
 

 

 

Examensarbete 
                      

 

 

 

Värdegrundsarbetet nattetid 
En kvalitativ studie om hur nattpatrullens medarbetare beskri-

ver vård- och omsorgsarbetet i äldreomsorgen utifrån den 

nationella värdegrunden. 
 

Författare: Melissa Larsson 

Handledare: Anette Lundin 

Examinator: Kerstin Arnesson 

Termin: VT 2018 

Kurskod: 2SA47E 



 

1 

 

Abstract 

Author: Melissa Larsson 

Title: Value based work at night: A qualitative study of how employees in night patrols de-

scribe the care work in elderly care based on the national fundamental values. [Translated 

title]  

Supervisor: Anette Lundin 

Assessor: Kerstin Arnesson  

 

The purpose of this study is to examine how employees in Swedish elderly care, more specific 

night patrols, describe their care work based on the national value base. A qualitative ap-

proach has been used as a method in this study, with semi-structured interviews as a base. To 

gather empirical material, seven people who are assistant nurses and care assistants, working 

in Swedish elderly care as night patrols, were interviewed. The theoretical point of departure 

has been professional ethics, proximity ethics, Martin Buber´s I-and-Thou-theory. The theo-

ry has been helpful whilst analysing the empirical material. The national value-based work 

describes how caregivers perceive when a I-Thou-relationship is achieved. In such relation-

ship the caregiver and the elderly are in a subject-subject-relationship. In a opposite relation-

ship the caregiver and the elderly are in a subject-object-relationship with a distance between 

them. In such relationship the caregivers don´t feel they have done a value based work. The 

results shows that a certain objectification must be done in order for the working process to 

function. This is also accepted by the employees, as long as there is still a certain balance be-

tween the subject-subject relationship and the subject-object relationship. The results also 

shows that the experience of creating meaningfulness for the elderly seems to be weaker than 

the creation of security. 
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1. Inledning 
 

[…] när jag bemöter dem jämlikt, då känner jag att jag lyfter upp deras världar, eller hela 

värdegrunden faktiskt […].                                                                                       

           

Avsikten med denna studie är att beskriva hur nattpatrullens medarbetare upplever arbetet i 

äldreomsorgen utifrån den nationella värdegrunden. Ovanstående citat skildrar en av studiens 

intervjupersoners tankar om värdegrundsarbetet i praktik. Värdegrunden tillkom år 2011 för 

att säkerställa att äldre ges en god omsorg under dygnets alla timmar (Värdigt liv i äldre-

omsorgen, prop. 2009/10:116). Samtidigt påtalas det att brister finns i implementeringen av 

värdegrundsarbetet nattetid. Det saknas kunskapsunderlag om vilka svårigheter det kan inne-

bära för personalen att säkerställa värdighet och trygghet för äldre under natten (Andersson & 

Sjölund 2017).  

 

1.1 Problembakgrund 
Statistik visar att personer över 65 år är en stadigt växande grupp i proportion till andra grup-

per i Sverige. År 2015 var cirka 8,6 % av äldregruppen beviljade hemtjänstinsatser. Statisti-

ken visar också på en varaktig utveckling hos målgruppen att beviljas insatser i ordinärt bo-

ende, jämfört med att beviljas särskilt boende (Socialstyrelsen 2017a). Oavsett boendeform, 

ska äldre enligt värdegrunden, tillförsäkras värdigt liv och välbefinnande under dygnets alla 

timmar (prop. 2009/10:116; Socialtjänstlagen, SFS 2001:453). 

 

Förslaget till regeringspropositionen (2009/10:116) uppkom genom ett betänkande anfört av 

regeringens värdighetsutredning (SOU 2008:51). Grunden till propositionen var att skapa en 

värdig äldreomsorg, samt att kontinuerligt förbättra verksamhetskvalitén. Syftet var även att 

öka verksamhetsanpassningen till individen (prop. 2009/10:116). Värdighetsutredningens 

fokus var att eftersträva en äldreomsorg där hjälpsökanden får bibehålla sin identitet, och att 

äldre skulle kunna påverka sina beviljade insatser (SOU 2008:51). I socialtjänstlagens 5 kap. 

4§ 1 stycke står: ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva 

ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund)” (SFS 2001:453).  

 

Dock skapar socialtjänstlagen med dess ramlagskaraktär tolkningsutrymme, varför 

värdighetsutredningen (SOU 2008:51) påvisade att det fanns brister på tydlighet gällande vad 

de äldre kunde förvänta sig av kommunal äldreomsorg, vilket sågs frambringa stora skillnader 

i äldreomsorgen nationellt.  
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Hemtjänstinsatser i hemmet förutsågs vara ett billigare alternativ än platser på ålderdomshem, 

vilket medförde att kvarboendeprincipen för äldre människor i behov av hjälp föddes på 1940-

talet (SOU 2003:91). I socialtjänstlagens 5 kap. 4 § 2 stycket framkommer: ”Socialnämnden 

ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden […]” (SFS 2001:453). Begreppet kvarboende kan definieras på olika sätt, en 

definition är att äldre ska kunna bo kvar i sina bostäder även när ett vård- och omsorgsbehov 

finns och oavsett när under dygnet (SOU 2003:91).   

 

Trots det visar forskning att omsorgsarbetet med dess intimvård ser väldigt olika ut för dag- 

respektive nattpersonal (Andersson & Kalman 2017). I den årliga brukarundersökningen 

(Heurgren 2018) socialstyrelsen gör uppmärksammas att nattinsatserna inte specificeras, utan 

inkluderas i helhetsresultatet. Det innebär att skillnaden mellan dag- respektive 

nattpersonalens värdegrundsbaserade vård- och omsorgsarbete inte kan utrönas. Därför är 

området relevant för socialt arbete att undersöka, då äldreomsorgens nattpatruller arbetar och 

ansvarar för äldres biståndsbedömda (Socialstyrelsen 2017b) vård- och omsorgsinsatser 

nattetid, att äldregruppen ska tillförsäkras värdigt liv och välbefinnande.  

 

1.2 Problemformulering 
Å ena sidan ökar äldregruppen i samhället, och ska tillförsäkras god omsorg och bemötande 

genom äldreomsorgens nationella värdegrund. Å andra sidan visar forskning att brister på 

undersökningar gällande omsorgsarbetet nattetid finns. Omsorgsarbetet med dess intimvård är 

ett eftersatt forskningsområde (Andersson & Kalman 2017). Denna kunskapslucka har väckt 

intresset att studera ämnet närmare eftersom nattpatrullens medarbetare förväntas efterleva 

den lagstiftade värdegrunden även nattetid och kunskap om hur det realiseras saknas. Att be-

lysa nattpersonalens värdegrundsarbete, ur ett professionsetiskt perspektiv, kan skapa positiva 

effekter både för äldregruppen och andra yrkesverksamma inom äldreomsorgen. Att ämnet 

uppmärksammas bidrar även till att synliggöra nattpatrullens medarbetares perspektiv på vär-

degrundsarbetet, likaså främjar studien att ämnet aktualiseras och diskuteras.    

 

I studien tillämpas en professionsetisk teoriram. Professionsetiken berör de praktiska 

handlingar som utförs av yrkesverksamma i mötet med hjälpsökanden. Verksamheter inom 

vårdyrket skapar förväntningar på att ett professionsetiskt förhållningssätt skall intas 

(Christoffersen 2007:84).  
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1.3 Syfte 
Avsikten med studien är att lyfta fram nattpatrullens medarbetares perspektiv på värdegrunds-

arbetet. Detta genom att, ur ett professionsetiskt perspektiv, undersöka hur nattpatrullens 

medarbetare beskriver vård- och omsorgsarbetet i äldreomsorgen utifrån den nationella vär-

degrunden. Då föresatsen med studien är att undersöka hur äldreomsorgens nattpatrullsmed-

arbetare beskriver värdegrundsarbetet nattetid, genomförs studien med semistrukturerade in-

tervjuer som metod.    

 

1.4 Frågeställningar 
❖ Hur beskriver nattpatrullens medarbetare vård- och omsorgsarbetet i äldreomsorgen 

utifrån den nationella värdegrunden? 

❖ Vilka möjligheter respektive svårigheter för ett värdegrundsbaserat arbete beskrivs i 

medarbetarnas utsagor?  

 

1.5 Avgränsningar och begreppsförklaringar 
Studien avgränsas till äldreomsorgen och nattpatrullens verksamhet, eftersom tidigare forsk-

ning visar kunskapsluckor inom området. Inga andra vård- och omsorgsarbeten kommer att 

undersökas. Avgränsning görs till äldreomsorgens värdegrund som innefattas i socialtjänstla-

gen (SFS 2001:453). Intervjupersoner avgränsas till nattpatrullens medarbetare då de utgör 

målgruppen för studien. Avgränsning av geografiskt område görs till tre kommuner i södra 

Sverige, andra kommuner i eller utanför Sverige kommer inte att undersökas. Teoretiskt ram-

verk avgränsas till professionsetiken, eftersom förståelse på en individnivå vill uppnås. I stu-

dien beaktas inte faktorer som etnicitet, ålder, anställningstid eller anställningsform.         

 

Med nattpatrull menas i studien medarbetare som tillhandahåller hemtjänstinsatser i form av 

vård- och omsorg till äldre utifrån biståndsbeslut, utförda i ordinärt boende (Socialstyrelsen 

2017b). Med äldre avses individer 65 år och uppåt. Med natt menas nattpatrullernas 

arbetstider. I studien innefattas anhöriga av närstående om inget annat anges.  
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2. Bakgrund 
Kapitlet avhandlar först Äldreomsorgens nationella värdegrund samt definitionen av värde-

grundsdelarna i begreppen Värdigt liv och Välbefinnande. Sedan följer en Historisk tillba-

kablick på nattpatrullen.  

 

2.1 Äldreomsorgens nationella värdegrund 
År 2011 infördes den nationella värdegrunden i äldreomsorgen med syftet att tillförsäkra äldre 

personer värdigt liv och välbefinnande under dygnets alla timmar (prop. 2009/10:116). Social-

tjänstlagens (SFS 2001:453) värdegrundsstycke uppkom till följd av proposition 2009/10:116.  

Ramlagstiftningen (SFS 2001:453) tydliggjorde att socialtjänstens verksamhet bygger på ”re-

spekt för människors självbestämmande och integritet”, men det etiska förhållningssättet klar-

gjordes aldrig (ibid.). Socialdepartementsutredningen (prop. 2009/10:116) ansåg att gemen-

samma etiska riktlinjer för svensk äldreomsorg behövdes, vilket förhållningssätt äldreomsor-

gens yrkesverksamma skulle inta (ibid.).        

 

Det bedömdes att personalkompetens gällande etik, bemötande och förhållningssätt ansågs 

betydelsefullt för att förhöja äldres livskvalitet, varför det kontinuerligt behövde utvecklas hos 

personalen (prop. 2009/10:116). Värdegrundens lagfästning medförde att Socialstyrelsens 

tillsynsmyndighet fordrade granska verksamheten, och för likvärdiga granskningar krävdes 

bedömningskriterier, vilket uppnåddes genom Öppna jämförelser (ibid.). 

Samtidigt som ett stort fokus i värdegrundspropositionen (2009/10:116) låg på att framhäva 

fördelarna med den nationella värdegrunden, fanns kritiska röster. Colnerud (2004) ansåg att 

begreppet värdegrund hade blivit ett samlingsbegrepp för majoriteten av etiken- och moralens 

frågor, hon ansåg att detta skapade problem för värdegrundsbegreppets verkliga betydelse och 

dess relation till andra begrepp (ibid.).  

 

Även professor Thorslund och förbundsjuristen Ödman var kritiska (SOU 2008:51). Båda 

ifrågasatte införandet av en nationsgemensam värdegrund. Thorslund åsyftade brister i äldre-

omsorgen, till exempel bemötandeproblematiken och begreppstolkningens luddighet, vilket 

medförde att begrepp som ”värdighet” blev otydliga. Thorslund betvivlade att problemlös-

ningen låg i att fler tolkningsbara begrepp skapades. Han ansåg att värdegrundsbegreppen 

måste tydliggöras för att tas på allvar i äldreomsorgen (ibid.). Ödman förde ett liknande reso-

nemang, han befarade att värdegrundens förtydligande skulle få motsatt effekt och istället 

skapa mer oklarhet genom de vida tolkningar som kunde göras (ibid.).   
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2.2 Begreppen i den nationella värdegrunden 
De bärande begreppen i värdegrunden är värdigt liv och välbefinnande. Värdigt liv åsyftar 

äldres rätt till hjälp med rutiner, eller utformningen av rutiner, för att bibehålla sig själva som 

personer och individer. Välbefinnande avser individens egna uppfattning av att känna till-

fredsställelse i livstillvaron (prop. 2009/10:116). 

 
2.2.1 Värdigt liv 

Avsnittet utgår från de fem centrala delarna i värdigt liv: Insatser av god kvalitet, Privatliv 

och integritet, Självbestämmande, Delaktighet och individanpassning samt gott bemötande. 

 

Insatser av god kvalitet 

För god kvalitet på insatsgenomförandet behöver professionella i socialtjänstverksamheten, 

enligt socialtjänstlagen, inneha kompetent och adekvat utbildning för de vård- och omsorgs-

uppgifter äldre erfordrar för ett värdigt liv. Inom verksamheten ska kvalitetsutveckling i arbe-

tet kontinuerligt ske (Prop. 2009/10:116). 

 

Privatliv och integritet 

Vid insatser är respektfullt bemötande för individens privatliv och integritet, att anställda visar 

hänsyn till den enskilde i dennes bostad. Anställda ska uppvisa aktning för individens integri-

tet vid kroppsvård genom lyhördhet för den äldres önskemål om insatsutformningen (Prop. 

2009/10:116). 

 

Självbestämmande 

Enligt 3 kap 5§ socialtjänstlagen har äldre rätt till omsorgsinflytande. Äldre ska ges delaktig-

het över hur deras biståndsbedömda insatser utformas. Anställda ska stärka och visa respekt 

för individens självständighet (Prop. 2009/10:116). 

 

Delaktighet och individanpassning  

Individanpassning medför att äldreomsorgens verksamhet behöver vara mångsidig och flexi-

bel för att bemöta individuella behov och individers rätt till egna val, såsom att få tillgång till 

sin egen livssyn eller socialt umgänge. Anställda kan behöva uppmärksamma ett vårdbehov 

utifrån till exempel språkanpassad omvårdnad eller ålder, kön, sexualitet, etnicitet, religiösa 

aspekter samt funktionsnedsättning. Enskildas delaktighet ska framhållas vid omvårdnad och 

kommunikation och trygghet att kunna uttrycka sina synpunkter ska ges den äldre (Prop. 

2009/10:116). 
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Gott bemötande  

För bemötande behöver personalen ha kompetens och inlevelseförmåga och utföra insatser på 

avtalade tider, samt ge utrymme till samtal och hörsamma den äldre, likaså samtala med ett 

språk den äldre förstår och kan formulera sig på (prop. 2009/10:116). 

 

2.2.2 Välbefinnande 

Under avsnittet presenteras välbefinnandets två delar; Trygghet och Meningsfullhet. 

 

Trygghet 

För att skapa trygghet och undvika oro för den äldre är regelbundenhet i insatsutförandet av 

betydelse (prop. 2009/10:116). I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3 (S)) beskrivs 

trygghet för äldre innebära; att personalen lätt kan kontaktas, samt att nyttjandet av insatser är 

lättåtkomliga och utförs på avtalade tider. Personalen ska informera den äldre om insatsför-

ändringar behöver göras. För att äldre ska uppleva trygghet bör anställda uppmärksamma äl-

dres oro och tillsammans med den äldre bestämma vilka åtgärder som behöver vidtas (ibid.). 

 

Meningsfullhet 

Meningsfull tillvaro handlar om att personalen stärker individens självmedvetande och tillför-

sikt till egna färdigheter. Personalen skall också uppmärksamma äldres insatsbehov av social 

karaktär och möjliggöra äldres deltaganden i fysiska aktiviteter, samt att individen får en livs-

tillvaro utifrån sin kultur och livssyn (SOFS 2012:3 (S))  

 

2.3. Historisk tillbakablick på nattpatrullen 
Under 1950-talet formades den verksamhet som idag kallas hemtjänst (SOU 2017:21). Vård- 

och omsorgsinsatser skulle främja människors kvarboende hemma genom att 

hemtjänstinsatserna utökades och förbättrades. Nästkommande trettio år utvidgades 

hemtjänstverksamheten och nattpatruller och trygghetslarmets tillkomst skedde sedan på 

1980-talet (SOU 2008:113a; SOU 2007:103).  

 

I Sigurdsen och Lindqvist skrivelse (prop. 1987/88:176) framhävdes att samhället skulle sörja 

för äldres behov av stöd- och hjälpinsatser, samt vara en stödfunktion för anhöriga. SOU 

(2017:21) förklarade att kommuners stöd till anhöriga gavs efter behovsprövning. Det fram-

hävdes att ett fungerande stöd kunde även skapa trygghet för anhöriga (ibid.). 

 

Det som föranledde hemtjänstverksamhetens tillväxt var människors nedsatta förmåga att 

själva sköta sin omvårdnad (SOU 2008:113b). I Äldreboendedelegationens delbetänkande 

framgick att äldre med till exempel kroniska sjukdomar och hjälpinsatser skulle möjliggöras 
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kvarboende hemma. Utkomsten blev införandet av ädelreformen år 1992. Ädelreformen inne-

bar att kommunerna fick ansvar för all hemsjukvård i egna boendet (SOU 2007:103). Genom 

ädelreformen stärktes kvarboendeprincipen (Prop. 2005/06:115)  

 

Men, i slutbetänkandet (SOU 2008:113a) diskuterades om principen skapade möjligheter eller 

blev tvingande. Äldreboendedelegationen åsyftade att principen hade dominerat inom vård- 

och omsorgsarbete länge och hänvisade till Socialdepartementets rapport år 1989, där ett me-

ningsutbyte gällande saken togs upp. Delegationen menade att det ansågs redan i Socialdepar-

tementets rapport att kvarboendeprincipens användning hade gått så långt, att det nu var 

många personer som ville flytta till särskilt boende men som inte beviljades det (ibid.). 

 

 

3. Tidigare forskning - nattpatrullers vård- och omsorgsarbete  
Syftet med studien är att undersöka hur nattpatrullens medarbetare beskriver vård- och om-

sorgsarbetet i äldreomsorgen utifrån den nationella värdegrunden. Nedan beskrivs teman som 

påverkar arbetet på natten. I Beskrivning av nattpatrullens arbete redogörs för nattpatrullens 

arbetsförhållanden. Med Upplevelser av arbetet beskrivs medarbetarnas upplevelser av arbe-

tet. Under Omsorg i mötet skildras omsorgsmöten som sker vid nattpatrullens besök hos äldre 

och i Nattpatrullen - stöd för anhöriga porträtteras nattpatrullens funktion som stöd för äldres 

omgivning. Avslutningsvis sammanfattas tidigare forskning.  

 

3.1 Beskrivning av nattpatrullens arbete 
Malmberg, Ernsth, Larsson och Zarit (2003) beskriver hur personal i svensk kvälls- och natt-

patrull upplever sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Forskarna delade ut två enkäter till kvälls- 

och nattpatrullsteamen i Jönköpings kommun. Resultatet visar att nattpatrullens besök tar 

mellan 5 minuter upp till två timmar. Besöken är både planerade och mer akuta larm. Det 

framgår även att nattpatrullerna täcker ett stort geografiskt område. Vidare skildras nattpatrul-

lens flexibilitet och anpassning till de många arbetsuppgifter som ingår i yrket. En medarbe-

tare framhäver flexibiliteten arbetet kräver genom att förklara; “En natt ser inte ut som någon 

annan”. I undersökningen ingick främst kvinnor (Malmberg m.fl. 2003). Ingvad (2003) för-

klarar i sin avhandling att majoriteten av undersköterskor och vårdbiträden är kvinnor.  

 

Andersson och Kalmans (2017) kompletterar ovanstående beskrivning. De analyserar hur 

nattpersonalen hanterar utmaningar de möter i det personliga vård- och omsorgsarbetet. För-

fattarna beskriver att nattpatrullens medarbetare består av undersköterskor och vårdbiträden. 
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Patrullernas arbetstider är mellan 21:30 till 08.00, och varje patrull består av två personal 

(ibid.). Författarna förklarar vidare, att arbetet handlar om att ge personcentrerad vård, vilket 

kräver oerhörd fingertoppskänsla, speciellt när intimvård utförs. Även medicinska kunskaper 

krävs eftersom personalen utför sjukvårddelegeringar. Vidare beskrivs att under natten kan 

mellan 31 till 53 besök förekomma (ibid.).  

 

Andra arbetsuppgifter nattpatrullerna utför är till exempel hjälp till badrummet och stöd vid 

läggning (Andersson & Kalman 2017). Författarna bekräftar att stora skillnader mellan vård-

arbetet på dagen respektive natten finns. Skillnaden är bland annat att chefstödet nattetid 

minskar, och så även kollegekontakten mellan personalen. Likaså påverkas interaktionen med 

de äldre, nattetid förekommer mindre samtal och skoj än på dagen (ibid.). Inte heller insatser 

som inköp, tvätt, städ eller matlagning utförs under nätterna och även fokus på Aktiviteter i 

det Dagliga Livet (ADL) minskas på natten (Andersson & Kalman 2017; Arber & Venn 

2011).   

 

Gynnerstedts (1993) åsyftar att offentligt förvaltningsarbete medför både rättigheter och skyl-

digheter, varav professionsetiskt förhållningssätt är en skyldighet. Etikvärderingar kan handla 

om både politikfrågor som bemötandefrågor. Etiken sträcker sig bortom lagen – en handling 

behöver inte bli etiskt rätt, bara för att den är laglig. Etiska dilemman uppstår, till exempel när 

hjälpsökande inte vill ha hjälpen yrkesverksamma anser personen behöver, eller när hjälpsö-

kandes önskemål om insatsutformningen ställs mot hjälparens rätt till en god arbetsmiljö 

(ibid.). Gynnerstedt (1993) avslutar med att förklara, att mycket av kunskapen som fram-

kommer i avhandlingen är applicerbar på andra yrkesverksamma inom offentlighetsregin 

(ibid.). En offentlighetsanställning medför att nattpatrullens medarbetare bär skyldighet till att 

ett professionsetiskt förhållningssätt intas, varför avhandlingen är relevant för denna studie. 

 

3.2 Upplevelser av arbetet 
Malmberg m.fl. (2003) beskriver att nattpatrullens medarbetare är övertygade om att deras 

förekomst möjliggör många äldres kvarboende hemma. Författarna skildrar att hemvården och 

hemsjukvården i Sverige har ökat och alltfler äldre med allvarsamma sjukdomstillstånd är 

kvarboende hemma (ibid.). Hemvård innebär omsorgsvård som utförs av hemtjänstpersonal, 

och hemsjukvård innebär sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal (Nationalen-

cyklopedin 2018a; Nationalencyklopedin 2018b). Malmberg m.fl. (2003) förklarar att majori-

teten av hjälpsökande i ordinärt boende är individer över 60 år. I studien framkommer att per-
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sonalen upplever en mångfaldsökning av arbetsuppgifter, då alltfler äldre bor hemma med 

försämrade fysiska- och psykiska allmäntillstånd. Ökningen medför ett stigande fortbild-

ningsbehov hos personalen för att klara de nya arbetsuppgifter som uppstår. Framförallt öns-

kas kunskap om psykiska sjukdomar, något som upplevs ha ökat hos äldre i hemmet. Patrul-

lerna problematiserar svårigheten att delta på dagtidsutbildningar, personalen känner sig efter-

satta och en aning bortglömda som arbetsgrupp (ibid.). 

 

From, Wilde-Larsson, Nordström och Johansson (2015) har undersökt formella vårdgivares 

(sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden) upplevelser av vårdkvaliteten för äldre i 

olika kommuner. De framhäver att vårdkvalitet ska enligt lagstiftning implementeras i äldre-

omsorgen men att detta kan vara problematiskt. Målet var, att dels beskriva formella vårdgi-

vares upplevelser av kvaliteten i praktik, och dels att hitta faktorer som kunde associeras till 

vårdgivarnas upplevelser. I undersökningen presenteras olika inverkningsfaktorer på vårdgi-

varnas arbete. Dessa var arbetsklimat, samvetsstress, arbetsbelastning, grupptillhörighet, tids-

brist, stöd från kollegor, kompetens, hälsa och känsla av sammanhang (ibid.).  

 

From m.fl. (2015) undersöker dessa faktorer utifrån vårdkvalitet, arbetsklimat, samvetsstress, 

kompetens, hälsa och känsla av sammanhang. Resultatet visar att vårdbiträden och underskö-

terskor i högre grad än sjuksköterskor upplever sig arbeta utefter goda värden. Ett bra arbets-

klimat medför högre upplevd kvalitet för äldre (utifrån vårdgivarnas perspektiv) och att sti-

gande samvetsstress sänker upplevelsen av kvalitet i vården. Överlag är vårdgivarupplevelsen 

av kvaliteten för äldre hög (ibid.).  

 

Andersson och Kalman (2017) upplever att mängden besök nattpatrullerna utför kan liknas 

med vad de kallar för “löpande band principen”, slutsatsen skiljer sig åt från personalens be-

skrivning av sitt arbete som spännande och att nätterna passerar fort (ibid.). Andersson och 

Kalman (2017) noterar att personalen knappt hinner med egna toalettbesök eller måltidsuppe-

håll under arbetspassen (ibid.). Efter fältobservationerna konstaterades att nattpatrullens med-

arbetare fattar många självständiga och svåra beslut i avgörande lägen, utan att alltid hinna 

reflektera eller rådfråga andra innan, samt ibland behöver medarbetarna arbeta ensamma för 

att möta efterfrågan på hjälp som råder under nattetid. Trots medarbetarnas stundtals tidspres-

sade arbete, upplever inte författarna att personalen visar stressen hos de äldre (ibid.).  
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3.3 Omsorg i mötet 
Andersson och Kalman (2017) problematiserar de tolkningsbara och otydliga riktlinjer som 

råder. De förklarar att personalen ofta själva får försöka hitta det förhållningssätt som anses 

bäst i mötet (ibid.). Waerness (1980) anser att begreppet ”omsorg” i samhällsbetydelse är 

otydligt. En omsorgsrelation innefattas av en omsorgsgivare och en omsorgstagare, där om-

sorgstagaren inte själv kan ombesörja sitt omsorgsbehov. ”Att ha omsorg för andra” handlar 

om asymmetrirelationen som uppstår mellan omsorgsgivaren och omsorgstagaren, eftersom 

omsorgsgivaren bär skyldighet att hjälpa omsorgstagaren (ibid.).  

 

Ingvad (2003) belyser att balansen mellan närhet och distans påverkar mötets utformning. 

Både omsorgstagaren och omsorgsgivaren är ömsesidigt beroende av varandra, ett känslo-

mässigt samspel där deras medvetande och föreställningar påverkas av varandras reaktioner 

och gensvar. Ett gott känslomässigt samspel krävs för att bejaka omsorgstagarens självbe-

stämmande och integritet (ibid.). Även balansen mellan det personliga och professionella be-

höver finnas poängterar Anderssom och Kalman (2017). Personalen får inte bli alltför upp-

giftsorienterade genom att till exempel utföra intimvård som en arbetsuppgift utan hänsynsta-

gande till utsattheten den äldre befinner sig i (ibid.).  

 

Andersson och Kalman (2017) skildrar också att äldre kan ha ett behov bortom den beviljade 

hjälpen. Det kan handla om en samtalsstund med personalen eller viljan att senarelägga in-

satsutförandet. En kvinna skildras till exempel, som ville stanna uppe när nattpatrullen kom 

för att lägga henne, fick ändå läggningshjälp, vilket författarna upplevde som att hon ”bara 

var ytterligare en kropp” [egen översättning] (ibid.) Etiska ageranden fodrar både ett inkän-

nande och reflektion i situationer där snabba ställningstaganden ibland krävs, etiken handlar 

om relationer och de val människor gör i relation till varandra. Gynnerstedt (1993) citerar en 

respondent: ”Etik är hur vi bemöter människor när vi kommer till deras hem. Det är lätt att vi 

tar över och behandlar dem som objekt istället för människor med tankar och känslor” (ibid.).  

 

3.4 Nattpatrullen – stöd för anhöriga 
Många äldre som nattpatrullen besöker har trygghetslarm beviljat. Larmets syfte är att skapa 

trygghet genom att hjälp kan påkallas vid behov (Malmberg m.fl. 2003). Det finns oftast ett 

stort omsorgsbehov hos äldre nattetid (Arber & Venn 2011). Forskning visar att människors 

sömnsvårigheter ökar i takt med åldrandet, vilket kan relateras till faktorer som att äldres fy-

siska hälsa försämras, eller att andra sjukdomstillstånd uppstår, till exempel depressioner 
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(Mallon & Hetta 1997). Arber och Venns (2011) studie handlar om närstående som vårdar 

anhöriga i hemmet, och de närståendes sömnproblematik. I undersökningen framkommer fler-

tal svåra förhållanden för närstående, till exempel avbruten sömn för att hjälpa den anhörige 

till toaletten, eller skuldkänslor närstående kan få av att inte känna att de kan ge rätt omsorg 

till sina anhöriga (ibid.). Studien ökar förståelsen för nattpatrullens stödfunktion även till äl-

dres omgivning. 

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Tidigare forskning har tematiserats, i syfte att beskriva påverkningsfaktorer nattpatrullens 

medarbetare möter i arbetet.  

 

Beskrivning av nattpatrullens arbete redogör för flexibiliteten och anpassningen medarbetarna 

måste ha eftersom arbetet består av både akuta och planerade besök. Skillnaden mellan dag- 

respektive nattarbete uppmärksammas, där bland annat samtal och skoj nattetid minskar. Ett 

etiskt dilemma belyses, de äldres hem skall respekteras, samtidigt som hemmet även är med-

arbetarnas arbetsmiljö. Under Upplevelser av arbetet skildras, att medarbetarna är övertygade 

om att deras förekomst möjliggör kvarboende hemma för äldre. Genom Omsorg i mötet besk-

rivs att medarbetarna själva får finna det förhållningssätt som känns rätt, då ramlagens riktlin-

jer är tolkningsbara. Risken att äldre bemöts som objekt, istället för subjekt framhävs. Temati-

seringen avslutas med Nattpatrullen - stöd för anhöriga, där trygghetsskapande för äldre och 

dennes omgivning förklaras ges genom stödinsatser och behovslarm. 

 

Det poängteras att personcentrerad vård måste utföras med fingertoppskänsla och att yrkes-

verksamma inom offentlighetsregin bär skyldighet att inneha ett professionsetiskt förhåll-

ningssätt. Betydelsen av medicinska och bemötandekunskaper framhävs, likaså medarbetar-

nas behovskänsla av ökad kompetens gällande psykiska sjukdomar. Hjälpbehovet nattetid är 

stort, vilket medför att medarbetarna ibland måste arbeta ensamma, men deras tidvis stress-

fyllda arbetsmiljö observerades dock inte påverka i mötet med de äldre.  

 

Avslutningsvis, det framgår tydligt i tidigare forskning att nattpatrullers värdegrundsarbete är 

ett eftersatt forskningsområde. Detta trots att stora skillnader på omsorgsarbetet under dagtid- 

respektive nattetid har uppmärksammats (Andersson & Sjölund 2017; Andersson & Kalman 

2017).  
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4. Teori 
Genom teorier kan sociala fenomen förstås och empirin tolkas, för samhällsforskningen är 

teorier av betydelse vid analysarbetet (Bryman 2011; Jönsson 2010). Teorivalet görs utefter 

resultatet i studien, knutet till syftet och frågeställningarna. Syftet med studien medför att mel-

lanmänskliga relationer behöver analyseras och förstås, något teorivalet för studien kan be-

hjälpa. Teorikapitlet inleds med en presentation av Professionsetiken, för att sedan inriktas 

mot Närhetsetiken, och ytterligare avsmalna genom Martin Bubers Jag-Du-relationsteori. 

Avslutningsvis sammanfattas teoriavsnittet. 

 

4.1 Professionsetik 
Ordet etik härstammar från grekiskans etos och inbegriper människors handlingar och seder, i 

vilken anda de utförs. Etiken handlar om vad som är gott och ont, rätt eller fel (Kalkas & Sar-

vimäki 1996). Begreppet profession används ofta likvärdigt med begreppet ”yrke”, vilket 

medför att ”yrkesetik” används synonymt med professionsetik. Professionsetiken berör de 

grupper som befinner sig inom professioner, och som genom speciella yrkesutbildningar har 

extraansvar och särskilda förpliktelser i samhället. Nuförtiden vill alltfler yrkesgrupper till-

höra professionsbenämningen, vilket medför att även intresset för professionsetiken ökar. 

Begreppet profession signalerar emellertid fortfarande att det krävs vissa kriterier (till exem-

pel utbildning) för professionstillhörigheten (Christoffersen 2007:27-31). 

 

4.1.1 Professionsetiken knutet till värdegrunden 

Det finns starka band mellan vårdyrken och att yrkesverksamma inom vårdyrken har uttalade 

etiska koder. Syftet är att skapa en gemensam plattform för vilket etiskt förhållningssätt som 

ska råda i arbetet, en miniminivå för professionsutövningsetiken. Den nationella värdegrun-

den är äldreomsorgens gemensamma etiska plattform för de yrkesverksamma där (Sandman 

& Kjellström 2013). Fördelen med en gemensam värdegrund är, att inte människors subjek-

tiva upplevelser grundar hur situationer bemästras, utan handlingar byggs på arbetsplatsens 

värdegrund. Men, en fungerande värdegrund förutsätter att den hålls levande (ibid.). Inom 

etiken är respekt för människors självbestämmande, integritet samt skapandet av delaktighets-

känsla viktigt och att arbetet utförs utefter verksamhetens etiska koder (ibid.). 

 

4.2 Närhetsetik 
Närhetsetik innefattar vård- och omsorgsmöten utan objektifiering av varandra, att människor 

inte ”standardiseras”, utan bemöts utifrån kontexten (Sandman & Kjellström 2013). Närhetse-
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tikens grundfilosofi är att människor är sårbara skapelser med ett ömsesidigt beroende av 

varandra och i ömsesidigheten uppstår maktförhållanden (ibid.). Inom närhetsetiken framhålls 

människors moral och förklaras finnas med i alla vård- och omsorgsmöten, innan ett hand-

lande görs alltid ett val om gott eller ont agerande.  

 

4.2.1 Martin Bubers Jag-och-Du-relationsteori 

Martin Buber var professor i sociologi och socialfilosofi. Han utvecklade dialogfilosofiska 

Jag-Du-relationsteorin, vilken presenteras i hans huvudverk ”Jag och Du” år 1923 (Buber 

1923; Buber 2013). Inom dialogfilosofin spelar det äkta mötet mellan individer stor roll, kun-

skap anses endast uppnås genom att den levs och upplevs i mötet (Israel 1998). Buber föddes i 

Wien år 1878, och hann innan bortgången år 1965 leva i tre kulturer; den östjudiska, tyska 

samt unga hebreiska i dåvarande Palestina. Dessa kulturer delar samsynen att mellanmänsk-

liga relationer bygger på jämlikhet och fri vilja, detta för att skapa ömsesidig förståelse och 

konsensus i mötet (Buber 2013; Israel 1998). Jämlika möten handlar om att möta andra på det 

vis, vi själva vill bli bemötta. Bemötande kan till exempel ske genom ansiktsuttryck, ögon-

kontakt, minspel eller kroppshållning (Blennberger 2013).   

 

Buber (2013) menar att människans värld är tvåfaldig och innefattas av grundordparen Jag-Du 

och Jag-Det. I Jag-Du-världen uppstår relationer, detta genom språkbruk av till exempel ver-

bala ord, konst eller handlingar som utförs (ibid.). Kommunikation kan även ske utan ord, 

genom till exempel blickar eller personliga uttryck vårdtagaren avger utan att verbalt uttrycka 

det (Snellman 2007:178). Enligt Buber har subjekt-subjekt-relationen förtur eftersom den be-

står av en Jag-Du-relation. I tyskan har ”Du” en betydligt mer nära relationsinnebörd, än vad 

”Du” har i Sverige. Jag-Du-relationen är i motsatsförhållande till Jag-Det-relationen. Bubers 

Jag-Du-relation bygger på ömsesidighet, och för att uppnå ömsesidighet krävs jämlikhet i 

mötet (Israel 1998). Relationer behöver grundas på en växelverkan mellan människor, där det 

krävs närvaro, öppenhet samt medvetenhet och sker med intuition och kommunikation 

(Sandman & Kjellström 2013). Även acceptans och bekräftelse måste finnas med i mötet 

(Snellman 2007:173). Den moderna sociala människan kan inte undvika Jag-Det-relationer 

menar Buber (2013). I vårt nutida samhälle har människor en tendens att objektifiera varandra 

och se den andre som en resurs för egen del, något Buber såg ökar i samhället (Sandman & 

Kjellström 2013). 
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Jämlika möten har en levande mittpunkt och mittpunkten förhåller sig flytande, bara ömsesi-

digheten finns med förklarar Buber (2013). ”Duet” beskrivs inte kunna skapas utan ett annat 

”Du”, eftersom det är i själva mötet vårt ”Du” blir till (ibid.). Enligt Jag-Du-relationsteorin 

indelas världen i två områden; yttre livsformer och känslor. Yttre livsformer finns i Det-

världen, och innefattar det ”där ute”, där eftersträvas uppfyllelse av ändamål för egen vinst. 

Känslor däremot, hör till Du-världen, och är ”här inne”, här sker återhämtningen från Det-

världen (ibid.). I Jag-Du-relationen finns ”Jag” med, medans Jag-Det-relationen består av det 

individuella ”Jaget”. I Individualiteten åtskiljer sig individen och beskådar andra som objekt, 

varvid en subjekt-objekt-relation uppstår (Israel 1998). Buber (2013) gör skillnad på männi-

skan som person och individ, och menar att i Jag-Du-relationen möts vi som subjektiva perso-

ner, medans i Jag-Det-relationen bemöts vi av subjektiva individer som ser oss som objekt. I 

subjekt-objekt-relationen görs en distinktion mellan den subjektiva personen och individen 

och betydelsen för rummets sammanhang och tid ges en vikt (ibid.).  

 

4.2.2 Buber i vård- och omsorgen 

Vård- och omsorgsmöten kan väcka missbelåtenhet hos vårdtagare och anhöriga om endast 

vårdperspektivet har upplevts finnas i mötet. Yrkesverksamma inom vård- och omsorg kan 

välja att bemöta vårdtagare och deras anhöriga genom Jag-Du-relationen eller Jag-Det-

relationen (Snellman 2007:171:173). För att Jag-Du-relationer ska uppstå behöver vårdaren 

stärka vårdtagarens egenmakt. Båda parter måste kunna mentalisera (visualisera den andres 

tanke, känsla och vilja) och vårdaren måste känna sig fullständigt närvarande och äkta i mötet. 

Närvaro kan ske i terapeutisk form, vilket innebär att alla våra resurser aktualiseras i mötet, 

till exempel kroppskontakt, känslor och reflektioner. Dock kan goda relationer hindras, om 

den andres närvaro inte godtas i sin egna äkthet (Snellman 2007:190-192).  

 

Fast även när Jag-Du-relationer försöker skapas, kan vi begränsas från möjligheten (Buber 

2013). Ibland är det ofrånkomligt att vi möter omgivningen under subjekt-objekt-

omständigheter där ömsesidigheten saknas och vi avskiljer oss från tingen och nyttjar dem. I 

en Jag-Det-relation förblir vi oberörda eftersom den andre ses som ett objekt. Detta kan i 

vård- och omsorgssammanhang framträda genom att vårdaren låter sig vara oberörd av vård-

tagarens existens eller mående. I Jag-Du-relationer däremot, berörs vårdaren av vårdtagarens 

existens och mående och omsorgen sker med gemensam delaktighet (Snellman 2007:175-

176). Men, Jag-Det-relationer krävs ibland i vård- och omsorgsmöten, till exempel vid in-

formationsinhämtning, eller när saklighet och distans är nödvändigt (Sandman och Kjellström 
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2013). Buber (2013) förtydligar dock, att även när Jag-Det-relationer måste ingås för att 

uppnå våra ändamål, kan vi oupphörligen träda in i Jag-Du-relationen igen, när vi slutar att 

fokusera på oss själva och blir fullständigt närvarande i mötet igen (ibid.).    

 

Vård- och omsorgsmöten innefattas alltid av asymmetri enligt Buber, vårdtagaren är i hjälp-

behov, varför ömsesidighet och jämlikhet inte kan likställas. Vårdrelationer kan aldrig bli 

fullständigt jämlika (Snellman 2007:181:183). Asymmetrin i relationen medför att vårdaren 

ibland måste inta en viss instrumental hållning, samtidigt som andra begränsningar hos vård-

tagaren (till exempel sjukdomstillstånd) för att helt kunna närvara i mötet kan finnas (Sand-

man & Kjellström 2013). Men även när jämlikhet i bemötandet eftersträvas i vård- och om-

sorgsmöten, betyder det inte att maktobalansen ska frånses, utan vårdaren i maktposition bör 

ändå inta ett jämlikt förhållningssätt (Jfr. Blennberger 2013).    

 

Relationer behöver inte innefattas av antingen en Jag-Du-relation eller en Jag-Det-relation, 

utan kan innehålla båda. Etiken kan komma att prövas om vårdaren bemöter vårdtagaren uti-

från Jag-Det, när vårdtagaren vill bli bemött som Jag-Du, eller vise versa (Sandman & Kjell-

ström 2013). Blennberger (2013) poängterar att i möten med hjälpsökanden bör professionella 

främst utgå och bemöta hjälpsökanden utifrån den närhet eller distans den hjälpsökande efter-

frågar (ibid.).  

 

4.3 Sammanfattning av teori 
Inom vård- och omsorgsverksamheten har etiska koder framtagits för att vägleda profession-

ella på fältet. Den nationella värdegrunden är en gemensam etisk plattform för yrkesverk-

samma i äldreomsorgen. För ett värdegrundsbaserat förhållningssätt krävs relationsskapande. 

I vård- och omsorgsmötet behöver en balans mellan närhet och distans finnas, och att mötet 

bygger på ömsesidig förståelse, något Buber la tyngdpunkt på när Jag-Du-relationsteorin ut-

vecklades. Jag-Du-relationsteorin innebär, att vårdaren antingen möter vårdtagaren i en sub-

jekt-subjekt-relation, eller i en subjekt-objekt-relation, och det centrala för gott bemötande, 

enligt Buber, är Jag-Du-relationen. I vård- och omsorgssammanhang kan det bli nödvändigt 

med en växelverkan mellan relationerna ibland, eftersom vård- och omsorgsmöten aldrig kan 

bli fullständigt jämlika, mötet är, enligt Buber, alltid asymmetriskt.  
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5. Metod  
Metodkapitlet beskriver studiens metod och de metodologiska överväganden som gjorts. Ne-

dan följer en beskrivning av Vetenskaplig ansats, Kvalitativ forskning som metod, Förförstå-

else, Kvalitativa intervjuer. Därefter presenteras Urvalsmetod och urvalsförfarande, Presen-

tation av intervjupersoner och kommuner samt Litteratursök. Slutligen skildras Genomföran-

det av intervjuer, Bearbetning och analys av data, Trovärdighet och Forskningsetiska över-

väganden. Avslutningsvis sker en Metoddiskussion.  

 

5.1 Vetenskaplig ansats 
Studien inspireras av en hermeneutisk infallsvinkel. Hermeneutiken fokuserar på tolkningar 

och att skapa djupare förståelse för människor och deras verklighet (Thomassen 2007). Detta 

genom att till exempel undersöka hur människor tänker, vilka värderingar de har, eller varför 

de agerar som de gör (Birkler 2003). Hermeneutiker menar att människors liv och situationer 

är kontextberoende och kan därför inte direkt generaliseras till andra människor eller situat-

ioner (Kvale & Brinkmann 2014). I studien ville en ökad förståelse för medarbetarnas be-

skrivningar av deras verklighet uppnås, detta genom att kvalitativ forskning användes som 

metod, vilken presenteras i nästkommande avsnitt.   

 

5.2 Kvalitativ forskning som metod 
Kvalitativa metoders fördel är att de kan skapa förståelse för undersökningsfenomenet, i jäm-

förelse med kvantitativa metoder som mer mäter och förklarar fenomenen. Kvalitativa meto-

der kan göras genom intervjuer, fokusgrupper, observations- eller dokumentstudier (Justensen 

& Mik-Meyer 2011). I kvalitativ forskning eftersöks främst mönster hos ett fenomen på indi-

vidnivå, i motsats till kvantitativ forskning som mer inriktas på samhällsnivå (Trost 2010; 

Bryman 2011). Nackdelen med forskningsmetoden är att studien blir svår att upprepa, kvalita-

tiva resultat är enligt kvantitativa forskare alltför subjektiva (Bryman 2011). Studien görs med 

inspiration från hermeneutiken och tillämpar kvalitativ forskning som metod, metoden ansågs 

lämplig för att förstå hur deltagarna gestaltar sin omvärld. Detta gjordes genom semistrukture-

rade intervjuer genomförda utifrån en intervjuguide som följde efter teman, spelades in och 

transkriberades (Bryman 2011).  

 

5.2.1 Förförståelse 

Inom hermeneutiken är förförståelse centralt och innebär den förståelse vi redan har när ny 

kunskap skapas. Förförståelsen revideras medvetet eller helt omedvetet (Birkler 2003). Vår 

förförståelse (delarna) revideras ständigt och påverkar förståelsen för helheten, samtidigt som 
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förståelsen av helheten grundas på vår tidigare förförståelse. Denna cirkulära process kallas 

”den hermeneutiska cirkeln” och handlar om, att det finns en relation mellan delarna och hel-

heten. Våra delar kan förstås enskilt, men helheten endast utifrån delförståelsen, vår förförstå-

elsehorisont revideras vartefter att vår förförståelse detaljeras. Till exempel tolkar vi sago-

böcker annorlunda som vuxna, mot vad vi gjorde som barn, detta trots att vi läser samma text 

– vår förståelsehorisont har omarbetats, inte bokens innehåll (ibid.).   

 

Forskare bör beakta den egna förförståelsens påverkan i tolkningen av empirin menar Tho-

massen (2007). Min förförståelse av äldreomsorgen består av många års erfarenhet, jag har 

däremot aldrig arbetat i en nattpatrull, varför verksamhetsområdet är nytt för mig. Min förför-

ståelse gjorde ändå att jag fortgående reflekterade både själv och med min handledare om 

mina tolkningar för att upprätthålla objektivitet (Bryman 2011) i studien, reflektioner har till 

exempel skett under handledarträffarna. 

 

Väsentligt med förförståelsen är att den bidrar till ökad förståelse för intervjupersonernas ut-

sagor (Dalen 2015). Detta upplevde jag. Eftersom min förförståelse avgränsas till vård- och 

omsorgsarbete under dagtid i äldreomsorgen, upplevdes min förförståelse som stärkande, och 

att jag fortgående kunde inhämta empiri utifrån deras tolkningar och inte mina.  

 

5.3 Kvalitativa intervjuer 
Intervjumetoden har under de senaste århundranden uppkommit, och är nu förankrat i sam-

hället. Semistrukturerade intervjuer vill frambringa detaljrika beskrivningar av intervjuperso-

nernas upplevelser. Samtalen sker efter en intervjuguide med för studien aktuella teman 

(Kvale & Brinkmann 2014). Fördelen med semistrukturerade intervjuer är flexibiliteten och 

anpassningen som ges, nackdelen är att det är svårt att återupprepa undersökningen (Bryman 

2011).   

 

För datainsamlingen avsågs sju semistrukturerade intervjuer att göras. Fördelen är att intervju-

formen ger möjlighet att både ställa följdfrågor samt anpassade frågor under intervjun. Inter-

vjuformen ger också möjlighet att ändra antalet intervjupersoner om behovet uppstår (Eriks-

son-Zetterquist & Ahrne 2011:40,44). För studien har metoden inneburit att frågor har ställts 

utifrån frågeformuläret, och kompletterats med följdfrågor. Antalet intervjupersoner ändrades 

från 4-5 personer till 7 personer för att öka studiens trovärdighet.  
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Kylén (2004) tipsar om att be intervjupersonerna om exempel på sina utsagor för att verifiera 

att intervjuaren tolkat rätt, samt att be om samtycke för citatanvändning i studien. Ryen 

(2004) förklarar att tillit är viktigt i intervjusammanhang. I samtliga intervjuer efterfrågades 

olika exempel för att öka förståelsen för deras tolkningar, och avslutningsvis inhämtades sam-

tycke för citeringsanvändning i studien.  

 

I kvalitativa intervjuer frambringas kunskap under samtalet, samverkan sker över ett gemen-

samt och ömsesidigt intresse. Dock finns en maktobalans med i mötet och forskaren styr valet 

av intresseämnen samt har ett tolkningsföreträde, varför en maktasymmetri uppstår (Kvale & 

Brinkmann 2014). Obalansen i intervjumötena minskandes till exempel genom att när inter-

vjupersonerna frågade om de svarat ”korrekt” på någon fråga, besvarades dem med att det inte 

fanns några tänkta svar, utan deras tolkningar grundade empirin. Vid intervjutillfällena intogs 

en öppen och ärlig hållning med ett genuint intresse för intervjupersonernas utsagor. Intervju-

personerna gavs möjlighet att utforma intervjutillfällena så som de önskade, till exempel ge-

nom att få välja tiden och platsen. Tolkningsföreträdet beaktades genom att följdfrågor ställ-

des.    

 

5.4 Urvalsmetod och urvalsförfarande 
Val av intervjupersoner görs genom ett målinriktat urval av en specifik grupp som kan re-

spondera på forskningsfrågorna (Bryman 2011). I studien innebar det, att jag genom enhets-

cheferna nådde nattpatrullens medarbetare. Efter godkännande av ansvariga chefer kontakta-

des nattpatrullsmedarbetarna. I urvalet togs inte till exempel ålder, anställningstid eller an-

ställningsform i beaktan. Att kontakt med enhetschefen valdes som första kontakt, säker-

ställde att rätt målgrupp nåddes. Om jag hade valt att till exempel e-maila samtliga medarbe-

tare i äldreomsorgen, hade risken varit att jag fått kontakt med fel målgrupp för min studie.  

 

Studien inriktas mot tre kommuner i södra Sverige, två mellanstora kommuner kontaktades 

från start, och sedan tillkom ytterligare en mindre kommun med syftet att få fler svaranden på 

forskningsfrågorna. Valet av kommuner har även skett utifrån tids- och ekonomiska begräns-

ningar, något Kvale och Brinkmann (2014) hänvisar kan bli nödvändigt.   

 

5.4.1 Presentation av intervjupersoner och kommuner 

För att anonymiteten inte ska avslöjas presenteras intervjupersonerna gemensamt och be-

nämns med de fiktiva namnen; Amanda, Beatrice, Cecilia, Denice, Erika, Felicia och Gina. 
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Samtliga intervjupersoner är kvinnor, yrkesverksamma i offentlig sektor, kommunal äldre-

omsorg, nattpatrullsverksamhet. Sex kvinnor har en undersköterskeutbildning, en kvinna är 

nästan färdig sjuksköterska och deras arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen sträcker sig 

mellan 8-28 år. Inom nattpatrullens verksamhet mellan fyra månader-18 år.    

 

I kommun 1 arbetar cirka 24 medarbetare i åldrar från cirka 21-62 år. Varje natt arbetar om-

kring 8 medarbetare, utförandes cirka 27-30 planerade besök. I kommun 2 arbetar ca 28-30 

medarbetare, i åldrarna cirka 22-60 år. Cirka 10 medarbetare arbetar per natt, utförandes cirka 

20-25 planerade besök. Kommun 3 har en arbetsgrupp på cirka 30 medarbetare, i åldersspan-

net mellan cirka 28-63 år, varje natt arbetar cirka 10 medarbetare, utförandes cirka 30 plane-

rade besök. I studien presenteras inte kommunerna i någon särskild ordning, vilket betyder att 

kommun 1 i detta avsnitt, inte nödvändigtvis är kommun 1 under andra delar i studien.  

 

5.4.2 Litteratursök 

Insamling av tidigare forskning genomfördes utifrån valda sökord. Sökord som användes är 

till exempel:  ”Elderly”, ”Night patrol”, ”home care”, sökningar gjordes i olika databaser som 

Linnéuniversitetet har tillgång till; SwePub, Artikelsök och Social Services Abstract. Övrig 

litteratur till studien söktes genom universitetsbibliotekets söktjänster Libris och Onesearch. 

Litteratursök för kapitel 3 skedde via riksdagens hemsida med sökordet ”natt” och sedan val-

des textbitar rörande nattpatruller ut. Andra sökmotorer som användes i studien är Google och 

Google Scholar.  

 

5.5 Genomförandet av intervjuer 
Telefonkontakt med ansvariga enhetschefer vidtogs först, dels för godkännandet av vidare 

kontakt med nattpatrullens medarbetare, dels för godkännandet av att intervjuer fick ske under 

arbetstid om deltagarna ville förlägga intervjutiden under sitt arbetspass. Informationsbrev (se 

bilaga A) till nattpatrullens medarbetare bifogades i ett e-postmeddelande till ansvariga che-

fer. Frågan om frivilligt deltagande ställdes till samtliga intervjupersoner. I den ena patrull-

verksamheten gick det ut ett mail med informationsbrevet bifogat, i den andre patrullverk-

samheten tillfrågades medarbetarna av enhetschefen på deras gemensamma arbetsplatsträff, 

varvid deltagarna själva erbjöd sig att medverka. I den tredje patrullverksamheten lämnades 

informationsbrevet ut av enhetschefen med förfrågan om någon ville delta, och därvid kontak-

tade sedan två intervjupersoner mig.  
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Samtliga intervjuer startades med att informationsbrevet lästes för att säkerställa deltagarnas 

samtycke till villkoren för intervjuerna. Även ett samtalsunderlag lades fram (se bilaga B). 

Två intervjuer skedde i samband med arbetspass, tre intervjuer skedde under medarbetarnas 

arbetspass nattetid, två intervjuer genomfördes på förmiddagen. Första intervjutillfället i två 

av kommunerna påbörjades med att jag mötte upp deltagarna i början av deras arbetspass och 

sedan följde med dem i bilen och var med dem i kontorslokalen. På grund av tidsbrist hanns 

inte detta med i den sista kommunen. Med hänsyn tagen till etiken stannade jag i bilen under 

medarbetarnas insatsbesök. Intervjuerna där jag medföljde i bilen avslutades klockan 01:00, 

för att få en likvärdig upplevelse av tidsperioden. Att jag inte var med under hela nattpasset, 

eller åkte med under samtliga intervjuer, gör att mina upplevelser är knutna till det tidsspann 

när jag var med i bilen och vid dessa tillfällen i just de kommunerna, vilket kan vara en nack-

del. Valet av tidsperioden gjordes i samråd med deltagarna, och utefter de privata begräns-

ningar jag hade att medverka hela natten. Samtliga intervjuer genomfördes utefter intervju-

guiden (se bilaga C). Frågorna var till största delen av öppen karaktär och alla delarna i vär-

degrunden berördes. Sist i samtliga intervjuer intogs ett samtycke för citering i studien.  

 

5.6 Bearbetning och analys av data 
Samtliga intervjuer transkriberades. Vid transkribering ändras språket från muntligt till skrift-

ligt, vilket enligt hermeneutisk tradition kan ses vara svekfullt, men ett måste för att kunna 

skriva ut intervjuerna inför analysen av mönster och avvikelser (Kvale & Brinkmann 2014). 

Fördelen med inspelningar av intervjuer är att forskaren kan lyssna igenom intervjun flertalet 

gånger och på så vis höra mer precist vad som sas och på vilket sätt det sades på. Anteckning-

ar under intervjun blir inte heller lika viktigt (Trost 2010; Bryman 2011). Efter att transkribe-

ringarna var gjorda och empirin skrivits ut upptäckte jag nya detaljer i mitt analysarbete som 

hade kunnat gått förlorat utan inspelning och utskrifter av intervjuerna.  

Dock finns även nackdelar med transkribering av intervjuinspelningar. Bland annat kan delar 

som tonfall, talspråk eller tankepauser som intervjupersonerna gjort tappas vid utskrifter 

(Trost 2010). Dessutom kan en inspelningsapparat på bordet hämma intervjupersonen, vilket 

även skulle kunna ske om anteckningar under intervjun istället görs, eftersom forskaren då 

kan få svårt att rikta sin uppmärksamhet mot intervjupersonen och anteckna samtidigt (Kylén 

2004; Ryen 2004). Jag upplevde att när stödanteckningar någon gång gjordes stannade samta-

let upp, jag kunde även uppleva att inspelningen hämmade några intervjupersoner i början, 

men att de ganska snart inte verkade märkbart påverkade.  
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Vid analys av kvalitativa data behöver forskaren dela upp materialet i teman (Ryen 2004). 

Detta sker genom en kodningsprocess (Dalen 2015). Forskaren söker efter likheter och avvi-

kelser i intervjuerna, vad som tas upp och vad som inte tas upp (Byman 2011). Sedan söker 

forskaren utifrån tematiseringen efter citat som skildrar det viktigaste (Dalen 2015). Efter att 

ha transkriberat samtliga intervjuer, skrevs alla ut och delades upp i värdegrundens olika delar 

genom färgkoder. Sedan analyserades empirin och likheter, skillnader samt mönster eftersök-

tes. Även citat för tolkningar togs fram. Materialet lästes och bearbetades flertalet gånger utef-

ter inspiration av hermeneutiken (Birkler 2003), både varje intervju var för sig, samt alla till-

sammans. Ju mer jag läste och analyserade intervjuerna, desto mer förstod jag, när jag återi-

gen läste helheten igen, men som Miller och Glassner (2016:54) påpekar, min förståelse 

sträcker sig endast till de utsagor jag har tilldelats, och de delar av utsagorna som valts att 

berättas för mig. Ju fler intervjuer som gjordes, desto fler detaljer av nattpatrullens arbete 

skapades.  

 

Resultat och analysteman valdes utefter framträdande områden i genomgången empiri och 

blev följande: Värdegrundsarbetet och nätterna på arbetsplatsen, Värdigt liv och Välbefin-

nande. Under analysarbetet framkom likheter i svaren under några av värdegrundsdelarna, 

varför dessa slogs samman och skapade gemensamma delar under samma tema. Empirin ana-

lyserades med hjälp av professionsetiskens närhetsteori, Bubers Jag-Du-relationsteori. Sam-

manfattningsvis sammanställdes empirins resultat och analys, vilka presenteras i nästkom-

mande kapitel 7.  

 

5.7 Trovärdighet  
Trovärdighet handlar om godtagbarheten på forskarens beskrivning, att studieresultatet upp-

levs sannolikt. Det ska finnas en tydlighet i att forskaren inte medvetet låtit sina egna värde-

ringar eller teoririktningar inverka på genomförandet eller slutsatser av studien. Begränsning-

en med kvalitativ forskning är svårigheten att generalisera empirin till en större befolknings-

mängd, detta gör att tillförlitligheten blir svag (Svensson & Ahrne 2011:28; Bryman 2011; 

Peräkylä 2016:420). Den kvalitativa forskningen är induktiv, det vill säga att ett fåtal fall stu-

deras, och sedan söks generella likheter med en större mängd fall inom samma område (Ryen 

2004; Kvale & Brinkmann 2014). Resultatet från kvalitativa studier ska därför generaliseras 

till teori och inte till befolkningen hänvisar Bryman (2011). Å ena sidan finns ett induktions-

problem med kvalitativa studier, eftersom de inte är avsedda att mäta och kan därför inte an-

ses vara fullständigt sanna, utan snarare styrka tidigare uppgifter menar Thomassen (2007). 
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Fast å andra sidan kan sex till åtta intervjuer med personer ur ett målinriktat urval, vara till-

räckligt för att skapa ett betydelsefullt självständigt material påpekar Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011:44).  

 

Empirin urskildrar att intervjupersonerna bekräftade mycket av det som framgick i tidigare 

forskning. Deras beskrivningar kunde härledas till liknande upplevelser hos andra yrkesverk-

samma inom nattpatruller runt om i Sverige, varför resultatet kan ses vara överförbart (se 

Bryman 2011) till andra nattpatruller i Sverige. Bryman (2011) belyser pålitligheten och 

Svensson och Ahrne (2011:29) vikten av att skapa transparens i forskningsprocessen genom 

redogörelse för val som gjorts i studien. Transparens har eftersträvats i studien genom att 

bland annat metodavsnittet redogör för val som skett i studien. Beskrivningen ökar möjlighet-

en att en jämförande studie ger liknande svar. Reflektioner har även fortlöpande skett genom 

skrivprocessen, både ensam samt tillsammans med handledare och andra uppsatsskribenter, 

detta för att skapa objektivitet (se Bryman 2011) i forskningen. Mycket av vad som har fram-

kommit i studiens tidigare forskningsläge, återkommer i intervjuresultaten. Det finns en stark 

koppling mellan vad som sagts då och vad som sägs nu. 

        

I studiens intervjuer förekommer endast kvinnor. Nattpatrullens verksamhet tillhör ett kvin-

nodominerande yrke, vilket även framkommer i tidigare forskning (se Malmberg m.fl (2003; 

Ingvad 2003), och visade sig likaväl vara fallet hos medverkande grupper. Sammantaget har 

de tre kommunerna cirka 85-90 medarbetare, varav sex stycken är män med fasta tjänster, 

varför mina intervjupersoner kan anses vara representativa (se Justensen & Mik-Meyer 2011) 

för sina kommuner, samt det kvinnoperspektiv som råder i intervjuerna. Vid en större studie 

hade manliga deltagare varit nödvändigt, dock har inte syftet med studien varit att undersöka 

genusfrågan, utan att skapa en representativ presentation av studiens målgrupp.   

 

5.8 Forskningsetiska överväganden 
Till skydd för medverkande i forskningen beaktades forsknings- och individskyddskravet 

(Stafström 2017). Individskyddskravet utgörs av forskningsetiska principer; informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman 2011; Vetenskapsrådet 2002). 

Genom informationskravet upplystes medverkande om studiens ändamål, genomförandet 

samt sitt frivillig deltagande. Informationskravet tillgodosågs genom att kontakt med enhets-

cheferna för nattpatrullerna togs telefonledes för information och godkännande av kontakt 

med intervjupersonerna. Sedan skickades informationsbrevet gällande studien till enhetsche-
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ferna och medverkande intervjupersoner. Vid intervjutillfället delgavs intervjupersonerna 

muntligt information om studien samt deras frivilliga deltagande och att intervjun spelas in. 

Samtyckeskravet innebar att respondenterna informerades om att de själva beslutar om sitt 

deltagande. Muntligt samtycke inhämtades från respondenterna innan intervjuerna. Konfiden-

tialitetskravet förkunnar att information gällande individer i studien ska skyddas från utom-

stående. Enligt konfidentialitetskravet avsågs i studien att deltagarna gavs anonymitet och att 

datamaterialet kommer att förvaras skyddat och kodlåst på datorn och mobilen samt att tran-

skriberat material avidentifieras.  

 

Deltagarna kommer från tre kommuner i södra Sverige, vilka inte omnämns i studien och på 

så vis ytterligare säkerställer anonymiteten. Nyttjandekravet innebär att datainsamlingen inte 

får brukas till annat än forskningen. Enligt nyttjandekravet informerades respondenterna om 

att intervjumaterialet endast används till studien, uppsatsen kommer sedan att publiceras i 

studentportalen DiVA och därefter förvaras forskningsmaterialet åtkomligt för obehöriga. 

 

5.9 Metoddiskussion 
Samtliga intervjuer startade med att ett samtalsunderlag (se bilaga B) framlades på bordet, 

detta eftersom det inte är en självklarhet att alla yrkesverksamma inom äldreomsorgen är fullt 

insatta i värdegrundens alla delar. Det gjorde att samtalen flöt på lättsammare. Användandet 

av samtalsunderlaget kan ses vara styrande, men underlaget gav deltagarna en möjlighet att 

snabbare sätta sig in i ämnet och påbörja ett samtal på individnivå, vilket vägde upp styrning-

en. Möjligheten att andra svar hade framkommit utan ett samtalsunderlag måste dock beaktas.  

Fördelen med att jag följde med ut på fältet, var att jag fick uppleva hur natten påbörjades, 

samt se hur de första timmarna på nattpasset såg ut. Bryman (2011) beskriver att i kvalitativ 

forskning eftersträvas ökad närhetskänsla till intervjupersonerna för en djupare förståelse av 

deras värld, utifrån deras perspektiv. Omgivningsfaktorer är delar i den helhet nattpatrullens 

medarbetare arbetar utefter. Lantz (2013) beskriver att omgivningsfaktorer ”ramar in” inter-

vjun, men Kylén (2004) poängterar att forskaren vid deltagande observationer kan bidra till 

osäkerhet och förändrat beteende hos intervjupersonerna. Osäkerheten och ett förändrat bete-

ende hos intervjupersonerna är något jag vägde in, men syftet med deltagandet i bilrundorna 

var inte att observera deltagarnas vård- och omsorgsarbete, varför vinsten med min ökade 

förförståelse genom att följa med, vägde upp riskerna. Erfarenheten mitt deltagande gav, blev 

en styrka vid efterföljande intervjutillfällen som skedde.  
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Om jag valt att istället göra djupintervjuer (Miller & Glassner 2016:56) hade fördelen varit 

ytterligare mer detaljrika svar, eftersom tillitsskapande tar tid, vilket kunde i några intervjuer 

märkas genom att intervjupersonerna var trevande i början, och mer avslappnade efter en 

stund. Detta kan ha påverkat detaljrikedomen på svaren i början av intervjuerna, men inter-

vjuernas start avhandlade främst allmän information om verksamheten, varför svaren för vär-

degrunddelarna inte borde ha påverkats. Tidsbegränsningen gjorde att semistrukturerade in-

tervjuer ansågs vara bästa metoden för att få svar på forskningsfrågorna i studien. 

    

Studiens trovärdighet hade kunnat stärkts ytterligare genom triangulering, eftersom forsk-

ningssvaret blir svagare vid användandet av en metod, än vid flera metoder (Svensson & 

Ahrne 2011:27; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:56). Triangulering kan minska studiens 

bias eftersom studiens syfte undersöks med flera metoder (Justesen & Mik-Meyer 2011). Att 

undersökningen endast utgår från en metod är en begränsning med studien. Svensson och 

Ahrne (2011:27) varskor dock ett observandum med triangulering, eftersom grundpunkten då 

är att endast en slutsats finns att uppnå.      

 

 

6. Resultat och Analys 
Syftet med studien är att skildra hur nattpatrullens medarbetare beskriver vård- och omsorgs-

arbetet i äldreomsorgen utifrån den nationella värdegrunden. För studien har därför sju med-

arbetare från tre kommuners nattpatruller i äldreomsorgen intervjuats. Det empiriska materi-

alet har analyserats med hjälp av professionsetikens närhetsetik, Martin Bubers Jag-Du-

relationsteori. Resultatet och analysen presenteras i följande teman; Värdegrundsarbetet och 

nätterna på arbetsplatsen, Värdigt liv och Välbefinnande.  

 

6.1 Värdegrundsarbetet och nätterna på arbetsplatsen   
Nattpatrullernas geografiska område beskrivs vara stort, något Malmberg m.fl. (2003) bekräf-

tar i sina fältobservationer och även jag uppmärksammar vid deltagandet i bilfärderna. En 

tydlig arbetsuppgift medarbetarna har, är trygghetsskapande tillsyner, något Cecilia skildrar i 

nedanstående citat: 

  

Mycket tillsyner, så att våra vårdtagare känner tryggheten att vi kommer och kollar till 

dem om nätterna, oftast sover de ju, det är väldigt sällan någon / eller sällan, det är väldigt 

mycket sovande på natten.                                                                                              
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Andra arbetsuppgifter intervjupersonerna nämner är läggningar och larm. Arbetstiden för 

nattpatrullerna är mellan 21:00-07:00, med någon kvarts differens mellan kommunerna.  

 

Värdegrunden på arbetsplatsen 

Samtliga intervjupersoner känner till äldreomsorgens (SFS 2001:453) nationella värdegrund, 

och tycker den behövs. Intervjupersonerna för ett liknande resonemang som SOU (2008:51) 

gjorde, värdegrunden skapar en gemensam etisk plattform för professionella i äldreomsorgen. 

Fast, värdegrundsarbetet ska finnas i hjärtat, anser Cecilia och fortsätter: ”jobbar man med 

äldre människor så ska man ju, alltså jag tycker man ska ha det i sig, förstår du, att värdegrun-

den ska finnas här i hjärtat” [lägger handen mot hjärtat]. 

                                                                                                                                  

Den nationella värdegrunden är en gemensam etisk plattform för yrkesverksamma. Men, för 

att värdegrundsarbetet ska fungera, krävs det att den ständigt aktualiseras betonade Sandman 

och Kjellström (2013). Värdegrundsdiskussionerna på intervjupersonernas arbetsplatser besk-

rivs vara väldigt olika. I en kommun samtalas värdegrunden och olika etiska dilemman på 

arbetsplatsträffarna. I en annan kommun tycker deltagarna att värdegrunden finns i samtalet, 

men när den väl benämns i ord, har oftast något negativt skett. I sista kommunen deltar natt-

patrullens medarbetare på teamträffar under dagtid tillsammans med andra professioner. Där 

diskuteras både ärenden gällande de äldre och etiska dilemman. Deltagande på träffarna är 

bland annat medarbetare från dagen, enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjuk-

gymnaster. Teamträffarna upplevs bidra till att värdegrundsarbetet stärks.  

 

Medarbetarna i äldreomsorgen arbetar utefter en ramlag (SFS 2001:453), där det etiska för-

hållningssättet inte är helt tydliggjort (Christoffersen 2007:84). Sandman och Kjellström 

(2013) hävdar att fördelen med en arbetsplatsgemensam värdegrund är att inte endast profess-

ionellas subjektiva upplevelser grundlägger situationshanteringen, utan arbetsplatsens värde-

grund blir beslutsgrundaren. Stödet att utföra handlingar förankrade på arbetsplatsens gemen-

samma värdegrund ökar förståelsen för att medarbetarna upplever teamträffarna vara värde-

grundsfrämjande. Likaså bidrar enhetschefernas deltagande till att chefstödet ökar, något An-

dersson och Kalman (2017) såg minskar nattetid.         

 

Nattpatrullens medarbetare om sina nätter 

En vanlig natt beskriver Denice; ”det som är vanligt är att det är ovanligt”, och menar att nät-

terna ofta fylls med oförutsedda händelser. Hon fortsätter nattbeskrivningen: ”extremt varie-
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rande, det är ingen natt som är den andra lik, och det är väl det som är det roliga med natt-

patrullen. […] Att det är så varierande. Timmarna går väldigt fort”. Gina skildrar utryck-

ningsbehovet som kan uppstå redan vid arbetspassets början: ”ja, då hinner vi knappt innanför 

dörrarna här innan vi får ge oss iväg. Vi hinner inte läsa igenom saker och ting utan får ett 

larm och då får vi sticka med en gång”. 

 

En ovanlig natt däremot, beskriver flera intervjupersoner är när det är lite lugnare och arbetet 

flyter på. Dessa nätter uppges behövas för att ”samla energi”, men samtidigt poängteras det att 

en lugn natt inte betyder ”sysslolöshet”. Hektiska nätter beskrivs ha många trygghetslarm, 

speciellt i kombination med till exempel ambulanstransporter. Väntan på ambulansen och 

sedan efterföljande rapportering kan ta någon timme och helomkasta nattplaneringen. En in-

tervjuperson berättar bland annat att hon en natt fick möa upp ambulansen tre gånger. Även 

Cecilia skildrar karaktären av en tuff natt; 

 

[…] du har dina fasta besök och sedan har du väldigt:: mycket larm, ambulanstransporter. 

Den natten jag jobbade då, då hade vi inte rast, vi kom inte ens in och kunna äta, och då 

tänker man att man jobbar tio timmar i streck […] det blir väldigt jobbigt, visst nu har 

man ju mat, man sitter och äter i bilen.  

                                                          

 

Att nattarbetet tidvis är hektiskt uppmärksammade Andersson och Kalman (2017) vid sina 

fältobservationer. Fast, till skillnad mot Andersson och Kalmans (2017) hävdelse, att kollege-

stödet nattetid minskar, framkommer i samtliga intervjuer känslan av ett starkt kollegestöd. 

Stödet anses viktigt, då vissa nätter blir väldigt hektiska och de behöver hjälpas åt. Andersson 

och Kalman (2017) konstaterar att nattpatrullens medarbetare fattar många svåra beslut själv-

ständigt under natten, detta skildrar även intervjupersonerna, hektiska nätter medför att de blir 

tvungna att prioritera och prioritera bort arbetsuppgifter. Avvikelser skrivs på missade hjäl-

pinsatser, eller överrapporteras till dagen. Felicia beskriver agerandet vid sådana tillfällen: 

”det händer ibland att vissa besök får vi skriva avvikelser på att vi inte hinner med, då får vi 

på nåt vis prioritera det själva lite, vi dividerar det lite liksom”.  

 

Cecilia berättar att tuffa nätter kan medföra att mötet med den äldre blir stressfyllt, hon tror 

dock inte att de äldre uppfattar det, utan det handlar om inre stresskänslor hos henne och hen-

nes kollegor. Inte heller Andersson och Kalman (2017) noterade någon visad stress hos per-

sonalen i mötet med äldre vid fältobservationerna. Cecilia förklarar dock att även om inte 

äldre märker av stressen, lämnar hon arbetspasset sådana nätter med känslan av att inte ha 
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gjort ”ett bra jobb”. Erica berättar om andra faktorer som påverkar arbetet, till exempel när 

bilen havererar och behöver bärgas: 

      

Ja, till exempel nu när det var snö och kollegans bil stannade […] så då ringde hon till 

mig och undrade och då tänkte jag att det tar ju en bra stund innan bärgaren är där så jag 

körde fort som tusan till henne och hämtade upp henne så vi kunde ta lite dubbelbesök 

under tiden […].                                                                                                         

 

 

På frågan om hur det ideala arbetspasset ser ut, svarar intervjupersonerna tämligen lika, ”när 

tiden räcker till” och ”utrymmet för trygghetslarm finns”. Även känslan av trygghetsskapande 

för äldre genom att ”kunna stanna en extrastund där det behövs” eftersöks. Cecilia och Denice 

förtydligar dock, att de trivs med att ha mycket att göra, bara måltidsuppehållet finns. Det som 

skiljer intervjupersonernas åt i idealnattsbeskrivningen, är att några föredrar ensamarbete, 

medans andra vill ha pararbete. Andersson och Kalman (2017) förklarar att vård-och om-

sorgsbehovets ökning i hemmet medför att ensamarbete kan bli nödvändigt. Intervjupersoner-

na från en kommun räds att de i framtiden tvingas till ensamarbete, de förklarar sig besöka 

”oroliga” områden, och finner en trygghet i pararbetet då.   

  

6.2 Värdigt liv 
Under följande avsnitt presenteras resultat och analys av Insatser av god kvalitet, privatliv och 

integritet, och Självbestämmande, delaktig och individanpassning samt Gott bemötande.  

 

Insatser av god kvalitet, privatliv och integritet 

En likhet i flertalet av intervjupersonernas berättelser är känslan av ett utbildningsbehov rö-

rande bemötandet av äldre med demens- eller psykiska sjukdomar. Amanda och Beatrice tror 

ökningen av äldre med olikheter kvarboende hemma är orsaken. Resonemanget stöds av 

Malmberg m.fl. (2003) i tidigare forskning, som menar att nattpatrullens medarbetare är över-

tygande om att deras förekomst möjliggör kvarboende hemma för många äldre. Deras studie 

visar även på att alltfler äldre med försämrade psykiska- och fysiska allmäntillstånd är kvar-

boende hemma (Malmberg m.fl. 2003). Amanda upplever behovet av bemötandekunskaper 

för mångfalden av människor hon möter i arbetet: ”alla har ju rätt idag och få vara hemma och 

få sin hjälp dom behöver”. ”Man kanske behöver ha lite mera utbildning och veta lite mer i 

bemötande”.  
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På frågan om utbildning och kompetens nämner intervjupersonerna att de får medicindelege-

ringar och känner sig ha en kunskapsbredd, men uppgiftsvariationen gör att de inte har kom-

petens för allt. Cecilia förklarar hur hon resonerar:  

 

[…] alltså det känns som att vi är allt, vi är inte bara undersköterskor, utan vi är alla yrken 

i sig; snickare, elektriker, sjuksköterska / väldigt mycket sånt / så jag känner att vi har 

väldigt mycket mer […] och det känner jag, att det har ju inte jag utbildning för.   

                                                                                                                    

 

Felicia och Gina anser att det inte går att få ”för mycket utbildningar”, och att även repetition-

er behövs, till exempel uppfräschning av förflyttningstekniken. I värdegrundspropositionen 

(2009/10:116) framhävs vikten av kompetens hos medarbetarna eftersom det anses öka äldres 

livskvalitet. Denice tycker uppdateringar inom yrkesområdet är ett egenansvar. Det fram-

kommer även hos flera intervjupersoner att kompetens kommer med arbetslivserfarenhet.  

 

Respekten för äldres hem, som också är intervjupersonernas arbetsplats belyses. Svårigheter-

na som uppstår hos äldre som röker inomhus, eller i hem där många skrymmande hjälpmedel 

skapar trängre arbetsmiljö, samt när befintliga hjälpmedel inte vill användas av äldre fram-

lyfts. Etiska dilemman uppstår när professionellas uppdragsskyldigheter krockar med äldres 

egna önskemål (Jfr Gynnerstedt 1993). När äldres önskan om hur de vill bli bemötta i sitt hem 

inte överensstämmer med medarbetarnas behov av en god arbetsmiljö försvagas ömsesidig-

heten och etiska dilemman uppstår. Detta kan medföra att medarbetarna inte kan utföra hjäl-

pinsatserna, eller tvingas utföra insatserna på icke arbetsmiljömässiga sätt. Felicia betonar 

dokumentationsviktigheten när äldre avböjer sina hjälpinsatser.  

 

Att vissa situationer är komplexa, uppges av flera intervjupersoner, vad som kan vara rätta 

handlingar, göra gott. Dessa svåra beslut, förklarar Kalkas och Sarvimäki (1996), handlar om 

ställningstaganden som ingår i professionsutövningen. Gina upplever en problematik i att veta 

i vilken utsträckning hon ska motivera äldre, utan att ”gå för långt”. Felicia beskriver svårig-

heten att tillgodose äldres självständighet, till exempel när äldre verkligen vill stiga upp och 

gå ut till toaletten, men mediciner i kroppen skapar försvagningar i benen, så de inte kan.  

 

Buber (2013) menar att det i relationer är viktigt att mötas på mitten, men att mittpunkten är 

flytande, bara ömsesidig förståelse finns hos båda i mötet. Intervjupersonernas upplevelser av 

svåra situationer, kan tolkas uppkomma när ömsesidig förståelse och känslan av att mötas på 

mittpunkten saknas. Situationerna medför att medarbetarna tvingas utföra vad de upplever 
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som felaktiga handlingar och ställs inför etiska dilemman. Denice förklarar: ”det är jättesvårt 

åh dra en gräns på vad är min arbetsplats och vad är ditt hem och hur mycket kan vi mötas på 

mitten och vart får jag vika mig och vart får du vika dig”. Gina kompletterar beskrivningen: 

”ja, det är svårt ibland att veta hur långt man ska gå över gränsen, om det är det att de säger 

nej, att de inte vill, och man vet att behovet finns och att vi borde göra det”. Vidare förklarar 

Erika sin upplevelse av saken:                                                                                     

 

Ja, det är väldigt svårt ibland när man stöter på dom som inte är villiga att använda 

hjälpmedel och sånt som man tycker är relevant […]. Vi har ju några brukare som är lite 

så att ’nej den har jag stängt av, den vill jag inte använda’ och lite så. Det är svårt, man 

försöker ju att förklara att det är både för din och min skull / om jag kan jobba på ett bra 

sätt så blir det ju bättre för dig också […].                            

 

 

Respekten för äldre i deras hem beskrivs bland annat uppnås genom att samtal nattetid sker 

lågmält och lugnt. Andersson och Kalman (2017) förklarar den kontrasten utgör en skillnad 

mot dagarbete, då mer livlighet och samtal förekommer. Lyhördheten för hur äldre vill ut-

forma sina insatser, berättar intervjupersonerna, förstås efter att de har ”lärt känna dem lite 

mera”, men Cecilia upplever lyhördhet under nattetid är svårt. I Bubers teori framgår att kun-

skap skapas i relationen mellan två människor, där de möts och utbyter upplevelser med 

varandra (jfr Israel 1998), vilket minskas nattetid i samklang med kommunikationen. Även 

lyhördhet för insatsutformningen blir svår känner Denice, i mötet med lite mer ”tysta” och 

”försynta” äldre, som inte uttalar sina önskemål. I de fallen försöker hon att ”uppmuntra” dem 

att uttrycka sina behov. 

 

Önskemål om insatsutförande kan också komma från anhöriga. I SOU (2008:113a) fram-

kommer att nattpatrullens verksamhet även har en stödfunktion för äldres anhöriga. Ibland 

kan ett insatsbeslut finnas, men det upplevs inte vara den äldres önskemål, utan kommer från 

anhöriga. Amanda och Beatrice upplever att det är svårt eftersom de ändå ”måste gå dit”. 

Amanda förklarar att äldre ibland undrar ”vad de gör där mitt i natten”, Beatrice känner att 

hon ”kliver över” deras vilja. Centralt i allas utsagor, är äldre och deras anhörigas önskan om 

fasta tider för besök, detta återkommer frekvent i intervjuerna, och även önskemålet om fler 

antal besök än beviljat. Viljan att försöka tillmötesgå önskemål från äldre och deras anhöriga 

framträder tydligt i alla intervjuer, men endast ungefärliga tider kan utlovas då trygghetslarm, 

mediciner samt palliativvård [vård vid livets slutskede] måste prioriteras. Intervjupersonerna 

uttrycker samstämmigt; ”natten har inga tider”.  
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För att Jag-Du-relationer ska skapas krävs att båda ser varandra som subjekt. När motsatsen 

uppstår möts medarbetaren och den äldre i en subjekt-objekt-relation, där subjektet (äldre) ser 

objektet (medarbetaren) som en resurs för egen del (eller vice versa). Missnöjsamhet hos äldre 

kan därför uppstå om ömsesidigheten i mötet saknas (jfr Sandman & Kjellström 2013) Miss-

belåtenheten äldre kan ha skildrar Beatrice: ”man kan aldrig lova för det är många som vill bli 

lovade och sen blir det fel och då bryter vi den tiden och då blir de jättearga och besvikna på 

oss”. Beatrice situationsbeskrivning och hennes upplevelse av äldres upprördhet kan bero på 

en uppstådd subjekt-objekt-relation där den äldre ser Beatrice som ett hjälpmedel för sina 

egna ändamål.                     

 

En framträdande insats nattetid är intimvård, till exempel toalettbesök. Intimvården i vård- 

och omsorgsarbetet är ett känsligt område tillhörande privatliv och integritet, och innebär 

många gånger att äldre står blottade inför vårdaren. Mötet kräver fingertoppskänsla, förtydli-

gar Andersson och Kalman (2017). Felicia beskriver hur hon respektfullt utför intimvård: 

”man använder ju inte lift eller någonting och hissar upp någon naken, utan man lägger en 

handduk över”. Denice poängterar vikten av en respektfull kommunikation i integritetskäns-

liga situationer: 

 

Jag tänker språket är jätteviktigt. Att man inte säger klumpiga ord, man pratar väldigt re-

spektfullt med dom om/ kroppsdelarna faktiskt, och sen att man, inte slarvigt men försö-

ker göra det så fort som möjligt.                                                        

 

 

Intervjupersonerna beskriver att känsliga situationer hanteras genom lugn, samt att handlingar 

förklaras steg-för-steg för att förbereda den äldre på nästkommande handling. Amanda upp-

ger; ”man försöker tänka sig in i deras situation”. Mentalisering förklarar Snellman 

(2007:190-192) är viktigt för att skapa goda relationer, en ömsesidig mentaliseringsförmåga 

krävs när jämlika möten eftersöks. Värdegrundsarbetet upplevs bli lättare om konsensus och 

fri vilja finns med i mötet. Erikas citat skildrar hur samförstånd försöker skapas av henne:  

 

Ja, vi försöker ju alltid förklara lugnt och sakligt vad vi gör, vad det är vi håller på med, 

varje moment för att dom ska hänga med, för det underlättar många gånger istället för att, 

alltså det är aldrig bra att riva av och tjoffs tjoffs och sen ut igen, utan där tror jag man 

vinner mycket på att tala om att ’kan du hjälpa till nu och nu lyfter vi’, så man förklarar 

de olika momenten.                                                                          
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Självbestämmande, delaktighet och individanpassning 

Inom vård-och omsorgsarbetet är respekten för människors självbestämmande, integritet och 

delaktighet viktigt, betonar Sandman och Kjellström (2013). Självbestämmande och delaktig-

het upplevs enligt Denice vara; ”ha inflytande på vad som händer omkring mig. Beslut och 

vägval helt enkelt”. Enligt Buber bygger Jag-Du-relationer på en gemensam delaktighet mel-

lan medarbetare och äldre, likaså att hänsyn för äldres önskemål och mående beaktas (jfr 

Snellman 2007:175-176). Detta beskrivs i Denice citat; ”mycket som vi erbjuder är ju för att 

dom ska kunna få ta egna beslut och att vi inte kör över dom och säger att ’det här ska du ha, 

det här ska du göra, detta blir bäst för oss’ ”.                                                                                            

 

Samtidigt belyser Erika att äldre endast till viss del har självbestämmanderätt, det finns även 

en viss styrning över dem menar hon. Enligt Buber finns asymmetri alltid med i vårdrelation-

er, därför kan vårdrelationer aldrig bli fullständigt jämlika, men; även om jämlikhet inte full-

ständigt kan uppnås, bör personer i maktpositioner eftersträva ett jämlikt förhållningssätt 

(Snellman 2007:181:183; Blennberger 2013). Även Amanda beskriver maktobalansen, äldre 

kan önska senareläggning av hjälp, men ingen säkerhet för hur länge de får vänta finns ef-

tersom när nattpatrullen kan komma går inte att utlova. Beatrice tar upp svårigheten att tillmö-

tesgå insatsers senareläggning: ”kör det ihop sig så kan det bli jättesent, men såklart så gör ju 

vi så gott vi kan och försöker komma den tid dom önskar”. Viljan att förskjuta tider skildras i 

tidigare forskning (Andersson & Kalman 2017), där nattpatrullen kom för att hjälpa en kvinna 

till sängs som egentligen ville sitta uppe längre, fick hon ändå hjälp till sängen, något förfat-

tarna upplevde som att kvinnan var; ”bara ytterligare en kropp”.  

 

Närhetsetiken handlar om att medarbetare bemöter äldre som subjektiva människor, och inte 

som objekt, utan anpassar sig till den äldre och dennes situation (jfr Sandman & Kjellström 

2013). I Beatrice citat ovan framkommer svårigheten med vårdrelationer som Snellman 

(2007:173:191-192) belyser, den objektifiering som ibland måste ske. Svårigheten att ”hålla 

tider” beskrivs av flera intervjupersoner. Felicia känner att ibland när hon är sen kan hon 

känna sig stressad inombords, och mentalt redan vara på ”nästa ställe”, där hon inte vet om 

hon kommer att mötas av någon som väntat och ”som kanske blir arg för att man kommer 

sent”. Hon förklarar problematiken med tider: 

 

[…] det är inte lätt för den äldre om man känner att man vill ha det på en viss tid, fram-

förallt det vi har lite svårt för kanske, inte hur själva utförandet ska gå till men det kanske 

är just tiden […].   
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Felicias upplevelse av det värdegrundsbaserade arbetets begränsningar kan förstås genom att 

hon vid stresskänslor inte fullständigt känner närvaro i mötet. Närvaro i mötet är grundläg-

gande i Jag-Du-relationer (Snellman 2007:173:190-192). Felicias beskrivning stödjer vårdgi-

varnas upplevelser (From m.fl. 2015), stressfyllda arbetsmiljöer sänker äldres vårdkvalitet 

eftersom de då bemöts som ”Det” istället för ”Du”. 

 

En annan svårighet förklarar Cecilia är när hon möter vårdtagare med språkbegränsningar på 

grund av till exempel en tidigare stroke. Hon beskriver att hon försöker att tyda vad som me-

nas när den äldre pekar och ibland talar otydligt. ”Då blir det svårt att arbeta med deras själv-

bestämmande”, påtalar hon. Vidare förklaras att äldres delaktighet skapas genom att deras 

valda rutiner efterföljs. Även upprättandet av genomförandeplaner nämns, där äldres önske-

mål om insatsutformningen skrivs tillsammans med den äldre, om personen kan. Gina förkla-

rar att delaktighetsskapandet kan kännas svårt vid tidsbrist. ” Då kan det vara lite stressande 

om man vill ta det i dens takt”, samtidigt bidrar delaktigheten till att äldres egna färdigheter 

stärks, belyser hon, ”när de får göra saker och ting i sin egen takt”.  

 

Men ibland behöver äldre lite ”pushning”, berättar Felicia, och ”när de sen väl klarar momen-

ten, blir de väldigt glada”. Både Denice och Amanda upplever att äldres delaktighet skapas 

genom att de lyssnar på dem och vad de äldre uttrycker, till exempel om de vill ha en filt på 

sig, kuddarna ordnade eller en smörgås att äta. Möjligheten att skapa självbestämmande för 

äldre, upplever Amanda, är ”lättare på dagen”. Skillnaden på dag- respektive nattarbete bely-

ses, till exempel äldres mediciner och trötthet kan göra att stöd av två medarbetare krävs, i 

jämförelse mot på dagen då kanske endast en behövs. Fast, ”det den äldre kan göra själv, ska 

få görs även nattetid”, tillägger Erika. Andra svårigheter som uppstår för intervjupersonerna 

är när äldre har ett större hjälpbehov än vad den äldre själv upplever; eller som Erika förkla-

rar, när äldre vill utöka hjälpen utan att ansöka om det hos biståndshandläggaren.  

 

Möjligheten för medarbetarna att säkerställa äldres värdighet och trygghet under nattetid är ett 

område som saknar forskning uppmärksammas av Andersson och Sjölund (2017). Detta trots 

att professionella inom vård- och omsorgsarbetet bär skyldighet att bemöta äldre med ett pro-

fessionsetiskt förhållningssätt, vilket skapar etiska svårigheter mellan medarbetaren och äldre 

när ömsesidig förståelse för vilka stödinsatser som behövs saknas (Jfr. Gynnerstedt 1993).      
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Överlag beskriver intervjupersonerna att stor flexibilitet i deras arbete finns, det ingår tycker 

de, eftersom nätterna är väldigt olika. Olikheten på nätterna medför att anpassningsbart arbete 

krävs, samt att uppgifter prioriteras och rundor ändras. Flexibilitet och anpassning menar 

Malmberg m.fl. (2003), är ett måste i en mångsidig verksamhet som nattpatrullens, även i 

deras studie framkommer att nattpatrullens nätter ser väldigt olika ut. Andersson och Kalman 

(2017) varnar för risken, att medarbetaren ska bli alltför uppgiftsorienterade, författarna för-

klarar att hänsyn till äldres utsatthet aldrig får glömmas. Gina berättar att arbetsuppgifterna 

behöver rangordnas och prioriteras olika ibland: ”vi måste ställa om oss ganska snabbt på vad 

det är, det går inte att köra efter rutten till hundra procent. Vi prioriterar om hela tiden lik-

som”. Denice skildrar medarbetarnas eftersträvan att lösa situationer som uppstår: ”vad som 

än händer så löser vi det och det tycker jag är något som står för nattpatrullen faktiskt, vi bru-

kar säga vi har tio timmar på oss och på den tiden så löser vi det [skrattar]”. 

                        

Att mycket kan hända under natten, framgår i intervjuerna. Erika skildrar hur planeringsrun-

dor plötsligt kan omkastas av att till exempel akuten ringer. Hon berättar om ett tillfälle när 

akuten ringde för att varsko dem att en kvinna är på hemgång. Erika beskriver vidare att natt-

patrullen oförberett mötte upp kvinnan, löste situationen samt erbjöd extratillsyner, vilket 

kvinnan gärna ville ha. Amanda funderar dock på om kvarboende verkligen lämpar sig för 

alla, till exempel äldre med demenssjukdomar kombinerat med en stark oro och avsaknad om 

insikten att de faktiskt är hemma. I vilken utsträckning kvarboende bör eftersträvas ifrågasätts 

även i SOU (2008:113a). Amandas skildrar sina tankegångar: ”då undrar man ibland, att det 

kanske inte är så lyckat för alla att va hemma, många kanske är oroliga, ledsna stunder för 

dom kvarboende”. 

   

På frågan om intervjupersonerna upplever sig skapa tryggheten för äldre att våga uttrycka sina 

synpunkter, svarar alla jakande. Positiva synpunkter framförs direkt. Flera intervjupersoner 

berättar att de kallas för ”nattens änglar”. Däremot poängterar Felicia att inga garantier finns 

för att äldre verkligen uttrycker det negativa till dem. Snellman (2007:171:173) redogör för att 

missbelåtenhet hos äldre och deras anhöriga kan handla om en upplevelse av att det funnits ett 

starkt vårdperspektiv i mötet. Enligt Buber (jfr Israel 1998) kan ett dominerande vårdperspek-

tiv göra att äldre och deras anhöriga upplever att de bemöts i en Jag-Det-relation istället för en 

Jag-Du-relation av personalen. De känner då att de blir behandlade som objekt istället för sub-

jekt, som ting istället för personer.   
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En samstämmighet i intervjupersonernas beskrivningar är svårigheten att skapa delaktighet 

och individanpassning för äldre med demenssjukdomar. Sandman och Kjellström (2013) be-

lyser att Jag-Du-relationer inte alltid går att upprätta, till exempel i möten med äldre med de-

menssjukdomar kan möjligheten att skapa Jag-Du-relationer begränsas. Svårigheten förklaras 

uppstå eftersom de äldre då inte kan vara fullkomligt närvarande i mötet. Erika förklarar att 

personer med demenssjukdomar kan ha svårt att förmedla sig, att deras verbala uttryck, inte 

alltid överensstämmer med vad de egentligen menar. Sandman och Kjellström (2013) förkla-

rar att Buber ansåg att Jag-Du-relationer kräver en växelverkan mellan medarbetaren och den 

äldre. Båda måste fullständigt kunna närvara i mötet, och mötet måste grundas på öppenhet, 

medvetenhet, intuition och kommunikation. Intuition förklarar Kylén (2004) är vårt sjätte sin-

net. I dessa komplexa situationslägen kan några veckor behövas för att lära känna personen 

och förstå dennes önskan (jfr Sandman & Kjellström 2013).  

 

Gott bemötande 

”Gott bemötande märks i mötet”, beskriver Amanda, ”det känns i stämningen, de blir glada 

och det känns bra”. ”Att de är positiva när vi går därifrån”, anser Gina är ett kvitto på gott 

bemötande. Gott bemötande är grundstenen för ett etiskt förhållningssätt enligt Blennberger 

(2013). Betydelsen av att bemöta väl poängteras av intervjupersonerna, eftersom det kan vara 

äldres första intrycket av nattpatrullen. Denice försöker att eftersträva jämlika möten. Tre vik-

tiga delar för jämlika möten, enligt Bubers teori är; fri vilja, samförstånd och ömsesidig för-

ståelse. Enligt filosofin bör det även förstås att jämlikhet och ömsesidighet inte kan likställas i 

vårdrelationer, eftersom dessa är asymmetriska (Israel 1998; Buber 2013; Snellman 

2007:181:183). Däremot framhåller Blennberger (2013) att vid asymmetriska relationer bör 

den i maktposition eftersträva ett jämlikt förhållningssätt. Denice citat skildrar hur hon i en 

maktposition ändå försöker bemöta jämlikt:     

  
Jag har väldigt mycket respekt för att dom är äldre och dom har erfarenhet, flera år mera 

än jag, och det ska respekteras, jag tänker när jag bemöter dem jämlikt, då känner jag att 

jag lyfter upp deras världar, eller hela värdegrunden faktiskt […] när dom får vara trettio, 

fyrtio års erfarenhet och dom får känna att dom respekteras utav det […]. Och inte prata 

förbi dom […] sen tänker jag, det är lite löjligt, men många är ju krokryggade, så jag 

tycker många gånger att man går ner på deras nivå, så man inte står och dom är nerböjda.                                                                             

                                                                                                           

   

I intervjuerna framgår att även respekt och trygghetsskapande ingår i gott bemötande. Likaså 

ögonkontakt, leenden och anpassat tonläge nämns. Blennberger (2013) tycker ansiktsuttryck 

och kroppsspråk är viktiga delar av gott bemötande. Felicia tydliggör att det inte behöver 

handla om stora saker, utan ”bara att nattpatrullen kommer” kan räcka. Denice och Erika 
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nämner ”den gyllene regeln” – att behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Även 

Blennberger (2013) lyfter fram regeln som viktig, han menar att jämlika möten handlar om att 

bemöta andra utifrån filosofin. Cecilia belyser vikten av att inte tala ”över huvudet” på äldre. 

Hon tycker tillräcklig bemötandekompetens finns på området. Denice berättar att utbildningar 

oftast fokuserar på bemötandefrågor. Men svårigheten att bemöta äldre med demenssjukdo-

mar tas ändå upp, eller hanteringen av situationer där äldre inte ”inser sitt bästa”. ”Vi kanske 

verkligen måste hjälpa personen att duscha, för att det hänt något, men personen själv förstår 

inte det”. Sandman och Kjellström (2013) förklarar att även i relationer där ömsesidig förstå-

else eftersträvas, kan situationer uppstå där professionella behöver inta en viss instrumentell 

hållning.      

 

Erika berättar att tidsbrister kan uppkomma i arbetet, tidsnöden försöker döljas för den äldre, 

men kan ändå påverka genom att äldre många gånger vill att medarbetarna stannar en extra-

stund, vilket de då inte kan. Även Gina nämner tiden, och vikten av att kunna sitta ner en 

stund hos de som behöver det, gott bemötande handlar ”mycket om det”, menar hon. Anders-

son och Kalman (2017) belyser att äldre kan ha ett behov bortom den beviljade hjälpen. De 

såg i sina fältobservationer att samtalsstunder med nattpatrullens medarbetare efterfrågades 

hos äldre.  Beatrice understryker vikten av att äldre inte ska känna av deras stundtals stress 

som en del av gott bemötande. Hon menar att: ”hur stressad man än är så måste man lämna 

det man har bakom sig och gå in till en ny vårdtagare och då får man liksom ta den / bemöta 

den alltså / det är, det är a och o”. Beatrice beskriver vidare att i möten med människor med 

ett annat språk, kan svårigheten att förstå varandra uppstå, där blir gott bemötande extra vik-

tigt. Amanda skildrar en sådan händelse; 

 

[…] personen kunde ingen svenska och vi var också nya hos henne och hon pekade och 

pekade på sitt fönster, alltså vi trodde hon ville ha in lite frisk luft och vi öppnar, men hon 

gav sig liksom inte förrän hon också hade gått upp till fönstret och då skulle man stå och 

göra så här [gör cirkelrörelser med händerna] och dan efter fick vi då förklarat när dom 

hade pratat med sonen vad det betydde, då släppte man ut någon […]. Det löste sig och 

hon skrattade gott själv sen, hon förstod ju att det var ju inte lätt för oss att förstå.   

     

         

I Jag-Du-relationer behöver ömsesidig förståelse för varandra finnas, att relationen bygger på 

acceptans och bekräftelse, och att vårdaren stärker vårdtagarens egenmakt. Kommunikation 

sker inte alltid i ord, utan kan ske med till exempel blickar eller kroppsspråk (Snellman 

2007:173:178-192). I Amandas berättelse saknas kommunikationsmöjligheten på ett gemen-
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samhetsspråk, men genom acceptans och ömsesidig förståelse för varandras förmedlingssvå-

righeter, uppstår Jag-Du-relationen ändå.  

 

Fast ibland kan gott bemötande vara utmanande att behålla, förklarar Denice, och åsyftar situ-

ationer där inga bakomliggande sjukdomstillstånd grundar hur hon själv bemöts. Denice re-

aktion i nedanstående citat kan förstås genom att hon upplever asymmetrin i mötet vara ut-

suddad när sjukdomsbilden saknas. Det kan tolkas som att hon upplever mötet som jämlikt, 

och förväntar sig ett Jag-Du-möte, men upplever bemötandet utifrån Jag-Det, där hon objekti-

fieras och blir ”Det”.    

 
Det som är svårast är när dom är friska och klara och är oförskämda och man ska fortfa-

rande hålla en professionell profil, för då känner man att man möter en lika […] vi ham-

nar ju tyvärr i situationer där vi får säga ifrån att […] ’vi är inte här för att bli illa behand-

lade precis som att vi inte behandlar dig illa tillbaka’ […].                  

 

 

I Andersson och Kalmans (2017:225) studie framkommer att ensamarbete ibland blir nödvän-

digt för att möta behovsökningen. I en av kommunerna har en stor omstrukturering av natt-

patrullens verksamhet gjorts. Medarbetarna arbetar nu ensamma till stor del med syftet att 

frigöra mer tid till de äldre, vilket några äldre har uppmärksammat och kommenterat positivt. 

Dock skapar medarbetarnas ensamarbete även oro hos äldre.  

 

Enligt värdegrunden ingår att ge insatser på avtalade tider för gott bemötande. Amanda upp-

ger att äldre är väldigt ”låsta” vid att vilja ha bestämda tider, men det är endast mediciner, 

larm eller till exempel vid palliativ vård som tidpunkter bestäms. Denice beskriver i nedanstå-

ende citat känslan av en natt med många trygghetslarm, eller när något annat tidskrävande 

inträffar.  

 

Usch, det känns som att man prioriterar dem olika, man sätter dem nästan i rankning, att 

nu har jag mycket att göra, den får vänta, den är inte lika viktig som den // vilket känns 

lite hemskt men ska jag vara riktigt ärlig så blir det väl så, vilket vi får göra alla nätter 

egentligen men, när det blir väldigt stressigt så / blir man nästan kall, det ända man har är 

att man måste lösa larmen, man måste lösa besöken, och hur gör vi det på bästa sätt // och 

det viktigaste är att dom blir gjorda / så att, det är en stund av distans, men den / man för-

söker att göra så att den inte finns genom att sätta dit andra till att hjälpa till och se till så 

att dom, att inte jag själv går dit och är stressad, utan det kan komma någon annan som 

har mer tid än jag, medans jag är på ett annat besök, till exempel, så att det inte blir fysisk 

distans om man säger så.                                                                                 
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Berättelsen skildrar de många svåra beslut som tas, och hur uppgiftsorienteringen Andersson 

och Kalman (2017) varnar för uppstår. Inom närhetsetiken framhävs moralen, bakom varje 

beslut finns valet att göra goda eller onda gärningar (jfr Sandman & Kjellström 2013). Att 

utföra handlingar som inte känns moraliskt rätt men som måste göras kan öka förståelse för 

medarbetarnas uppstående känslor, eftersom eftersträvan att utföra goda gärningarna finns. I 

citatet blir det tydligt att stressituationer kan skapa distans i mötet. Blennberger (jfr 2013) 

belyser att medarbetare bör bemöta äldre utifrån den distans eller balans äldre önskar. Olust-

känslorna Denice skildrar kan tänkas uppstå, när hon känner att hon inte kan tillmötesgå den 

äldres eftersökta balans av närhet och distans som hon upplever efterfrågats.       

  

Tidpunktsproblematiken är något som uppges skapa konflikter, bland annat när äldre upplever 

att medarbetarna är sena, och intervjupersonerna kan mötas av äldres frustration och argsint-

het. Anledningen till att bestämda tider inte kan planeras, förklaras ligga i körsträckorna natt-

patrullerna har, samt de oplanerade trygghetslarmen. ”Larmen styr natten”, säger Beatrice. 

Medarbetarna försöker då förklara, att de till exempel fått åka på trygghetslarm, och att lar-

men går före. Sandman och Kjellström (2013) belyser att vård- och omsorgsarbetet ibland 

kräver Jag-Det-relationer, de förklarar att vissa situationer fodrar saklighet och distans. Äldres 

upprördhet kan även här förstås av att de upplever ett dominerande vårdperspektiv i mötet (jfr. 

Snellman 2007:171:173).  

 

6.3 Välbefinnande 
Avsnittet presenterar resultat och analys gällande delarna Trygghet och Meningsfullhet.  

 

Trygghet 

Äldres trygghet upplever intervjupersonerna skapas på många sätt. Den nya organisationen i 

en av kommunerna upplevs ge medarbetarna ökade möjligheter att kunna arbeta mer trygg-

hetsskapande. Tryggheten beskrivs skapas i alla kommunerna.  

 

Buber förklarar att i Jag-Det-relationen är människors ”Jaget” med, och fokus läggs på dem 

själva, då bemöts andra människor som ”verktyg” för de egna ändamålen (Israel 1998; Buber 

2013). Nedanstående citat skildras upplevelsen av goda handlingar. I mötet har ”Jag” istället 

för ”Jaget” funnits, och ömsesidigheten att betrakta varandra som ”Du” (Israel 1998; Snell-

man 2007:173:190-191). I Denice citat tydliggörs den starka kopplingen mellan ”Du”-

relationens bemötande och upplevelsen av ett värdegrundsmässigt arbete: 

 



 

42 

 

När dom känner att dom får tid av oss, så brukar dom lugna sig, kunna prata av sig lite 

och sen brukar det gå bra att lägga sig [...]. Och väl bemötta, när dom känner att dom är 

inte bara en pjäs, utan dom är människor i våra liv som vi respekterar och behandlar vär-

digt, då tror jag dom känner trygghet faktiskt.                                    
 
 

Cecilia beskriver nattpatrullens funktion liktydigt med den som gavs som syfte vid uppkoms-

ten på 1980-talet, att främja äldres kvarboende hemma samt fungera trygghetsskapande (SOU 

2007:103). Cecilias citat beskriver målsättningen för nattpatrullen som flera intervjupersoner 

skildrar: 

 

[…] det finns ju de som är väldigt oroliga på natten och att man bara finns där och kanske 

kan prata med dem lugnt och stilla det skapar ju en trygghet för dom, det är ju därför vi 

finns, för att ge dom tryggheten och kunna bo kvar hemma också, att dom känner att dom 

kan bo kvar hemma.                                                                                                          
 

 

Närvaro i mötet sker i olika former och Snellman (2007:173:190-192) förklarar terapeutisk 

form av närvaro. Den innebär att alla sinnen aktualiseras i mötet, till exempel kroppskontakt 

och känslor. Beatrice beskriver några handlingar hon upplever skapar trygghet för äldre:  

 

Man kanske sätter sig på sängkanten och håller handen / eller bara sitter där och lyssnar 

och kanske ger dem lite dricka, lägger om en filt så dom känner sig lite tryggare och stan-

nar en stund / finns där en stund för dem. […] Eller att vi kanske gör en tillsyn även att 

dom sover men ändå innerst inne så vet dom att vi kommer någonstans och då sover dom 

gott hela natten. Hade vi inte gjort den tillsynen kanske de hade varit jätteoroliga. Så det 

gör ju att de känner sig trygga med oss. 

                                                                                          

 

Flertalet äldre har trygghetslarm att använda vid behov men förtydligar intervjupersonerna, 

det kan dröja innan nattpatrullen kommer om de är en bit iväg. Att beviljade insatser utförs 

nämns också vara trygghetsskapande. Denice tycker att vara kunskapsuppdaterad inom yrkes-

området också fungerar betryggande för äldre. En annan trygghetsfaktor anses vara att äldres 

anhöriga kontaktas vid behov. I SOU (2017:21) framgår att medarbetarna i äldreomsorgen 

även har en stödfunktion till äldres anhöriga. Andra exempel på trygghetsskapande för äldre, 

är personalkontinuiteten, att äldre kan känna igen ”den som kommer”. Emellertid upplever 

intervjupersonerna svårigheter att tillgodose trygghetsbehovet ibland, till exempel när äldre 

vill att de stannar, men de på grund av omständigheter ändå måste lämna dem. Detta skildrar 

Amanda: 

 

Det kan väl vara om någon kanske är ledsen, det har hänt någonting, och natten är ju den 

tiden på dygnet man funderar mest / så är det klart våra gamla med ju / då känns det 

kanske inte så tryggt att man rätt som det är får larm, man är tvungen att gå vidare.  
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En gemensam upplevelse hos flera intervjupersoner är att många äldre är ensamma, och att 

ensamheten skapar oroskänslor hos äldre. Vilket kan märkas genom att de larmar mycket, 

ibland med syftet att få en sällskapsstund. Ibland kan äldre förklara sin oro och ibland inte, 

något Erika beskriver:  

 

[…] oftast bygger ju oron på att dom är själva, att dom helt enkelt vill ha någon som är 

där, alltså dom känner sig ensamma och övergivna, sen tar ju den sig uttryck i många 

olika former, men det är väl det som är grundpelaren i det hela.           
 

 

Särskilt vid högtider blir äldres oro aktuellt berättar Beatrice.   

 

Meningsfullhet 

Amanda upplever att meningsfullhet är svårskapat under nattetid, men hon ”försöker göra det 

meningsfullt utifrån den situation som äger rum”. Meningsfullhet beskrivs kunna vara för en 

sängliggande, att få ligga bra i sängen, eller för andra kan det innebära att få sitta i fåtöljen 

med filten över benen. Gina förkunnar att en samtalsstund är ett sätt att skapa meningsfullhet. 

Cecilia upplever att alla insatser hon utför skapar meningsfullhet, eftersom de inger trygghet 

för äldre och får dem att känna sig sedda. Meningsfullheten anses dock skapas lättare under 

dagtid, eftersom äldre är uppe, vakna och kan delta i dagaktiviteter. I flertalet intervjuer fram-

kommer att meningsskapandet upplevs finnas, men att intervjupersonerna inte har ”tänkt så 

mycket på vad som görs”.  

 

Thorslund belyser (SOU 2008:51) brister i äldreomsorgen, bland annat bemötandeproblema-

tik kan förekomma. Han anser att begreppen i värdegrunden behöver tydliggöras då de är allt-

för tolkningsbara. Amandas framhåller svårigheten med meningsfullheten i värdegrunden. 

Hon poängterar att ”det som är meningsfullt för en person, kanske inte är samma för en an-

nan”. Denice beskriver hur hon kopplar samman meningsskapandet för äldre, med vikten av 

att eftersträva jämlika möten: 

   

Jag tänker på den, alla är lika mycket värda, att dom känner att dom är någonting, och att 

dom inte bara är en jobbig person i vårt liv, många känner sig besvärliga, och när dom 

upplever att vi inte tycker det så tror jag dom känner meningsfullhet.  

 

 

Cecilia förklarar när meningsskapandet för äldre kan bli svårt:  



 

44 

 

 

[…] men till exempel dementa, dom vet inte, och där har man ju lite svårt […]. […] dom 

skriker ”hjälp mig, hjälp mig” och man vet liksom inte vad man ska hjälpa dom med, 

dom ligger i sängen, man ser att dom har det bra och sen som sagt man lär ju känna vård-

tagarna efter hand […]. […] man kan bli lite ledsen i vissa situationer, där jag känner att 

inte jag gör ett bra jobb, alltså jag gör ju ett bra jobb, för jag vet ju hur det är, men ändå så 

känner jag att jag inte gör det också, det är så blandade känslor.                                   

 

          

Meningsfullhet skapas i Jag-Du-relationer, men formandet av subjektiv-subjekt-relationer 

kräver att både medarbetaren och den äldre betraktar varandra som ”Du”, och att mentalise-

ringsförmågan finns hos båda, det vill säga att båda kan visualisera varandras tankar, känslor 

och vilja (Snellman 2007:173:190-192). Denice förklarar att det är svårt när vårdtagaren inte 

vet ”sitt eget bästa” (till exempel vid demenssjukdomar), och ter sig ”klara” och vill vara del-

aktiga. Hon känner att hon kränker dem och nästan får ”köra över” dem, ”där är det svårt att 

behålla värdegrunden riktigt”, framhäver hon. Slutligen beskriver Felicia en situation där det 

är extrasvårt att motivera äldre att känna meningsfullhet.  

 

Det är när dom själva har gett upp. Då kan det va svårt, när dom säger att ’jag har gjort 

mitt här’ och ’jag vill inte leva längre’, då är det jättesvårt fast ändå behöver det upp-

märksammas på nåt sätt, om dom inte mår bra.                                                        

 

 

Felicia åsyftar möten med äldre som ifrågasätter sin livsexistens.  

 

6.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Sammanfattningsvis tyder resultatet på att mediciner och larm prioriteras framför subjektivite-

ten, att en viss subjekt-objekt-relation krävs för en fungerande verksamhet. Det framgår att 

ömsesidig förståelse upplevs svårt att skapa när verbal kommunikation inte fungerar, mer tid 

för att lära känna och förstå varandra anses behövas. Upplevelsen av meningsskapande synes 

vara svagare för personalen, medans upplevelsen av trygghetsskapande är stark. Fokuseringen 

på trygghetsskapande har inte framkommit i tidigare forskning, detta kan bero på att det gene-

rellt finns mycket lite forskning gällande nattpatrullsarbetet.   

  

Svårigheten att uttrycka hur meningsskapandet sker för äldre kan grundas i att utgångspunk-

ten är dagperspektivet och aktiviteter som görs på dagen, istället för nattperspektivet. Just 

skillnaden på dag- respektive nattarbete återkommer frekvent i intervjupersonernas utsagor, 

men vad skillnaden innebär för deras värdegrundbaserade vård- och omsorgsarbete fram-
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kommer inte precist. Utifrån personalens beskrivningar framgår att värdegrundsbaserat vård- 

och omsorgsarbete upplevs, men känslan av att det har utförts blir svagare eftersom jämförel-

ser görs med dagarbetets förutsättningar.  

 

 

7. Diskussion 
Kapitlet presenterar en Diskussion av studiens resultat och analys, Slutsatser tas och Avslu-

tande reflektioner ges. Kapitlet avslutas med Förslag till vidare forskning.    

 

Till analysen av studiens empiri ansågs Bubers Jag-Du-relationsteori lämplig, vilket kan för-

stås genom att mellanmänskliga relationer analyseras. Bubers teori ger förståelse på en indi-

vidnivå. Syftet med studien är att uppmärksamma nattpatrullsperspektivet genom att under-

söka, ur ett professionsetiskt perspektiv, hur medarbetare i äldreomsorgens nattpatruller be-

skriver vård- och omsorgsarbetet utifrån den nationella värdegrunden. Detta gjordes genom 

kvalitativa semi-strukturerade intervjuer inbegripande sju intervjupersoner från tre kommuner 

i södra Sverige. Summeringen av utsagorna bekräftar vad tidigare forskning visar. Nattpatrul-

lens arbete bygger på flexibilitet och anpassning utifrån nätternas olikheter och arbetsbelast-

ningen påverkar vårdkvaliteten som utförs.  

 

Forskningsfrågorna i studien besvarades av intervjupersonerna genom deras beskrivningar av 

både svårigheter och möjligheter med att utföra ett värdegrundsarbete. Även en stark ambition 

skildras i samtligas berättelser om att i möjligaste mån tillmötesgå äldreomsorgens värde-

grund. Detta genom att vara anpassningsbara, flexibla, lyhörda och närvarande. Gemensamt 

för intervjupersonerna är viljan att skapa trygghet för äldre. Det tydliggörs att tryggheten an-

ses uppnås i Jag-Du-relationer och desto starkare Jag-Det-relation medarbetaren känner i mö-

tet, desto ökad distans till den äldre upplevs, vilket medför att värdegrundsarbetet inte upplevs 

efterlevas fullständigt. Det framgår även att Jag-Det-relationer ibland är oundvikliga för med-

arbetarna eftersom vård- och omsorgsmöten är asymmetriska. Därför sker oftast en växelver-

kan i mötet mellan Jag-Du-relationen och Jag-Det-relationen, med eftersträvan att bemöta 

jämlikt. Intervjupersonerna uppger att meningsskapandet sker, fast hur har de inte ”riktigt 

tänkt på”. För flera intervjupersoner upplevs meningsskapandet för äldre vara svårbeskrivet, 

långa tankepauser uppstod för att kunna verbalisera sina handlingar.  
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Ytterligare begränsningar medarbetarna uttalar, är svårigheten att ge äldre extratiden som ef-

terfrågas samt att inte kunna tillmötesgå äldres önskemål om fasta besökstider. Fasta besöks-

tider framkommer vara ett centralt önskemål för många äldre och deras anhöriga. Detta får 

mig att fundera på om särskilda larmgrupper för enbart trygghetslarm borde finnas. 

Att den nationella värdegrunden utgår från dagperspektivet är tydligt. Till exempel uppges 

under begreppet välbefinnande att insatser ska ges på avtalade tider. Detta anses ogenomför-

bart för nattpatrullens medarbetare eftersom de har svårt att planera fasta besök. Det blir av 

stor vikt att diskussioner om den nationella värdegrundens innebörd för just nattpatrullens 

medarbetare förs. Vilka delar som kan tillgodoses, och vilka som är orimligt svåra för dem att 

uppnå.   

 

I problemformuleringen beskrivs att studien avser belysa nattpersonalens värdegrundsarbete i 

praktiken, vilket kan medföra positiva effekter för äldregruppen och yrkesverksamma i äldre-

omsorgen. Detta genom att öka förståelsen för nattpatrullsperspektivet till studiens läsare. 

Förhoppningsvis främjar studien att ämnet aktualiseras och diskuteras på arbetsplatser, med 

en spridningseffekt. Vid intervjutillfällena framkom att medarbetarna anser ämnet är viktigt 

att diskutera, det ”borde” göras oftare, till exempel på arbetsplatsträffarna. Det framgår att 

inte alla kommuner diskuterar den nationella värdegrunden under särskilda former. Detta kan 

vara nödvändigt, både för att hålla den levande och eftersom socialtjänstlagen lämnar visst 

tolkningsutrymme.  

 

Den lagstiftade värdegrunden bejakar äldres rättigheter, samtidigt som den skapar skyldighet-

er för professionella inom äldreomsorgen. Obalans uppstår när äldre och deras anhöriga för-

väntar sig att medarbetarna utför lagstiftningslöftet. Detta kan förstås genom att ömsesidig 

förståelse då saknas, subjektet upplever ett bemötande utifrån Jag-Det-relationen och distan-

sen blir större än vad som har efterfrågats.  

 

7.1 Slutsatser 
Det behöver föras diskussioner på arbetsplatserna om nattpatrullens medarbetares värde-

grundsarbete på detaljnivå, med trygghetsskapandet centraliserat. Meningsfullhet beskrivs 

skapas, när Jag-Du-relationer upplevs ha infunnits, likaså är det i Jag-Du-relationen natt-

patrullens medarbetare upplever att arbetet utgår från den gemensamma etiska plattformen i 

äldreomsorgen. Det framkommer att en viss balans mellan Jag-Du-relationer och Jag-Det-

relationer accepteras. Ibland krävs en viss objektifiering för att verksamheten skall fungera. 
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Däremot uppstår känslan av att inte ha arbetat utefter den nationella värdegrunden i de relat-

ioner där en stark Jag-Det-relation har uppstått, eftersom distansen mellan medarbetarna och 

de äldre upplevs bli större än vad medarbetaren eller den äldre önskar. Detta medför att med-

arbetarna känner att de inte kan tillgodose den äldres behov – utifrån den äldres bästa.    

 

7.2 Avslutande reflektioner och praktiska implikationer 
Avsikten med studien är att bidra med ny kunskap. Kunskap behövs om vilka svårigheter det 

kan innebära för medarbetarna att säkerställa värdighet och trygghet för äldre under nattetid 

(Jfr. Andersson & Sjölund 2017). Förhoppningen är att studien bidrar till att diskussioner om 

nattpatrullers värdegrundsarbete nattetid aktualiseras i äldreomsorgen, med en spridningsef-

fekt. Till exempel kan studien användas som ett samtalsunderlag på arbetsplatsträffar, eller så 

kan källor i studien uppsökas, användas och skapa nya infallsvinklar.  

 

Min slutliga reflektion blir att jag ställer mig frågande till om den nationella värdegrunden 

verkligen är anpassad utefter nattpatrullers arbete. Dess bestämmelser och riktlinjer skapar 

förväntningar hos både äldre, deras anhöriga, samt de professionella i äldreomsorgen, att löf-

ten ska infrias, vilket skapar frustrationer då det ibland upplevs svårt att verkställa det som 

utlovas i socialtjänstlagen. Den nationella värdegrunden tycks vara utformad främst för dag-

arbetet och resultat och analys visar att det inte upplevs vara fullt ut genomförbart för natt-

patrullens medarbetare att arbeta utefter den nationella värdegrunden under nattetiden. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Min upplevelse är att området kan undersökas ytterligare, till exempel med djupintervjuer 

som metod. Även en komparativ studie hade kunnat göras med äldre, deras anhöriga samt 

nattpatrullens medarbetare, med syftet att undersöka likheter, skillnader eller mönster i deras 

utsagor. Området saknar mycket forskning, vilket implicerar att många delar inom nattpatrul-

lens verksamhet är outforskade.   
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Bilaga A 

Informationsbrev  

Till dig som är medarbetare inom nattpatrullen och kommer att delta i min studie.  

 

Hej!  

Mitt namn är Melissa Larsson och jag är socionomstudent på Linneuniversitetet i Kalmar. 

Under vårterminen skriver jag min kandidatuppsats och har valt att göra en studie som vill 

lyfta fram nattpatrullens medarbetares perspektiv på värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. 

Syftet med studien är att undersöka, hur nattpatrullens medarbetare beskriver vård- och om-

sorgsarbetet i äldreomsorgen utifrån den nationella värdegrunden. 

Mitt önskemål är att jag genom intervju med dig, som är medarbetare i nattpatrullen, får er-

hålla viktig kunskap och information för min studie. Genomförandet av intervjun kommer att 

göras på arbetsplatsen - eller på annan tid eller plats du finner lämplig. Inga förberedelser 

krävs för dig, utan samtalet kommer att både löpa fritt, och genom några av mig förberedda 

frågor. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och för att underlätta transkribering kommer jag 

att spela in intervjun, för att sedan efteråt anonymisera dina personuppgifter såsom ålder, kön, 

namn, arbetsplats eller kommun du tillhör.     

 

Medverkan i min studie sker frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande om och när du vill. 

Du kan även välja att inte svara på frågor som du inte vill eller har möjlighet att besvara. In-

tervjumaterialet kommer att förvaras på kodad mobil samt dator och endast jag och min hand-

ledare Anette Lundin kommer att ha tillgång till materialet innan jag har anonymiserat det. 

Efter att min studie har blivit godkänd kommer intervjumaterialet att förvaras oåtkomligt för 

obehöriga. Examensarbetet kommer sedan att publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(DiVA). 

 

Din beskrivning och upplevelse av ditt arbete är viktig för genomförandet av min studie, så 

ditt deltagande uppskattas mycket!   

 

Kontakta gärna mig eller min handledare om du har några frågor eller funderingar. 

Med vänlig hälsning, Melissa Larsson 

Kalmar 2018-03-19 

 

 

Studerande: Melissa Larsson    Handledare: Anette Lundin           

Telefon: 070 – xx xx xxx         Telefon: 0480 - 446124 

Mail: ml223ts@student.lnu.se      Mail: Anette.Lundin@lnu.se  
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Bilaga B 

Samtalsunderlaget vid intervjuerna  

Värdigt liv     
  

 

Insatser av god kvalitet   
 Relevant utbildning 

Relevant kompetens    

  

Privatliv och integritet   
 Äldres rätt till ostördhet i hemmet   

 Respekt för äldres boende 

Lyhördhet för önskan om insatsers utförande 

Integritet vid omsorgsarbete 

Självbestämmande    
 Äldres inflytande över insatsers utförande  

 Delaktighet för äldre    

  Stärka äldres självständighet   

   

Delaktighet och individanpassning                                               

Personalens mångsidighet 

Personalens flexibilitet 

Äldres trygghet att uttrycka synpunkter  

Gott bemötande 
Respektfullt 

Med inlevelseförmåga 

Kompetens för rätt bemötande 

Att ge insatser på avtalad tid 

 

Välbefinnande 

 

Trygghet                                                                                                              
Regelbundenhet                                                                                                                     

Lätt att kontakta personalen                                                                  

Insatser utförda på avsatt tid                                                 

Information om ändrade tider  

Meningsfullhet                                                                          

Stärka äldres egna färdigheter                                                            

Uppmärksamma äldres behov, exempelvis sociala eller religiösa  
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Bilaga C 

Intervjuguide 

SAMTYCKE till deltagande, inspelning – svarar på det du är bekväm med, kan be att 

få stå över frågor du inte vill eller kan besvara.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grundläggande frågor  

- Ålder? – Utbildning?  

- Hur många år har du varit yrkesverksam inom äldreomsorgen?  

– Hur länge har du arbetat inom nattpatrullen?  

- Hur ser din arbetsgrupp/arbetsplats ut? Ålder, kön, privat/offentlig, liten/stor organisation, 

utbildningar? 

- Beskriv ett vanligt arbetspass, hur det brukar se ut. 

- Beskriv ett arbetspass som tillhör ovanligheten, hur ett sådant pass kan se ut. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Känner du igen det här citatet? Den nationella värdegrunden:  

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande (värdegrund)”                                    (5 kap. 4§ SoL) (Socialtjänstlagen)  

 

– Har du hört talas om lagändringen i Socialtjänstlagen och värdegrundsarbetet? Om ja, hur?  

- På vilket sätt har du fått/får ta del av den nationella värdegrunden eller kommunens värdig-

hetsgarantier? Utbildning, föreläsning, personalmöten etc. 

- Tycker du att det behövs en värdegrund inom äldreomsorgen? Motivera gärna.   

- Hur ser din ideala arbetsplats ut, ditt ideala arbetspass? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Värdigt liv 
Insatser av god kvalitet:  
Kompetent och adekvat utbildning för att ge rätt omvårdnad. Kontinuerligt kvalitetsutveckl-

ingsarbete.  

Privatliv och integritet 
Visa hänsyn i äldres hem. Hänsyn till integritet vid kroppsvård. Lyhörd för utformning av 

insatser – önskemål. Ej ha synpunkter om individens ex yttre klädsel eller livsförhållanden. 

- Vad skulle du beskriva som viktigt för att respektera omsorgstagarens hem och privatliv?  

- Svårigheter/möjligheter/Exempel?  

Självbestämmande 
Rätt till inflytande. Delaktiga – kost, personal, läggning. Stärka äldres självständighet (perso-

nal). Observera/beakta anhörigas inverkan.  

- Hur skulle du beskriva begreppet självbestämmande?  

- Skulle du kunna beskriva hur du i det dagliga arbetet med omsorgstagarna arbetar kring 

självbestämmande?  

- Möjligheter/svårigheter/Exempel?  

Delaktighet och individanpassning 
Personal – mångsidighet, flexibilitet. Äldre känna sig säker att kunna uttrycka synpunkter.  - -

- Hur arbetar du för att omsorgstagarna ska kunna vara delaktiga?  

- Möjligheter/svårigheter/Exempel?  

- Kan du berätta hur du tar tillvara på omsorgstagarnas olika önskemål och behov?  

Möjligheter/svårigheter/Exemepl?  

Gott bemötande 
Personal: kompetens inlevelseförmåga. 
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– Enligt värdegrunden så innebär ett gott bemötande bland annat att det ska finnas tid till att 

lyssna och samtala med de äldre.  

- Hur skulle du beskriva att du arbetar kring det?  

- Möjligheter/svårigheter/Exempel?  

 

Välbefinnande 
Trygghet 
Regelbundenhet i utförandet, lätt att nå personalen, insatser utförs på tider som avtalats, info 

om ändringar. Personal: kunna se oro och ge stöd för det.  

- Hur skulle du beskriva ditt arbete med det?  

- Kan du ge något exempel?   

Meningsfullhet 
personalen stärker individens självmedvetande och tillförsikt till sina egna färdigheter. upp-

märksammar den äldres insatsbehov av social karaktär, fysiska behov, kultur och livssyn. 

Meningsfullhet kan även innebära att den äldre kvinnan eller mannen kan leva enligt sin kul-

tur, livsåskådning och tro. Mening och sammanhang kan innebära att personalen stödjer den 

äldre personen i att upprätthålla kontakter och gemenskap, inte bara med sina närstående utan 

också med vänner eller föreningsliv m.m. För att öka fokus på äldre människors välbefin-

nande bör biståndsbedömningarna i större utsträckning uppmärksamma den enskildes behov 

av socialt innehåll. 

- Beskriv begreppet meningsfullhet 

Hur kan du se meningsfullhet för den äldre skapas i ditt arbete? 

- Möjligheter/Svårigheter/Exempel? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

– Vad tror du värdegrundsarbetet betyder för omsorgstagarna? 

- Vilka fördelar respektive nackdelar kan en gemensam värdegrund betyda i mötet med om-

sorgstagare?  Möjligheter/begränsningar/hinder 

– Tror du att äldreomsorgen fått en bättre kvalitet med den förändrade lagstiftningen? Om ja- 

på vilket sätt? Om nej- varför inte? 

- Vill du berätta om en situation när du känner att värdegrunden efterlevs? 

- Vill du berätta om en situation när du känner att du inte kan leva upp till att arbeta utefter 

den nationella värdegrunden? 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Får jag återkomma om jag får ytterligare frågor? 

Eventuella citat; kommer att vara anonymiserade och fiktiva namn – samtycke till det? 
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