lika krävande socioemotionell vårdgivare/vårdtagarerelation (Gaugler, Anderson, Zarit & 

Pearlin, 2004). I ett sådant här läge är det viktigt att sjuksköterskan låter anhöriga känna sig 

delaktiga i vården av sin släkting. Inom äldrevården, när den boende befinner sig i livets 

slutskede, är det viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar och aktivt stödjer de anhöriga i 

sin önskan att finnas till för sin döende släkting (Rosenfeld, Wenger & Kagawa-Singer, 

2000). En studie (Vuotilainen, Backman, Isola & Laukkala, 2006) visar också att det finns ett 

samband mellan god vårdkvalitet och i vilken utsträckning anhöriga upplever att de fått en 

adekvat mängd information av vårdpersonal och har givits möjligheten att delta i vården, samt 

i beslutsfattandet angående sin släkting. Även Kellett (2007) påpekar att få känna sig som en 

del av vårdkedjan är viktigt för att bibehålla en framtidstro. Samtidigt visar andra studier 

(Berglund, 2007; Finnema, de Lange, Dröes, Ribbe & van Tilburg, 2001) att det är på det här 

området som det största missnöjet hos anhöriga finns. De visar båda att kontakten och 

kommunikation med vårdpersonalen uppfattades som otillräcklig av anhöriga.  

 

Samarbetet mellan anhöriga och sjuksköterska är något som har visat sig vara viktigt och 

kommer att vara viktigt i framtiden (Weman & Fagerberg, 2006). I det samarbetet ingår att 

tillsammans arbeta mot en ömsesidig förståelse för varandra (Jeon, 2004).  

En studie (Weman, Kihlgren & Fagerberg, 2004) visar att även sjuksköterskan är av den 

uppfattningen att ett samarbete med anhöriga måste finnas och att ansträngningar bör göras 

för att förbättra det samarbetet. Friedemann, Montgomery, Maiberger och Smith (1997) 

beskriver i sin studie att anhörigas viktigaste funktion är att vara nåbar per telefon för att 

kunna rådfrågas om problem direkt rörande deras släkting. 

 

Det finns klara tendenser som pekar på att sjuksköterskan vill hålla en viss distans till 

anhöriga och att deras roll som en resurs i vården kan begränsas till exempelvis matning av 
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den boende, emotionell vård, deltagande i sociala aktiviteter och inte inkräkta på 

sjuksköterskans ansvarsområde (Bauer, 2006) och det finns också studier som visar att 

samarbetet ofta ser ut på det sättet (Ryan & Scullion, 2000). Även Hertzberg, Ekman och 

Axelsson (2003) visar att sjuksköterskan ser anhöriga som en resurs, men också att de kan 

uppfattas som krävande, att de tar upp mycket tid och är tålamodsprövande. Macdonald 

(2007) tar upp frågan om det verkligen är så att det i sjuksköterskans arbetsbörda tas hänsyn 

till den tid hon behöver lägga ner på kontakten med anhöriga. Detta indikerar att 

uppfattningen om hur man bäst tjänar patientens syfte skiljer sig mellan sjuksköterskan och 

anhöriga och att detta kan leda till konflikter, vilket också en annan studie visar (Nolan & 

Dellasega, 1999). Enligt Marziali, Shulman och Damianakis (2006) handlar det ofta om att 

anhöriga känner sig missförstådda och ignorerade, medan vårdpersonalen upplever att de 

ägnar oproportionerligt mycket tid åt att försöka tillmötesgå återkommande klagomål från ett 

fåtal anhöriga. Hertzberg och Ekman (2000) skriver att de erfarenheter anhöriga och 

vårdpersonal har av varandra, ofta är relaterade till meningsskiljaktigheter angående 

inflytande, deltagande, tillit och ansträngningar för att undvika konflikter. 

 

1.2 Problemområde  

Konflikter mellan sjuksköterskan och anhöriga är något som tar upp dyrbar tid som annars 

skulle kunna ägnas åt patienten, eller den boende och borde kunna undvikas i större 

utsträckning. Det har en kontraproduktiv inverkan på vården och påverkar också båda parter 

negativt i vardagen, vilket är onödigt då åtminstone de anhöriga redan befinner sig i en 

ansträngd och stressig situation. Författarna anser att det borde ligga i alla inblandades 

intresse att hitta vägar för att undvika att detta problem uppstår. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor inom äldrevården uppfattar sin 

roll, samt orsaker till och hur de hanterar konflikter som kan uppstå, i kontakten med 

anhöriga. 

 

1.4 Frågeställningar 

- Hur uppfattar sjuksköterskan sin roll i kontakten med anhöriga? 

- Vad orsakar konflikter med anhöriga? 

- Hur hanterar sjuksköterskan konflikter med anhöriga? 

 2



2. Metod 
2.1 Design 

Detta är en deskriptiv empirisk studie med kvalitativ ansats enligt Brink och Wood (2001). 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval och bestod av nio sjuksköterskor som var 

anställda på åtta olika äldreboenden i en kommun med ca 90 000 invånare i södra Norrland. 

Inklusionskriterierna var att intervjupersonen hade jobbat som sjuksköterska inom 

äldrevården i minst fem år och var anställd på ett boende som vårdade personer till livets slut. 

Urvalsgruppen bestod av åtta kvinnor och en man. Åldern på deltagarna varierade från 38-60 

år med en genomsnittsålder på 48,4 år. De hade jobbat som sjuksköterskor mellan 9-35 år, 

med ett genomsnitt på 18 år och som sjuksköterskor inom äldrevården mellan 6-35 år, med ett 

genomsnitt på 15,4 år. 

 

Figur 1. Deltagare. 

 

Deltagare 1 2 3 4 5 6* 8 

Ålder 53 60 43 44 38 41 60 

Antal år som sjuksköterska 21 35 19 10 9 21 12 

Antal år som sjuksköterska inom äldrevården  7 35 19 10 6 15 12 

* Manlig deltagare 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom åtta semistrukturerade intervjuer som genomfördes i enrum på 

respektive boende.  

 

2.4 Bortfall  

Ett av boendena som kontaktades var ett korttidsboende och föll därför bort, medan ett annat 

vid tiden för kontakt bara hade vikarier anställda med otillräckliga erfarenheter och föll av 

den anledningen bort.  

När intervjuerna hade genomförts togs dessutom beslutet att utesluta en av intervjuerna där 

två sjuksköterskor intervjuades samtidigt. Detta för att möjligheten till att de skulle ha 

påverkat varandra inte kunde bortses ifrån. 
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2.5 Tillvägagångssätt  

Författarna gjorde en lista över de 15 äldreboenden som fanns listade i telefonkatalogen för 

den berörda kommunen. Därefter kontaktades verksamhetschefen på det första boendet, för att 

få tillstånd av denne att tillfråga personalen på boendet om eventuellt deltagande i studien. 

Därefter tog författarna kontakt med sjuksköterskorna på den aktuella avdelningen och de fick 

själva komma överens om vem som skulle delta i studien. Denna procedur upprepades tills 

den tänkta kvoten på åtta intervjupersoner uppfyllts. Med bortfallet inräknat kontaktades 

sammanlagt tio äldreboenden, varav åtta uppfyllde inklusionskriterierna samtidigt som de var 

villiga att delta i undersökningen. De resterande fem boendena i kommunen kontaktades ej, 

men sparades som reserver, ifall kompletterande intervjuer skulle behöva göras. För att 

undvika att intervjupersonerna refererade till samma händelser ville författarna att deltagarna 

jobbade på olika boenden. I ett undantagsfall intervjuades två personer från ett boende. De 

ansvarade för olika avdelningar och författarna gjorde vid intervjutillfället bedömningen att 

intervjun kunde genomföras ändå och att risken för att de skulle referera till samma händelser 

var liten. I efterhand togs dock beslutet att exkludera intervjun ur studien eftersom risken för 

att de skulle ha kunnat påverka varandra inte kunde bortses ifrån.  

Innan intervjun genomfördes fick varje intervjuperson ta del av författarnas PM, som 

skickades till dem med post, för att få en uppfattning om vad studien handlar om. De fick 

också ta del av ett missivbrev där de informerades om hur intervjun skulle genomföras och att 

deltagandet var konfidentiellt och kunde avbrytas inom en viss tid efter intervjuns 

genomförande (Bilaga 1). Författarna valde dock att inte skicka sin frågeguide till 

intervjupersonerna i förväg, då de ville undvika att deltagarna övade in sina svar. 

Intervjuerna genomfördes under fyra vardagar mellan den 17-22 oktober 2007. Författarna 

satte sig tillsammans med intervjupersonen i ett avskilt rum på dennes arbetsplats. Totalt 

användes ett konferensrum, fyra arbetsrum och tre samtalsrum för att utföra intervjuerna. En 

av författarna ledde intervjuerna, medan den andre intog en mer observerande passiv roll och 

hade hand om tekniken, samt fyllde i med följdfrågor där det behövdes. Under intervjun 

ställdes fyra övergripande frågor angående sjuksköterskans roll i kontakten med anhöriga 

(Bilaga 2), sjuksköterskans samarbete med anhöriga, hur sjuksköterskan hanterar konflikter 

med anhöriga samt vad som orsakar konflikter med anhöriga. Dessa frågor kompletterades 

sedan med följdfrågor. Intervjuernas längd varierade från 26 min till 36 min, med en 

genomsnittslängd på ca 33 min. Samtliga intervjuer spelades in på ett digitalt media, 

konverterades i datorn och sparades sedan på åtta separata CD-skivor. De raderades därefter 
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från såväl det digitala inspelningsmediet som datorn. När resultatet hade färdigställts 

återfördes det till intervjupersonerna så att de fick möjlighet att reflektera över det och komma 

med synpunkter eller invändningar om de kände att de ville. 

 

2.6 Dataanalys 

Data har analyserats med hjälp av innehållsanalys som beskriven enligt Graneheim och 

Lundman (2004). De transkriberade intervjuerna har delats in i meningsenheter, som därefter 

kondenserats, delats in i subkategorier och slutligen i de fem huvudkategorierna. Författarna 

har konsekvent valt att plocka bort samtliga meningsenheter som inte var relevanta för 

frågeställningen. Eftersom tillgången på data var så pass stor som den var användes i 

resultatet dessutom endast de meningsenheter som ansågs tydligast representera varje kategori 

på bästa sätt. De meningsenheter som på något sätt låg i gränslandet mellan olika kategorier 

eller som var svårplacerade togs följaktligen bort. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Förutom de hos respektive avdelningschef har inga tillstånd behövt sökas. Intervjupersonerna 

deltog frivilligt i undersökningen och kunde avsluta sin medverkan när de ville. Detta 

informerades de om innan intervjun genomfördes. Intervjumaterialet har behandlats 

konfidentiellt och inga personer kommer att kunna identifieras i resultatet. 
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3. Resultat 
Resultatet kommer här att presenteras i löpande text. Data har delats in i fem olika kategorier 

och dessa är: Kommunikation och samarbete, att stötta anhöriga och skapa trygghet, 

anhörigas våndor, frustrationer och hur de tar sig uttryck, att se till den boendes bästa och 

slutligen försvårande omständigheter i sjuksköterskans yrkesutövande (Figur 1). Intervju 

nummer sju exkluderades ur studien och därför kommer endast citat från intervjuerna ett till 

sex, samt intervju nummer åtta redovisas. 

 

Figur 2. Kategorier. 

 

Kategorier 

Kommunikation 
och samarbete 

Att stötta 
anhöriga och 

skapa trygghet 

Anhörigas våndor, 
frustrationer och hur 

de tar sig uttryck 

Att se till den 
boendes bästa

Försvårande 
omständigheter i 
sjuksköterskans 
yrkesutövande 

 

3.1 Kommunikation och samarbete 

I den här kategorin kommer citat som rör hur kommunikationen och samarbetet verkar, 

både i syfte att hantera och förebygga konflikter. 

 

Sex av de deltagande sjuksköterskorna nämnde information och dialog som den viktigaste 

komponenten i relationen till anhöriga och som instrument till att förebygga och hantera 

konflikter. 

 

”I alla krig så är ju… dialogen en lösning va… //…// och skulle man snacka mer så skulle 

man ju minska på konflikterna…” (Deltagare 6) 

 

Två av deltagarna tog också upp faran i att missbedöma värdet av informationen till anhöriga 

eller att omedvetet minska på den, vilket kan leda till konflikter längre fram. 

 

”Jag som sjuksköterska kanske tror att den anhöriga har uppfattat den information som jag 

har gett, men inte alls har förstått. Eller så kanske man har glömt och sagt nånting. //…// 
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…det är inte av betydelse för mig då. Men för anhöriga kanske det är väldigt betydelsefullt.” 

(Deltagare 5) 

 

När det gäller information till anhöriga framkom det också att den har blivit viktigare med 

åren och att sjuksköterskan jobbar lite annorlunda nu jämfört med för 20 år sedan. 

 

”…ja, det har blivit mycket mer sånt nu än det var förr, att man informerar anhöriga. Det 

gjorde man inte förr.” (Deltagare 2) 

 

Anhörigas roll som informationskälla i vården av den specifika patienten är också mycket 

viktig. Det är sjuksköterskans uppgift att aktivt eftersöka och tillvarata den information och 

unika kunskap anhöriga besitter. Dels för att de ska känna sig delaktiga och dels för att kunna 

göra ett så bra jobb som möjligt. 

 

”…vi jobbar ju med levnadsberättelser där vi tar med väldigt mycket runt patienten, vad dom 

har varit, tyckt om, gjort och familj… //…// Det är för att vi ska hitta samtalsämnen, 

aktiviteter och saker och ting när vi skriver den personliga planen.”  (Deltagare 4) 

 

Tre av deltagarna tog också upp möjligheten att låta anhöriga delta aktivt i vården av sin 

släkting. Detta främst när denne befinner sig i livets slutskede. 

 

”Men ändå kommer dom varje dag och att man då tillåter den här personen och vara med 

och hjälpa till och mata och…  //…// Dom får, när nån blir sjuk och döende, dom sover över 

här och dom får vara här hur mycket dom vill…” (Deltagare 1) 

 

Att ha anhöriga med sig är viktigt för att förebygga konflikter. Sex av deltagarna i studien 

nämnde just denna aspekt. 

 

”Men visst… har man anhöriga med sig så fixar sig allt. Det är viktigt.” (Deltagare 6) 

 

Vidare i ämnet att förebygga och hantera konflikter så nämnde samtliga deltagare i studien att 

det kan vara bra att på ett eller annat sätt ta in en tredje part i diskussionen. Det kan handla om 

annan vårdpersonal eller verksamhetschef, som kan fungera som medlare eller avlastande 

stöd. 
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”Och så har det ju varit på sjukhuset också om nån har legat för döden och så här: Sschhh, 

alltså jag går inte in dit en gång till… //…// Då är det ju bättre att lämna över till nån, som 

fortfarande har tålamod…” (Deltagare 1) 

 

”…om anhöriga kanske inte alltid har bäst förtroende för mig utan det kanske är en 

undersköterska på en avdelning som dom känner att henne kan jag liksom prata med. Då får 

man ju inte känna sig kränkt…” (Deltagare 3) 

 

”…händer det att man inte når varandra så försöker vi alltså göra… då sätter vi oss ner flera 

aktörer givetvis…”  (Deltagare 6) 

 

Missförstånd nämndes som en stor bakomliggande orsak till konflikter av fem av deltagarna. 

Därför är det av stor vikt att man i största möjliga utsträckning undviker missförstånd och det 

gör man lättast genom täta kontakter och bra information. 

 

”…det är bra med kontakt. För det är då det blir mindre missförstånd och man har liksom en 

kontakt att nu gör vi si och nu gör vi…” (Deltagare 5) 

 

Två av deltagarna var väldigt noga med att betona vikten av att vara trygg, säker, rak och ärlig 

i kontakten med anhöriga. 

 

”Och då gäller det att vara säker i sig själv. //…// …vad jag tycker är bäst för den här 

boende. Och att man då lägger fram det så pass att anhöriga känner det.” (Deltagare 1) 

 

Endast en av de intervjuade sjuksköterskorna nämnde att man i så stor utsträckning som 

möjligt bör göra som anhöriga vill, då det sällan är på det viset att de har fel. 

 

”Har vi gjort fel så fullt ut… Absolut ska bara rätta till oss hela tiden även om… man, man i 

största möjligaste mån… gör vad anhöriga vill. //…// jag tror aldrig jag har stått i konflikt 

med att säga att… att ja den anhörigas åsikt har varit fel i omvårdnadssynpunkt utan… jag 

har aldrig stött på det.” (Deltagare 6) 
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En av deltagarna uppgav att man som sjuksköterska ibland kan ta till drastiska metoder för att 

få anhöriga att gå med på det man själv anser vara bäst, främst när anhöriga inte har så stora 

medicinska kunskaper. 

 

”Absolut, det är ju lätt då… ja, manipulera då. Ja och är man inte kunnig då inom sjukvården 

då så är det ju väldigt lätt och få kanske dit man vill då, sen finns det ju faktiskt dom som är 

inom sjukvården och då är det ju lite tuffare.” (Deltagare 5) 

 

3.2 Att stötta anhöriga och skapa trygghet 

Vidare på temat att förebygga och hantera konflikter visade resultatet att stöttning av 

anhöriga och trygghetsskapande var en viktig faktor. 

 

Fem av deltagarna i studien tog upp den första kontakten som en viktig del i sin roll som 

sjuksköterska. Den är viktig för att skapa trygghet för anhöriga. 

 

”…vi är jättenoga här hos oss att pensionären får, får inte flytta in på kvällar, får inte flytta 

in på helger och dom måste flytta in när ansvarig sjuksköterska jobbar.” (Deltagare 3) 

 

Andra exempel som kom fram, på hur man kan skapa trygghet var t ex att undvika behandling 

på sjukhus i den mån det är möjligt och att man förmedlar kunskap om åldrandet och döden. 

 

”…man ska undvika att skicka pensionärer på sjukhus, jag har nästan aldrig nån av mina på 

sjukhus, ja om dom bryter benet för då kan man ju inte operera hemma.” (Deltagare 3) 

 

”…genom kunskap då att man förmedlar hur det är. Hur det är att vara gammal och just det 

här inför döden det är jätteviktigt alltså att man inte känner den här paniken…” (Deltagare 8) 

 

Det framkom att stöttningen av anhöriga och att även ta deras problem på allvar också är en 

viktig del i sjuksköterskans roll. De ska känna att man finns till för dem också säger två av de 

intervjuade sjuksköterskorna.. 

 

”…dom sörjer och börjar sitt sorgearbete… //…// …med kunskap, med trygghet att dom ska 

kunna gå härifrån… känna att dom kan lämna ifrån sig att dom litar på oss så att dom kan 
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slappna av och ladda sina batterier för dom möten som dom har när dom kommer hit.” 

(Deltagare 4) 

 

”Att dom kan känna att eeeh, att man lyssnar på dom och att man försöker förstå dom. //…// 

Att dom ska känna att här finns jag för dom också.”  (Deltagare 3) 

 

I arbetet med dementa påpekades det att anhöriga kan ha svårt att acceptera och förstå varför 

deras släkting beter sig annorlunda. Då ingår det i sjuksköterskans roll att lyssna och stötta. 

Man kan även erbjuda sin närvaro i mötet mellan den boende och anhöriga. 

 

”Så oftast när man pratar med anhörig så är det ofta att lyssna. //…// Min mamma som alltid 

har varit så noga med hur hon ser ut, varför vill inte hon tvätta sig för? //…// Och stödja. 

Lyssna och stödja tror jag mest… att man gör.” (Deltagare 3) 

 

”När dom kommer… att man tar emot vid dörren, man följer med om patienten är på rummet 

så att man ser deras kontakt… //…// …att man frågar om dom vill att man ska vara med.”  

(Deltagare 4) 

 

3.3 Anhörigas våndor, frustrationer och hur de tar sig uttryck 

Den här kategorin berör främst vad som orsakar konflikter med anhöriga, där deras 

situation, hur de mår och på vilket sätt sjuksköterskan då bemöter dem visade sig vara 

de viktigaste faktorerna. 

 

Ett stort problem som kan tvinga sjuksköterskan att inta en vårdande roll även inför anhöriga 

är när anhöriga har orealistiska krav eller förväntningar på den boendes tillfrisknande. Det kan 

bottna i ett oförstående för den boendes situation. En av deltagarna i studien påpekade att 

detta särskilt gäller yngre anhöriga. 

 

”…många gånger kan det… vara så att… man… man har alltid ett hopp om att den anhöriga 

ska bli frisk. //…// Man ser inte att sjukdomen försämras…” (Deltagare 4) 

 

”Dom som är svårast egentligen med anhöriga är ju barnbarn. Dom har ju mest krav och 

dom tänker som om farmor är femtio år, man tänker inte att… vi kan inte göra dom yngre.” 

(Deltagare 2) 
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Fyra av de deltagande sjuksköterskorna tog upp problemet med att anhörigas egna dåliga 

samvete ofta resulterade i att man som sjuksköterska får ta emot skäll, men att man då får 

försöka förstå att det är situationen de egentligen är arga på. Det är en viktig del i 

sjuksköterskans roll, för att undvika att hamna i konflikt. 

 

”…eller oftast brukar det väl bottna också i att dom har så dåligt samvete då för sin 

anhörige, så att då tar man ut det på nån annan istället, fast man egentligen är arg på sig 

själv.” (Deltagare 1) 

 

”…det kan vara ganska mycket aggressivitet, ifrågasättande av saker och ting… Och visst ska 

man lyssna på men man ska också ha med sig att… att dom har väldigt dåligt samvete att 

försöka lämna ifrån sig nån…” (Deltagare 4) 

 

Ett annat förekommande problem är anhöriga som aldrig blir nöjda. Så fort ett problem är löst 

dyker ett annat upp och det kan gälla små triviala saker. Detta uppmärksammades av ett par 

av deltagarna i studien. 

 

”Och gör du en sak, har en åtgärd, dom har nånting som är ett problem och man lyckas hitta 

lösningen så finns det genast ett nytt problem, det är ganska vanligt. //…// …ett exempel kan 

vara att ett par strumpor kan vara borta. Ett par strumpor är inte hela världen men ett par 

strumpor kan bli en följetong på två, tre månader och då står det för nåt annat…” (Deltagare 

4) 

 

Konflikter inom familjen kan också vara en källa till frustration och sedermera konflikt även 

mellan sjuksköterska och anhörig, då det råder osämja exempelvis mellan syskon. Detta 

framkom i två av intervjuerna. 

 

”…det finns tre syskon, eller tre barn då, till den här anhöriga och dom är av olika åsikt. Och 

dom kanske inte ens pratar med varann. Och där har du asså, det är där dom största 

konflikterna uppstår!” (Deltagare 1) 
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”Hennes dotter var här varje dag och sökte mamman, sen hade hon en dotterdotter nere i 

Malmö som mamman inte ville att mormor skulle ha kontakt med, alltså det var ju tre stycken 

som hade konflikten.” (Deltagare 8) 

 

3.4 Att se till den boendes bästa 

I den här kategorin fokuserar författarna på vikten av att aldrig låta en konflikt med 

anhöriga gå ut över vården av den enskilda patienten. 

 

Även om anhöriga inte vill sin släkting något ont så kan deras önskemål ibland, om de 

uppfylls, leda till att den boende får en sämre omvårdnad. Detta är något som sjuksköterskan 

med sin större medicinska kompetens bör förstå och praktisera i sin yrkesroll, men det kan 

vara svårt att förklara utan att trampa någon på tårna och orsaka en konflikt. Att den boendes 

bästa alltid måste komma först, var något som framkom i fyra av intervjuerna. 

 

”Om det inte är väldigt orimliga grejer som dom vet att det här skulle lida till… leda till 

lidande för pensionären. Då är det min skyldighet att liksom inte bara åka tåg med, att 

faktiskt tala dom det för anhöriga, att det här är inget bra.” (Deltagare 3) 

 

”…om du verkligen vill att nu ska pappa ha dropp. Och då sätter jag det. Eller att doktorn 

då, som jag har ’jamen då gör vi det så att anhöriga ska vara nöjda’. Och då tycker jag 

liksom att man är ute och cyklar lite.” (Deltagare 1) 

 

Ibland kan sjuksköterskan tvingas att köra över anhöriga då deras krav skulle leda till verkligt 

lidande för den boende. 

 

”…jag har varit med om att anhöriga har velat att pappa inte ska få morfin i slutskedet. Men 

då blev det inte heller nån konflikt därför att vi gick in och sa att det måste han. Vi tog ett 

beslut, din pappa ska inte ha ont och då, då… då blev det ingen diskussion mer. Då förstod 

dom.” (Deltagare 3) 

 

I två intervjuer markerades det också att livsuppehållande insatser måste värderas mot den 

skada och det lidande de eventuellt skulle innebära för den boende. 
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”Ja då får man ju ta den tid det tar och sitta och prata och prata, vad händer om han får 

dropp, hur reagerar kroppen då och vad är det som händer, lever han två, tre veckor längre 

och för vem lever man längre?” (Deltagare 8) 

 

”Och verkligen påpeka då också att man förlänger inte livet med då utan att man förlänger 

döendet. Och när dom väl förstår det, då tycker jag liksom att… //…// …man måste inte hela 

tiden göra nåt, utan man ska bara göra det bästa.” (Deltagare 1) 

 

3.5 Försvårande omständigheter i sjuksköterskans yrkesutövande 

Resultatet visade också att det finns flera faktorer som negativt påverkar 

sjuksköterskans förutsättningar att utöva sitt yrke och att detta ibland kan leda till 

konflikter. 

 

Fyra av deltagarna i studien nämnde bristen på resurser inom sjukvården som en källa till 

konflikter. Att inte kunna tillgodose anhörigas önskemål p g a exempelvis personalbrist eller 

att inte kunna matcha den vård som de anhöriga själva tidigare gett sin släkting.  

 

”Vissa anhöriga tycker att det är alldeles för lite personal och då blir dom arg för att mamma 

inte får den uppmärksamhet som då anhöriga tycker och… och det kan ju inte vi påverka.” 

(Deltagare 1) 

 

”…vi har ju en pensionär som bor här nu som har bott med sin dotter… Och det är klart att 

hon har gett honom en otrolig omvårdnad som vi inte kan ge kanske här. Och det tar ju tid 

kanske för henne att inse att så här är det och det går inte att göra något åt det.” (Deltagare 

8) 

 

I två intervjuer påpekades också att en del anhöriga har alldeles för stora, ibland orealistiska, 

förväntningar på de resurser som ska finnas tillgängliga. 

 

”…men oftast kan det ju vara att dom kanske har en överdriven tro på att det ska vara ännu 

bättre än det är. Men det är ju inte fel att tycka att det ska vara ännu bättre. //…// …det får 

man ju försöka förklara då att vi kan inte ha 24 timmars övervakning på din mor, det går inte 

hela tiden.” (Deltagare 6) 
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”…vi kan inte ha en person sittandes bredvid alla… men det berättar vi när dom kommer och 

dom kan bli näst… nån har nästan blivit arg och varit på väg härifrån, vi har en som gått 

härifrån därför att det var vad dom trodde. Och det är ett… orimligt krav…” (Deltagare 4) 

 

En annan försvårande omständighet som en av de deltagande tog upp var att Internets intåg 

kan försvåra kontakten med anhöriga på så sätt att det är lättare för dem att få tag i 

information som inte alltid är bra information. Även bra information kan tas ur sin kontext 

och skapa oegentligheter. 

 

”…alltså dom som är angelägna dom går ju in och tittar på nätet och dom kan ju läsa sig till 

vad… och det är ju tyvärr så att man läser sig till alldeles för mycket och… Skulle alla gå 

efter vad som står i FASS så allting, man skulle inte vilja ta en tablett.” (Deltagare 2) 

 

En av de deltagande sjuksköterskorna uppmärksammade också att det finns klara 

prioriteringar att göra i jobbet, att det finns vissa saker som ingår i yrkesrollen som känns 

mindre viktiga. 

 

”Tyvärr då, som sjuksköterska så läggs det hela tiden på massa saker som jag tycker är helt 

oväsentliga, som man måste göra, skriva fallrapporter på alla fall till exempel, det tycker jag 

är…” (Deltagare 3) 
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4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 

Sjuksköterskans roll i mötet med anhöriga består i att med täta kontakter, stor förståelse, god 

information och en bra dialog förebygga och hantera konflikter med anhöriga. Sjuksköterskan 

får anhöriga med sig genom att skapa trygghet, bl a via en bra första kontakt och att låta 

anhöriga bidra med sina kunskaper och känna sig delaktiga. Konflikter uppstår ofta då 

anhörigas dåliga samvete gör att de missriktar sina aggressioner, samt när resurserna inom 

vården tryter och orsakar missnöje. Det är lämpligt att ibland ta in en tredje part i konflikten 

för att lösa den. Sjuksköterskan skall också, med sin större medicinska kompetens, alltid göra 

det som är bäst för patienten, även om det strider mot anhörigas vilja och kan orsaka konflikt. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Det viktigaste i sjuksköterskans roll i kontakten med anhöriga visade sig vara att skapa en god 

kommunikation och att anhöriga får känna sig delaktiga genom att få chansen att bidra till 

vården genom den unika kunskap de besitter om sin släkting, vilket stämmer bra överens med 

Ryan och Scullion (2000) och Hertzberg, et al (2001). Delaktigheten, tillsammans med 

förmågan att skapa trygghet, var också en framträdande faktor i sjuksköterskans roll för att 

förhindra att konflikter uppstår och det uppmärksammas också av Nolan och Dellasega 

(1999). Resultatet visade också att man ska akta sig för att missbedöma värdet av information 

till anhöriga, då det kan bidra till missförstånd och orsaka konflikt. Det kan vara irriterande 

för anhöriga att känna att de själva hela tiden måste eftersöka information istället för att få den 

till sig spontant från sjuksköterskan (Hertzberg, et al, 2001). Anhöriga måste kunna känna att 

sjuksköterskan finns till även för dem, vilket också påpekas i litteraturen (Hertzberg & 

Ekman, 2000). Badger (2005) skriver också att sjuksköterskan stödjer både patienten och 

anhöriga, men när patienten inte är vid medvetande är det de anhöriga man stöttar. 

 

Resultatet visade också att konflikter ofta kan uppstå till följd av att anhöriga inte kan 

kontrollera sina känslor och missriktar sin ilska över situationen så att den drabbar 

sjuksköterskan. Detta stämmer näst intill ordagrant med vad som framkommer i Hertzberg, et 

al (2003). De anhöriga kan också ha problem med konflikter sinsemellan, intrafamiljärt. Det 

är också något som kan påverka hur de uppträder inför sjuksköterskan och resultera i dispyter 

(Marziali, et al, 2006). En annan källa till konflikter som också har starkt fäste i litteraturen är 

den brist på resurser som sjuksköterskan arbetar under, vilket kan handla om att inte ha 
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möjligheten att ta sig den tid som anhöriga finner nödvändigt (Nolan & Dellasega, 1999; 

Wetle, Shield, Teno, Miller & Welch, 2005). Då ingår det i sjuksköterskans roll att noggrant 

förklara för anhöriga vilka förutsättningar som gäller (Nolan & Dellasega, 1999). Det kan 

också vara på det viset att sjuksköterskan, trots upprepade ansträngningar för att lösa de 

problem anhöriga upplever finns, aldrig lyckas göra dem helt nöjda (Bauer, 2006).  

 

Möjligheten att ta in tredje part i konflikten för att lösa den var inte så frekvent 

förekommande i litteraturen, men i vår studie togs det upp av samtliga deltagare. Marziali, et 

al (2006) tar dock upp att en utomstående part kan vara till hjälp för att förtydliga där det skett 

missförstånd och för att kunna tillmötesgå anhörigas önskemål. 

 

Resultatet visar också med stor tydlighet att sjuksköterskan aldrig får låta patienten lida till 

följd av anhörigas önskemål även om det kan bidra till att en konflikt uppstår. Situationer som 

dessa kan ofta uppstå när den boende befinner sig i livets slutskede och de livsuppehållande 

åtgärderna måste värderas mot hur mycket eventuellt lidande de skulle innebära för 

vederbörande (Zuzelo, 2007; Street, Love & Blackford, 2005; Badger, 2005). 

 

4.3 Metoddiskussion 

När metod för studien skulle bestämmas var författarna överens om att kvalitativa intervjuer 

tjänade studiens syfte bäst, då det var olika sjuksköterskors individuella upplevelser av sin 

roll, samt hur de hanterar konflikter som kan uppstå, i kontakten med anhöriga som man 

avsåg att beskriva.  

 

Då intervjuformen skulle bestämmas ansåg författarna att åtminstone ett par fasta frågor var 

nödvändiga att ställa, för att hålla intervjupersonen inom ämnet och inte hamna på diverse 

sidospår. Författarna kände också att ett utrymme för viss improvisation behövdes, då man i 

förväg inte kunde veta vilken karaktär varje intervju skulle ta. Därför antogs formen av 

semistrukturerade intervjuer, med fyra fasta frågor och stort utrymme för följdfrågor. 

Vid transkriberingen valde författarna att avstå från all språklig redigering, förutom då namn 

på personer eller vårdavdelningar nämndes, då de helt sonika togs bort. Alla citat i resultatet 

är exakt återgivna från intervjutillfället, frånsett att vissa stamningar eller felsägningar tagits 

bort för att behålla fokus på citatets innehåll. 
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Då undersökningsgruppen skulle utses kändes ett bekvämlighetsurval som det enda 

alternativet. Detta främst på grund av tidsbrist, men också för att det är det enklaste valet. I 

efterhand är författarna av den uppfattningen att undersökningsgruppen också blev en väldigt 

heterogen samling sjuksköterskor där åldersspridningen och yrkeserfarenheten var varierad, 

vilket åtminstone gör studien representativ nationellt sett. Att en av de sju intervjupersonerna 

var man är heller ingen nackdel, även om det troligtvis inte kan ses som representativt att var 

sjunde sjuksköterska inom äldrevården är man.  

 

Sättet författarna genomförde intervjuerna på, med en av dem som ansvarig för det mesta av 

dialogen med intervjupersonen och den andre som intog en mer passiv roll med ansvar för 

tekniken, dock inte utan möjligheten att bidra med följdfrågor, var ett konsekvent och säkert 

upplägg för att minska risken för olikheter i intervjuerna. Författarna intog samma roller vid 

varje intervjutillfälle, med ett undantag där rollerna byttes till följd av att den som annars 

ledde intervjuerna var bekant med intervjupersonen. Detta för att undvika bias. 

En nackdel med att göra en intervjustudie var att författarna successivt blev säkrare i sin roll 

som intervjuare och därmed fick ett bättre flyt i de senare intervjuerna. Dessutom fanns risken 

att författarna, med den information de fick från de tidigare intervjuerna, ställde sina 

följdfrågor med denna information i åtanke, även om det inte var medvetet. 

 

Något som författarna märkte ganska tidigt, var att ordet konflikt av många deltagare 

upplevdes som ett väldigt starkt ord och kanske hade det varit bra med en klar definition av 

vad författarna menade med ordet innan studien genomfördes. En annan aspekt som 

uppmärksammades var den att författarnas inledande fråga av många deltagare upplevdes som 

väldigt tung och stor och de tycktes inte riktigt vara förberedda på det. Författarnas avsikt 

med denna fråga var att få intervjupersonen att komma igång ordentligt och få prata fritt om 

ämnet, innan det fokuserades på mer specifika saker. Denna reaktion hade kunnat undvikas 

om författarna hade valt att skicka sin frågeguide till deltagarna i förväg, men då hade de å 

andra sidan kunnat ”repetera” in sina svar och i efterhand anser författarna att beslutet de tog 

var rätt och att intervjuerna trots allt blev lyckade. 

 

Resultatet återfördes till intervjupersonerna för att de skulle få chansen att läsa igenom det 

och komma med sina eventuella kommentarer och åsikter. Ingen av deltagarna i studien hade 

några invändningar. 
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Valet av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) var naturligt då det är en 

effektiv och flitigt använd metod för att analysera kvalitativa data. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Kontakten med anhöriga har blivit en väldigt central del av vården i stort och inom 

äldrevården blir det än mer påtagligt, eftersom man där har att göra med de anhöriga under en 

längre period. Då är det av extra stor betydelse att sjuksköterskan skapar en bra relation till 

anhöriga, då eventuella konflikter och meningsskiljaktigheter kan pågå i åratal.  

Det blir också lättare och lättare för gemene man att införskaffa sig kunskaper om vården och 

diverse sjukdomstillstånd, via Internet och andra media. Detta medför att det blir mer 

krävande att tillmötesgå de anhöriga och tar upp mer och mer av sjuksköterskans tid. Denna 

utökade arbetsbörda kompenseras inte med utökade resurser, vilket ökar pressen på 

sjuksköterskan. Studien visar också att detta är en vanlig orsak till att konflikter med anhöriga 

uppstår. 

 

Författarna är av den uppfattningen att ytterligare forskning på området behöver göras, såväl 

ur sjuksköterskans som ur de anhörigas perspektiv.  

 

Denna studie visar att kommunikationen är det mest centrala i relationen mellan 

sjuksköterskan och anhöriga. Men det finns tecken på att denna kommunikation ofta är 

bristfällig (Dunne, 2005; Hertzberg & Ekman, 2000). Förbättringar på området är nödvändiga 

för att öka förståelsen och respekten mellan sjuksköterskan och de anhöriga. Försök till detta 

har gjorts via interventioner med goda resultat (Pillemer, Suitor, Henderson Jr, Meador, 

Schultz, Robison & Hegeman, 2003; Robison, Curry, Gruman, Porter, Henderson Jr & 

Pillemer, 2007). 

 

Författarna är av den uppfattningen att tydligare och klarare riktlinjer för hur samarbetet och 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och anhöriga skall fungera. I grunden bygger 

förhållandet mellan de båda på en intressekonflikt och det vore bra för båda parter om det 

fanns klara direktiv för hur stort inflytande anhöriga ska ha i vården av deras släkting. 
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Information till personer som deltar i studie för C-uppsats 
 
 

Vi heter David Björk och Henrik Larsson och går sista året på sjuksköterskeprogrammet vid 
Högskolan i Gävle. För vår c-uppsats ska vi göra en intervjustudie som syftar till att beskriva 
hur sjuksköterskor på äldreboenden uppfattar sin roll, samt orsaker till och hantering av de 
konflikter som kan uppstå, i kontakten med anhöriga. Du har blivit tillfrågad att delta och till 
vår stora glädje också tackat ja. 
 
Innan intervjun genomförs enligt överenskommen tid och plats skickar vi nu vårt PM till dig 
för att du skall kunna bilda dig en uppfattning om vad vår studie handlar om. Genomförandet 
av intervjun kommer innebära att vi spelar in den på ett digitalt media. Den kommer sedan att 
konverteras i datorn och brännas på en separat CD-skiva. Vi kommer därefter att radera den 
från såväl vårt digitala inspelningsmedia som ifrån datorn. 
 
Du deltar i den här studien helt frivilligt och kan avbryta intervjun när du vill. Om du i 
efterhand känner att du vill avbryta din medverkan så går det också bra, så länge vi ej har 
hunnit bearbeta intervjumaterialet. När vi har gjort det kommer vi inte att veta vilket material 
som kommer från just din intervju och det blir därför svårt att ta bort det ur studien. 
 
När resultatet är sammanställt kommer vi att skicka det till dig per post så att du kan ta del av 
det och komma med dina åsikter och reflektioner, innan uppsatsen färdigställs. När uppsatsen 
är helt klar kommer du att få ett eget exemplar skickat till dig. Detta beräknas ske någon gång 
under mars månad 2008. 
 
Vid frågor, kontakta författarna eller deras handledare. 
 
 
 
 
____________________________                      ____________________________ 
David Björk                                                          Henrik Larsson 
 
 
Handledare: Urban Torstensson 
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Frågeguide för intervjuer inför c-uppsats. 
Hur uppfattar du din roll som sjuksköterska i kontakten med anhöriga? 

Hur tycker du att samarbetet med anhöriga bör fungera? 

Hur hanterar du konflikter med anhöriga? 

Vilka orsaker utlöser konflikter med anhöriga? 

 

 


