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Sammanfattning 
  

Bakgrund: 

 

 

 

Sjuksköterskor som vårdar svårt sjuka döende patienter konfronteras dagligen 

av sorg, frustration och svårvärderade symtom, där även etiska och kulturella 

aspekter ingår. I en allt mer personcentrerad och mångkulturell vårdmiljö ökar 

förväntningar och krav på sjuksköterskans yrkeskunskap.  

 

Syfte: 

 

Syftet med studien är att belysa etiopiska sjuksköterskors erfarenheter av 

patienters uttryck för skuld och skam i palliativ hemsjukvård i Addis Ababa, 

Etiopien, samt illustrera efterföljande omvårdnadshandlingar. 

 

Metod: 

 

 

 

Resultat: 

 

 

 
 
 
 
 
 

Slutsats: 

Studien baseras på sjuksköterskors erfarenheter. Fokusgruppsdata insamlades 

under våren 2013, i Addis Ababa i Etiopien. Ljudinspelad data transkriberades 

och analyserades med stöd av kvalitativ systematisk textkondensering.  

 

Sjuksköterskornas erfarenheter visar att skuld- och skamkänslor i samband med 

obotlig sjukdom hör nära samman med tidigare livshandlingar. Skuld-och 

skamkänslor kunde enligt sjuksköterskorna vara såväl kulturellt som 

individuellt betingat. Kval sågs ibland leda till social och existentiell isolering.  

Sjuksköterskans roll var bekräftande och stödjande.  

 

I den här studien visar Etiopiska sjuksköterskors erfarenheter att svårt sjuka 

och döende patienter uttrycker skuld-och skamkänslor som kan leda till 

isolering. Sjuksköterskors medvetenhet om existentiella kval ur kulturella 

perspektiv kan främja en personcentrerad omvårdnad vid livets slut. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, skuld, skam, sjuksköterskors erfarenheter 

 

 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
Background:   

 

 

 

 

 

Aim: 

 

 

 
 

Methods: 

Nurses who care for terminally ill and dying patients are daily confronted 

with underlying emotions such as grief and frustration including ethical and 

cultural dimensions. In a more person-centered, multicultural healthcare 

environment, the expectations and demands on nurses' professional 

knowledge increases. 

 

The purpose of this study is to elucidate Ethiopian nurses' experiences of 

patients expressions of guilt and shame in palliative care in Addis Ababa, 

Ethiopia, and to illustrate subsequent nursing actions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The study is based on nurses' experiences. Focus group data were collected 

during the spring of 2013, in Addis Ababa, Ethiopia. Recorded audio data 

was transcribed and analyzed in accordance with qualitative systematic text 

condensation. 

 

Results:  Nurses' experiences show that guilt and shame associated with incurable 

disease is closely related to past life deeds. Nurses' reported that patients 

often interpret diseases to their life choices and actions. Guilt and shame 

could, according to the nurses be both culturally and individually determined. 

The agony was sometimes seen to lead to social and existential isolation. The 

nurses’ role was confirmatory and supportive.  

Conclusions: 

 

 
 

 

 

Keywords: 

This study shows Ethiopian nurses' experiences to seriously ill and dying 

patients expressing guilt and shame that can lead to isolation. Nurses' 

awareness of existential agony from the cultural perspective can promote a 

person-centered care at the end of life. 
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Förord 

Intresset för arbete utomlands var en av anledningarna till valet att bli sjuksköterska. En annan 

anledning var drivkraften att understödja svårt sjuka och utsatta människor. När det i mitt 

arbete inom palliativ vård gavs möjlighet att samarbeta med ett hospice i Etiopien kunde båda 

mina avsikter som sjuksköterska tillfredsställas. Kontakten med hospicet möjliggjorde att 

praktikdelen inom specialistprogrammet med inriktning mot palliativ vård kunde förläggas i 

Etiopien. I samband med planeringen av praktiktiden väcktes idén om att samla in data från 

sjuksköterskorna i Etiopien, med förhoppning om underlag till en magisteruppsats. 

 

 

 

 

 

 
                                "Samvetet är människans skuldebok" 

 (Ordspråk). 
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Inledning  

I palliativ hemsjukvård vårdas personer med obotbara sjukdomar. Att arbeta som sjuksköterska 

i dödens närhet innebär förutom dödsprocessens specifika omvårdnadsåtgärder ofta existentiellt 

bemötande till både patienter och närstående. Under mina yrkesverksamma år inom palliativ 

vård har funderingar kring emotionerna skuld och skam vid flera tillfällen uppkommit. Främst 

på grund av att skuld- och skamkänslor ofta är svåra att förmedla, vilket kan leda till felaktiga 

tolkningar. Nyfikenheten ligger främst i hur dessa känslor kan påverka människan i samband 

med obotlig sjukdom. 

Bakgrund  

I bakgrunden beskrivs palliativ vård utifrån filosofi och globalisering. Vidare beskrivs 

sjuksköterskans utmaningar i dödens närhet och teoretisk inspiration. Därefter definieras 

begreppen skuld och skam för att slutligen förtydliga problemområdet.  

Palliativ vård 

I takt med den palliativa vårdformens utveckling har patientens existentiella välbefinnande 

alltmer uppmärksammats (Boston & Mount, 2006; Clark, 2008), särskilt genom inflytande av 

sjuksköterskan, kuratorn och läkaren Cicely Saunders (Clark, 2008). Förutom identifiering av 

dödsprocessens specifika symtom uppmärksammar vårdformen även psykosocial omsorg i 

livets slut (Beck Friis & Strang, 2005; Nationella rådet för Palliativ vård, 2008). Utvecklingen 

har gått ifrån hantering av fysisk smärta till att identifiera ”total pain”, en omvårdnad som 

inbegriper emotionell, social och andlig smärta (Gracia, 2002; Strang, Strang, Hultborn & 

Arnér, 2004).  

Palliativ vårdfilosofi 

Palliativ vårdfilosofi anses vara en viktig komponent för att upprätthålla en holistisk 

omvårdnad i dödsprocessen (Wallerstedt, Sahlberg- Blom, Benzin & Andershed, 2012). 

Vårdformen bedrivs vid obotlig sjukdom, när all medicinsk behandling och omvårdnad utförs i 

symtomlindrande syfte (Beck-Friis & Strang, 2005; Kaasa, 2001). Vården innebär aktiva val av 

såväl medicinspecifika som omvårdnadsinriktade handlingar och sjuksköterskan bör vara 

medveten om att det finns existentiella behov som behöver tillfredsställas i patientens närhet 

(Ahlner-Elmqvist, 2001).               
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Vårdfilosofin är holistisk med avsikt att främja livskvaliteten hos såväl patienter som 

närstående. Ursprunget är hospicefilosofiskt och grundar sig i humanistiska kristna värderingar. 

Framträdande begrepp är medmänsklig kärlek och människans frihetsberättigande (Ternestedt, 

2007). Döden bör betraktas som en normal livsprocess som varken påskyndas eller fördröjs 

(World Health Organisation [WHO], 2011). Dödsprocessen hanteras livsbejakande genom att 

understödja livet fram till döden (Brattgård, 2005). Främst genom att lindra det lidande som hot 

om liv medför.                

 Meningsfull omvårdnad beskrivs vara sjuksköterskans förmåga att bibehålla den enskilda 

individens värdighet (Rinell Hermansson, 2007). Framförallt bör strävan vara att bevara 

människans identitetsvärdighet (Nordenfeldt, 2010). Genom vårdpersonalens förmåga att 

understödja autonomi och integritet kan patientens värdighet upprätthållas (Arlebrink, 2006). 

Att ta hänsyn till enskilda vårdbehov och möjligheter förstås som sjuksköterskans förmåga att 

lyssna in patientens livstolkning och sjukdomsupplevelse. Beaktas människans livsvärld och 

situation möjliggörs en personcentrerad omvårdnad (Ternestedt & Andershed, 2013). Kan 

enskilda vårdbehov tryggas i dödsprocessen främjas livskvaliteten och människans individuella 

anspråk på en värdig död kan tillgodoses (Ternestedt, 2007).  

Palliativ vård ur globala perspektiv 

I Sverige har möjlighet till att erhålla specialiserad palliativ vård utvecklats och förbättrats 

sedan 2000-talet (Socialstyrelsen, 2006). Idag finns både utarbetade riktlinjer (Socialstyrelsen, 

2013) och fastställda vårdprogram (Regionala Cancercentrum i Samverkan, 2012) för palliativ 

vård. Trots ökat intresse för vårdformen (Ternestedt & Andershed, 2013) finns fortfarande flera 

brister. Tillgången till palliativ vård är ojämnt fördelad över landet. Bland annat påverkar 

diagnos, ålder och bostadsort tillgången (SOU, 2001:6), vilket medför att alla döende patienter 

inte kan erhålla palliativ vård (Socialstyrelsen, 2006).             

 Trots att palliativ vård expanderar globalt (Johnston & Smith, 2006; Lynch, Connor & 

Clark, 2013) och vårdformen är en praktiserande specialitet inom hälso- och sjukvården 

(Johnston & Smith, 2006) upplever miljontals patienter runt om i världen onödigt lidande på 

grund av bristfällig palliativ vård. Otillräcklig symtomlindring vid livet slut innebär ett 

hälsoproblem för hela världen. Genom WHO:s intentioner av palliativa vårdprogram 

skräddarsys processer och strategier som möjliggör integrationen i varje land (Stjernswärd, 

Foley & Ferris, 2007). Dock samverkar utvecklingen av palliativ vård med landets generella 

syn på döden och döendet. Det betyder att mänskliga erfarenheter, kulturella mönster och 
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tolkningar påverkar utvecklingen i varje land. De förändringar som exempelvis sker i 

Västeuropa, genom specialiserad palliativ vård och hospicerörelser, kan således vara olämpliga 

i andra kulturer (Seale, 2000).                      

 I Afrika är främst anhöriga ansvariga för omvårdnaden när den egna förmågan brister (Dike, 

Onwujekwe, Ojukwu, Ikeme, Uzochukwu, & Shu , 2006; Norrström, 2010), men behovet av 

palliativ vård har under de senaste åren blivit betydande och hospicerörelser expanderar över 

hela kontinenten (Lynch et al., 2013). Förutom utbredningen av HIV/AIDS ökar 

cancerförekomsten och de flesta cancerpatienter diagnostiseras i ett palliativt stadium 

(Wairagala, 2010). Ett omfattande problem är att endast 5 % av Afrikas befolkning har tillgång 

till palliativ vård (Grant, Downing, Namukwaya, Leng & Murray, 2011) och behandling av 

exempelvis kemoterapi (Wairagala, 2010). Forsknings- och utvecklingsbehovet är således stort, 

stödjande insatser i Afrika bör främst riktas mot politiska beslut, utbildning och 

läkemedelstillgång (Clark, Wright, Hunt & Lynch, 2007). Flera organisationer, WHO, FN och 

African Palliative Care Association (APCA), riktar sina resurser för att expandera och integrera 

palliativ vård i Afrika (WHO, 2012).                    

 Etiopien ingår tillsammans med fyra andra afrikanska länder- Botswana, Tanzania, Uganda, 

Zimbabwe- i ett omfattande utvecklingsprojekt för palliativ vård. Målet är att förbättra 

livskvaliteten för framförallt HIV/AIDS- och cancerpatienter genom gemensamma 

hälsofrämjande strategier och palliativa vårdprogram (WHO, 2012). Primärvårdssystemet i 

Etiopien orättvist fördelat över landet (Dye, Bogale, Hobden, Tilahun, Hechter, Deressa, Bize´, 

& Reeler, 2010). Av landets 91 miljoner invånare (SIDA, 2013) lever 82,5 % på landsbygden 

(Onyeka, Velijanashvili, Abdissa, Manase & Kordzaia, 2013) och vårdtillgången är beroende 

av geografisk tillhörighet. I huvudstaden Addis Ababa finns exempelvis landets enda 

strålningsapparat, vilket genererar i att få patienter kan erbjudas en adekvat behandling vid 

livshotande cancersjukdom (Norrström, 2010). Trots detta anses befintligt sjukvårdsystem 

outnyttjat, nära hälften av patienterna väljer alternativa behandlingsmetoder (Reniers & 

Tesafai, 2009). Många svårt sjuka patienter är även ekonomiskt utsatta. Begränsad tillgång till 

ekonomisk eller praktisk hjälp från anhöriga innebär att familjens vårdkostnader ofta 

överskrider deras tillgängliga resurser (Sagbakken, Frich & Bjune, 2008). Patienternas lidande i 

Etiopien är omfattande och vårdpersonalens kunskapsbehov är betydande. Förutom de 

sjuksköterskor som arbetar på hospice saknas generellt såväl praktisk som teoretisk kunskap 

inom palliativ vård, även om inställningen till vårdfilosofin är positiv. På grund av begränsad 

palliativ vård och sen diagnostik hamnar många döende på akutsjukhus där sjuksköterskor ofta 
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saknar kunskap om döende patienters existentiella frågor (Kassa, Murugan, Zewdu, Hailu & 

Woldeyohannes, 2014).   

Sjuksköterskans utmaningar i dödens närhet 

I närheten av den döende patienten och deras anhöriga utsätts sjuksköterskan inom 

specialiserad palliativ vård för många utmaningar. Förutom yrkeskravet, fördjupad kunskap 

som berör kulturella och existentiella aspekter på döden samt påföljande copingstrategier 

(SFPO & Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2008), väcker konfrontation med döende tankar 

om den egna döden (Arlebrink, 2006).  

Existentiella utmaningar 

Medvetenhet om livets slut omfattar en särskild del i mänskligt liv. I dödens närvaro berörs 

människans existentiella smärta när frågor om livets mening och dödsuppfattning ställs (De 

Marinis, 1998). När döden präglar vardagen blir situationen unik, den trygga vardagen fylls av 

en okänd tillvaro som obönhörligt väcker tankar om livet som levts (Qvarnström, 1993). 

Funderingar som dessa berör även upplevelser av framgång, misslyckande, försummelser eller 

missade chanser (SOU 2001:6). Tankar om mänskligt val- eller icke val kan väcka existentiellt 

lidande (Bolmsjö, 2002) och skuld-och skamkänslor. Existentiella kval beror enligt Yalom 

(1980) på att människan påminns om livets ändlighet och slutlig separation i samband med 

livsvalen. Frågeställningar som berör livets mening är enligt Frankl (2006) och Wikström 

(1990) ursprunget till människans grundstämning och följaktligen existentiella ångest. 

Livsåskådningsfrågor handlar således inte enbart om Gudstro, frågor om liv och död eller 

oändligt liv, utan innefattar hela världsbilden och den enskilda människans grundvärderingar 

(Lundin, 2005; SOU 2001:6).                    

 Frågor som berör människans existens är betydande för palliativ vård, särskilt i samband 

med smärtlindring (Strang, 2003; Strang et al., 2004). Att kunna urskilja patienters behov av 

existentiell omvårdnad ligger i sjuksköterskans kompetens och kreativa förmåga till andligt 

ethos (Wright, 2008). Sjuksköterskans utmaning är att under ständig närvaro av döden kunna ta 

hänsyn till hur integritet, respekt och värdighet kan bevaras hos patienter i dödsprocessen (De 

Marinis, 1998). Studier bevittnar att existentiellt lidande visar sig öka när patienter bemöts 

respektlöst eller inte blir tagna på allvar (Sand & Strang, 2006) även otillräckligt engagemang 

visar sig öka patientlidandet (Krook, 2007; Österlind, 2009).   
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Kulturella utmaningar 

Inom forskning används ofta Taylors (1871:1) definition av kultur. Beskrivningen liknas vid en 

komplex helhet inbegripande av religion, trosuppfattning, kunskap, lagar, konst, sedvanor, 

levnadssätt och förmågor som erfars i samhället vi lever i (Ahmadi, 2008). Människans kultur 

inverkar på världsuppfattningen, föreställningar om andra och om oss själva, men också om 

vad som är sant eller falskt. Kulturen fungerar således som en referensram, ett sätt att 

strukturera sin omgivning (Hanssen, 2007).              

 Kulturmöten kan föranleda såväl negativa som positiva effekter. Negativa effekter leder till 

kulturkonfrontation och beskrivs närmast bero på bristande respekt och förståelse. Positiva 

effekter leder till kulturdialog och erhålls genom påvisad respekt och ömsesidighet (Barbosa da 

Silva & Lindquist, 2003). Kultur kan uttryckas såväl explicit som implicit (Ahmadi, 2008). 

Exempel på implicita uttryck är smärtreaktioner och moral, referensramar som kan föras vidare 

från en generation till en annan (Hanssen, 2007).             

 Kulturell kunskap anses vara en viktig aspekt för att kunna förstå människans specifika 

hållning och religiösa tillhörighet inom olika kulturer (Vydelingum, 2006). Kunskap om 

kulturer bör vara en pågående medvetandeprocess (Purnell, 2002), en färdighet i kulturellt 

engagemang och kommunikativ förmåga (Vydelingum, 2006), som bidrar till följsamhet i 

omvårdnaden (Purnell, 2002). Kulturella bekymmer medför ofta att sjuksköterskan inte kan 

upprätthålla en individanpassad omvårdnad. Hinder i omvårdnaden beror till stor del på 

språkförbistringar eller kulturella missförstånd (Ekblad, 2000; Richardsson, Thomas & 

Richardson, 2006), men också att sjuksköterskan tvingas bemöta främmande synsätt på 

sjukdom och död (Richardsson et al., 2006). Respekt för både individuella och kulturella 

aspekter av döden och döendet är en viktig del för att kunna upprätthålla en god vård (Ekblad, 

2000).                            

 Flera studier visar på sjuksköterskans bristande kulturkompetens (Chevannes, 2002). Både 

sjuksköterskor (Richardsson et al., 2006) och patienter (Hamilton & Essat, 2008) upplever 

avsaknad av den kulturella kunskap som krävs för att kunna utgå från patientens perspektiv 

(Richardsson et al., 2006). Sjuksköterskors förmåga att anpassa omvårdnaden utifrån patientens 

kulturella bakgrund (Purnell, 2002) samt förståelse för kulturella seder (Hamilton & Essat, 

2008) anses väsentligt för vårdrelationen. Finns inte kulturdialogen i omvårdnaden är det 

vanligt att sjuksköterskor blir osäkra (Leishmans, 2004) och känner oro inför att vårda patienter 

med annan kulturell bakgrund (Leishmans, 2004; Richardsson et al., 2006).  
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Professionella och personliga utmaningar 

Sjuksköterskans yrkeskunskap innefattar bland annat förmågan att på ett ärligt och rättvist sätt 

hantera olika omvårdnadssituationer (Björkström, Johansson & Athlin, 2006; SFPO & SSF, 

2008). Vårdrelationen innebär att ha förståelse för den sjukes och deras anhörigas situation, 

med hänsyn till etiska aspekter. Ett etiskt gott förhållningssätt betyder att sjuksköterskan tar 

hänsyn till den enskildes konkreta situation (Silfverberg, 2003) i samverkan med sjukvårdens 

lagar, yrkeskoder och egna värderingar (Chippendale, 2007).       

 Yrkeserfarenhet visar sig öka sjuksköterskors upplevelser av att kunna ge adekvat palliativ 

vård (Nordgren & Olssons, 2003). Yrkeskunskap och efterföljande erfarenhetsbaserade 

kunskap erhålls av vårdarbete som utvecklas successivt genom deltagande i olika 

vårdsituationer (Nilsson Kajermo & Wallin, 2010). Utvecklingen sker konstant genom 

kontinuerligt reflekterande i praktiken (Numan, 2000). Systematiskt och mer eller mindre 

medvetet leder reflektioner till att tänkbara handlingssätt kan identifieras och en ändamålsenlig 

omvårdnadshandling kan urskiljas (Lauvås & Handal, 2001). Kunskapen blir såväl autentisk 

som individuell, vilket leder till genuina omvårdnadshandlingar (Chinn & Kramer, 2004). 

Erfarenhetsbaserad kunskap hör samman med såväl estetiskt kunskap (Nilsson Kajermo & 

Wallin, 2010) som personlig kunskap (Chinn & Kramer 2004). En förmåga att genom empati, 

varseblivning och förståelse kunna se betydelsen i patientbeteendet för att därefter identifiera 

omvårdnadsbehovet (Wiklund, 2003).               

 En utvecklad personlig kunskap anses vara fundamental inom sjuksköterskeprofessionen 

eftersom den öppnar vägen till fullkomlig närvaro med andra (Chinn & Kramer, 2004). Genom 

sjuksköterskans självkännedom, förmåga att urskilja känslor, intuition, förnimmelser, tankar 

och medveten reflektion skapas möjlighet att förena dessa till en helhet. Strävan efter 

vårdrelationens balans bygger på sjuksköterskans färdighet i att förhålla sig till sin egen 

känslighet och ytlighet (Friedrichsen, 2005). En professionell trygghet som leder till att kunna 

dela erfarenheter och bemöta patienters oro utan att orsaka ytterligare ängslan (Boston & 

Mount, 2006; Mok, Lau, Law, Chan & Chan, 2010). Undertrycks exempelvis den egna 

ångesten kan omvårdnadsresultatet bli ogynnsamt, främst genom att förhållningen kan bli 

avståndstagande (Arlebrink, 2006). Enligt Boston och Mount, (2006); Mok et al. (2010) 

underlättas bemötandet av existentiellt lidande om sjuksköterskan kan hantera det egna 

lidandet.  
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Teoretisk inspiration  

Att se till enskildas rättigheter och behov är drivkraften bakom personcentrerad vård. 

Omvårdnadsperspektivet är inspirerat av McCormack och McCance’s (2003) personcentrerade 

referensram som tar hänsyn till sjuksköterskans förutsättningar, vårdmiljön och den 

personcentrerade processen. 

Autentisk närvaro  

Sjuksköterskor behöver förmåga att kunna se människan inom patienten men också förstå 

förhållandet som finns mellan dem själva och patienten. Det vill säga vilka uppfattningar och 

förväntningar som finns implicit i relationen (McCormack & McCance, 2003). Förmåga att 

vara lyhörd beskrivs som en strävan att handla utefter den etiska ”icke skada” principen. En 

vilja att göra gott som grundas i sjuksköterskans ödmjukhet och förmåga att påvisa respekt för 

människans integritet och autonomi (Frisdal, 2001). Detta kan åstadkommas genom en 

förståelse för människans äkta värden. Autenticitet syftar på att nå det som verkligen är 

människans egna bedömningar om vad som är viktigt för sig själv och världen. Autentiskt 

medvetande är ett hänsynstagande av den enskilda människans liv som helhet (McCormack & 

McCance, 2003). Genom integration av sjuksköterskans yrkeskompetens och medmänsklighet 

kan omsorgen bidra till positiva konsekvenser (Frisdal, 2001), vilket kan främja patientens 

mening i livet (McCormack & McCance, 2003).  

Skuld och skam 

Emotionerna skuld och skam är ett relativt outforskat område inom palliativ vård, det finns ett 

fåtal studier som belyser vårdpersonalens (Martin, Gilbert, Mcewan & Irons, 2006) och 

närståendes (Andershed & Harstäde, 2007) upplevelser. Emotionerna skuld och skam 

associeras med upplevelser av otillräcklighet, en bedömning och moralisk bild av oss själva 

(Werkander Harstäde, Roxberg, Andershed & Brunt, 2012). Känslorna har stor betydelse för 

människan såväl på ett individuellt plan som i relation till andra. Begreppen hör nära samman, 

skam är att känna skuld och skuld är att skämmas över någonting (Tangney & Dearing, 2002). 

En distinktion mellan begreppen är att skuldens betydelse ligger i att ”göra” fel, medan 

skammens betydelse ligger i att ”vara” fel (Gilbert, 2000; Larsson, 2010). Termerna skuld och 

skam kan också ses som ett samlingsbegrepp till att grundläggande känslor som rädsla, sorg 

eller vrede uppstår (Sheff, 1992). Känsloyttringarna kan påverka individens hälsoupplevelse 
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och sårbarhet (Martin et al., 2006), främst genom att känslorna växer när möjligheterna att 

reparera dem minimeras (Tangney, Wagner & Gramzow, 1992). 

Skuld  

Skuld är förankrad i den kultur och religion patienten lever i (Chilton, 2012) och är synonymt 

med att vara vållande till och själv vara ansvarig för händelse (Malmström, Györki & Sjögren, 

1996). Men även empatiska känslor av att andra utsätts för skada, på grund av eget handlande, 

kan leda till skuldkänslor (Gilbert, 2000). Skuld hör inte bara samman med individens 

överträdelser av sociala och moraliska koder, utan även överträdelser av sina egna värderingar. 

Sådana känslor bidrar i förlängningen till existentiell skuld (Yalom, 1980).  

Skam  

Skam är synonymt med bland annat vanheder, blygsel och skamlighet (Malmström, Györki & 

Sjögren, 1996). Skamkänslor påverkar jaget och uppkommer när egna och andras ideal inte kan 

uppnås (Teroni & Deonna, 2008). En upplevelse av otillräcklig godhet (Gilbert, 2000) som 

föranleder känslor som maktlöshet och värdelöshet (Konstam, Chernoff & Deveney, 2001). 

Tillståndet anses affektivt och påverkar självfunktionen genom isolering samt nedvärdering av 

sig själv. Att dra sig undan från socialt umgänge kan bero på att människan övertolkar sin 

omgivning (Tangney, Miller, Flicker & Barlow, 1996), men fungerar ibland som en strategi för 

att förneka eller dölja det som är skamfyllt (Chilton, 2012).  

Problemformulering 

I takt med utvecklingen av palliativ vård finns ytterligare behov av forskning som belyser 

sjuksköterskans möte med döendes komplexa känsloyttringar. I arbetet nära döden konfronteras 

sjuksköterskan dagligen av sorg, frustration och svårvärderade symtom som innefattas av etiska 

och kulturella aspekter. Sjuksköterskans uppgift i dödsprocessen är att tillgodose patienter och 

deras närståendes olika omsorgsbehov. I en alltmer mångkulturell och komplex vårdmiljö ställs 

ökade krav och förväntningar på sjuksköterskans kompetens. Studien syftar till att öka 

förståelsen för hur patienter i specifik kultur kan ge uttryck för skuld och skamkänslor i 

samband med dödsprocessen. 
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Syfte 

Syftet med studien är att belysa etiopiska sjuksköterskors erfarenheter av patienters uttryck för 

skuld och skam i palliativ hemsjukvård i Addis Ababa, Etiopien, samt illustrera efterföljande 

omvårdnadshandlingar. 

Metod 

I metodavsnittet beskrivs examensarbetets tillvägagångssätt som inkluderar design, urval och 

kontext. Vidare redogörs datainsamling, analysarbete samt etiska överväganden.  

Design 

Studien utgår ifrån en kvalitativ design, vilket anses vara ändamålsenligt för att utforska 

mänskliga känslor och upplevelser (Polit & Beck, 2008). Kvalitativa studier söker förståelse för 

människans livsvärld genom att beskriva upplevda erfarenheter (Holloway & Wheeler, 2010). 

Medvetenhet om livsvärlden är nödvändig och beskrivs i teorierna föregå kunskapen 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Följande studie avser att belysa sjuksköterskors 

erfarenheter av patienters skuld- och skamkänslor ur ett omvårdnadsperspektiv. 

Urval och kontext 

Varken viss ålder, kön eller social bakgrund anses vara relevant att exkludera för studiens syfte. 

Däremot fanns från början två inklusionskriterier, 1) legitimerade sjuksköterskor 2) minst två 

års yrkeskunskap inom specialiserad eller avancerad palliativ vård. Inklusionskriterierna ansågs 

relevanta för att kunna fullfölja studiesyftet. På grund av landets regler gällande utlämnande av 

information anpassades urvalet av studiedeltagare till ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 

2012). Urvalsprincipen innebär att respondenter tillfrågas genom lättillgänglighet för forskaren. 

I följande studie tillfrågades de fyra sjuksköterskor som var anställda vid hospicet där praktiken 

genomfördes.                   

 Under januari 2013 skickades en förfrågan och studieinformation via mail till chefen vid 

hospicet (se bilaga 1). Mailet avsåg att förbereda sjuksköterskorna om önskad 

fokusgruppsdiskussion under vistelsen. Samtliga fyra anställda sjuksköterskor deltog i 

fokusgruppen, tre män och en kvinna i ett åldersspann mellan 21 och 59 år. Sjuksköterskorna 

hade genomgått en treårig akademisk sjuksköterskeutbildning samt någon form av diplomerad 
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vidareutbildning inom palliativ vård. Två respondenter hade varit verksamma inom palliativ 

vård fem år eller längre, de andra två hade arbetat inom palliativ vård i ett år.  

Datainsamling 

För att besvara studiesyftet, sjuksköterskors erfarenheter av patienters uttryck för skuld och 

skam baseras studien på fokusgruppsdiskussion. För att inhämta kvalitativ data anses 

fokusgrupper vara en rationell metod (Malterud, 2009). Genom tiderna har fokusgrupper ökat 

inom hälsoforskning, anledningen kan vara gruppintervjuernas fördelar. Den främsta 

behållningen är att många olika aspekter på fenomenet framkommer under kort tid, dessutom 

föder interaktionen mellan deltagarna ytterligare synsätt (Polit & Beck, 2008). Fokusgrupper 

anses således kunna sammanställa komprimerad data inom specifikt område, vilket var 

ändamålsenligt för att skapa sig en överblick av forskningsområdet. Fokusgrupper som 

forskningsteknik är ett interaktivt gruppsamtal där deltagare diskuterar ett specifikt 

ämnesområde som bestämts av forskaren. Gruppdiskussionen kan också tydliggöra om det 

finns gemensamma kulturella föreställningar om ämnet (Wibeck 2010).    

 Intervjuaren, ofta kallad moderator, har en ledande roll. Uppgiften är att guida diskussionen 

genom att följa en nedskriven intervjuguide, avsikten är att gå från det allmänna till det 

specifika i forskningsfrågan (Polit & Beck, 2008). Moderatorns främsta roll är att se till att 

diskussionen hålls öppen och tillåter argumenten växla utan att störa respondenternas egna 

initiativ (Flick, 2009). Antalet deltagare i fokusgruppen kan variera, lämpligt antal anses vara 5 

(Wibeck, 2010).                       

 Fokusgruppsdiskussionen genomfördes 130320 på hospicets kontor i Addis Ababa. 

Respondenterna informerades utifrån SFS (2003:460) krav om forskningsetiska principer 

gällande frivilligt deltagande samt möjlighet att avbryta sin medverkan närsomhelst genom 

studien. Även information om bandinspelning klarlades. Respondenterna skrev ned sina 

profiler på separata formulär (se bilaga 2), även ett ”letter of consent” skrevs under av 

deltagarna (se bilaga 3). Varje formulär med profiler märktes med en bokstav för att kunna 

urskilja vem som sagt vad. Under intervjun hade allt annat vårdarbete lagts åt sidan för att 

möjliggöra en intervju utan avbrott. Intervjun spelades in på två enheter, en dator och en 

”digital voice recorder”, för att säkerhetsställa datatillgängligheten.       

 Intervjun började med öppningsfrågan ”Berätta om en situation när en patient uttryckte 

skuld eller skamkänslor”. Öppningsfrågan formulerades utefter Dahlberg et al. (2008) som 

anser att frågans öppenhet bidrar till ökad svarsvariation. En öppen fråga kan också leda till att 
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respondenten svarar med en oreflekterad och omedelbar kunskap (Flick, 2009). Intervjuguiden 

sammanställdes som stöd till vidare frågor för att kunna uppfylla studiesyftet (se bilaga 4). I 

kvalitativa studier bör inte standardiserade frågeformulär användas, det är istället önskvärt att 

intervjuaren anpassar sina frågor utefter intervjusituationen (Malterud, 2009). Fokusgrupps-

diskussionen genomfördes på engelska och varade i ca 50 minuter. 

Analys 

Analysprocessen har sin grund i Malteruds (2009) systematiska texkondensering. En 

analysmodell som bygger på ständig självreflektion över den egna förförståelsen för 

datamaterialet. Lojaliteten kan upprätthållas genom att återberätta respondenternas erfarenheter 

utan att forskarens egna tolkningar används som facit (s. 99). Analysarbetet vilar på fyra 

processande faser, helhetsintryck, identifiering av meningsbärande enheter, abstraktion av 

textinnehåll samt sammanfattning av textinnehåll (s. 100-109). Insamlad fokusgruppsdata 

transkriberades ordagrant under en veckas tid direkt i anslutning till inspelningen. Därefter 

påbörjades arbetet med den valda textanalysen. Det första steget i textbearbetningen handlar 

om att få ett helhetsintryck av textinnehållet, det vill säga en uppfattning om av vad deltagarna 

talat om. För att skapa ett helhetsintryck lästes det utskrivna datamaterialet igenom med ett 

öppet sinne där den egna förförståelsen beaktades och medvetandegjordes. Förförståelsen 

hanterades genom att inte försöka förstå och bestämma vad som visade sig utan tillåta 

textinnehållet presentera sig själv. Avsikten var att förhålla en öppenhet inför det som faktiskt 

visar sig.                            

 Texten lästes upprepade gånger, stödord skrevs ned för att för sammanfatta betydelser 

(Malterud, 2009). I den andra fasen användes olika färgpennor för att identifiera och tydliggöra 

meningsbärande enheter. Materialet vilade under ett halvår för att därefter ånyo läsas 

upprepade gånger varpå nya stödord skrevs och meningsbärande enheter identifierades. 

Stödorden och meningsbärande enheter jämfördes med varandra. För att möjliggöra den tredje 

fasens abstraktion och dekontextualisering klipptes texten isär. Att kunna flytta textdelarna i 

olika konstellationer medgav till att obehindrat kunna gå in och ur delar och helhet i 

analysprocessen. Den fjärde fasen verkställdes resultatet genom rekontextualisering. Processen 

innebar att kunna återge en sammanfattande beskrivning av vad som berättats bland 

sjuksköterskor i fokusgruppen. Resultatet presenteras med stöd av citat som illustrerar 

sjuksköterskornas erfarenheter.  
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Etiska överväganden 

Följande magisterexamen har genomförts inom ramen för högskoleutbildning till 

specialistsjuksköterska med inriktning mot palliativ vård. Studier som bedrivs inom högskolans 

ansvar kräver i regel inga etiska ansökningar till Etikprövningsnämnden, däremot har studien 

genomgått en forskningsetisk granskning vid Ersta Sköndal Högskola (se bilaga 5).     

 Som undersökande sjuksköterska finns flera riktlinjer som bör beaktas på grund av ett 

egenansvar inom såväl forskningsetiken som yrkesetiken. En forskningsetisk reflektion anses 

således ofrånkomlig. Studiens etiska överväganden baseras på Gustafsson, Hermerén och 

Petterson (2005) forskningsetiska rekommendationer med avsikt att vara öppen, hänsynsfull, 

ärlig, ordningsam och objektiv genom forskningen (s.13). Involverade verksamhetschefer och 

studiedeltagare har informerats såväl muntligt som skriftligt om forskningsetiska riktlinjer 

gällande anonymitet, sekretess, konfidentialitet samt tystnadsplikt (s. 66). Beträffande 

frivillighet och ljudinspelning har samtycke inhämtats i anslutning till datainsamling. 

Resultat 

Analysens resultat baseras på en fokusgruppsdiskussion med sjuksköterskor anställda på 

hospice. Resultatet återberättar sjuksköterskornas erfarenheter av hur skuld- och skamkänslor 

uttrycks hos döende samt sjuksköterskornas omvårdnadsstrategier för att lindra känslorna. Citat 

används för att tydliggöra sjuksköterskornas erfarenheter. Punkterna i citaten står för 

utelämnande av text. För att konkretisera analysens resultat används tre huvudrubriker, 

erfarenheter av skuldens uttryck, erfarenheter av skammens uttryck och sjuksköterskans 

omvårdnad när skuld och skam uttrycks.  

Erfarenheter av skuldens uttryck 

Sjuksköterskorna som deltog i fokusgruppsdiskussionen beskrev att skuld kan visa sig på flera 

olika sätt hos döende patienter.  

Känslor av skuld kan uttryckas genom självförberåelse  

I den här studien visar sjuksköterskornas erfarenheter att flera patienter tolkar sjukdomen som 

eftereffekter av sina livshandlingar. En sjuksköterska liknade skuld vid en själslig offersmärta, 

en individuell upplevelse som utan uppmärksamhet kunde generera i fysiska symtom och 
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depressionstillstånd. Skulden som uttrycktes ansågs till stor del höra nära samman med det 

egna samvetet i samverkan med religion och kultur. 

”Yeah you know, very often this guilt and shame is related to conscience and church 

and religion” 

Under gruppdiskussionen framkom delade meningar huruvida vissa religioner kunde bidra till 

stigmatisering eller inte. Ett par av sjuksköterskorna diskuterade även om olika religioner 

kunde påverka skulden mer eller mindre. Några sjuksköterskor menade att religionen inverkade 

medan en sjuksköterska framhöll att skuld är mer individuellt och kulturellt betingat än 

religiöst bundet. Erfarenheten hos en utav sjuksköterskorna var att sjukdomar inom vissa socio-

religiösa familjer kunde bidra till förebråelser och associationer till att vara en förbannelse från 

Gud. Två av sjuksköterskorna berättar hur patienters förebråelser kunde leda till uttryck som att 

de var förtjänta av ett straff. En sjuksköterska gav ett exempel på hur en kvinna med 

cervixcancer uttryckte sin skuld genom att hon ansåg sig förtjäna den smärta sjukdomen 

orsakade henne.  

” I will give a big punishment when I die, I’m sinful that is why God is punishing me. 

I’ve really disappointed many of my friends, that’s why God is punishing me. This is 

the result of my doing, that I have receiving such pain” 

Trots skilda meningar kring religionens betydelse för skuld- och skamkänslor var 

sjuksköterskorna enade om att känslorna var individuellt betingat. En utav sjuksköterskorna i 

studien berättar att skuldkänslor uppstår i samband med att patienter söker en förklaring inom 

sig själva om varför de drabbats. Vidare menar sjuksköterskan att sådana frågeställningar ofta 

leder till självförebråelser och kval, eftersom patienterna anser sig själva skyldiga till 

sjukdomen. Under fokusgruppsdiskussionen gav sjuksköterskorna flera liknande exempel på 

hur cancersjukdom relaterades till vad patienten hade gjort i sitt liv, det vill säga någonting 

orätt eller omotiverat. 

”Sometimes patients express guiltiness like I see their disease, for example that their 

cancer is caused by, some sort of sin, like a curse, because they did something 

wrong…” 

Erfarenheterna hos de här sjuksköterskorna var också att skuldkänslorna kunde förenas med 

sjukdomens orsakssamband, exempelvis rökningens inflytande på lungcancer. En av 
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sjuksköterskorna berättade hur patienter som drabbats av HIV- infektion eller cancer i 

könsorganen uttryckte skulden på liknande sätt. Sjuksköterskan berättar vidare hur en HIV- 

positiv patient tolkade sin sjukdom som en förbannelse från Gud, eftersom patienten 

förknippade HIV- infektion med sexuell aktivitet. En annan sjuksköterska förtydligar hur 

sjukdomar som HIV och underlivscancer särskilt förknippas med ett syndfullt leverne. 

“The thing is where this disease are coming from, because of their you know sexual 

activity, so they feel guilt…” 

En sjuksköterska i studien menade att skulden som visar sig i samband med HIV- infektion ofta 

är svårare hos den äldre befolkningen. Sjuksköterskan understryker att merparten av äldre 

patienter tror att HIV- viruset enbart överförs genom sexuella kontakter. Enligt sjuksköterskan 

innebär sådana tolkningar att den äldre generationen tror sig förlora sitt anseende i sin sociala 

miljö.  

” Specially age matter, if elderly people had HIV they thinks that, you know, people 

might expect them that they act sexually, and have this disease and so they are 

feeling really terrible feelings you know…” 

Sjuksköterskornas erfarenheter, av att obotliga sjukdomar ofta innebär att patienterna på olika 

sätt klandrar sig själva, överensstämmer med varandra och återkommer vid flera tillfällen under 

gruppdiskussionen. 

Skuldkänslor tillföljd av okunskap kan föranleda sjukdomsförnekelse 

Skuldkänslor kunde enligt sjuksköterskorna uttryckas när patienten inte kunde förstå sina 

symtom och hälsoproblem.  

”Sometimes these guilty causes of the lack of understanding about the condition you 

know.” 

Sjuksköterskorna i fokusgruppen gav flera exempel på hur skuldkänslor kunde relateras till 

befolkningens bristande allmänkunskap inom hälsa och sjukdom. Erfarenheten hos 

sjuksköterskorna var att det saknades en generell kunskap om HIV- infektion och cancer. 

Främst gällande smittrisk, symtom och uppkomst. En sjuksköterska antydde att 

kunskapsbristen många gånger kunde leda till skuldrelaterade tolkningar av sin sjukdom. En 
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annan sjuksköterska betonade hur kultur inom vissa befolkningsgrupper kunde skapa 

skuldbeläggande övertygelser om dessa sjukdomars ursprung.  

“If he or she get this disease they will automatically interpret on the promises they 

have from the community you know, so if the community believes that cancer is a 

curse, then if I´ve got cancer then I believes that cancer is a curse…. Because you 

know sometimes guilty causes of the lack of understanding…” 

Kulturens övertygelser om sjukdomars uppkomst bidrar enligt sjuksköterskorna ofta till 

skuldkänslor som i sin tur leder till att sjukdomssymtom förnekas. Under gruppdiskussionen 

framkom att förnekelsen hör nära samman med rädsla, stigmatisering och okunskap. 

” Guilt is getting afraid of not understanding  or accepting the health problem” 

En annan sjuksköterska förtydligar den kulturella problematiken, många patienter varken 

förstår eller litar på skolmedicinen. Erfarenheten är att om patienter känner skuld undviker de 

samtidigt läkarkontakt på grund av rädslan över att få en cancerdiagnos bekräftad. Dessutom 

anses det inom vissa kulturen mer pålitligt att söka vård hos naturläkare när symtom 

uppkommer.  

“If the patient feels guiltiness he or she might not going to the hospital…. you 

know if they saw a lump in the breast they are not coming automatically to the 

hospital, no they are going to the Herbal Medicine, Holy Water you know, after 

that they might come to a doctor. At that time it have become, you know 

advanced” 

En sjuksköterska i studien ansåg att kunskapsbrist gällande sjukdomssymtom särskilt drabbade 

kvinnorna. Enligt sjuksköterskan berodde det på att majoriteten av kvinnor var särskilt utsatta 

gällande okunskap om fysisk symtombild för exempelvis bröstcancer och cervixcancer. 

Sjuksköterskornas erfarenheter var att skulden och rädslan gör att kvinnor undviker att både 

prata om och undersöka sig vid uppkomna symtom.  

” Women do not understand the breast lineage you know breast cancer, cervix 

cancer so they really have not a good understanding of the diseases…” 

En utav sjuksköterskorna i studien delger en personlig erfarenhet av hur kunskapsbrist och 

rädsla kunde påverka skuldkänslorna för sjukdomssymtom. Sjuksköterskan berättade om sin 
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mamma som in i det längsta förnekade kroppens tydliga signaler på grund av rädslan att 

diagnostiseras med en obotlig sjukdom. Detta trots att sjuksköterskan, med sin yrkeserfarenhet 

och kunskap, försökte övertyga modern om att låta sig undersökas. 

” My mother had some abnormal bleeding and she was really afraid to go to 

hospital because the doctor might say that you’ve got cancer.... it’s something that 

she has developed through time because having knowledge or some information 

somewhere about cancer…” 

I den här studien visade sjuksköterskornas erfarenheter att patienternas rädsla för att dömas på 

grund av sin sjukdom bidrar till att flera patienter på liknande sätt bortser från en tydlig 

symtombild.  

Skuldkänslor tillföljd av stigma kan medverka till isolering 

Sjuksköterskorna i den här studien berättar att cancer och HIV-infektion inte bara kan vara 

stigmatiserande för utsatta patienter utan för befolkningen i allmänhet. Under 

fokusgruppsdiskussionen berättade sjuksköterskorna om flera patientfall där sjukdomarna 

tolkades som en dödsdom. Sjuksköterskornas erfarenheter var att rädslan för dessa sjukdomar 

skuldbelägger både den som insjuknat och de som står nära. En sjuksköterska förtydligar hur 

kulturen inverkar, genom en kollektivism som gör att ryktet om ”dödsdomen” sprider sig i 

omgivningen.  

” I ask some of the patient’s families and some of the patients self, why they aren’t 

sharing it [the illness] with others. They say that if people know you have cancer 

they think you’ll die in two, three days. It’s a death sentence that’s what I think” 

Enligt sjuksköterskorna i studien beskrivs många Etiopier varken vilja prata med professionen 

eller vänner om sin sjukdom. En utav sjuksköterskorna menar att sjukdom är en privat 

angelägenhet som stannar inom familjen. Sjuksköterskorna diskuterade ett flertal patientfall där 

sjukdomen verkar förlama omgiven i så hög grad att patienten avvisades från såväl familj som 

bekantskapskrets. En utav sjuksköterskorna i studien gav ett exempel på en patientsituation 

som handlade om skuld: 

“…Now she’s live there alone….there is no family, there is no relatives she´s 

isolated from the world….Nobody was taking care of her, because you know because 

she was this HIV patient, afraid, and you know the conscience she was dealing with 
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was in the whole situation….And also she was feeling guilt and guiltiness, guilt is a 

sin…” 

Enligt sjuksköterskorna i den här studien innebär cancer och efterföljande behandling mer 

stigma än HIV-infektion och AIDS för många etiopier. En sjuksköterska tillägger att det är 

främst därför cancersjukdom blir en enskild angelägenhet som oftast behålls inom familjen. 

Sjuksköterskan menade att hela familjen drabbas av skuldkänslor och drar sig undan. Genom 

att inte berätta slipper alla involverade konfrontera andras skuldkänslor och rädslor som 

uppkommer. Sjuksköterskan berättade också hur en del skuldbelagda patienter gömmer sig från 

allting och gör sig själva till offer. 

“…You know she hasn’t talk self about this disease because she is feeling 

guiltiness…” 

Under gruppdiskussionen visade sjuksköterskornas erfarenheter att rädslan eller 

stigmatiseringen för att smitta andra och eller själv bli smittad kunde innebära skuldkänslor. 

Känslorna finns hos både den drabbade och närstående, men återfinns även i det sociala 

nätverket. En sjuksköterska berättar att många väljer att inte berätta om sin sjukdom på grund 

av rädslan för omgivningens intolkningar.  

“… I don’t tell anybody. And I ask her why? She said if I tell to somebody they might 

come, in this community to their home before the patient die you know. So they have 

such fear so they really just think of automatically death…” 

En utav sjuksköterskorna menade att om cancersjukdom offentliggjordes i patientens sociala 

närhet, kunde det leda till att grannar kom gråtandes för att beklaga sorgen. Det berodde främst 

på att cancersjukdom förknippas med en snar död. Uttrycktes dessa känslor framför den 

insjuknande patienten ansåg närståendes att hoppet kunde fråntas från patienten. Vilket 

sjuksköterskan i den här studien menade var en anledning till att hela familjen avsiktligt drar 

sig undan.  

” If people know that you have cancer people think that you just have a few days to 

live, and they do not give you that hope” 

Samma sjuksköterska beskrev också att vissa patienter, som uttrycker svåra skuldkänslor och 

stigma, paralyseras fullständigt. Patienterna vill inte delta i sociala sammanhang utan undviker 
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alla relationer. Sjuksköterskan förklarar hur dessa patienter inte anser sig ha drabbats av sin 

sjukdom utan de är sjukdomen. 

” … this is my understanding the patients are not caused by cancer, some people are 

cancer and HIV…” 

En sjuksköterska berättar att patienter inte bara är oroade för att själva bli diskriminerade, utan 

också för att utsätta familjen och omgivningen för den stigmatisering sjukdomen åstadkommer. 

Sjuksköterskan trodde att rädslan för att berätta kunde bero på att de flesta bor i hyreshus där 

rykten sprids fort och HIV- positiva individer exponeras offentligt och grannar påminns 

dagligen om sjukdomens dystra prognos. 

Erfarenheter av skammens uttryck 

Sjuksköterskorna i studien resonerade kring huruvida skammen grundar sig i omgivningens 

eller patienternas egna föreställningar om sjukdomen. Erfarenheten hos sjuksköterskorna var att 

kulturens syn på sjukdomar kunde orsaka skamkänslor. 

Kulturella föreställningar kan föranleda skamkänslor 

Enligt sjuksköterskornas erfarenheter och som framkommit tidigare i studien tolkar många 

patienter att sjukdomar som HIV-infektion och cancer hör nära samman med någon form av 

”dåligt” beteende, ofta i relation till sexuella handlingar. Enligt en sjuksköterskas erfarenhet 

väcker patientens föreställningar skamkänslor över vad andra ska tro om dem, men även en 

rädsla över att bli dömd utefter ett oaktsamt levnadssätt. 

” I think it [shame] is related with cultural aspects for example a whole area, 

people who live in in the areas with lack of knowledge they think that HIV 

transmitted only by sexual, sexual only…” 

En sjuksköterska menar att även om det finns generella fördomar om sjukdomar som cancer 

och HIV, är det oftast den egna föreställningen som leder till stigmatisering. Det kan enligt 

sjuksköterskan innebära att patienterna känner skam över sjukdomen, trots att de aldrig utsatts 

för diskriminering.  

” You know they are caring it by themselves. It is not culturally set, but people 

think that. When they have this two diseases the think that people not coming to 
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their home, you know that everybody will abandon them and all that things, you 

know they think that by themselves…” 

Sjuksköterskorna framhöll att skamkänslorna både kan bero på omgivningens och egna 

föreställningar. Skammen handlar till stor del om den egna rädslan för sjukdomen, vilket leder 

till att ingen får reda på att patienten är sjuk och än mindre vad sjukdomen orsakar för känslor. 

Skam till följd av självnedvärdering  

Sjukdomen kunde enligt en sjuksköterska i den här studien påverka självbilden, bland annat på 

grund av att kroppen inte längre svarade upp till egna förväntningar. Sjuksköterskan berättar 

vidare om hur patienternas självförtroende påverkas i takt med kroppsliga förändringar. 

”It [shame] is about self-esteem. Because before I was strong but now I’m Sick! 

And I become helpless. People are helping me so why, they asking themselves” 

Enligt sjuksköterskorna i den här studien sökte patienterna ofta svar på varför de blivit sjuka 

och svaga. Erfarenheten var att begränsad autonomi sågs leda till hjälplöshet och depression, 

men också till skam. Skamkänslor uppstod enligt en sjuksköterska när patienterna blir beroende 

av hjälp, det vill säga när de inte kan klara sig själva och sjukdomen begränsar det sociala livet. 

Sjuksköterskan berättar hur en man med prostatacancer skämdes över att behöva hjälp. 

” …He told us: I was really strong, I walked alone. Now I couldn´t even go to the 

toilet by myself. And he couldn’t accept…” 

Sjuksköterskornas erfarenheter visade att kroppsliga förändringar kunde föranleda 

skamkänslor. En utav sjuksköterskorna menade att skam inför den annorlunda kroppen ofta 

kunde leda till en ovilja att visa sig för omgivningen. Sjuksköterskan poängterade att kvinnor 

med bröstcancer, som förlorat sitt ena eller båda sina bröst, i de flesta fall uttrycker skam inför 

sin kropp. 

” Especially for breast patients when the mastectomy is done they lose their breast 

that means lose their construction so they don’t want to expose themselves to the 

society. But the society might talk about the breast, that she doesn’t have a breast… 

this will also makes them ashamed…” 
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Sjuksköterskans erfarenhet var också att patienter inte bara uppvisade skam inför sin 

bekantskapskrets eller familj, utan även inför vårdpersonalen. Sjuksköterskan i studien 

förklarade att skammen hos flera patienter var så stigmatiserande att de inte vågade prata med 

någon om sin sjukdom, inte ens med hemsjukvårdspersonalen. 

” …She was under making herself and show us some shame to talk about that she 

has cancer…” 

En sjuksköterska i studien ansåg att patienternas skamkänslor många gånger kunde 

handla om att de förringade sig själva i förhållande till andra. 

Isolering till följd av skam 

En utav sjuksköterskorna exemplifierar hur flera patienter uttrycker skam genom att dölja sin 

sjukdom, främst genom att de drar sig undan från sociala sammanhang.  

”….the shame. The cause of the shame is society, you know because people with this 

disease they are ashamed because the society abandoned them because of that 

disease they stigmatized themselves and also the society is stigmatized it is two way, 

this is why shame is created” 

Enligt sjuksköterskorna i studien kunde stigmatisering vanligtvis relateras till patientens 

omgivning. Det vill säga hur öppen patienten var med sin familj och sina vänner om sin 

sjukdom och sina känslor. En sjuksköterskas erfarenhet var att förutom patientens egen skam 

orsakas ytterligare skam på grund av eller egen intolkning av omgivningens värderingar. Men 

skam kunde enligt sjuksköterskorna också relateras till patientens egen ångest och rädsla för 

sjukdomen. En sjuksköterska ansåg att skam ibland handlade om acceptans. 

”…She was a HIV positive patient and she was not accept that…She was ashamed 

and you know she was not telling to anyone…” 

Sjuksköterskorna i den här studien såg ofta hur skammen kring obotbara sjukdomar 

kunde leda till ensamhet och isolering, både hos patienterna själva och deras 

närstående. Stigmatisering och tillbakadragenhet kunde enligt en utav 

sjuksköterskorna bero på den egna rädslan för att bli avvisad från sin omgivning.  
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” Shame is expressed by afraid of the illness, the patient doesn’t talk to others even if 

you talk about his illness he might say no, please don’t say the truth to anybody else, 

because of the shame, I think that’s my understanding” 

På liknande sätt beskrivs flera patienter medvetet välja bort sin omgivning. Enligt 

sjuksköterskorna slipper de oron över att bli förvisade genom att själva ta avstånd ifrån sina 

vänner och grannar.  

Sjuksköterskornas omvårdnadsstrategier  

Sjuksköterskorna på hospicet betonade vikten av lyhördhet inför existentiella problem. Deras 

beskrivning av omvårdnad innebar symtomlindring utifrån palliativ vårdfilosofi, en 

professionell förmåga att urskilja människans flerdimensionella behov. 

Identifiering av existentiella kval 

Sjuksköterskorna som deltog i studien menade att deras förmåga att kunna ge vård till patienter 

och deras närstående var betydelsefull. Främst poängterade sjuksköterskorna vikten av 

lyhördhet inför människans olika behov av omsorg. Att identifiera sjukdomsbesvär beskrevs 

ingå i sjuksköterskeprofessionens kompetensområde. Genom lyhördhet försökte 

sjuksköterskorna identifiera skuld- och skamkänslor hos patienterna.  

” I try to identify if the patient are ashamed or not or if the patient feel guilty into his 

illness or not…as an professional you try to identify you know some of the 

diseases…” 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att de oftast kunde identifiera och bedöma de fall där skuld 

eller skamkänslor var särskilt betungande hos patienterna. En sjuksköterska trodde sig kunna 

urskilja skuld eller skamkänslor, men menade att patienterna ibland själva berättade om deras 

bekymmer. Sjuksköterskornas generella erfarenheter var att existentiella problem ofta kunde 

uppdagas genom samtal. Dock påpekade en sjuksköterska att bedömningsunderlaget för 

spirituella, andliga och religiösa problem i journalhandlingen var särskilt betydelsefullt för att 

kunna synliggöra känslor som skuld- och skam (se bilaga 6). Bedömningsunderlaget ansågs 

även möjliggöra en kontinuerlig bedömning av vidtagna åtgärder och uppföljning av känslorna. 

”And you know even under our assessment chart we have a spiritual assessment 

part, usually we talk about spiritual issues you know this shame and guilt issues will 
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raised, will be raised….Because we have this assessment chart, we try to dig out 

what the patient feel and we will follow up…” 

I den här studien ansåg sjuksköterskorna att lyhördhet var en naturlig del i vårdrelationen. 

Främst för att kunna känna in patientens öppenhet och förmåga att kommunicera om sina 

existentiella funderingar. Men för att kunna identifiera skuld och skamkänslor betonade en 

sjuksköterska vikten av att själv vara öppen i patientsamtalet. Samma sjuksköterska underströk 

ordvalens betydelse, en förmåga att använda sig utav rätt ord i varje situation för att därefter 

observera reaktioner på hur dessa mottogs och besvarades.  

”…We try to see you know, is the patient is free to talk about that [guilt and 

shame] you know if not we use some words and you see how they take care…” 

Sjuksköterskorna i studien var samstämmiga gällande samtalets betydelse. Främst för att kunna 

få fram patientens egen hälsoupplevelse. En sjuksköterska förklarade att bemötande och 

förhållningssätt ibland var avgörande för att samla adekvat information om existentiella kval.  

”It matters how you approach the patient, it matters even in the way you say the 

words you´re using it is the way you talk, the openness it matters you know”   

I den här studien lade sjuksköterskorna tonvikt på patienternas individuella upplevelse av och 

öppenhet inför deras skuld- och skamkänslor. En sjuksköterska berättade att i de fall 

patienterna tycktes lida av sina besvär, men verkade ha svårt att berätta om sina känslor, kunde 

relevant information inhämtas ifrån närstående eller andra i patientens närhet.  

”If not, we hear by other persons, so if the patient not doesn´t tell us openly that she 

is ashamed or feel guilt, then we ask about this issues…” 

En sjuksköterska i studien ansåg att bedömning av skuld och skamkänslornas var betydande i 

samband med symtomlindring. En annan sjuksköterska ansåg att skuldkänslorna kunde betyda 

att de missat något i den spirituella eller existentiella bedömningen. 

Att finnas där, en intention att vilja väl 

En sjuksköterska i studien framhöll att det berodde på patientens egen förmåga att anförtro sina 

tankegångar som avgjorde ifall svåra känslor uppmärksammades. Enligt en annan 

sjuksköterskas erfarenhet är sådana samtal en pågående process som kräver flera samtal för att 
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underlätta patienternas skuld- och skamkänslor. Sjuksköterskorna ansåg att de hade möjlighet 

att avsätta den tid som behövs för att lugna och informera patienten. 

” … And we follow up, if you don´t finish today we try to raise it next time and 

sometimes it is very difficult, you know… ” 

Under fokusgruppsdiskussionen framhöll sjuksköterskorna att uppföljning av svåra känslor 

sker genom regelbundna besök parallellt med dokumentation i patientjournalen. En 

sjuksköterska i studien menade att återkopplande besök var väsentligt. Sjuksköterskans 

erfarenhet var att relationen från början kan vara trevande. De första besöken kan handla om att 

informera om hemsjukvården och eventuellt försöka identifiera fysiska besvär. Med tiden blir 

relationen enligt sjuksköterskan mer familjär, då är det också lättare att ställa känsliga frågor 

om exempelvis skuld och skam.  

”I see these challenges…. Sometimes you have to get the patient ready, never talk 

about anything. Because the patient can´t talk in front of anyone other people, but 

most of the time you have to do that….it´s cultural, if you give the person two three 

times you know, they really find you more familiarly….” 

En sjuksköterska i studien beskrev att det många gånger handlar om att socialisera sig med 

patienten. Erfarenheten var att samtalsresultatet berodde på sjuksköterskans lyhördhet och 

förhållning till patientsituationen. Dessutom menade sjuksköterskan att i vissa situationer 

behövs inget samtal utan det räcker med att vara nära. Förhållningssättet beskrivs av 

sjuksköterskan som en följsamhet till att kunna vara där patienten befinner sig. En kunskap om 

att välja rätt tillfälle, ord och tonläge, men också att få tillåtelse att beröra känsliga ämnen. 

”What we do is to sit down with them and just reassure them….I usually handle it 

with counseling”  

Sjuksköterskornas erfarenhet var att de främst konsulterade patienterna genom rådgivande 

samtal och sjuksköterskorna lade fokus på att normalisera sjukdomen. En sjuksköterska i 

studien ansåg att deras roll ofta innebar att lindra sjukdomsstigmatisering och att samtalets 

innehåll till stor del berodde på patientens kulturella och religiösa föreställningar.  

”…especially like for cultural and religious aspects, so we tell them like you know that is a 

natural process. I explain to them that anybody can be a victim about cancer…. You know I 
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provide counseling for the patient that like I explain that the disease is not a curse or that the 

patient should not feel ashamed about his illness…” 

Stigmatisering hos patienter och deras närstående kunde enligt en sjuksköterska i studien även 

handla om smitta och smittspridning. För det mesta beskrevs samtalen handla om att undervisa 

patienter och närstående. En sjuksköterska berättade att många av hembesöken handlade om att 

på olika sätt lugna patienten och familjen genom närvaro. Men också att informera om 

förebyggande åtgärder för att förhindra smitta eller kunna leva livet så tillfredsställande som 

möjligt.  

 ”…we teach them and tell them, the matters of transmitters….so you shouldn´t be 

worried and you shouldn´t hide yourself…. And you know make things comfortable 

 for themselves, it takes some time until they accept but they will finally…” 

Sjuksköterskornas erfarenheter var att hembesöken till stor del handlade om att verka stödjande 

för patienter och dess anhöriga för att minimera existentiellt lidande. Under gruppdiskussionen 

framkom av sjuksköterskornas erfarenheter att rådgivning, vägledning och information om 

sjukdomen kunde reducera skuld-och skamkänslor.  

”We discuses about the diseases, the problem and the process of it…. and that is not 

a punishment from God. That it is a disease process also we discuss about the 

diagnosis of pain….and the cultural part…” 

I den här studien visade sjuksköterskornas erfarenheter att många patienter avslutar sina 

behandlingar på grund av stigmatiserande skamkänslor och rädsla för att andra ska få reda på 

att de är sjuka. En sjuksköterska berättar att patienterna håller sig hemma för att minska risken 

att möta bekanta på väg till eller på sjukhuset.  

“…we from Hospice give counseling and advice about this guiltiness and talk 

about why she was ashamed, about shame issues…. so after having this long 

discussion, you know in a long time she accepted the disease….Then she restarted 

the antidrug….” 

Sjuksköterskorna i den här studien betonar att förutom kulturella och religiösa synsätt på 

sjukdomen kan både patientens egna och andras perspektiv på sjukdomen uppdagas i samband 

med existentiella bedömningar. 
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Diskussion 

Studiens diskussionsavsnitt ger synpunkter på metodval, urval och analysarbete. Vidare 

kommenteras etiska överväganden. Diskussionsavsnittet avlutas med att diskutera 

studieresultatet utifrån ett vårdvetenskapligt omvårdnadsperspektiv.  

Metoddiskussion 

Följande studie är baserad på empirisk data med syfte att belysa sjuksköterskors erfarenheter av 

skuld av skam inom palliativ hemsjukvård i Etiopien. För att undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter valdes en kvalitativ undersökningsmetod. Urvalet bedöms som relevant, hospicet 

där praktiken genomfördes var under intervjutillfället den enda palliativa vårdenheten i 

Etiopien. Dessutom hade samtliga anställda sjuksköterskor palliativ vidareutbildning. 

Inklusionskriterierna fick omprövas på grund av att två utav sjuksköterskorna endast varit 

verksamma inom palliativ vård i ett år. Sjuksköterskorna hade olika religiösa övertygelser och 

kom från olika socioekonomiska bakgrunder, således var gruppen varken religiöst eller 

kulturellt homogen. Även om ålders- och genusvariation anses vara uppfyllt kan resultatet ha 

påverkats av att endast en respondent var kvinna och bara en av deltagarna var över 30 år. 

Metodval 

Forskarens tillämpning av kvalitativa studier syftar enligt Malterud (2009) till återspegling av 

informanternas åsikter och erfarenheter. I forskning gällande gemensamma erfarenheter av ett 

visst fenomen anses fokusgrupper vara ändamålsenliga (Morgan, 1993). Metoden innebär att 

samtliga respondenter får möjlighet att uttala sig, forskaren kan sedan i analysen urskilja 

utvecklingar inom gruppen och följaktligen fördjupa kunskapen om ett visst ämne (Wibeck, 

2010). Med hänsyn till både forskningsfrågans ämne och eventuella känslighet ansågs 

fokusgrupper också minimera respondenternas utsatthet. En särskilt viktig aspekt eftersom 

moderatorn kom från annan kultur. Fokusgrupper anses även kunna bidra till ett övergripande 

perspektiv på ett relativt oberforskat ämne (Malterud, 2009; Wibeck, 2010). Metoden var också 

ändamålsenlig utifrån logistik och problematik i rådande kultur. Det var svårt att få till en tid 

för datainsamlingen, fokusgruppstillfället fick ombokades tre gånger. Andra aspekter på 

tillämpning av fokusgrupper är att betydande data kan erhållas trots reducerad resursinsats i 

förhållande till individuell intervjuer (Malterud, 2009).  



  27 (54) 
 

 

Tillämpning och trovärdighet 

Kvalitativa studiers trovärdighet påverkas av forskningsprocessens tillvägagångssätt. Alltifrån 

respondenternas samspel med intervjuaren, antal deltagare, frågeställningar, metodval samt 

bearbetning av material och analys påverkar subjektiviteten (Flick, 2009). Malterud (2009) 

beskriver tre grundläggande förutsättningar för att representera kvalitativ vetenskaplig kunskap, 

relevans, validitet och reflexivitet. 

Relevans 

Kravet på relevans är att studien kan lära oss någonting. Det behöver inte betyda ett 

banbrytande resultat, utan kan handla om en problemställning eller nyansering av tidigare 

forskning (Malterud, 2009). Följande studie berör två viktiga kunskapsområden inom palliativ 

vård, kultur och existentiella kval. Kunskapen har relevans med hänsyn till att frågor som berör 

patienters känslor av skuld och skam inom palliativ vård är relativt obeforskat. 

Litteratursökningen som utfördes i samband med studiens början visade inga studier som enbart 

berörde patienters uttryck för skuld och skam inom palliativt vård (se bilaga 7).  

Validitet 

Studiens validitet innebär bland annat att reflektera över huruvida forskaren undersöker det som 

avses att undersöka (Flick, 2009; Malterud, 2009; Wibeck, 2010). Validering innebär att 

forskaren klargör studiens förutsättningar för giltighet. Det handlar i hög grad om forskarens 

kritiska reflektioner kring sin studie bland annat problemställning, tillvägagångssätt samt 

tolkning av analys och resultat (Malterud, 2009). Att fokusgruppen genomfördes på engelska 

kan ha påverkat tolkningen av intervjufrågorna men också svaren från respondenterna. Även 

om engelska är ett språk som många inom sjuksköterskeprofessionen i Addis Ababa är vana att 

använda var engelskan hos en utav sjuksköterskorna begränsad. Ett annat problem som uppstod 

i analysprocessen var att kunna särskilja begreppen. Sammankopplingen av skuld och skam 

styrks av Tangney och Dearing (2002) och visade sig genom att begreppen gled in i varandra 

både under intervjun och i analysarbetet. Även Sheff (1992) styrker komplexiteten och menar 

att skuld och skam ofta ses som ett samlingsbegrepp.           

Gruppintervjuns längd bör belysas. Wibeck (2010) anser att fokusgruppen bör avgränsas till 60 

minuter, vilket var den tid som avsatts. Efter ca 45 minuter avstannade samtalet inom gruppen, 

resonemangen upprepade sig och diskussionen ebbade ut. Tolkningen var att ämnet uttömts 
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utifrån frågeställningen, vilket styrks genom att insamlat material anses innehålla väsentliga 

aspekter utifrån studiesyftet. En annan svaghet kan vara att resultatet blir ensidigt när endast en 

fokusgrupp finns representerad, flera fokusgrupper hade kunnat bredda resultatet (Malterud, 

2009). Fyra deltagare i en fokusgrupp kan anses som en svaghet. Dock menar Polit och Beck 
(2008) att det inte går att bestämma hur många deltagare en kvalitativ studie ska innefatta. Det 

kan räcka med ett litet urval om respondenterna har en god reflekterande förmåga över sina 

erfarenheter. Barbour och Kitzinger (2001) framhåller också att antalet deltagare i fokusgrupper 

kan variera, så få som tre deltagare beskrivs kunna vara representativt. Dessutom menar 

Wibeck (2010) att mindre grupper kan generera i intimare samtal. Distinktionen mellan 

gruppintervju, diskussion och fokusgrupp är att moderatorn har en styrande roll i fokusgruppen 

(Malterud, 2009). Vilket också styrks utav Barbour och Kitzinger, (2001) som menar att alla 

gruppdiskussioner kan kallas för fokusgrupper så länge moderatorn uppmuntrar till gruppens 

interaktion.                            

 Studiens styrka är ämnesvalet som är relativt obeforskat och visar sig höra samman med 

existentiellt lidande, ett förankrat begrepp inom palliativ vård. En annan styrka i föreliggande 

studie är att resultatet diskuterades med deltagarna i samband med en återresa till Etiopien i 

januari 2014. Resultatet avstämdes genom ett personligt möte med respondenterna. Då 

överlämnades även kopia på transkription och analys. Detta var ett sätt att validera studiens 

tolkning av sjuksköterskornas erfarenheter utifrån Holloway och Wheeler’s (2010) förslag på 

valideringsmetod. Ytterligare en styrka anses vara valet av teoretisk inspiration, som grundar 

sig i vikten av att kunna ge en personcentrerad vård oavsett fokus på kulturell eller etnisk 

tillhörighet. Särskilt viktigt då kulturell hänsyn ibland kan handla om vårdarens behov att 

kategorisera och systematisera det främmande istället för att gynna vården av patienten (Björk 

Brämberg, 2008). Angreppsättet anses således relevant för att undvika generalisering och 

förutfattade meningar gällande kultur.  

Reflexivitet 

Med anledning av den egna förförståelsen som sjuksköterska i forskningsprocessen är avsikten, 

som undersökare, att vidhålla ett öppet livsvärldsperspektiv. Förförståelsen har beaktats genom 

reflexivitet. Reflexivitet tolkas som ett dynamiskt förhållningssätt genom forskningsprocessen 

(Malterud, 2009). En vetenskaplig hållning som kan jämföras med både Dahlberg et al. (2008) 

och Flick’s (2009) beskrivning av forskarens förmåga att upprätthålla en undersökande och 

reflekterande inställning. Men också en påvisad förmåga att kunna vara öppen inför det som 
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visar sig, framförallt genom att vara lyhörd inför det oväntade. Genom analysen, men kanske 

främst genom resultatdiskussionen bör forskaren konfrontera sina egna föreställningar och de 

konkurrerande versioner som övervägts. Det handlar inte om att tillbakavisa ett resultat utan 

medvetandegöra att fynden i studien kan ses ur flera perspektiv. Som forskare är det således 

viktigt att redovisa hur det kommer sig att slutsatsen är det starkaste alternativet (Malterud, 

2009). 

Forskningsetisk diskussion 

Forskning som avser människor innebär alltid risker, särskilt när forskningsfrågan berör 

känsliga ämnen. Frågor om skuld och skam kan bli känsliga och eventuellt kännas kränkande. 

Respondenterna informerades utifrån SFS (2003:460) krav om forskningsetiska principer 

gällande frivilligt deltagande samt möjlighet att avbryta sin medverkan närsomhelst genom 

arbetet.                             

 Fokusgrupper presenteras som etiskt tilltalande på grund av respondenternas valmöjligheter 

till aktivt deltagande i gruppen (Wibeck, 2010). Dock finns risk att det en deltagare berättat kan 

föras vidare av övriga deltagare. Deltagarna informerades om att var och en väljer vad de vill 

dela i gruppen. Deltagarna uppmanades till att det som delats i gruppen ej återberättas till andra 

med motiv att skydda alla deltagarna. Under rubriken etiska överväganden berörs proceduren 

kring studiens etiska granskning samt förutsättningen att bedriva forskning som kan påvisa 

etisk hänsyn. Studiesyftet har varit ärligt och har medgivits utifrån berörda parter såsom 

handledare, högskola, berörda verksamhetschefer samt respondenter. Studien anses således som 

etiskt granskad. 

Resultatdiskussion 

Följande diskussionsavsnitt syftar till att söka förståelse för och tolka betydelsen av skuld och 

skam ur ett omvårdnadsperspektiv.  

Skuld- och skamkänslor kan innebära självförebråelser 

Sjuksköterskorna i resultatet samtalade om hur flera patienter förebrår sig själva genom att 

tolka sin sjukdom och sina efterföljande symtom som eftereffekter av sina livshandlingar. I 

samband med svår sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010) och konfrontation med sin egen död 

(De Marinis, 1998) ställs ofta frågor som berör meningen med det som inträffat (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Sökandet efter livets mening är ett sökande efter samstämmighet och 
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sammanhang (Yalom, 1980). Upplevelsen av mening och sammanhang är avgörande för 

hälsoupplevelsen och i bemästrandet av livssituationen (Frankl, 2006; Hummelvoll, 2004). 

Uppfattas livet som meningslöst finns risk att människans värdighet utplånas (Frankl, 2006). 

Komplexiteten i att finna mening i lidandet kan te sig outgrundlig. Dock kan meningssökande 

frågor enligt Kuhl (2006) lindra skamkänslorna, eftersom utmaning av den egna existensen 

medger kontakt med det autentiska jaget. Men i vissa fall kan människans behov av att söka 

förklaring till och mening för sin sjukdom ibland orsaka känslor av självförebråelse (Stanley, 

1999), som följaktligen leder till skam (Gilbert, 2002; Tangney & Dearing, 2002).      

 I studieresultatet framkom av sjuksköterskornas erfarenheter att flera patienter tolkade sin 

sjukdom och dess symtom som ett straff och en förbannelse från Gud. Patienter som klandrar 

sig för sin sjukdom överensstämmer med flera studier. Exempelvis leder skuldkänslor hos 

AIDS (Plattner & Meiring, 2006; Rohlender & Gibson, 2006) och cancersjuka (Berterö, 

Vanhanen, & Appelin, 2008) till tolkande förklaringar som att sjukdomen är en konsekvens av 

oansvarigt handlande. Men skulden leder också till känslor som att förtjäna sjukdomen och 

smärtan. Att sjukdom uppfattas som straff för tidigare livssynder styrks såväl av Lundin (2005) 

som Dahlberg och Segesten (2010). Att se sjukdom som ett straff är den äldsta metaforen om 

vad som orsakar sjukdom. Redan i antikens Grekland finns flera vetenskapliga skrifter om 

epidemiska sjukdomar som kan relateras till ”guds vrede” (Sontag, 2001). Sådana 

självförebråelser kan förstås vara grundade i ett religiöst perspektiv, vilket hos vissa individer 

kan bli ett sätt att bemästra sin sjukdom. Enligt studier (Ahmadi, 2008) finns religiösa 

copingstrategier som inverkar negativt på människan, att använda sig av karma eller ödet som 

förklaring hör till dessa.                        

 Det här studieresultatet visade av sjuksköterskornas erfarenheter att svårt sjuka patienter 

många gånger såg ned på sig själva eller uttryckte oro och skam inför vad andra skulle anse om 

dem. Vissa forskare gör en distinktion mellan intern och extern skam (Gilbert, McEwan, Irons, 

Bhundia, Christie, Broomhead & Rockliff, 2010). Extern skam uppstår från den egna 

upplevelsen av att andra har en negativ syn på en själv. Intern skam avser egna negativa 

självutvärderingar av sig själv, exempelvis anse sig oattraktiv, otillräcklig eller dålig i 

förhållande till andra. Att se sig själv som bristfällig bidrar enligt Bradshaw (1998) till toxisk 

skam, ett tillstånd som kan utplåna identiteten genom känslor av värdelöshet och otillräcklighet. 

Främst riskeras människans merit- och identitetsvärdighet gå förlorad, vilket ofta ses ske i 

samband med social och kroppslig inskränkning (Franklin Larsson, 2013).  
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Skuld- och skamkänslor kan relateras till okunskap och kulturella tolkningar  

I den här studiens resultat påvisade sjuksköterskornas erfarenheter att befolkningens allmänna 

kunskapsbrist om vanliga sjukdomar, kunde föranleda skuld och skamkänslor. Enligt Wikberg 

och Eriksson (2003) är vårdande och kultur både oskiljaktiga och sammanbundna och således 

lika viktiga. Människans skapar inte sin kultur och sitt meningsgivande mönster utan tar över 

det från betydande traditionsbärare i närmiljön (Wikström, 1990). Kulturens språksystem blir 

således människans varseblivning och redskap för att tolka sina upplevelser. Skuld och 

skamkänslor härstammar från känslan av att ha brutit mot de moraliska värderingar och ideal 

som utvecklas och befästs tidigt. Känsloyttringarna inlärs i samband med människans 

misslyckanden och upplevs därefter i relation till andra (Tangney & Dearing, 2002). Således 

påverkas skuld- och skamkänslor av den socio- kulturella kontexten, där idealen är en del av 

socialisationsprocessen.                   

 Studieresultatet visade intressant nog att några av sjuksköterskorna inte var överens om 

religionens betydelse för skuld- och skamkänslor. Några sjuksköterskor förknippade patienters 

skuld med religiösa övertygelser, medan en sjuksköterska framhöll att det är kulturen som 

inverkar. Att skuld hör nära samman med religion är enligt Tangney och Dearing (2002) en 

vanlig uppfattning som dock inte överensstämmer med forskningen. Studier visar att skuld hör 

mer samman med etnicitet och kultur. Det här studieresultatet visar således en relevant aspekt 

på hur sjuksköterskornas egna föreställningar gällande kultur och religion kan påverka 

tolkningen. För även om kulturell och religiös medvetenhet fanns hos sjuksköterskorna, visar 

resultatet risk för kulturell och religiös generalisering. Studier visar att det finns variationer 

inom olika kulturer, genom att en del individer inte följer kulturens mönster (Ekblad et al., 

2000; Richardsson et al, 2006). Således krävs ökad följsamhet och medvetenhet för att bättre 

kunna möta kulturella behov hos döende människor. DeMarinis (1998) poängterar att 

sjukvårdpersonal i Sverige bör ha kunskap i att bemöta annan kulturell bakgrund än den 

västerländska. Men för att undvika systematisk generalisering av kulturer bör sjuksköterskans 

kulturella medvetenhet vara förmågan att vara autentisk och utgå ifrån den enskilda människans 

behov, vilket kan bli värdefullt i djupt inrotade kulturer. 

Skuld- och skamkänslor kan leda till existentiell och social isolering 

Det övergripande studieresultatet visade att sjuksköterskornas erfarenheter av skuld- och 

skamkänslor på olika sätt kunde leda till såväl omedveten som medveten isolering. Det mest 

framträdande var att både skuld- och skamkänslor hos patienter kunde yttra sig i att dölja 
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sjukdomen genom att själva isolera sig från den sociala omgivningen. Sjuksköterskorna i 

studieresultatet menade att det kunde bero på grund av rädslan att själva överges. Detta stöds 

genom både Wiklund (2003) och Scheff (2012) som menar att det är en mänsklig reaktion att 

dra sig undan från det skammen grundas i. Främst i syfte att bevara sin värdighet genom att 

undkomma omgivningen dömande attityd (Ek & Ternestedt, 2008; Halding, Heggdal, & Wahl, 

2011) men också som en strategi för att undkomma skam (Ek & Ternestedt, 2008).     

 En annan aspekt på varför svårt sjuka drar sig undan från omgivningen kan vara på grund av 

känslan av att vara en belastning för andra (Ek & Ternestedt, 2008). Det kan relateras till 

studieresultatet, som utifrån sjuksköterskors erfarenheter visade att patienter uttryckte 

oduglighet inför sin beroendesituation. Vilket kan vara ett perspektiv på en existentiell skuld 

som är förankrad i känslan av att det egna livet har blivit förstört (Krook, 2005). Tolkningen är 

att människans upplevelser av isolering kan te sig flerdimensionell eftersom patienter kan 

drabbas av dubbla kvalkänslor. Samtidigt som undanhållande av sjukdomssymtom är en 

strategi för att härda ut, väcks även känslor av skuld och ensamhet (Houghton, 2001).  

 Enligt Wiklund (2003) är det upplevelsen av otillräcklighet samt känslan av att vara oälskad 

som ligger till grund för skamkänslor. Men skam förknippas även med känslor av att inte vara 

normal eller att ha tappat kontrollen över sin kropp (Sandén, 2006). Förlust av kontroll och 

nedsatt autonomi kan upplevas som en kränkning av personens värdighet (Franklin, Ternestedt 

& Nordenfelt, 2006; Werkander Harstäde, 2013; Wiklund, 2003) och leda till känslor av 

vanmakt (Sand, 2008)                        

 Tolkningen av studieresultatet är även att skammens och skuldens isolering, förutom den 

sociala, kan bli existentiell. Yalom (1980) menar att medvetenhet om obotbar sjukdom hotar 

den egna existensen, vilket kan väcka känslor av existentiell isolering, ensamhet och 

meningslöshet. Exempelvis kan samvetskval implicit tolkas som existentiell isolering, i likhet 

med hur den HIV- smittade övergivna kvinnan uppvisade skam inför sjuksköterskorna i 

studien. Det kan bland annat handla om att känna sig förkastad eller övergiven av Gud, en 

avsaknad av ett andligt sammanhang, men också en känsla av att vara utesluten från sociala 

sammanhang (Mako, Galek, & Poppito, 2006).                

 Att känna sig negligerad eller ofrivilligt ensam kan leda till känslor av vanmakt och i de fall 

patienter upplever att människor drar sig undan, på grund av rädsla eller obehag, ges upphov 

till känslor av existentiell ensamhet (Sand, 2008). Att vara exkluderad från sociala 

sammanhang förknippas med existentiellt lidande (Mako et al., 2006) som kan påverka 

människans smärtcentra på samma sätt som en fysisk smärtupplevelse (Eisenberger, 2012). 

Existentiell ensamhet beskrivs som att vara separerad från andra varelser men också som en 
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fundamental isolering från världen. Upplevelsen innebär ett outhärdligt plågsamt tillstånd som 

ofta leder till någon form av nedstämdhet (Yalom, 1980). Upplevelsen av oss själva som en 

helhet anses ske genom bekräftelse från omvärlden (Wiklund, 2003).       

 Komplext nog kan ingen relation eliminera människans känsla av isolering, eftersom var och 

en i grunden är ensamma i sin egen tillvaro. Däremot kan smärtupplevelsen till följd av 

ensamhet lindras och kompenseras av kärleksfullt handlande, såsom att kunna dela ensamheten 

med andra (Yalom, 1980). Dessutom visar sig känslan av skam, över de funktionsnedsättningar 

som följer med sjukdomen, minska genom relationer och samvaro med sjukvårdspersonal 

(Sandén, 2006). 

Sjuksköterskors omvårdnadsstrategier vid skuld- och skamkänslor 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna antog en stödjande roll vid skuld- och skamkänslor 

hos patienter. Omvårdnaden handlade till stor del om information och normalisering av såväl 

sjukdom som symtom. En omvårdnadsstrategi som stöds utav Bogart, Cowgill, Kennedy, Ryan, 

Murphy, Elijah och Schuster (2008) som understryker vikten av att informera både den sjuke 

och dennes närstående om sjukdomen, samt om och hur den smittar. Studieresultatet visar att 

sjuksköterskornas kommunikativa förmåga hade en betydande roll i samband med patienters 

skuld och skamkänslor. Sjuksköterskornas strategier var att försöka identifiera känslorna och 

anpassa samtalen utefter varje patientsituation. Vissa besök kunde innebära att finnas nära och 

lyssna medan andra besök handlade om information. Detta stöds av Faulkner (1995) som menar 

att det är det viktigt att följa patientens agenda, genom att ta hänsyn till förutsättningar och 

personlighet (Birgegård, 2005), för att få reda på upplevelser om hälsosituationen. Oftast 

handlar det om att ta reda på patientens egna kunskaper, synsätt och prioriteringar av sina 

problem gällande hälsosituation (Faulkner, 1995). Förmåga att respektera såväl närstående som 

patienters behov och lyssna till vad de vill prata om stöds av Dahlberg och Segesten, (2010). En 

följsamhet till patienten som även kan jämföras med Scheff och Starrin’s (2002) beskrivning av 

att upprätthålla en ömsesidighet i vårdrelationen.            

 Sjuksköterskorna i den här studien tycktes således sträva efter en personcentrerad vård som i 

enlighet med McGormac och McCance (2006) präglas av delad delaktighet, men även av 

Scheff och Starrin’s (2002) syn på ömsesidighet. Delaktigheten kunde understödjas genom att 

sjuksköterskorna gav information och nya perspektiv på situationen. Ömsesidighet upprätthölls 

genom sjuksköterskornas följsamhet, vilket är en förutsättning för att relationen ska kunna ses 

som hjälpande. Saknas relationens ömsesidighet handlar det istället om underkastelse, i sådana 
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relationer kan inget samarbete existera (Scheff & Starrin, 2002). Möjlighet till att uttrycka sitt 

lidande genom sjuksköterskans närvaro och lyhördhet är förutsättningen i vårdrelationen 

(Fredriksson, 1999). Wiklund (2003) menar att även skamkänslan minskar genom 

sjuksköterskans lyhördhet, främst för att känslan av värdighet kan återfinnas genom att 

återupprätta relationer och bekräftelse av lidandet. Dessutom innebär aktivt lyssnande 

möjlighet till att bearbeta existentiella grubblerier och kval, även om sjuksköterskan inte kan 

skapa livsmening åt patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Studiens betydelse för omvårdnaden  

Studier visar att sjuksköterskor i Etiopien kan ha en framträdande roll i livets slutskede (Kassa, 

et al., 2014). I den här studien kunde etiopiska sjuksköterskor identifiera existentiella kval som 

ofta sågs leda till isolering hos patienter. Existentiell isolering inverkar på vården, inte bara 

gällande smärtbehandling, utan även för patientens upplevelse av livskvalité (Strang et al., 

2004). Enligt Strang et al. (2001) lägger patienter stor vikt på närhet och närvaro för att minska 

känslan av existentiell isolering. Sjuksköterskans roll i vårdrelationen kan således bli betydande 

för svårt sjuka döende patienter som behöver stöd i att finna mening i tillvaron. Sjuksköterskan 

har även ett moraliskt och etiskt ansvar att skapa en ömsesidig vårdrelation utifrån patientens 

önskningar (Wiklund, 2003).                  

 Sjuksköterskans förmåga att vara lyhörd kan lindra patienters känslor av skuld (Bolmsjö, 

2002) och skam (Wiklund, 2003). Bolmsjö (2002) menar att skuldkänslor hos patienter kan 

lindras genom att bekräfta och tala om den, särskilt i de fall som skulden inte kan åtgärdas. 

Förmågan att lyssna in beskrivs närmast som med-varo, en kunskap som leder vårdaren närmre 

patienten (Fredriksson, 1999). Ett sådant vårdmöte kännetecknas som autentiskt, en 

ömsesidighet och bekräftelse för att bevara patientens värdighet och självbestämmande 

(Snellman, 2001). I och med vårdrelationens ömsesidighet, patientens medverkan (Ternestedt 

& Andershed, 2013) och sjuksköterskans öppenhet, kan existentiella (Boston & Mount, 2006) 

vårdbehov identifieras och tillfredsställas (Ternestedt & Andershed, 2013). Brister 

sjuksköterskan i andlig omtänksamhet kan patienten känna sig ignorerad vilket förstärker 

känslan av ensamhet (Krook, 2007; Sand & Strang, 2006; Österlind, 2009).      

 Det kan vara värdefullt att fundera över i vilken utsträckning existentiella kval kan eller bör 

lindras av sjukvårdpersonal. Spekulationer bör särskilt riktas mot sjuksköterskans roll och 

arbetsbelastning. En del sjuksköterskor anser att de varken ha tid eller ansvar för att bemöta 

existentiella funderingar (Strang, Strang & Ternestedt, 2001). Inom palliativ vård kan sådana 
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resonemang väcka oenighet i arbetsgruppen eftersom livsåskådningsfrågor hos patienter ofta 

väcks när existensen är hotat. Verksamheter som bedriver palliativ vård bör uppmärksamma 

komplexiteten och etiken gällande sjuksköterskors förmågor och utrymme för att kunna bemöta 

existentiella funderingar och kval. Det kan således vara betydelsefullt att utvärdera 

sjuksköterskornas kunskap, attityder och färdigheter för att hjälpa dem att hantera uppkomna 

omvårdnadsbehov i dödsprocessen (Kassa et al., 2014). Ett sätt kan vara genom återkommande 

seminarier som berör etiska, kulturella och existentiella frågor. Reflektioner gällande egna 

känslor, fördomar och attityder möjliggör även att den kulturella medvetenheten främjas 

(Richardsson et al., 2006). Kulturell kunskap gällande synsätt på och förhållning till liv och död 

kan underlätta sjuksköterskans kliniska arbete (Ekblad, 2000), särskilt i dagens globala 

samhällsutveckling och förändrade befolkningssammansättning (Fioretos, 2002). Andra sätt att 

öka sin kulturella medvetenhet är genom akademiska studier, eftersom akademisk kunskap och 

kulturell medvetenhet visar sig höra samman (Myers Schim, Doorenbos & Borse, 2006).   

 I samband med studieresultatet bör även en kritisk kommentar riktas mot dagens 

prestationsinriktade samhälle. Enligt Frankl (2006) förenas idag värdefullhet med nytta istället 

för värdighet. En sådan bedömning kan öka det existentiella lidandet och känslan av den sjukes 

otillräcklighet. Kroniskt sjuka anser sig ofta oförmögna att medverka i livets tillbud. Lidandet 

beror således på obalansen mellan att vara en sjuk individ kontra villkoren att existera i 

omvärlden (Cassell, 2004). Hur vi än försöker värja oss påverkas människan av samhällets 

värderingar. Återigen är det väsentligt att kasta ljus över betydelsen av sjuksköterskans 

kunskaper och färdigheter i mötet med patienters existentiella funderingar och kval. För att 

kunna svara an på den utsatta människans behov av existentiell omvårdnad krävs inte bara 

sjuksköterskans självkännedom utan även kunskap och förståelsen för vad livsåskådning, 

empati och medmänsklighet har för betydelser (Richardsson et al., 2006). Sjuksköterskans 

drivkraft i vårdrelationen bör följaktligen vara förankrad i viljan och strävan efter att förstå den 

andre men också sig själv (Schuster, 2008).  

Implikationer för vidare forskning 

Fler studier krävs för att förstå vilken betydelse skuld- och skamkänslor har inom palliativ vård 

och det finns flera intressanta tillvägagångssätt för att öka förståelsen. För att få ytterligare 

perspektiv på sjuksköterskans roll i samband med patienters existentiella kval kan det vara 

intressant att rikta fokus mot sjuksköterskans attityder till att bemöta skuld och skam. Andra 

relevanta perspektiv är att belysa patienters upplevelser av skuld- och skamkänslor. 
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Komplexiteten med studier som berör känsloyttringar är att känslorna både kan vara omedvetna 

och svåra att sätta ord på, således kan det bli svårt att finna relevanta frågeställningar. Denna 

magisteruppsats kan med fördel ligga till grund för ytterligare inspiration och förarbete. 

Slutsats 

Etiopiska sjuksköterskors erfarenheter visar att svårt sjuka och döende patienter uttrycker 

skuld-och skamkänslor som kan leda till existentiell och social isolering. Ökad medvetenheten 

om existentiella kval och dess betydelse i dödsprocessen kan främja en personcentrerad 

omvårdnad vid livets slut. 

 

             ”Neka ingen en skälig gåva, när det står i din makt att hjälpa ”                 
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Bilaga 1, Request to nurses regarding research participation 
 

This study is aimed at nurses and is dedicated to researching guilt and shame in 

palliative care. The goal of the study is to assess the knowledge and ability to interpret 

and handle patients' expressions of guilt and shame, acquired by nurses through working 

experience. I would hereby respectfully ask whether you would consider participating in 

my research project. The criteria for selection of participants include nurses who have 

worked at least two years in specialized palliative care. If you are interested in 

participating, I would like to contact you within one week.                                                      

    If you choose to participate, you would be asked to attend a group interview, known 

as focus group. The group, consisting of around five (5) persons, will be discussing 

specially selected topics involving your professional experience of guilt and shame.  The 

idea is that the participants respond to eachothers' accounts and thereby develop the 

discussion further. The interview carries on for approximately one (1) hour, and will, 

with your permission, be recorded. The recordings will be transcribed for research 

purposes. No names or personal details will be included in the transcripts, so that it will 

be made impossible to determine who was interviewed. Charlotte Weiner will be leading 

the group interviews. Collected material will be stored for ten (10) years in a locked 

archive for research data at Ersta Sköndal University, Once all interviews have been 

carried out, a summary report based on the interviews will be included in a Master's 

Degree essay on Palliative Care at Ersta Sköndal University. The summary report will be 

available in print as well as electronically at the University's Library. This project was 

approved by the Commitee for Research Ethics at the Institution for Caring Sciences at 

Ersta Sköndal University, ref: (2013-01-29, Project 1205/A). 

 

 

  

 

Your participation in this project is voluntary, and you may cease to participate at  

any time without notice. If you have any questions regarding this project, please  

contact any of the above persons. 

 

Joakim Öhlén, RN, Prof. 

Phone: +46-76-636 50 99 

Email: joakim.ohlen@esh.se 

Charlotte Weiner, RN, PhCand. 

Phone: +46-694 30 97 

Email: charlotte.weiner@comhem.se 
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Bilaga 2, General background questions 

 

 

Age: 

 

Gender: 

 

Marital Status: 

 

Number of years working as a Registered Nurse: 

 

Number of years working as a Registered Nurse specialized in Palliative 

Care: 
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Bilaga 3, Consent form 

 

 

Letter of consent 

 

 

 

I hereby certify that I have read and understood the information (attached) about the study 

entitled “Exposure among nurses to guilt and shame in palliative care”. 

 

I certify that my participation is entirely voluntary. 

 

I reserve the right to discontinue participation at any time without notice. I may decline to 

answer any specific question for any reason. 

 

I hereby agree that any information resulting from my participation may be used by the 

researcher, Charlotte Weiner, for the explicit purposes of this study. 

 

 

City, date:………………………………………… 

 

Name:………………….................. 
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Bilaga 4, Interview guide  

Presentation of the study and the researcher. Letter of consent. 

 

Introduction: 

The purpose of this group discussion is that you as group members share your experiences of 

patients' expressions of guilt or shame, how you identified those expressions and subsequently, 

what course of action you decided to take. By taking part of each others' accounts, additional 

aspects of your experiences may be revealed and explained. 

  If needed, I will lead the discussion back to the appropriate issues using an interview guide 

with relevant questions. The discussion is to be treated as an interactive dialogue, where your 

experiences will be confirmed, debated and meaningful. 

 

Triggering questions: 

Describe a situation where a patient expressed guilt /shame. 

How were you able to identify it as shame /guilt? 

How did you handle the situation? 

 

Follow-up questions: 

Could there be a positive/negative aspect to guilt/shame? 

What are the mechanics of guilt/shame? 

What are the effects of guilt/shame? 

What may be causing guilt/shame? 

What made you aware that guilt/shame may have been the issue? 

What is your take on guilt/shame as defensive mechanism? 
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Bilaga 5, Etisk prövning (kopia) 
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Bilaga 6, Bedömningsunderlag av spirituella problem 

 

 



  52 (54) 
 

 

Bilaga 7, Sökmatris 

 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 
Cinahl Fulltext End of life and 

shame 
6 (2) 

-Next of kin’s feelings of guilt and 
shame in end of life care. 
-Spirituality at the end of life.  

Cinahl Fulltext Palliative and 
shame 

9 (2) 
-Promoting spiritual comfort in palliative 
care settings. 
-Receiving a diagnosis of inoperable 
lung cancer: Patient’s perspective of how 
it affects their life situation and quality of 
life.  

Cinahl Fulltext Palliative care and 
guilt and shame 

4 (2)  
-Promoting spiritual comfort in palliative 
care settings. 
 
-Receiving a diagnosis of inoperable 
lung cancer: Patient’s perspective of how 
it affects their life situation and quality of 
life.  
 

PubMed Guilt and shame 
and palliative 

8 (1)  
-Guilt and shame - a semantic concept 
analysis of two concepts related to 
palliative care  

Cinahl Fulltext Nurse*, guilt and 
shame and 
experience* 

28 (1) 
- Shame: A Multidisciplinary Concept 
Analysis  
 

Cinahl Fulltext Palliative care and 
existential distress 
and caregiver* 

4 (1)  
-The caregiver’s perspective on 
existential and spiritual distress in 
palliative care.  

Cinahl Fulltext Palliative Care 
and existential 
distress and nurs* 

9 (1)  
-Healthcare   professionals’ perceptions 
of existential distress in patients with 
advanced cancer.  

Cinahl Fulltext Anxiety and 
palliative care and 
depression, 2009-
2012, fulltext, 
experience* 

18 (0) 

 
 
 
 


