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SAMMANFATTNING 

 

Andelen äldre personer ökar i samhället och många äldre är och kommer att vara i behov av 

vård och omsorgsinsatser av olika slag. I samhället kan det förekomma attityder och synsätt 

gentemot äldre personer vilka kan vara både diskriminerande och kränkande. I 

Socialtjänstlagen regleras att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att de får leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande samt att i Socialstyrelsens författningssamling 

”Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre” ges allmänna råd som stöd för 

tillämpningen av Socialtjänstlagen. De värden som lyfts i värdegrunden är bland annat 

värdighet, trygghet, respekt för integritet och självbestämmande, delaktighet, 

individanpassning och att de äldre ska kunna ha en meningsfull tillvaro. Genom att ha en 

personcentrerad vård kan många av dessa värden uppnås. Syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskans upplevelse av en värdegrund och upplevelse av dess implementering i 

verksamheten. Studien utfördes i en kommun där kommunen antagit en egen värdegrund med 

värdighetsgarantier. Studien hade en kvalitativ ansats med deskriptiv design. Kvalitativ 

innehållsanalys användes för analys av intervjuerna vilket resulterade i fyra kategorier. 

Resultatet i studien bygger på semistrukturerade intervjuer med nio sjuksköterskor i 

kommunen. Resultatet visade att sjuksköterskorna i sitt arbete hade en medvetenhet om och 

beaktade de värden som finns i värdegrunden. Alla hade kännedom om kommunens 

värdegrund men kunde inte redogöra för vad som stod i den.  De beskrev att det ibland kunde 

innebära vissa svårigheter att kunna respektera vissa av de värden som fanns i värdegrunden 

samt att faktorer i arbetssituationen hade en påverkan på hur dessa värden kunde uppnås. 

Deras upplevelse var också att det inte arbetades aktivt med värdegrundsfrågor i 

verksamheterna men att det fanns ett behov av det. Slutsatsen är att sjuksköterskorna har 

insikt i värdegrundsfrågor men även hade det innan införandet av en värdegrund i kommunen. 

För att förankra en värdegrund i verksamheten så krävs ett gediget och långsiktigt arbete där 

alla som arbetar med de äldre har ett ansvar och där arbetsledningen har ett stort ansvar för 

genomförandet. 

 

Nyckelord: värdegrund, äldre, personcentrerad vård, sjuksköterska, implementering.  



 

ABSTRACT 

 

The number of older people in our society are steadily increasing and many of the older 

people are and will be in need of different types of health- and social care. In our society there 

are attitudes and approaches toward older people that can be both discriminating and 

demeaning. The Social Services Act stipulates that the geriatric care should be focused on 

making it possible for older people to live their lives in dignity and with satisfaction. The 

Social National Board of statutes presents general advice in support of the application of the 

Social Services Act in its doctrine ”The core values in social care for older people”. The 

values highlighted in the core for older peoples care are among others dignity, security, 

respect for integrity and autonomy, participation, individuality and that the older people 

should be able to have a meaningful existence. By individualizing the care many of these 

values can be achieved. The aim of this study has been to describe the nurse´s experiences of 

core values and experiences of its implementation in the operation. The study was carried out 

in a municipality that has embraced core values with dignity guaranties. The study had a 

qualitative approach with a descriptive design. Qualitative content analysis was used for 

analyzing the interviews which resulted in four categories. The result of this study are based 

on semi-structured interviews with nine nurses within the municipality. The result showed 

that the nurses were conscious of and took the core values into account. They were all aware 

of the municipalitys core values but they could not specify exactly what it stated. They 

described that there sometimes could be difficulties in respecting some of the core values and 

that certain factors in the work situation had an impact on how these values could be reached. 

The nurses felt that their organization was not actively working with the set of core values but 

that they saw the need to do so. The conclusion is that the nurses are aware of the core values 

but that they also were aware of them before the introduction of the set of core values in the 

municipality. Establishing a set of core values in an organization demands a solid and long-

term process in which all who work with the older people are involved and where the 

leadership has a great responsibility for the implementation. 

 

Keywords: core values, older people, personcentred care, nurse, implementation. 
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INLEDNING 

 

Inom vård och omsorg i kommunen så ingår som en del i uppdraget vården av äldre. Arbetet 

som sjuksköterska kan innebära dagliga möten med äldre personer med varierande 

omvårdnadsbehov. Den äldre personen ska ges en god omvårdnad. Förutsättningar för att 

lyckas med detta är att den äldre har möjlighet att bevara sin värdighet. I den kommun där 

författaren verkar är kommunen huvudman för den största delen av vården av äldre och i 

kommunen har en egen värdegrund utarbetats utifrån Socialtjänstlagen [SoL] (SFS, 

2001:453) och Socialstyrelsens allmänna råd i SOSFS 2012:3. Till hjälp för utarbetande av 

värdegrunden har också forskare på universitetet i kommunen frågat äldre, anhöriga 

medarbetare och chefer vad de ansåg som viktigt. På detta sätt har värdegrundsfrågor lyfts 

och medvetandegjorts och betydelsen av meningsfullhet, välbefinnande och värdigt liv 

belyses i värdegrunden där värdighetsgarantier har utarbetats för att uppfylla detta. Mot 

denna bakgrund vore det intressant att få kännedom om hur sjuksköterskorna i en kommun 

upplever att värdegrunden förankrats i vardagen. Denna studie är inriktad mot vård av äldre 

personer som vårdas i hemsjukvård och på särskilt boende inom kommunens regi. Med 

äldre personer menar författaren här personer som vårdas inom dessa vårdformer. 

 

 

BAKGRUND 

 

Befolkningsutveckling  

 

World Health Organization [WHO] (2012a) anger att mellan åren 2000 och 2052, kommer 

antalet äldre personer i världen som är över 60 år att fördubblas, från 11 procent till 22 

procent. Antalet personer över 80 år och äldre kommer att ha en fyrfaldig ökning och 

beräknas ha ökat till 395 miljoner under samma tid. Många av de allra äldsta får på grund av 

exempelvis minskad rörlighet och fysiska eller mentala hälsoproblem en begränsad förmåga 

att leva ett oberoende liv och kan därför komma att behöva någon form av långsiktig vård. 

Det kan bland annat innebära vård i form av hemsjukvård, vårdboende och längre vistelser 

på sjukhus (WHO, 2012a). 

 

Tjugoen procent av Sveriges befolkning kommer att vara 65 år eller äldre år 2020 enligt 

beräkningar från Statistiska centralbyrån [SCB] 2010. Av personer som är 65 år och äldre så 

har cirka 160 000 personer hjälp av hemtjänstens personal i det egna hemmet och cirka 

90 000 personer i samma åldersgrupp bor i ett särskilt boende. Driften av ett eller flera 

särskilda boenden har upphandlats av många kommuner (Socialstyrelsen, 2014). Detta 

regleras i Socialtjänstlagen [SoL] (SFS, 2001:453, kap. 2, 5 §). Kommunen står dock 

fortfarande som huvudman för verksamheterna inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2014). 

 

 

Attityder mot äldre personer 

 

World Health Organization [WHO] (2012b) tar upp hur attityderna till äldre personer kan 

variera i samhället. Stereotypa synsätt och diskriminering gentemot individer eller grupper 

på grund av deras ålder, så kallad ageism förekommer. Stereotypa attityder mot äldre kan 

uttryckas genom att behandla äldre personer som oförmögna att arbeta, vara fysiskt svaga, 

mentalt långsammare samt hjälplösa och odugliga. Sådana attityder kan förhindra äldre 

personer från att bland annat fullt ut kunna delta i det sociala och kulturella livet samt i 
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andra aktiviteter. De kan också förhindra oss i att möta utmaningen som den åldrande 

befolkningen innebär samt förhindra oss att hitta nya lösningar (WHO, 2012). Detta genom 

att det blir svårare att rekrytera sjuksköterskor till vården av äldre, minskade möjligheter för 

rehabilitering och hälsoförebyggande åtgärder samt att de ökar segregationen av de äldre 

från det övriga samhället (Tabloski, 2010). Attityder som dessa kan finnas bland 

vårdpersonal. Äldre personer har också berättat hur de har upplevt sig osynliga och 

behandlade som om de inte förstod någonting (Franklin, Ternestedt & Nordenfelt, 2006; 

Webster & Bryan, 2009). 

 

 

Sjuksköterskans roll 

 

Sjuksköterskans arbete regleras utifrån hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763). I 

2 a § anges att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet. 

Vården ska också bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt 

främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Patientens 

behov av kontinuitet och säkerhet ska också tillgodoses. Så långt det är möjligt ska vården 

genomföras och utformas i samråd med patienten. 

 

I vården av sköra, äldre personer och äldre personer med multipla sjukdomar har den 

specialistutbildade sjuksköterskan inom gerontologi och geriatrik en viktig och central roll i 

teamarbetet. Hon/han har förståelse och kunskap om det normala åldrandets förändringar 

samt att sjukdom och resultat av olika behandlingar av sjukdom kan yttra sig på andra sätt 

än hos övriga åldersgrupper. Sjuksköterskans kunskaper om lämpliga omvårdnadsåtgärder 

och förebyggande av skadliga följder medför förbättrade hälsoresultat och förbättrad 

livskvalitet för den äldre personen. Sjuksköterskan kan också utbilda omvårdnadspersonal 

och kollegor när det gäller att förhindra negativa och stereotypa attityder om åldrande som 

kan vara sårande för den äldre. Fokus på gerontologisk omvårdnad har flyttats från att den 

från början utgick mest från att se till diagnoser och att behandla sjukdom till att nu mer se 

till helheten vilket inkluderar både fysiskt, psykiskt och existentiellt välbefinnande 

(Tabloski, 2010). 

 

International Council of Nursing [ICN] (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007) har framställt 

en etisk kod för sjuksköterskor. Där framgår att sjuksköterskan har ett ansvar att respektera 

de mänskliga rättigheterna och ta hänsyn till människors vanor, värderingar och tro. 

Sjuksköterskan bör också främja en säker vård och utveckling av vårdkvalitén, utveckla 

strukturer som stödjer professionella, allmänna och etiska och förhållningssätt samt skydda 

människor när vården hotas av vårdpersonalens handlande (SSF, 2007). Sjuksköterskans 

etiska ansvar innebär en humanistisk inställning till den äldre där sjuksköterskan ska värna 

om den äldres identitet, sårbarhet, värdighet och integritet (Stryhn, 2007).  Omvårdnaden 

ska utgå från att människan ses som aktiv och skapande och som del i ett sammanhang. 

Hänsyn ska också tas till människans närstående, omgivning och miljö (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

 

 

Personcentrerad omvårdnad 

 

Med personcentrerad omvårdnad menas att se människan bakom åldrande, sjukdom, 

symtom eller beteende. Det handlar om att försöka sätta sig in i personens situation och att 

försöka se tillvaron utifrån dennes synvinkel och upplevelse. Det är viktigt att bekräfta och 
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synliggöra personen och göra denne delaktig i alla aspekter av vården samt värna om 

personens självbestämmande (Edvardsson, 2010; Socialstyrelsen, 2010). Westin och 

Danielsson (2007) har i sin studie visat att för den äldre personen var det viktigt att få 

uppleva känslan av att få ”vara någon”, bli bekräftad och respekterad. Genom att 

sjuksköterskan visade att hon/han såg den äldre genom att hälsa, fråga hur de mådde, 

behandla den äldre på ett personligt sätt och uppfylla personliga önskemål hos den äldre så 

upplevde de äldre välbefinnande och kände sig uppskattade. De äldre kände sig respekterade 

när de fick vara delaktiga i beslut och när de t.ex. blev tillfrågade om de önskade att något 

mer gjordes för dem, innan sjuksköterskan lämnade dem (Westin & Danielsson, 2007). 

Kärnan i personcentrerad vård är ett förutsättningslöst positivt bemötande. Omvårdnaden 

ska präglas av välkomnande, generositet, vardaglighet, lugn och kompetens vilket kan 

innebära att känslor av trygghet och välbefinnande kan infinna sig hos personen 

(Edvardsson, 2010). Det är också viktigt att försöka upprätta en relation till personen 

(Socialstyrelsen, 2010). Det har visat sig att möten mellan de äldre och sjuksköterskan hade 

stor betydelse för den äldre och att dessa möten kunde innebära känslor av meningsfullhet 

och gemenskap för de äldre. De innebar stimulans och inspiration för de äldre att ta en 

aktivare del i det dagliga livet samt att de också bidrog till att göra livet lite trevligare och 

mindre ensamt. De minskade också de äldres grubblerier. De äldre kunde också känna av 

sjuksköterskornas brist på tid och de upplevde då att ingen tid fanns för samtal och det 

kunde innebära att de inte kände sig sedda vilket kunde innebära känslor av att inte riktigt 

existera (Westin & Danielsson, 2007). 

 

Mueller, Burger, Rader och Carter (2013) redogör för vilka kompetenser sjuksköterskor 

behöver för att kunna bedriva omvårdnaden så den blir mer personorienterad. Dessa 

kompetenser är bland annat kommunikationsförmåga vilket innebär att ha förmågan att lyssna 

aktivt, ge feedback, vara tydlig samt förstå olika sätt att kommunicera. Sjuksköterskan 

behöver också se på sig själv som en i teamet, kunna utvärdera i vilken grad omvårdnaden är 

personorienterad och identifiera och ta itu med de hinder som kan finnas för att göra detta 

möjligt. Hon/han behöver också ha ledarskapsdrag för att ha möjlighet att främja sådan 

omvårdnad. Sjuksköterskan ska kunna ge stöd till teammedlemmarna och den äldres familj 

när det gäller problemlösningar, planering av omvårdnaden samt ta beslut (Mueller et al., 

2013). Socialstyrelsen (2010) betonar också vikten av att vårdpersonal ska stäva efter att 

personens sociala nätverk ska involveras i vården. Sjuksköterskan behöver utveckla ett 

allmänt kliniskt tänkande, självkännedom, insikt i existentiella villkor för människor samt en 

etisk medvetenhet (Theodoridis, 2013). 

 

McCormack, Karlsson, Dewing och Lerdal (2010) presenterar tre områden de funnit vara 

viktiga för den personcentrerade omvårdnaden. Dessa är vilka förutsättningar som finns, 

omvårdnadsmiljön samt omvårdnadsprocessen. När det gäller förutsättningarna så handlar de 

om att vara engagerad i sitt arbete, framför allt ha ett engagemang i att använda ett 

personcentrerat arbetssätt, vara klar över sina uppfattningar och värderingar samt ha god 

självkännedom. En viktig del för att lyckas var också att det fanns ett bra stöd från 

arbetsledningen. Svårigheter att utveckla en personcentrerad omvårdnad kunde vara när det 

fanns olika uppfattningar och intresse för detta bland personalen. Ytterligare svårigheter 

kunde vara när de personliga uppfattningarna och värderingarna kom i konflikt med den 

rådande kulturen i omvårdnadsmiljön, t.ex. när akutvårdstänkande med fokus på symtom var 

dominerande och där brister fanns att se till helheten. Det visade sig också att arbetet med de 

äldre många gånger var uppgiftsorienterat trots att det klart uttrycktes att arbetet var 

personcentrerat. Även i denna studie fann de att en kommunikativ kompetens var viktigt att ha 

för att kunna utveckla en personcentrerad omvårdnad. Känslomässig kompetens samt 
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kompetens att kunna ha ömsesidiga relationer ansågs också vara viktigt. När det gäller 

omvårdnadsmiljön var begreppen ”val” och” makt” teman som återkom. Personal utövade 

ibland sin makt med att begränsa valmöjligheterna för de äldre eller endast gjorde det möjligt 

för den äldre personen att själv utöva sin makt i de situationer när det passade personalen.   

 

 

Värdegrund 

 

En värdegrund innehåller olika begrepp och värden som beskriver det förhållningssätt som vi 

bör ha gentemot våra medmänniskor. En värdegrund kan finnas inom olika organisationer. 

Den ska ha en tydlig koppling till vardagsarbetet och genomsyra hela verksamheten där den 

ska skapa ett gemensamt förhållningssätt och fungera som en etisk plattform (SSF, 2010). 

Franck (2005) menar att det har kommit att bli en massanvändning av värdegrundsbegrepp i 

samhället. Det kan då innebära en risk för att det görs till ett mantra utan att någon 

egentligen kan tala om vad den värdegrund som det refereras till innebär och hur den ska 

tillämpas praktiskt. Problemet med detta användningssätt är att det inte reflekteras och 

analyseras över innebörd och konsekvenser. Han menar vidare att för att begreppet ska vara 

relevant för individers förhållningssätt så krävs att begreppet blir tydligt, att det ges en 

mening och en innebörd. I Socialtjänstlagen [SoL] (SFS 2001:453) tillkom nya 

bestämmelser 2011 vilka tydliggör de äldres ökade möjligheter till inflytande. I 

Socialstyrelsens ”Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre” (SOSFS 2012:3) ges 

rekommendationer som stöd för att omsorgen om de äldre ska inriktas på att de ska få leva 

ett värdigt liv och få känna välbefinnande. Verksamheterna inom äldreomsorgen ska bygga 

på respekt för människors integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning 

samt främja ett gott bemötande. Franck (2005) ställer sig frågan hur begreppen i en 

värdegrund ska omsättas i verkligheten, vilka politiska och andra åtgärder som krävs och 

vilka metoder som ska användas för att förverkligandet av användandet av en värdegrund 

ska vara möjligt. Enligt Socialstyrelsen (2013) satte Sveriges regering år 2012 av 98,5 

miljoner kronor i form av prestationsersättning till kommunerna för att de skulle kunna 

utveckla lokala värdighetsgarantier som ett sätt att tillämpa värdegrunden i omsorgen om de 

äldre. Värdighetsgarantierna ska göra det tydligt för de äldre och deras närstående vad de 

kan förvänta sig av vården och omsorgen. 

 

 

Värdighet 

 

Begreppet värdighet kommer från latinets dignitas/dignus och betyder ”vara värdig” 

(Anderberg, Lepp, Berglund & Segersten, 2007). Nordenfelt (2010) belyser fyra olika 

begrepp av värdighet. Människovärdet, som är en sorts värdighet som alla människor har 

just för att de är människor och som alla har i samma grad. Nordenfelt (2010) menar därför 

att människovärdet inte kan tas ifrån en människa så länge som denne lever. 

Meritvärdigheten, som innebär att en person har en viss ställning eller ämbete vilket också 

medför vissa rättigheter och respekt. Meritvärdigheten är ojämnt fördelad bland människor. 

När det gäller denna värdighet så kan den både erövras och förloras (Nordenfelt, 2010). 

Randers och Mattiasson (2000) visade i sin studie att äldre upplevde att deras värdighet 

upprätthölls i och med att vårdpersonalen samtalade och frågade om deras tidigare yrke och 

att de äldre uppskattade att få berätta om det. Nordenfelt (2010) menar också att äldre 

människor kan tillskrivas denna värdighet eftersom de utifrån alla sina erfarenheter bär på 

en visdom. Den moraliska resningens värdighet, innebär resultatet av en persons moraliska 

gärningar. Denna värdighet innebär att den kan både minskas och förloras genom de 
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handlingar en person utför. Identitetsvärdigheten anses vara den form av värdighet som är 

den viktigaste värdigheten när det gäller sjukdom och åldrande. Grunden i denna värdighet 

är personens integritet, autonomi och sociala relationer. Identitetsvärdigheten kan genom 

sjukdom, skada, ålder eller andra människors handlingar skadas samt tas ifrån en person. 

Människors känsla av värde hör många gånger ihop med hur de ses och värderas av andra 

människor (Nordenfelt, 2010). Franklin et al. (2006) har också visat i sin studie att de äldre 

vittnar om att andra människors attityder påverkar deras inre styrka och deras känsla av 

identitet och värdighet. 

 

För att bevara värdigheten hos äldre personer har fem kännetecken identifierats vilka är 

individualiserad vård, återupprättande av den äldres kontroll, respekt, stöd samt lyhördhet 

(Anderberg et al., 2007).  Webster och Bryan (2009) har också funnit värdighetsfrämjande 

faktorer så som möjligheten för den äldre att ha kroppslig integritet, renlighet, oberoende 

och möjlighet att ha kontroll, få tillräcklig tid från vårdpersonal, attityder till äldre personer 

samt kommunikation. Franklin et al. (2006) har uppmärksammat att en vanlig upplevelse 

bland äldre kan vara att inte längre ha kontroll över sin kropp vilket kan innebära att gränser 

överträds och att den äldre personen känner sig utsatt vilket kan upplevas som brist på 

respekt för deras integritet. Att drabbas av förlust av olika kroppsfunktioner som hör till 

åldrandet ansågs också som kränkande. Ågren-Bolmsjö, Sandman och Andersson (2006) 

har i sin studie dragit slutsatsen att vårdpersonalens möjlighet att även kunna uppfatta 

knappt märkbara, subtila saker, kunde innebära mycket för de äldres värdighet och 

välbefinnande. Här var både den verbala och icke verbala interaktionen viktig. 

 

 

Autonomi 

 

Begreppet autonomi härstammar från grekiskan, auto vilket betyder ”själv” och nomos som 

betyder ”regel” eller ”lag”. Begreppet autonomi står i allmänhet för makt, frihet och 

oberoende och en människas rätt till autonomi måste respekteras. Med detta menas att alla 

människors rätt till att fatta beslut måste respekteras (Nordenfelt, 2010). Autonomiprincipen 

som också kan kallas respekten för självbestämmande har syftet att säkra människors frihet 

att handla vid etiska val som berör dem själva. Detta innebär också ett erkännande för 

personens val som grundar sig på personliga önskemål och värden. En persons autonoma 

handlingsförmåga kan vara nedsatt av antingen yttre eller inre begränsningar och det är 

viktigt att de som vårdar en person har kännedom om personens handlingsförmåga (Stryhn, 

2007). När förmågan till självbestämmande är nedsatt så har den som vårdar personen ett 

stort ansvar att så långt som möjligt främja personens förmåga till självbestämmande (SFF, 

2010). Begränsningarna kan exempelvis bero på brist på tillgång till nödvändig information, 

olika funktionsnedsättningar både fysiska och kognitiva, exempelvis sänkt medvetandenivå 

eller demenssjukdom (Stryhn, 2007; SFF, 2010). Det innebär att för att ha möjligheten och 

friheten att göra egna val, behöver personen ha full självkontroll, insikt om egna behov och 

orken att utveckla tankegångar (SFF, 2010). Begränsningar för den äldre att vara 

självständig kan också bero på hinder i boendemiljön såsom dålig belysning, hala golv etc. 

Hinder för att utöva sin autonomi kan också vara att det inte finns tillräckligt med personal 

som kan hjälpa den äldre att t.ex. få komma ut (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Welford, Murphy, Rodgers och Frauenlob (2011) har in sin litteraturstudie funnit att det inte 

finns något klart samförstånd när det gäller autonomibegreppet. De fann att begreppet är 

svårt att definiera och förklara fullt ut och att fokus har legat på att relatera till andra 

begrepp och att identifiera besläktade termer såsom frihet, oberoende, självbestämmande 
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och egenmakt. De fann att autonomi hade samband med en persons förmågor, framför allt 

när det gällde äldre personer samt att vissa äldre som inte hade förmågan att vara 

självständiga också höll tillbaka sitt behov av att vara det. Det kan därför krävas hjälp från 

andra personer för att underlätta för den äldre att uppleva sig självständig. Mental hälsa eller 

fysiska förmågor underlättar för en person att uppleva frihet, oberoende och egenmakt men 

att bli förhindrad att utöva detta kan bidra till apati och depression hos den äldre. 

Komplexiteten i autonomi begreppet visar sig i de situationer när vårdpersonal försöker 

respektera autonomin hos personer med nedsatt kognitiv förmåga t.ex. hos personer med 

demenssjukdom (Welford et al., 2011). Vårdpersonal som arbetar med personer som har 

demenssjukdom upplevde många gånger svårigheter i balansen mellan att respektera 

personens autonomi samtidigt som värdigheten bevaras. Personalen upplevde att de utövade 

ett visst mått av milt tvång i vissa omvårdnadssituationer. Berättelserna vittnade om att 

deras upplevelse var att de ändå gjorde det rätta på grund av att personen som vårdades inte 

var i stånd att ta egna beslut och att de då ansåg att genom att ändå utföra exempelvis en 

dusch, så bevarades personens värdighet (Jakobsen & Sörlie, 2010). Att få ta egna beslut är 

ett sätt att få vara självständig. Enkla saker som att själv få välja vilka kläder att ha på sig 

eller vilken mat personen vill äta, har de flesta äldre personer förmågan att klara av, även de 

med nedsatt kognitiv förmåga. Autonomin kan hotas av att vården är förmyndaraktig och 

institutionslik. Att beakta en persons autonomi är att ta hänsyn till vem individen är 

(Welford et al., 2011). 

 

Ytterligare en studie har visat att vårdpersonal kunde uppleva att det var svårt att avgöra om 

den äldre fått för mycket eller för lite hjälp när de respekterat personens självbestämmande. 

De övervägde också många gånger den äldre personens önskemål gentemot tidspressen i 

arbetet och mot kostnaden av att ta från andra äldre personers tid och behov. Detta väckte 

känslor av otillräcklighet hos personalen. Ibland gjordes också försök att övertala och 

distrahera de äldre men också försök till att föreslå andra sätt till hur uppgifterna skulle 

utföras (Breitholtz, Snellman & Fagerberg, 2013). Ågren-Bolmsjö et al. (2006) har i sin 

studie visat att vårdpersonal ibland rättfärdigar sina handlingar med att inte hjälpa den äldre 

med att de vill bibehålla den äldres oberoende. Woods (2003) menar att i autonomi 

begreppet ingår att en person behandlas med respekt samt att också våra moraliska beslut då 

är avgörande. Woods ställer frågan angående om det i vissa situationer då är rätt att 

respektera en persons autonomi när det strider mot vad som bedöms vara bra för personen. 

 

 

Integritet 

 

Ordet integritet kommer från latinets integer som betyder ”hel” eller ”oskadd”. Integritet är 

nära förknippat med autonomi och har en viktig plats i vården av äldre personer. Att kränka 

en persons integritet innebär att man kränker personens helhet och på det sättet gör personen 

illa. Kränkning av en person kan ske på olika sätt, dels fysiskt genom att skada en person, 

dels genom att förnedra eller förolämpa en person genom att exempelvis blotta en person 

inför andra människor. Kränkning kan också ske genom intrång i personens privata sfär 

genom att gå in i personens hem utan tillåtelse men kränkning av den privata sfären kan 

också innebära att exempelvis vårdpersonal lämnar ut information som lämnats i förtroende 

eller information som är konfidentiell (Nordenfelt, 2010). En studie av Randers och 

Mattiasson (2000) visar att de äldre upplevde ett hot mot integriteten när andra äldre kunde 

höra samtal de hade i förtroende med vårdpersonal och det observerades att vårdpersonal 

ibland brast i respekten då de lämnade information så att även andra äldre kunde höra. 
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 Breitholtz et al. (2013) har visat att vårdpersonal som arbetar med äldre ibland hamnar i 

situationer med intressekonflikter. De balanserar många gånger mellan vad de anser är det 

bästa för den äldre och mellan att respektera den äldres självbestämmande. De gånger de 

bedömer att den äldre själv inte har förmågan att besluta vad som är bäst för dem så hade de 

svårt att veta hur de skulle agera. Osäkerhet fanns då angående om de gjorde intrång i den 

personliga integriteten och rätten till självbestämmande, om de skulle tillmötesgå den äldres 

önskemål eller följa de regler och riktlinjer som fanns i organisationen. Ytterligare en 

svårighet vårdpersonalen upplevde var om de skulle tillmötesgå närståendes förväntningar 

eller den äldres rätt till självbestämmande. Teeri, Välimäki, Katajisto och Leino-Kilpi 

(2007) menar att sjuksköterskor anser att upprätthållandet av de äldres integritet sker på 

olika sätt. De ansåg att de äldres fysiska integritet kunde upprätthållas genom att beröra den 

äldre på ett respektfullt och milt sätt, att den äldre fick ha sina personliga ägodelar hos sig 

på det särskilda boendet, att knacka på dörren innan de gick in till den äldre och genom att 

skydda den äldre från andras blickar vid omvårdnad. Även Franklin et al. (2006) har visat 

att fotografier och andra personliga saker var viktiga för den äldre personen eftersom det 

stärkte deras känsla av tillhörighet. I studien av Randers och Mattiasson (2000) upplevde de 

äldre att det inte var något intrång i deras integritet om vårdpersonalen gick in i rummet utan 

att knacka. Observationer som gjordes uppmärksammade att vårdpersonalen inte knackade 

på dörren när de gick in på rum där flera äldre vårdades men att de alltid knackade på dörren 

innan de gick in på ett enkelrum. De observerade också att genom att bland annat skydda 

intima kroppsdelar vid omvårdnad så respekterades den äldres integritet vilket även Webster 

och Bryan (2009) sett. De äldre upplevde att det inte bara var den aktiva handlingen att 

skyla kroppen som främjade deras personliga integritet utan snarare att sjuksköterskans 

uppträdande var avgörande för upprätthållandet av integriteten. Ibland upplevde de äldre att 

sjuksköterskor inte tog någon notis om att de hade en person utan kläder framför sig på 

grund av att de själva var så vana med den situationen vilket den äldre dock inte var 

(Webster & Bryan, 2009). De äldre själva upplevde att deras generation var pryda och att de 

på grund av det kunde uppleva ett hot mot sin integritet när de behövde hjälp med sin 

hygien. Äldre kvinnor kunde också tycka det var svårt att få hjälp med hygienen av manliga 

vårdare. För att bevara deras integritet i dessa fall så byttes den manliga vårdaren ut mot en 

kvinnlig vårdare. Integriteten hos de äldre kunde också upprätthållas om vårdpersonal hade 

kunskap om att de äldre hade egen förmåga och egen roll i sin egen vård (Randers & 

Mattiasson, 2000). 

 

Teeri et al. (2007) menar att den sociala integriteten kunde upprätthållas genom att 

respektera den äldres närstående och genom att ta hänsyn till deras åsikter och synpunkter. 

Randers och Mattiasson (2000) har i sin studie sett detsamma och har visat att de flesta av 

vårdpersonalen respekterade närståendes krav på att bli involverade i vården. Den sociala 

integriteten kunde också bevaras genom att vårdpersonal samtalade med de äldre om andra 

saker än om deras sjukdomar samt att samtal ägde rum utan att de äldre behövde påkalla 

vårdpersonalens uppmärksamhet först. Detta var uppskattat bland de äldre och de kände sig 

respekterade på det sättet. Sjuksköterskorna som ingick i studien med Teeri et al. (2007) 

upplevde att de äldre lämnades ensamma onödigt mycket på det särskilda boendet. Känslor 

av ensamhet och isolering kunde då infinna sig (Randers & Mattiasson, 2000; Terri et al., 

2007). Genom att ta hänsyn till de äldres minnen och livserfarenhet så bidrog det till att 

upprätthålla de äldres psykiska integritet men vissa sjuksköterskor ansåg också att de äldre 

inte behandlades utifrån de individer de var och att de inte heller behandlades som jämlikar 

(Terri et al., 2007). 
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Delaktighet 

 

Scott et al. (2003) har i sin studie visat att det fanns skillnader i sjuksköterskors och äldre 

personers uppfattning gällande hur information framförts och möjligheten för den äldre att 

vara delaktig i beslut om vården och samtycke till denna. Studien utfördes på vårdboende 

för äldre och andra vårdinrättningar där äldre behövde stanna en längre tid. Av 101 äldre 

som ingick i studien så hade endast 15 procent rapporterat att sjuksköterskan gav 

information gällande vad som skulle göras medan 54 procent av 160 sjuksköterskor uppgav 

att de äldre var fullständigt informerade. Denna information kunde gälla exempelvis risker 

med behandling, smärtlindring samt namn och doser på läkemedelsbehandling. Ingen av de 

äldre i studien upplevde att de fick möjligheten att vara med och besluta om vilken 

smärtlindring de skulle ha jämfört med att en femtedel av sjuksköterskorna rapporterade att 

de alltid erbjöd den möjligheten. Det fanns en större överrensstämmelse mellan 

sjuksköterskornas och de äldres uppfattning när det gällde den information som gavs 

angående vad den äldre kunde äta och dricka, när de kunde göra detta, personlig hygien och 

hudvård. Enligt Nordenfelt (2010) så ökar valfriheten för den äldre när vården ges i det egna 

hemmet. Det är då också lättare för den som ska ta emot vården att vara delaktig i beslut om 

behandling eller vård. Att ha en öppen och nära kommunikation kan också underlättas i 

hemmiljö. Det kan då vara lättare för sjuksköterskan att anpassa informationen till den äldre 

och till dennes situation (Nordenfelt, 2010). Det har också visat sig i en studie att de äldre 

som levde på ett särskilt boende hade önskemål att få ta egna beslut i frågor om t.ex. 

måltidsrutiner, tid för vila och utevistelse. Detta försvårades av att personalen på 

vårdboendet förlorat siktet på att ta hänsyn till de individuella önskemålen och också hade 

svårt att se de äldres resurser att ta egna beslut (Ågren-Bolmsjö et al., 2006). Även Franklin 

et al. (2006) har i sin studie sett att äldre personer som bor på särskilt boende har uttryckt att 

de upplevde att vårdpersonalen inte i samarbetade med dem om hur deras behov och 

önskningar skulle mötas på bästa sätt. De äldre upplevde detta som kränkande och som ett 

hot mot deras självkänsla (Franklin et al., 2006). De äldres känsla av utsatthet kan göra att 

de inte orkar protestera mot beslut som vårdpersonal tar utan att tillfråga de äldre. Det har 

också uppmärksammats att de äldre ibland fogar sig efter vårdpersonalens önskningar på 

grund av att vårdpersonalen talar med hög och stark röst till de äldre (Randers & 

Mattiasson, 2000). 

 

Om den äldre personen får vara delaktig och ha inflytande innebär det att de kan påverka sin 

livssituation och behålla sin självständighet och integritet. Detta kan innebära att den äldres 

trygghet ökar. Om den äldre är otrygg kan det innebära känslor av oro, ångest och rädsla. 

Trygghet handlar om välbefinnande, både fysiskt, psykiskt och existentiellt. Att den äldre kan 

känna tillit till personalen påverkar också känslan av trygghet. Den äldres tillit till sig själv 

och sin egen förmåga samt den äldres relationer kan också skapa trygghet (Socialstyrelsen, 

2014). 

 

 

Implementering 

 

Vård och omvårdnad ska vila på en vetenskaplig grund. Erfarenhetsbaserad kunskap är ett 

viktigt komplement till den vetenskapliga kunskapen. Genom det dagliga mötet med 

patienter och deras närstående så växer den erfarenhetsbaserade kunskapen fram. 

Implementering kan innebära att forskningsresultat ska omsättas och användas i den dagliga 

vården. Syftet med implementering av ny kunskap är att förbättra vården för patienter och 

dess närstående. Implementeringsarbetet påverkas av faktorer både på organisationsnivå och 
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individuell nivå. Det kan bland annat handla om vilken kunskapsnivå mottagarna har eller 

hur förändringsbenägna dessa är. Det kan också handla om sammanhanget där en 

implementering ska ske t.ex. hur organisationen, arbetsklimatet och ledarskapet fungerar, 

vilka strategier som tillämpas för spridning, införande och användning samt den egenskap 

det som ska implementeras har (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). Olika strategier för 

implementering kan vara olika effektiva. Något som visat sig vara de mest effektiva 

tillvägagångssätten är bland annat kombinationer av granskning och återkoppling, 

påminnelser och lokal koncensusprocess samt deltagande i workshops där det ingår 

diskussioner och eventuellt övningar. Några metoder som visat sig ha endast en liten effekt 

är enstaka utbildningstillfälle i form av föreläsning samt utbildningsmaterial såsom att 

lämna ut riktlinjer och exempelvis elektroniskt material (Bero et al., 1998, refererat i 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Det har dock visat sig att de flesta tillvägagångssätt 

har någon slags effekt när det gäller bättre utförande av vård (Grimshaw et al., 2004, 

refererat i Willman et al., 2011). Egenskapen hos det som ska implementeras handlar bland 

annat om skillnaden på det nya som ska införas jämfört med som redan existerar. En av de 

viktigaste faktorerna för att lyckas med implementering är ledarskapet. Ledaregenskaper 

som främjar implementering kan vara förmåga och vilja att ge återkoppling, framhålla det 

viktiga i att arbeta evidensbaserat samt att föregå med gott exempel. Det är också viktigt att 

det skapas en kultur där utbildningar, konferenser och idéer som kan leda till förbättringar 

värderas högt. När det gäller organisationen kan det finnas hinder i form av resursbrist, 

tidsbrist och brist på utbildningstillfällen (SSF, 2013). Karin Fernler (2012) tar i sin rapport 

upp andra orsaker till att det kan vara problem vid implementering av nya metoder. Det kan 

vara att i verksamheten där det nya ska införas redan finns andra processer och strukturella 

förutsättningar som påverkar och där människorna har olika professioner och värderingar. 

Hon tar också upp att olika materiella förutsättningar såsom ekonomiska prioriteringar 

påverkar samt att det också sällan är möjligt att byta ut den personal som finns i 

verksamheten mot andra människor med den kompetens som passar bättre för det nya som 

ska införas (Fernler, 2012). Sjuksköterskor och andra professioner inom vården har ett 

professionellt ansvar för att hålla sig informerade om nya forskningsresultat och bästa 

tillgängliga kunskap. De har också ett ansvar att höja medvetenheten om dessa kunskaper 

och stödja spridningen och användningen av vårdprogram och nationella riktlinjer (SSF, 

2013).  

 

 

Reflektion 

 

Behov finns också av etisk reflektion. Det är särskilt viktigt i ett mångkulturellt samhälle där 

både religiösa och moraliska övertygelser många gånger kan gå isär (Franck, 2005). Genom 

att ha ett resonemang om etiska frågor så medvetandegörs både egna och andras 

värderingar. Den etiska reflektionen innebär också att individen kan bli medveten om vilka 

förmågor som bör eftersträvas att utveckla för att bli bättre (Gedda & Snellman, 2009). Det 

bör finnas ett ständigt fokus på etiska samtal där människors olika erfarenheter kan 

diskuteras för att en värdegrund inte enbart ska bli en skrivbordsprodukt. Alla som är 

verksamma i en organisation är ansvariga för hur den etiska dialogen om värdena i 

värdegrunden genomförs (Franck, 2005). I den etiska dialogen är det viktigt att alla får 

komma till tals, visar respekt och tolerans för varandra, lyssnar, strävar efter att komma 

överens men också att bejaka meningsskiljaktigheter. Den etiska dialogen kan utformas på 

olika sätt i form av dialogtorg, etikforum, etikronder m.m. vilket förekommer på olika 

arbetsplatser (Gedda & Snellman, 2009). Ågren-Bolmsjö et al. (2006) har i sin studie dragit 

slutsatsen att det kan vara bra att använda sig av en beslutsmodell som ett strukturerat 
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verktyg i analyserandet av de dagliga, etiska problem som kan uppstå. De menar att det kan 

förse personalen med välgrundade argument kring olika alternativ till lösningar och också 

visa att alternativen inte alltid är helt idealiska men kanske de mest optimala lösningarna i 

en given situation.  

 

 

Teoretisk referensram 

 

I detta arbete har personcentrerad vård valts som teoretisk referensram då ett personcentrerat 

arbetssätt innebär att värden i en värdegrund kan uppfyllas. McCormack (2003) menar att 

respekten för personen som vårdas är det mest centrala i en personcentrerad omvårdnad. Det 

innebär att ha respekt för personens förmåga att ta egna beslut och förmåga att bedöma sina 

behov samt ha respekt för personens värderingar. Sjuksköterskan behöver för att kunna 

bedriva en personcentrerad vård ha kunskap om vem personen är och dennes historia, vara 

medveten om sin relation med personen som vårdas och det samförstånd och de 

förväntningar som finns i relationen. Sjuksköterskans värderingar och kunskaper är också 

viktiga i en personcentrerad omvårdnad och McCormack (2003) menar att om en ömsesidig 

relation finns mellan sjuksköterskan och den som vårdas så bör sjuksköterskans värderingar 

uttryckas. Dessa ska dock inte vara tvingande utan istället kunna vara en hjälp för personen 

som vårdas att se situationen på ett annat sätt och genom detta kunna överväga sina 

möjligheter. Även det sammanhang där vården bedrivs påverkar om en personcentrerad 

vård är möjlig att genomföra såsom exempelvis organisatoriska faktorer och hur 

relationerna mellan personalen ser ut (McCormack, 2003). 

 

 

Problemformulering 

 

I Socialtjänstlagen [SoL] (SFS, 2001:453, kap 5, 4 §) anges att omsorgen om de äldre ska 

inriktas på att de får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Rekommendationer som 

stöd för detta finns i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2012:3). Sjuksköterskan 

som arbetar inom kommunens vård och omsorg möter dagligen äldre personer med högst 

varierande och komplexa omvårdnadsbehov vilket kräver goda kunskaper i omvårdnad samt 

lyhördhet inför den äldre personen och dess livssituation. Sjuksköterskan ska också fungera 

som ledare för omvårdnaden. Sjuksköterskorna i denna studie arbetar i en kommun som valt 

att utforma en egen värdegrund vilken antogs i januari 2013. Kunskap och medvetenhet hos 

vårdpersonalen angående värdegrunden är viktig för att kunna bidra till de äldres trygghet, 

värdighet, integritet och rätt till självbestämmande. Det finns för närvarande ingen kunskap 

om sjuksköterskornas upplevelse av hur arbetet med värdegrunden fortskridit och på vilket 

sätt de arbetar efter en värdegrund. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av en värdegrund och upplevelse av dess 

implementering i verksamheten. 
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METOD 

 

Design/metodval 

 

Kvalitativ metod med deskriptiv design enligt Polit & Beck (2010) har valts i denna studie 

då denna anses kunna svara på syftet med studien. Polit och Beck (2010) menar att vissa 

kvalitativa studier inte alltid har ett formellt namn eller passar in i givna mönster utan kan 

tillhöra de beskrivande kvalitativa metoderna. Kvalitativa metoder är vanliga inom 

samhällsforskningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Målet är att beskriva och söka förståelse 

för fenomen snarare än att ge förklaringar till dessa (Polit & Beck, 2010, Kvale & 

Brinkmann, 2009). En strävan efter förståelse för helheten är också utmärkande för 

kvalitativa studier (Polit & Beck, 2010).  

 

 

Urval 

 

Inklusionskriterier för deltagande i studien var sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvård 

och på särskilt boende i en kommun i mellan Sverige. Att inkludera sjuksköterskor inom 

både hemsjukvård och särskilt boende var för att få deltagare med varierande upplevelser av 

värdegrundsarbete. Åtta sjuksköterskor planerades ingå i studien. Exklusionskriterier var de 

närmaste kollegorna till författaren av denna studie då det fanns en risk att vara i 

beroendeställning till varandra. Även sjuksköterskor som arbetar på särskilda boenden som 

är utlagda på entreprenad har exkluderats på grund av att dessa boenden inte ingår under 

områdeschefernas ansvar utan där ansvaret ligger hos olika vårdbolag. De tre 

områdescheferna inom vård och omsorgsförvaltningen kontaktades via mail med en första 

information om studien samt för att få medgivande till att påbörja studien. Områdescheferna 

var sedan behjälpliga med att vidarebefordra informationen om studien till enhetschefer så 

att de i sin tur kunde förmedla förfrågan till sjuksköterskor. Sjuksköterskorna fick sedan 

själva ta kontakt med uppsatsförfattaren för att anmäla sitt intresse för deltagande. Tanken 

var att intresse för ämnet skulle styra deltagandet. Tre sjuksköterskor inkluderades på detta 

sätt. På grund av för få som anmält intresse genom detta tillvägagångssätts så togs återigen 

kontakt med de tre områdescheferna som skickade ut en påminnelse. Därefter tog författaren 

själv kontakt direkt med enhetschefer på åtta särskilda boenden och två hemvårdsområden 

för att informera igen om studien och för att få hjälp att förmedla information vidare till 

sjuksköterskorna. Detta resulterade i att ytterligare fem sjuksköterskor kontaktade 

författaren och kunde inkluderas i studien. Genom en sjuksköterskekollega fick författaren 

information om ytterligare en sjuksköterska som önskade delta. Denna sjuksköterska kom 

dock aldrig att ingå i studien då författaren inte fick svar på de mail författaren skickade till 

sjuksköterskan. 

 

Skriftlig förfrågan om samtycke till studien och information om studiens syfte och upplägg,  

enligt mall från Sophiahemmet, skickades till de tre områdescheferna (bilaga I).  

Informationsbrev skickades också ut till informanterna vilket berörde syftet med studien,  

anonymitet och forskningsetik (bilaga II). Författaren kontaktade sedan alla informanter via  

telefon för att komma överens om tid och plats för intervjuerna. 
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Genomförande 

 

Datainsamling 

 

Datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide 

(bilaga III). Semistrukturerad intervju är lämplig när forskaren har ett tema eller 

övergripande ämnen och frågor. En intervjuguide kan användas för att försäkra sig om att 

alla frågeområden är täckta och intervjuaren bör uppmuntra deltagarna att tala fritt utifrån 

frågorna i intervjuguiden. Kvalitativa intervjuer har som syfte att förstå ämnet utifrån den 

intervjuades livsvärld och på ett nyanserat sätt beskriva upplevelser, känslor och handlingar. 

Det krävs att intervjuaren har kunskaper om ämnet som intervjun behandlar (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

En pilotintervju genomfördes för att kunna säkerställa att frågorna i frågeguiden svarade 

mot studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). Informanten i pilotintervjun känner 

författaren till denna studie och erbjöd sig själv att delta.  Frågorna i intervjuguiden svarade 

mot studiens syfte och därför inkluderades pilotintervjun i studien. Två av frågorna i 

intervjuguiden formulerades om för att förtydliga frågorna vilket dock inte ändrade 

innebörden i frågorna. Informanten fick innan intervjuns start information om att 

pilotintervjun kunde komma att ingå i studien vilket informanten lämnade samtycke till. Nio 

sjuksköterskor ingick i studien varav sju var kvinnor och två var män. Fem av 

sjuksköterskorna arbetade inom hemsjukvården och fyra sjuksköterskor arbetade på särskilt 

boende. Fyra sjuksköterskor var utbildade distriktsköterskor. På de särskilda boendena 

bodde äldre personer med demenssjukdom och äldre personer med somatisk sjukdom. I 

hemsjukvården vårdades både äldre med demenssjukdom och äldre personer med andra 

vårdbehov. Åldern på sjuksköterskorna var mellan 43 och 62 år. De hade arbetat som 

sjuksköterskor mellan 7 och 36 år. Inom nuvarande vårdform hade de arbetat mellan 1 och 

21 år. Alla sjuksköterskorna hade fast anställning och de hade alla omvårdnadsansvar för ett 

olika antal äldre personer. Alla sjuksköterskor utom två arbetade på olika arbetsplatser inom 

kommunen. 

 

Intervjuerna genomfördes under tre veckor i mars 2014. Alla informanter fick själva 

bestämma plats för intervjun och samtliga valde att genomföra intervjun på sin arbetsplats. 

Informanterna valde ut en lämplig plats där vi kunde sitta under intervjun. Innan 

intervjuerna påbörjades fick informanterna både muntlig och skriftlig information om syftet 

med studien. För att skapa en avspänd och trygg stämning innan intervjun så fördes ett litet 

kort samtal om andra saker än ämnet samt att information om informanternas ålder, antal år 

i yrket etc. inhämtades. Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar att intervjuaren ska 

bygga upp en atmosfär där informanten känner sig så trygg så det är möjligt att kunna tala 

fritt om sina känslor och erfarenheter. Innan intervjun påbörjades uppmuntrades 

informanterna att tala fritt utifrån frågorna som ställdes vilket rekommenderas av Polit och 

Beck (2010). Kvale och Brinkmann (2009) anger att forskningsintervjun bygger på ett 

samtal men är ett professionellt samtal där forskaren är den som kontrollerar situationen och 

där samtalet både har en struktur och ett syfte. I studier med kvalitativ ansats är forskaren 

medskapare i processen genom att växla mellan närhet och distans. Intervjupersonen får fritt 

berätta om sina erfarenheter och genom att forskaren stimulerar berättandet så blir forskaren 

också medskapare till texten (Graneheim & Lundman, 2004). Frågorna i intervjuguiden var 

ställda i en ordning som tänkte följas men någon fråga fick ibland kastas om då 

informanterna ibland redan kommit in på ett ämne i en fråga som ännu inte ställts. 

Intervjuerna inleddes med samma öppningsfråga, vilket var den första frågan i 
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intervjuguiden (bilaga III). Följdfrågor ställdes för att få bekräftat att det som sagts av 

informanten uppfattats rätt och ibland för att få informanten att förtydliga sitt svar. 

Följdfrågorna blev olika för informanterna beroende på hur mycket de berättade utifrån de 

frågeställningar som fanns. Enligt Polit och Beck (2010) är målet med frågorna att få så 

riklig och detaljerad information som möjligt. Intervjuerna avslutades med att författaren 

frågade om informanterna hade något mer att tillägga samt hur de upplevt intervjun, vilket 

rekommenderas av Kvale och Brinkmann (2009).  Intervjuerna tog mellan 16 och 36 

minuter och spelades in på mobiltelefon. Detta för att ingen information skulle gå förlora 

och för möjligheten att kunna lyssna aktivt under intervjuerna samt även ha möjligheten att 

vara uppmärksam på ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

 

 

Databearbetning och analys 

 

 Bearbetning av data har skett genom kvalitativ innehållsanalys då denna går att applicera på 

olika texter och även kan tolkas på olika nivåer (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & 

Beck, 2010). Ansatsen är induktiv vilket innebär att texter som baseras på människors 

berättelser analyseras förutsättningslöst och texten ses i sitt sammanhang (Graneheim & 

Lundman, 2004). I kvalitativ innehållsanalys är fokus på att beskriva variationer i texten 

genom att identifiera likheter och skillnader (Graneheim & Lundman, 2004; Kvale & 

Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2010). I data som ska analyseras behöver tolkningen göras 

med medvetenhet om intervjupersonernas personliga historia, livsvillkor och den kultur de 

verkar i (Graneheim & Lundman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009). Författaren till denna 

studie är själv verksam som sjuksköterska inom vården av äldre och är därför medveten om 

den verksamhet och de villkor som informanterna verkar inom. 

 

De inspelade intervjuerna fördes direkt efter intervjun över från mobiltelefonen till datorn 

och sedan ett USB minne. Den inspelade intervjun på mobiltelefonen och datorn togs sedan 

bort, detta för att försäkra sig om att ingen obehörig skulle kunna få tillgång till materialet. 

USB minnet förvarades på en plats oåtkomligt för alla andra än författaren. Varje intervju 

transkriberades ordagrant av författaren i snar anslutning till intervjutillfället. Det 

transkriberade materialet har sedan bearbetats och analyserats manifest med kvalitativ 

innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundmans (2004) modell. De transkriberade 

intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få en helhet av innehållet. I innehållet i 

intervjutexterna identifierades de delar som svarade på syftet vilka färgmarkerades med två 

olika färger vilket lyftes ut i ett nytt dokument. I detta dokument har det informanterna sagt 

satts ihop till hela meningar där upprepningar, pauser och andra avbrott togs bort för att göra 

texten mer lättläst. Utifrån detta så togs meningsbärande enheter ut som sedan 

kondenserades och kodades. Författaren har noggrant kontrollerat att koderna stämde mot 

de meningsbärande enheterna. Koderna klipptes ut och sorterades samt att jämförelser 

gjordes på likheter och olikheter i innehåll vilket sedan utmynnade i fyra kategorier. Dessa 

kategorier utgjorde sedan rubrikerna i resultatet. Tre av kategorierna fick subkategorier, se 

exempel i tabell 1. I resultatet har de muntliga utsagorna i citaten omvandlats till normalt 

skriftspråk.   
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Tabell 1. Exempel på analys. 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Att man inte glömmer att 

man är där för brukarens 

skull … när man är 

hemma hos någon, då är 

man bara där för den 

personen. 

Där för 

brukarens skull, 

bara för den 

personen. 

Ha personen i 

centrum 

Bemötande Förhållningssätt 

 

Man känner av, man får 

känna in … hur 

noggranna är dom med 

sina saker … småsaker 

som man lär sig 

Känna av och 

känna in 

Vara lyhörd Anpassa sig 

Jag ringer på morgonen 

… och säger jag en tid … 

och sen blir sen, då 

ringer jag, dom har ju 

också ett liv och sitter 

där och väntar 

Säger jag en tid 

och blir sen, då 

ringer jag 

Ringer om jag 

blir sen 

Respekt 

Man lär ju känna 

personerna så väl när 

man jobbar i 

hemsjukvården, man har 

dom ju under många år 

Lär känna väl 

under många år 

Får 

personkännedom 

Kunskap Trygghet 

 

Jag försöker planera in så 

man går dit när man själv 

är där … det känns som 

en trygghet med det här 

att dom vet vem som 

kommer. 

Går dit själv 

Trygga när dom 

vet vem som 

kommer 

Att känna igen 

ger trygghet 

Kontinuitet 

 

 

Giltighet och tillförlitlighet 

 

Giltighet som också kan benämnas validitet, innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) i 

vilken utsträckning den valda metoden undersöker vad den är avsedd att undersöka. Detta 

gäller under hela forskningsprocessen. Kvalitativ forskningsintervju anses lämplig när syftet 

är att undersöka upplevelser som personer har och när forskaren ska försöka förstå världen 

utifrån undersökningspersonernas synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2009). Urvalet av 

informanter har också betydelse för giltigheten enligt Graneheim och Lundman (2004) och i 

denna studie så var sjuksköterskorna som arbetade i aktuell kommun bäst lämpade att 

beskriva sina upplevelser utifrån det syfte som fanns. Författaren har också försökt ge en 

noggrann beskrivning av både urvals och analysprocessen samt noggrant försökt redogöra 

för de ställningstaganden som författaren tagit genom hela arbetet, detta för att öka 

tillförlitligheten. I analysprocessen har författaren försökt granska så att koder och 

kategorier överensstämde med textinnehållet så att benämningarna skulle vara trovärdiga, 

detta i enlighet med vad Graneheim och Lundman (2004) rekommenderar. I det färdiga 

resultatet har citat använts för att ytterligare kunna ge läsaren möjlighet att bedöma 

giltigheten (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Forskningsetiska ställningstaganden har gjorts som baserats på de fyra huvudkrav som finns 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, kravet på konfidentialitet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990).   

Informanterna i denna studie har av författaren fått både muntlig och skriftlig information 

om syftet med studien, att deltagandet var frivilligt och att möjlighet fanns att när som helst 

avbryta sitt deltagande utan vidare förklaring. Eftersom författaren till denna studie själv är 

verksam som sjuksköterska i aktuell kommun så fanns möjligheten att författaren skulle 

vara bekant för informanterna vilket också var fallet vid några tillfällen. Författaren hade 

vid påbörjandet av studien därför funderingar över om informanterna skulle kunna uppleva 

svårigheter att uttrycka sin uppfattning och sina åsikter på grund av detta. Författaren hade 

också funderingar över om en av frågorna i intervjuguiden som handlade om hur 

informanterna upplevde processen med att förankra värdegrunden i vardagen såg ut, 

eventuellt kunde upplevas som känslig eller svår att svara på.  Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) så bör forskaren vara medveten om den maktsymmetri som finns när det gäller 

kvalitativa forskningsintervjuer. De menar bland annat att intervjuaren är den som 

bestämmer både intervjuämne och frågor, att samtalet inte är målet utan ett sätt att få 

tillgång till beskrivningar och berättelser och att forskaren också har ensamrätt på 

tolkningen. Genom att i urvalsprocessen låtit informanterna själva anmäla sitt intresse för 

deltagande så har deras anonymitet skyddats. All data som samlats in har förvarats på ett 

sådant sätt så ingen annan än författaren till studien kan ta del av detta. Inget av det 

insamlade materialet kommer heller att användas för annat bruk och inga personuppgifter 

har dokumenterats. Författaren har med tanke på konfidentialitetskravet varit noggrann med 

att resultatet redovisats på ett sådant sätt att ingen av informanterna eller någon arbetsplats 

kommer att kunna identifieras. Informanterna har också fått information om att citat kan 

förekomma i resultatet men att det kommer att framställas på sådant sätt att det inte går att 

härleda till vem som sagt vad. Skriftligt samtycke har inhämtats både från områdeschefer 

och informanter. 

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet från analysen utmynnade i fyra kategorier. Dessa är: förhållningssätt med 

subkategorierna bemötande, anpassa sig, kommunikation, delaktighet, respekt samt 

engagemang. Trygghet med subkategorierna kunskap, tillgänglighet, kontinuitet samt 

relationer. Kännedom om värdegrunden samt organisation och arbetssätt med 

subkategorierna teamet, diskussion och reflektion, resurser samt förankring av värdegrunden 

i vardagen. Se exempel nedan i tabell 2. Resultatet presenteras under respektive kategori. 

För att styrka resultatet kommer citat från intervjuerna att finnas med. 
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Tabell 2. Exempel på sammanställning av resultatet 

Kod Subkategori Kategori 

Ha personen i 

centrum 

Bemötande Förhållningssätt 

 

Vara lyhörd Anpassa sig 

Mer tid att 

lyssna 

Kommunikation 

Samverka med 

patienten 

Delaktighet 

Ringer om jag 

blir sen 

Respekt 

Rätt känsla och 

inställning 

Engagemang 

Få 

personkännedom 

Kunskap Trygghet 

Finnas och vara 

nåbar 

Tillgänglighet 

Att känna igen 

ger trygghet 

Kontinuitet 

Få förtroende Relationer 

Har inte i 

huvudet men 

känner till 

 Kännedom om 

värdegrunden 

Lätt att förstå 

och ta till sig 

Fått broschyren 

Nära samarbete 

och 

kommunikation 

Teamet Organisation och 

arbetssätt 

Får uttrycka 

olika 

uppfattningar 

Diskussion och reflektion 

Brist på tid och 

personal 

försvårar 

Resurser 

Hänger på 

väggen 

Förankring av 

värdegrunden i vardagen 

 

 

Förhållningssätt 

 

I denna kategori beskrev informanterna sin upplevelse av vad värdegrund innebar för dem 

och hur de arbetar utifrån sitt sätt att se på värdegrund. 

 

Bemötande 

 

Flera beskrev att ett gemensamt synsätt och förhållningssätt är en viktig del i vården av de 

äldre. Att beakta alla personers lika värde betonades samt att det var viktigt att bemöta den 

äldre utifrån vem den var som person samt beakta den äldres integritet. Några beskrev att 
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det var viktigt att alla behandlas på samma sätt. Uppfattningen fanns också att ett 

gemensamt förhållningssätt innebär både etiska och moraliska delar och att en humanistisk 

människosyn borde utgöra grunden i omvårdnaden. En av informanterna beskrev också att 

den etiska principen om att göra gott, låg som grund i arbetet med de äldre. 

Värdegrund för mig är att se till personens värde och egen integritet. 

 

Flera av deltagarna i studien ansåg också att de äldre skulle få leva det liv de önskade. 

Det var också viktigt att vara medmänsklig och empatisk i mötet med de äldre. Flera av 

informanterna betonade också vikten av att ha den äldre personen i centrum. En persons 

upplevelse var att det var viktigt för den äldre att få uppleva att den blev sedd. 

Att man inte glömmer att man är där för brukarens skull. När man är hemma hos någon då är 

man där bara för den personen. 

 

I mötet med de äldre beskrev flera informanter att de för att bemöta på ett bra sätt alltid 

knackade på dörren innan de gick in till den äldre, alltid hälsade och presenterade sig, 

pratade långsamt, lyssnade in den äldre, informerade om vad de hade för ärende och 

inväntade tillåtelse till att utföra sitt ärende. Att vara lite nära och exempelvis ge en 

smekning på armen var också ett sätt att bemöta den äldre men det betonades att det i de 

situationerna gällde att vara lyhörd och känna in om det kändes bra för den äldre. Ofta 

uppskattades det också av de äldre att informanten blev lite personlig i mötet och även 

samtalade om annat än det ärende de var där för. En informant betonade vikten av att göra 

det lilla extra när man var hos de äldre och att det inte tog någon extra tid. 

 

För att omvårdnadspersonalen skulle lära sig bemöta de äldre på ett bra sätt så upplevde en 

av deltagarna i studien att det var viktigt att sjuksköterskan hade ett bra bemötande och på 

så sätt kunde föregå som ett gott exempel. 

 

En informant upplevde att de äldre ofta blev kränkta. En annan informant ansåg att det var 

individuellt hur en person förhöll sig till värdegrundsfrågor. 

Dom blir kränkta säkert flera gånger om dagen, det är skrämmande, det kvittar väl vad för 

värdegrund man skickar ut i kommunen. 

 

 

Anpassa sig 

 

Alla informanter beskrev att de upplevde det som viktigt att anpassa sig efter den äldre och 

den situation som rådde. Några beskrev också att det arbete som planerats att göra många 

gånger fick omvärderas utefter den situation som rådde hos den äldre då de kom hem till 

dem. En informant berättade också om hur hon anpassade sitt sätt att agera utifrån vilken 

person som besöktes. 

Man går in till någon kvinna där det är kammade mattkanter och då vet man att här tar jag av mig 

skorna och här sitter jag inte vart som helst utan jag sitter på den stolen som hon har ställt fram. 
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Många beskrev också att de anpassade sig efter och var lyhörda för den sinnesstämning den 

äldre befann sig i. De läste av kroppsspråk och lyssnade på tonläge för att kunna bemöta på 

bästa sätt. De ansåg det också viktigt att vara inkännande när det gällde den äldres 

integritetsbehov för att inte gå över gränsen och kränka en person. Det upplevdes också som 

viktigt att känna in och anpassa sig efter vad de äldre önskade få hjälp med, detta för att inte 

ta över för mycket. En av informanterna upplevde att det krävdes tid för att kunna vara 

tillräckligt inkännande och att tidsbrist kunde göra att det blev fel i mötet. 

 

Upplevelsen fanns att demenssjukdom ibland kunde göra det svårt att bemöta personen på 

ett bra sätt utan att kränka. Andra svårigheter att anpassa sig kunde handla om vården av 

äldre personer med olika religiösa inriktningar där det kunde bli kulturkrockar men att 

lösningar försökte hittas i de situationerna. 

Man kan pröva att det är någon annan person som kommer, ja ändra person och ta in någon 

annan person från en annan avdelning som kanske kan bemöta på något annat sätt. 

 

Det var inte bara informanterna som försökte anpassa sig efter olika situationer. Några 

beskrev också att de upplevde att de äldre många gånger anpassade sig efter den situation de 

hamnat i och att de äldre även anpassade sig till personalen.  

Jag tror man anpassar sig till vad personalen vill, man fogar sig, man har inte så mycket att säga till 

om, jag tror många backar för att personalen inte har tid eller för att det är lugnast så eller för att 

då blir jag mest väl bemött. 

 

 

Kommunikation 

 

De flesta informanterna gav uttryck för att de tyckte kommunikationen med de äldre var en 

viktig del i omvårdnaden. Kommunikation kunde ske på olika sätt och att vara lyssnande 

beskrevs som en viktig del i kommunikationen. Upplevelsen fanns att det många gånger var 

brist på tid att vara lyssnande i den omfattning som det fanns behov av och önskemålet var 

att det fanns mer tid för att lyssna på de äldre. Även att lyssna in de närstående upplevdes 

som viktigt där de flesta upplevde att mycket information gick att få om de äldre personer 

som vårdades.  

 

De äldres olika hälsotillstånd gjorde att man var tvungen att hitta olika sätt att kommunicera 

och många gånger blev man tvungen att tolka de äldre på olika sätt. 

Det finns ju också patienter med grav afasi där man måste hitta alternativa metoder för att samtala, 

få kontakt, samtala med ögonen, kanske med nickningar. Det måste ju vara jättesvårt att inte 

kunna förklara men jag tolkade det som att det var rädsla. Hon svarar ja och nej, ger klar 

ögonkontakt men det är svårt, det är en tolkning. 

 

Även språket kunde utgöra hinder för en bra kommunikation när äldre med olika 

invandrarbakgrund vårdades. En informant upplevde det dock inte som något stort hinder 
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men upplevde istället att språksvårigheter hos en del av personalen kunde innebära 

svårigheter i form av bland annat missförstånd mellan personal och de äldre. 

Som en del i kommunikationen ansågs även att ge information till de äldre vara viktigt. 

Just det här med information är jätteviktigt, att man informerar om vad som ska hända, varför det 

blev si och så, då kan man förekomma många problem och irritationsmoment. 

 

 

Delaktighet 

 

Att samverka och samspela med de äldre och ge de äldre möjlighet att vara delaktiga ansågs 

av de flesta som viktigt. En informant uttryckte att tron på de äldres möjlighet att ha 

förmågan att vara delaktiga måste finnas. Upplevelsen var att när de äldre hade möjlighet att 

vara delaktiga så minskade risken att de skulle bli kränkta. För att uppnå detta så beskrevs 

att det krävdes både tid, respekt för människan och möjlighet för den äldre att utveckla ett 

förtroende för personalen. En informant upplevde det som mycket fördelaktigt att de äldre 

var närvarande då informanten tog olika kontakter via telefonen vilket kunde vara ett sätt att 

göras delaktig. 

Om de har problem att komma fram till en doktor så ringer jag när jag är där för då hör dom också 

vad jag säger. 

 

En person uttryckte att det var viktigt för de äldre att få känna sig nyttiga och betydelsefulla. 

Det kunde vara småsaker som gjorde att de kunde få uppleva den känslan, bland annat att 

den äldre fick vara så självständig som möjligt och även fick möjlighet att hjälpa till med 

göromål som den äldre klarade av. Upplevelsen var att den äldre på så sätt kunde finna att 

tillvaron blev mer meningsfull. 

 

Genom att diskutera med och involvera närstående i olika situationer och eventuella 

problem så gjordes även de närstående delaktiga. 

 

 

Respekt 

 

Informanterna beskrev att visa respekt för de äldres självbestämmande och integritet samt 

ha respekt för de äldres åsikter var viktigt. Uppfattningen var att de äldre skulle få leva det 

liv de önskade utefter de förutsättningar som kunde erbjudas. Flera ansåg också att den äldre 

skulle respekteras för den person den var, att det aldrig gick att göra om någon människa. 

Upplevelsen var att genom att vara observant och lyhörd för de äldre så kunde detta uppnås.  

Vi frågar varje dag om hon vill komma ut med övriga i matsalen eller vara kvar, det svarar hon på 

och vi accepterar alltid, alltid. 

 

Att visa respekt innebar också att ge de äldre ordentlig information och möjlighet att ge sitt 

samtycke till åtgärder samt att ha ett uppträdande som var respektfullt. Ett respektfullt 

uppträdande ansågs till exempel vara att alltid höra av sig till den äldre personen om 
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informanten blev försenad. Brist på respekt kunde vara när personal inte tog av sig 

ytterkläderna hemma hos de äldre vilket upplevdes signalera till de äldre att det var tidsbrist. 

Att informera de äldre om att man ansåg sig överbelastad på arbetet ansågs också som brist 

på respekt då de äldre då inte vågade ta upp personalens tid.  

 

En av studiens deltagare beskrev att det funnits tillfällen då informanten försökt påverka och 

även övertalat äldre personer. En annan informant beskrev att man ibland måste smyga in 

olika saker utan att försöka kränka den äldre. Några beskrev flera olika situationer när de 

kunde uppleva svårigheter att respektera den äldres autonomi och att det kunde vara svårt att 

göra något när en person sade nej. 

De allra, allra svåraste är ju alltid de man ser behöver hjälp men de inte riktigt förstår det själva, det 

är ju de svåraste.  

Man försöker nästla sig in och man känner sig som en bov som är på väg in och ska ta någonting 

fast man bara är där, dom ser en som ett hot men man kan ju inte tvinga sig på folk, det är ju 

tvångsvård. 

 

Flera av informanterna upplevde att äldre personer som bodde kvar i sitt eget hem visades 

mer respekt jämfört med äldre personer som bodde på ett särskilt boende. I det egna hemmet 

fanns upplevelsen att det var den äldre som släppte in informanten i sitt hem och att denne 

var gäst hos den äldre. Någon beskrev det också som att det egna ansvaret hos den äldre var 

tydligare när denne bodde i eget boende. Upplevelsen hos flera var att äldre personer som 

bodde på särskilt boende var utelämnade, att de inte fick ha kvar sin integritet och identitet, 

att de blev avidentifierade i samband med att de flyttade in på särskilt boende. Några 

beskrev det som att de upplevde att det då var lättare som personal att ta över ansvaret. 

Det är alltid speciellt när man kommer hem till någon, du vet, dom bor där i sina hus och har bott 

där i herrans många år. Jag kan tänka mig att det blir annorlunda där dom har flyttat in när dom 

har blivit äldre. 

 

En informant funderade över om de äldre som flyttade in på särskilt boende eventuellt 

kunde uppleva det som skönt att få släppa det egna ansvaret. En annan deltagare i studien 

hade upplevelsen att äldre personer lätt tappar lite status. För att motverka detta försökte 

denne deltagare påminna omvårdnadspersonalen om vem den äldre personen varit tidigare. 

 

 

Engagemang 

 

De flesta beskrev att ett engagemang och intresse för sitt arbete var av största vikt när det 

gällde arbetet med de äldre. Om personal hade ett bra bemötande och ville väl så ansåg en 

informant att man kommit långt när det gällde värdegrund. Uppfattningen fanns också att 

det var viktigt att ha en självförståelse för att kunna förstå andra människor. En informant 

upplevde att brist på personal och tid kunde påverka engagemanget och därmed hur mötet 

med den äldre personen blev. En annan informant var av en annan åsikt. 
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Det här med lite personal och att det inte finns tid och allt det här, det hör liksom inte hit, man 

måste ha den här känslan när man jobbar, ha rätt inställning. 

 

Upplevelsen hos några av deltagarna i studien var att många i personalgrupperna hade ett stort 

engagemang när det gällde arbetet med de äldre och en deltagares upplevelse var att de äldre 

hade det bra och fick god omvårdnad. Men upplevelsen fanns också att det fanns brist på 

engagemang och intresse vilket troddes kunna bero på slentrian och trötthet hos personal. 

Detta kunde resultera i att arbetet sköttes som ett löpande band och att personal då tappade 

fokus på vem personen som de vårdade var.  

Man ser ju att viss personal har inget intresse, man gör sitt jobb med att få upp dom på morgonen, 

sätter dom vid bordet, pratar inte med dom, frågar inte hur dom mår, frågar inte om dom vill gå på 

toaletten. Jag känner att dom är inte engagerade. 

 

 

Trygghet 

 

I denna kategori beskrev informanterna vad de upplevde kunde skapa trygghet för de äldre. 

 

Kunskap 

 

Uppfattningen hos flera av deltagarna i studien var att kunskap på olika sätt kunde bidra till 

att öka tryggheten hos de äldre. Några informanter beskrev att utbildning, kompetens och 

livserfarenhet kunde påverka hur värdegrundsfrågor hanteras.  

Jag kan tänka mig ibland kanske att utbildning kan ha en viss betydelse, det kanske är så att man 

inte riktigt förstår vikten av det här. 

 

Många informanter beskrev också vikten av att ha kunskap om den person de vårdade vilket 

de upplevde kunde öka tryggheten hos den äldre. Det beskrevs olika sätt att få kunskap om 

den äldre personen. En informant upplevde att det var en fördel att ta en första kontakt 

exempelvis på sjukhuset innan den äldre kommer hem för att den äldre ska känna sig trygg 

med att veta vem sjuksköterskan var. Att ta kontakt via telefonen innan hembesök för att 

skaffa sig en bild av personen var ett annat sätt. Inskrivningssamtalet då den äldre kommit 

hem upplevdes också ge mycket kunskap om vem den äldre personen var. En informant 

beskrev också att ett sätt att inge trygghet var att alla som besökte den äldre skulle vara 

pålästa om den äldre innan de kom hem till denne. Genom personens levnadsberättelse och 

att se på gamla foton så inhämtades också kunskap om personen. Att vara med i den nära 

omvårdnaden var också ett sätt att inhämta kunskap om den äldre personen. 

Jag hjälper inte till men jag tar upp en person, jag gör inte en sak och sen går ut därifrån utan då 

gör jag alltihopa, så det är ju ett sätt att se hur de fungerar. 
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Anhöriga sågs också som en källa till att inhämta kunskap om den äldre personen. En 

person uttryckte att det kunde finnas svårigheter när den äldre personen inte hade några 

anhöriga och den äldre inte hade förmågan att berätta om sig själv. En annan deltagare i 

studien upplevde att när det fanns brist på kunskap om vem den äldre personen var så fanns 

risken att den äldre blev kränkt.  

 

 

Tillgänglighet 

 

Flera informanter beskrev att tillgänglighet kunde skapa trygghet. Att som sjuksköterska 

vara lätt att få tag på för den äldre ansågs ge trygghet.  

Det skapar då en trygghet att man är lätt att få tag på. Tillgängligheten gör att människor faktiskt 

ringer mindre! Det är lite konstigt men släpper man ut alla mobilnummer och folk kan prata in 

eller så där, så upplever jag att folk ringer mindre än om man har telefontider.  

 

En person beskrev att de ofta informerade och uppmanade de äldre att använda sitt larm, att 

de äldre visste var sjuksköterskan kunde nås och att omvårdnadspersonalen fanns nära och 

kunde förmedla vidare. 

 

Några beskrev också att deras upplevelse var att genom att utföra insatser i den äldre 

personens hem så var det ett sätt att vara tillgänglig, vilket de upplevde ökade tryggheten. 

 

 

Kontinuitet 

 

Nästan alla beskrev att kontinuitet skapade trygghet på olika sätt, både för de äldre 

personerna och för informanterna. En informant beskrev att arbetet försökte planeras så att 

hon själv kunde ta besöken i så stor utsträckning som möjligt. Genom att ha kontinuitet så 

upplevde en person att det var lättare att skapa förtroende hos de äldre.  Upplevelsen hos 

flera var att de flesta äldre personer tyckte det var skönt och tryggt när de kände igen 

personalen som kom. Några beskrev också att det varit stor genomströmning på personal 

hemma hos de äldre vilket några upplevde att man på arbetsplatsen försökte arbeta aktivt 

med men att det trots det hade förekommit upp mot trettiofem personer hemma hos någon 

under en vecka. En informant upplevde också att om det var färre personer hemma hos de 

äldre kunde det underlätta upptäckt av olika saker. 

Nu var det en personal som var hemma hos henne nästan alla besök, fyra – fem besök under lördag 

och söndag och då upptäckte hon direkt att hon inte fick i sig mat. Om det hade varit sex stycken 

där kanske det inte hade kommit fram. 

 

Upplevelsen hos en annan deltagare i studien var att det inte var viktigt att det var samma 

personer som vårdade den äldre utan upplevelsen var att det viktiga var att alla visade 

samma respekt. Flera beskrev att de upplevde att om en verksamhet byggde på mycket 

vikarier så gick inte kontinuiteten att upprätthålla vilket de tyckte fick konsekvenser i form 

av sämre omvårdnad. 
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Några beskrev att när de vårdat en äldre person under många år så innebar det att de fick en 

god personkännedom och att det innebar trygghet för den äldre. En deltagare beskrev att hon 

upplevde att den äldre personen då mådde bäst av att fortsätta vårdas i hemmet och inte 

skulle behöva flyttas till särskilt boende. 

 När man blir så sjuk, när man har så här total omvårdnad, då har man det nästan bättre att bo 

kvar hemma, därför att vi har kännedom sen dom var uppe och gick. Det är ju ingen som känner 

den där gamla målaren eller den där goa karln, det som vi gör och har månat om hela tiden.  

 

Flera beskrev vikten av att ha en kontinuitet när det gällde läkarkontakter vilket upplevdes 

ge trygghet för både den äldre personen och för informanterna. Upplevelsen var att det var 

viktigt att läkaren hade ett intresse och kände till den äldre personen men uppfattningen var 

att det många gånger fanns brister när det gällde detta. 

 

 

Relationer 

 

Genom att skapa goda relationer både med den äldre personen och dennes närstående så 

fanns upplevelsen att det skapade trygghet. En informant beskrev att den äldre personen och 

dennes anhöriga ska må bra i mötet med personalen och att det var viktigt att försöka sätta 

sig in de anhörigas oro. Uppfattningen var också att en god relation innebar att de äldre fick 

förtroende för personalen vilket informanten ansåg ökade tryggheten. För att få ett 

förtroende så behövde den äldre kunna känna tillit, att den äldre skulle kunna lita på 

personalen. En deltagare i studien upplevde att om den äldre var trygg med personalen så 

var det även bra för ekonomin. 

Om de gamla är trygga med oss så spar man pengar på annat sätt, man slipper alla besök på 

akuten eller jourmottagningen.  

 

Några informanter uttryckte också att det kunde innebära svårigheter om relationerna med 

anhöriga inte var bra, om de anhöriga inte förstod situationen eller inte brydde sig om. 

Visst har man haft ett antal anhöriga som varit enormt besvärliga och krävande, då får man 

försöka bemöta dom, försöka få dom att förstå. 

 

 

Kännedom om värdegrunden 

 

Alla informanter kände till att det finns en värdegrund med värdighetsgarantier i 

kommunen. De flesta beskrev att den information de fått om värdegrunden gavs på en 

värdegrundsdag som arrangerades där all personal fick delta samt att broschyrer delats ut 

om vad värdegrunden innebär. En deltagare i studien beskrev värdegrunden som skriftliga 

regler om hur personal ska förhålla sig till de äldre. De flesta upplevde sig inte kunna 

formuleringarna i huvudet men visste var värdegrunden och värdighetsgarantierna gick att 

finna om det skulle behövas. 
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Den innehåller väl att man ska erbjuda att dom ska få komma ut … vi har ju häftet … 

 

Några beskrev också att de upplevde värdegrunden och värdighetsgarantierna som konkreta, 

lätta att läsa, förstå och ta till sig och någon informant uttryckte att de äldre och deras 

närstående kunde gå till värdegrunden för att se vilka rättigheter de har. Uppfattningen fanns 

också att man måste göra värdegrunden känd för alla som deltar i omvårdnaden och att man 

behövde arbeta mer aktivt med värdegrunden. 

 

Flera upplevde att den utbildning de fått på värdegrundsdagen inte gjort så stor skillnad utan 

upplevelsen hos informanterna var att de redan hade den här kunskapen. 

Jag tror att som sjuksköterska har man läst det många gånger i sin utbildning så det är inget nytt 

och konstigt egentligen. 

 

 

Organisation och arbetssätt 

 

I denna kategori beskrev informanterna hur de upplevde att organisationen och arbetssättet 

kunde påverka att arbeta utifrån en värdegrund. 

 

Teamet 

 

De flesta upplevde att det var viktigt att ha ett nära samarbete med omvårdnadspersonalen 

och de beskrev att de hade team träffar varje vecka. En informant uttryckte att det var viktigt 

att alla personalkategorier medverkade vid teamträffar för att förändring skulle gå att få till. 

Upplevelsen var att teamträffar var ett bra forum att ha möjlighet att diskutera 

värdegrundsfrågor. Flera informanter beskrev att kommunikationen inom teamet var viktig. 

Det underlättar att vi har en rak och öppen kommunikation, att vi kan kommunicera på ett bra 

sätt, omvårdnadspersonalen känner ju dom boende bättre än vad jag gör så det är ju jätteviktigt att 

vi jobbar nära. 

 

Flera informanter beskrev att det var viktigt att relationerna i teamet var bra och att team 

medlemmarna kände varandra väl. En person beskrev också att ett väl fungerande team 

samarbete tillförde att man blev enade som grupp och en annan person beskrev att chefen 

upplevdes som ett stöd. Några av informanterna upplevde att biståndshandläggarna 

saknades i team samarbetet framför allt efter en omorganisation som nyligen gjorts. 

 

För att kunna påverka som sjuksköterska fanns upplevelsen hos några att det var viktigt att 

finnas nära omvårdnadsgruppen i samma lokaler. En informant upplevde att närheten till 

omvårdnadsgruppen inte var viktig utan istället att arbeta tillsammans hemma hos de äldre 

utgjorde en möjlighet att upptäcka exempelvis brister i bemötande och på så sätt kunna 

påverka. Några deltagare i studien uttryckte oro för att införandet av LOV (lagen om 

valfrihet) skulle kunna innebära försvårande omständigheter när det gällde teamsamarbetet.  
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En tät kontakt är bra om man ska kunna påverka som sköterska. Man funderar på vad som händer 

med LOV:en och så nu då, det vet vi ju inte, så man vet inte riktigt vad som händer framöver men 

det kan ju bli svårt för sjuksköterskan att ha samma överblick och så. 

 

 

Diskussion och reflektion    

 

Informanternas beskrivningar av hur de hanterade värdegrundsfrågor och etiska dilemman 

var vanligtvis genom att de diskuterade tillsammans med sina kollegor. De flesta upplevde 

att detta gjordes dagligen. En informant upplevde att ha många kollegor på arbetsplatsen 

gav en ökad möjlighet till diskussion och reflektion. En annan person beskrev det som att de 

inte förde diskussioner utifrån själva begreppet värdegrund utan mer utifrån dess innebörd. 

De vanligaste diskussionerna rörde bemötande. De flesta beskrev att det inte fanns någon 

planerad eller avsatt tid för diskussion och reflektion. 

Tid för att reflektera olika saker finns inte lika naturligt inplanerat utan det får man ta tillfället i 

akt när man ser en situation eller något annat. 

 

En informant beskrev att de hade daglig reflektionstid avsatt i den arbetsgrupp informanten 

arbetade i och att de försökte utföra det på ett strukturerat sätt genom att använda sig av 

reflektionscykeln. Hennes upplevelse var att genom att reflektera så ökade kunskapen och 

en annan av informanterna upplevde att hon trodde att hon blev bättre om hon tänkte 

igenom vad hon gjorde. Flera andra deltagare i studien upplevde behov av att ha avsatt 

reflektionstid och att det var viktigt för att olika uppfattningar skulle få komma till uttryck 

och diskuteras. De beskrev också att de vanligaste situationerna där diskussioner fördes var i 

olika smågrupper, fikaraster, arbetsplatsträffar och teamträffar men att det inte gjordes på 

något strukturerat sätt. En informant uttryckte behov av att ta in någon person utifrån som 

stöd vid reflektion medan en annan informants upplevelse var att det inte var till någon 

större hjälp. 

 

 

Resurser 

 

En upplevelse som fanns var att det behövdes resurser i form av tid och personal. När det 

fanns brister där så var upplevelsen att det var svårare att uppfylla de värden som finns i 

värdegrunden. En informant upplevde en ständig jakt på tid och att det innebar att personal 

inte orkade, att det blev för stressigt i mötet med de äldre. Samma informant beskrev att det 

planeringssystem (TES) som finns i kommunen upplevdes som en stress och ett 

kontrollsystem. Några tog också upp att biståndsbeslut påverkade att kunna upprätthålla 

innehållet i en värdegrund. 

Dom är ju vana att kunna ha den här gott om tiden och fika och så och brukarna är vana med det 

och när man ska förändra, de nya tidsramarna som biståndsbedömarna mäter ut nu då, lämnar 

inte riktigt utrymme för det där alltid. 
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Ekonomin nämndes också som ett hinder för värdegrundsarbetet. 

Det är lätt att sitta och säga en massa fina ord att så här ska det vara, sen när det väl kommer till 

kritan, ibland, handlar det ju om pengar.  

 

En deltagare i studien beskrev att känslan var att man tog in vem som helst för att utföra 

arbetet med de äldre och denne kände förvåning när det talades om att alla skulle vara 

undersköterskor.  

 

 

Förankring av värdegrunden i vardagen 

 

Det fanns olika uppfattningar angående hur förankringen med värdegrunden såg ut i 

vardagen. Några beskrev att man arbetade med värdegrunden i det dagliga 

omvårdnadsarbetet genom att exempelvis försöka hitta sätt att minska antalet personer som 

besökte de äldre. En annan person beskrev att man arbetade med värdegrundsfrågor genom 

att ha inskrivningssamtal, uppföljningssamtal och genomförande planer vilka kunde göra 

vården och omvårdnaden mer person centrerad. En informant beskrev det också som att det 

kunde vara skönt att ha en dokumenterad värdegrund som vägledning i arbetet. En 

uppfattning och önskan som fanns var att man borde arbeta mer med värdegrundsfrågorna 

och att det blev svårigheter om inte värdegrunden fanns förankrad i alla plan. Hos några 

fanns upplevelsen att värdegrunden behövde göras förståbar och att den behövde införlivas i 

arbetssättet och att det därför behövde arbetas med värdegrundsfrågor på flera olika nivåer i 

organisationen. Uppfattningen fanns också att värdegrunden behövde hållas vid liv hela 

tiden. 

Man måste jobba på organisationsnivå, individnivå och teamnivå för att kunna påverka. Den ska 

lyftas ner till varje enhet, man ska ta upp det på APT, man ska ta det på team träffar, det är 

någonting som ska prioriteras, helt klart! 

 

Många informanter upplevde att det inte arbetades aktivt med värdegrundsfrågorna från 

ledningshåll. En persons upplevelse var att det inte fanns något egentligt intresse från chefen 

och att det eventuellt kunde bero på mycket omorganisationer som tog mycket tid. 

Rent konkret har man satt upp den på väggen där inne. 

 

Uppfattningen fanns att det var ett stort avstånd till ledningen och flera informanter hade 

inte kännedom angående om, eller hur, man arbetade med dessa frågor bland 

omvårdnadspersonalen. En av informanterna beskrev att det fanns med i planeringen att 

arbeta med värdegrundsfrågor på arbetsplatsträffar men att man inte kommit igång med 

detta ännu. Upplevelsen hos flera var också att de inte tyckte det var någon skillnad efter att 

värdegrunden antogs jämfört med tidigare och en informant upplevde att det var mycket ord 

men att det inte hände så mycket. Att i värdighetsgarantierna gå ut och garantera och lova 

olika saker ansågs också som svårt, ibland fanns också regler i organisationen som 

försvårade att garantera saker. 
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I den så står det ju väldigt mycket att man ska garantera olika saker. Verkligheten visar en annan 

bild, man kan inte garantera allt. 

En av deltagarna i studien upplevde att de äldres självbestämmande inte gällde alla 

gånger, bland annat när de önskade få flytta till särskilt boende. De äldre ansågs 

ibland inte som tillräckligt sjuka vilket de också informerades om. 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Urval 

 

Författarens önskan var att de sjuksköterskor som skulle medverka i studien dels skulle vara 

verksamma inom hemsjukvård samt på särskilda boenden. Detta för att få varierande 

upplevelser av att arbeta efter en värdegrund, vilket också uppfylldes och innebar att en 

djupare förståelse gick att få för de skillnader i upplevelser som fanns hos informanterna i 

de båda verksamheterna. Författarens insikter efteråt har varit att det var slumpen som 

styrde att det blev en jämn fördelning mellan antal sjuksköterskor som var verksamma i 

hemsjukvård och sjuksköterskor som var verksamma på särskilt boende. Författaren anser 

dock att det kan vara svårt att styra fördelningen då det var helt frivilligt att delta i studien. 

Det fanns en relativt stor spridning när det gällde informanternas yrkeslivserfarenhet och 

hur länge de hade arbetat i sin nuvarande verksamhet vilket författaren anser är en styrka i 

studien. Det som eventuellt skulle kunna stärkt studien ytterligare var om fler deltagare hade 

ingått i studien då materialet hade blivit större. 

 

Tillvägagångssättet att maila ut förfrågan för att få informanter till studien visade sig vara 

svårt eftersom det vid den första förfrågan endast var tre informanter som anmälde sitt 

intresse. Författarens egen erfarenhet är att mail ibland läggs åt sidan för att besvaras senare 

men sedan faller i glömska vilket också bekräftades av några av informanterna i studien. 

Författaren har kännedom om att områdescheferna skickat ut mail till alla enhetschefer men 

författaren har inte kännedom om ifall alla enhetschefer förmedlat mailet vidare till 

sjuksköterskorna. Detta kan ha inneburit att alla sjuksköterskor inte fått kännedom om 

studien men detta är oklart. Påminnelse mail skickades ut men tillräckligt antal informanter 

som anmälde sig till att delta i studien uppnåddes inte förrän författaren själv sökte upp ett 

flertal särskilda boenden och hemvårdsområden och personligen tog kontakt med 

enhetscheferna som påminde sjuksköterskorna. Hade författaren behövt söka upp flera 

arbetsplatser från början för att informera om studien för att på så sätt väcka intresse? 

Eftersom författaren var bekant för flera informanter men inte har haft något nära samarbete 

så tror inte författaren att detta har påverkat informanternas svar eller studiens resultat. Dock 

var författaren hela tiden medveten om den maktsymmetri som Kvale och Brinkmann 

(2009) menar finns i en intervjusituation och var noga med att informera om syftet med 

studien. 
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Intervjuer 

 

Genom kvalitativa intervjuer fick författaren svar på den problemformulering och det syfte 

som fanns. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) så beror intervjuarens färdigheter som 

intervjuare och dennes kunskaper för ämnet på hur kvalitén på intervjun blir. Upplevelsen 

var att ju fler intervjuer som genomfördes desto tryggare kände sig författaren i situationen 

vilket även kan ha påverkat informanterna positivt.  

 

Författaren försökte göra informanterna bekväma i situationen, några av informanterna 

verkade dock i början uppleva att det var obehagligt att intervjun skulle spelas in på 

mobiltelefon men verkade relativt snabbt glömma bort detta. Att intervjuer genomfördes på 

informanternas arbetsplats kunde också underlätta för informanterna att känna sig bekväma i 

situationen. För att få en bra intervjusituation så rekommenderar Kvale och Brinkmann 

(2009) att intervjun genomförs i ostördhet. Vid tre av intervjuerna blev det korta avbrott av 

telefonsamtal som informanten var tvungen att besvara men som författaren inte upplevde 

att det störde intervjun nämnvärt. Vid en av intervjuerna som genomfördes på en 

sjuksköterskeexpedition så kom två kollegor till informanten in på expeditionen och började 

samtala med informanten och med varandra vilket författaren upplevde som både stressande 

och störande. Informanten själv verkade dock inte störd av situationen. I efterhand får 

författaren rannsaka sig själv med att eventuellt varit för otydlig med att i förväg informera 

om att önskemålet var att sitta så ostörda som möjligt under intervjun eller så fanns det inte 

tillgång till annan plats att tillgå under denna intervju. De flesta informanter upplevde ämnet 

som viktigt att prata om och några informanter upplevde att de genom att prata om ämnet 

under intervjun, fått nya insikter. 

 

Att göra en intervjuguide kan vara svårt, även för mer erfarna forskare. Två av frågorna kan 

eventuellt upplevas som ledande. Dessa två frågor gjorde flera av informanterna lite 

fundersamma och upplevdes som svåra och fick därför förtydligas av författaren. När 

författaren sedan lyssnade på det inspelade intervjumaterialet kunde författaren inte uppleva 

frågorna som ledande. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns möjligheten att göra 

förändringar både när det gäller frågornas form och ordningsföljd. De anser också att 

ledande frågor inte behöver minska intervjuers trovärdighet och att ledande frågor idag 

troligtvis används för lite i kvalitativa forskningsintervjuer. Informanterna uppmuntrades att 

tala fritt utifrån frågeställningarna. Följdfrågor som ställdes gjorde det också möjligt för 

informanterna att utveckla sina svar och därmed blev också informationen rikare. 

Intervjuerna avslutades med att författaren informerade om att inga mer frågor fanns med 

frågan om informanten hade något mer att tillägga. Detta ger enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) informanten tillfälle att ta upp något mer som denne tänkt på under intervjun vilket 

också skedde vid flera intervjutillfällen.  

 

Vissa av intervjuerna gick snabbt att genomföra och några tog lite längre tid beroende på 

hur mycket informanten pratade utifrån frågeställningarna. Att några intervjuer gick 

snabbare berodde inte alla gånger på att informanten hade mindre att säga utan att vissa 

informanter uttryckte sig mer klart och koncist medan andra kanske pratade lite mer 

runtomkring ämnet. Detta kunde ibland innebära att de kortare intervjuerna kunde innehålla 

mer information om ämnet än de längre intervjuerna. 

 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon där bland annat tonfall, olika uttryckssätt och 

tveksamheter kunde registreras och uppfattas. När de första inspelade intervjuerna lyssnades 

igenom blev författaren medveten om sitt eget sätt att ställa frågor, kommunicera och ibland 
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brist på att ge utrymme för tystnad vilket gjorde att författaren under de resterande 

intervjuerna försökte vara medveten om detta och därför kunde försöka förbättra sin 

intervjuteknik. Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar att intervjuaren ibland ska 

förhålla sig tyst och inte avbryta vilket kan stimulera informanten till fortsatt berättande. 

Detta blev sedan tydligt vid flera av intervjuerna. När författaren förhöll sig tyst och 

inväntade informantens svar innebar det att informanten gavs möjlighet att tänka igenom 

frågeställningen. Författarens uppfattning var att informantens resonemang utvecklades och 

blev mer innehållsrikt genom detta. 

 

 

Analys 

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant där tankeuppehåll, hummanden och upprepningar 

skrevs ut. Detta gjorde att innehållet ibland blev fragmenterat och svårläst. De delar i 

textmaterialet som svarade på syftet färgmarkerades och lyftes ut till ett nytt dokument där 

meningarna skrevs ihop till fullständiga meningar vilket gjorde att en större helhet gick att 

få av innehållet. Det framkom ett mycket stort antal meningsbärande enheter och koder 

vilket gjorde att författaren upplevde svårigheter att få en struktur i materialet. Eventuellt 

kan framtagandet av meningsbärande enheter ur materialet gjorts för snävt. Graneheim och 

Lundman (2004) anger att en alltför detaljerad kodning kan göra att helheten går förlorad 

vilket författaren också hade en känsla av vid en viss tidpunkt i analysen. Att dela in 

koderna i subkategorier och kategorier var ett tidskrävande arbete och författaren upplevde 

detta som svårt då upplevelsen var att vissa koder kunde passa in under flera subkategorier. 

Flera genomgångar gjordes av materialet där författaren reflekterat över innehållet och där 

även justeringar gjordes under tiden. Slutligen upplevde författaren att ett mönster 

framträdde och att även en helhet kunde ses. Författaren upplevde att analysen pågick även 

under den delen då resultatet sammanställdes och att det då blev tydligare att vissa koder 

passade under annan kategori samt att två av kategorierna istället blev en subkategori. De 

värden som finns i en värdegrund såsom trygghet, integritet, värdighet och 

självbestämmande, uppfattas av författaren höra så intimt samman med varandra och varje 

värde var för sig har en påverkan på de andra värdena. Därför är författaren medveten om att 

något fynd kan ha placerats i fel kategori och medvetenhet finns också om att risk finns för 

att något fynd kan ha missats. Enligt Graneheim och Lundman (2004) så brukar det ske 

reflektion och diskussion mellan olika deltagare för att det på så sätt ska kunna uppnås en 

samstämmighet vid tolkning av texter. Eftersom författaren utförde analysen ensam så har 

detta upplevts som ett svårt moment och att det eventuellt hade underlättats av att vara två 

personer vid genomförandet av analysen. Författaren upplever att Graneheim och Lundmans 

(2004) modell för innehållsanalys har haft en tydlig struktur att följa under analysarbetet. 

 

 

Förförståelse 

 

En förförståelse fanns eftersom författaren själv är verksam som sjuksköterska i kommunen. 

Detta kan innebära en fördel eftersom författaren därför har insikt i det sammanhang som 

informanterna verkar i och kan ha en viss förståelse för deras livsvärld. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) så förutsätter tolkning av texter kunskap om det sammanhang som 

studien är utförd i. En förförståelse kan även vara ett problem då det kan innebära 

svårigheter att lägga egna preferenser åt sidan. Författaren har dock försökt ha en 

medvetenhet om detta under hela processen och försökt lägga sin förförståelse åt sidan när 
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det gällde sammanställningen av resultatet för att inte styra eller påverka hur resultatet 

skulle bli.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet i studien visade att alla informanter hade en uppfattning om vilka värden i en 

värdegrund som de ansåg som viktiga att ta hänsyn till i sitt arbete med de äldre. Dessa 

stämmer väl överens med Socialstyrelsens ”Värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre” 

(SOSFS, 2012:3). De verkade dock inte tänka utifrån begreppet värdegrund utan 

bemötande, respekt för integritet och självbestämmande, delaktighet, den äldres trygghet 

och att anpassa sig till den äldre personen verkade vara ett naturligt förhållningssätt och 

något som flera informanter upplevde att de fått lära sig genom sin utbildning till 

sjuksköterska. Författarens reflektion är att den erfarenhetsbaserade kunskapen säkert också 

bidragit till detta. Mycket av det som kommit fram i resultatet upplever författaren att det 

visar att informanternas synsätt tyder på ett förhållningssätt som liknar personcentrerad 

omvårdnad, det är dock inte något som informanterna beskrev att de medvetet arbetade 

efter. De flesta informanter hade en lång erfarenhet av att arbeta inom vården av äldre 

personer och författarens upplevelse var att det fanns en stor kunskap och ödmjukhet hos 

informanterna samt att deras synsätt var att se till helheten. Som Tabloski (2010) skriver, 

fokus i gerontologisk omvårdnad har flyttats från att behandla sjukdomar till att istället se 

till helheten. 

 

I skriften ”Värdegrund för omvårdnad” utgiven av SSF (2010) anges att en värdegrund ska 

skapa ett gemensamt förhållningssätt i vården. De flesta informanter beskrev också att de 

upplevde det viktigt att ha ett gemensamt synsätt och förhållningssätt. Flera beskrev också 

vikten av att beakta alla personers lika värde. I ICN:s etiska kod, översatt av SSF (2007) 

anges att sjuksköterskan har ett ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna vilket kan 

överensstämma med informanternas uttryck. Några informanter uttryckte dock att det var 

viktigt att alla behandlades på samma sätt vilket författaren ställer sig frågande till. 

Eventuellt kan informanterna med detta uttryck menat att det handlade om personernas lika 

värde men att behandla alla lika uppfattar författaren strida mot det synsätt som råder i en 

personcentrerad omvårdnad. Att behandla alla lika kan istället bli orättvist då inte hänsyn tas 

till de unika personernas behov. I en personcentrerad omvårdnad ska enligt Edvardsson 

(2010), McCormack (2003) och Socialstyrelsen (2010) människan bakom åldrande, 

sjukdom symtom eller beteende, ses. De flesta informanter betonar dock under intervjuerna 

att de ansåg det viktigt att i alla avseenden ha den äldre personen i centrum och att den äldre 

personen skulle bli sedd. Det stämmer bra överens med vad Danielsson (2007) visat i sin 

studie där de kommit fram till att det var viktigt för den äldre personen att få känslan av att 

vara ”någon” och att bli bekräftad och respekterad.  

 

Informanterna beskrev olika sätt de hade att bemöta de äldre för att det skulle bli ett bra 

möte. De beskrev att de knackade på dörren, alltid hälsade, lyssnade in den äldre, 

informerade om sitt ärende och också att de genom att exempelvis ge en smekning på armen 

försökte komma nära den äldre. Informanterna försökte också anpassa sig efter de äldre och 

den situation den äldre befann sig i. I studien av Teeri et al. (2007) kom de fram till att 

sjuksköterskor försökte upprätthålla de äldres integritet på just dessa sätt. Webster och 

Bryan (2009) har också sett att det var sjuksköterskans uppträdande som var avgörande om 

de äldres integritet kunde upprätthållas. Randers och Mattiasson (2000) såg i sin studie att 

den äldres integritet kunde upprätthållas om hänsyn togs till att byta ut vårdare mot annan 
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vårdare för att anpassa efter rådande situation. Detta tar även en av deltagarna i denna studie 

upp. Att bli lite personlig i mötet med de äldre ansågs också som viktigt av informanterna 

och detta kunde göra att de äldres värdighet upprätthölls enligt Randers och Mattiasson 

(2000). Författarens erfarenhet och upplevelse är att de äldre på så sätt kan känna sig 

behandlade som den person de är och inte endast ett fall för vård. Trots detta fanns också 

upplevelsen hos informanterna att när en äldre person flyttade in på ett särskilt boende blev 

de utelämnade och även förlorade sin integritet och identitet. Welford et al. (2011) har i sin 

forskning visat att när vården är institutionslik och förmyndaraktig så hotas de äldres 

autonomi vilket också innebär att det inte tas hänsyn till vem individen är. Är det så det ser 

ut på de särskilda boenden som finns?  

 

En informant i studien hade funderingar över om de äldre som flyttade in på särskilt boende, 

ibland kunde uppleva det som befriande och som en lättnad att slippa ta eget ansvar. 

Welford et al. (2011) visade i sin studie att äldre som inte hade förmågan att vara 

självständiga också ibland höll tillbaka sitt behov av att vara det. De menade därför att det 

krävdes hjälp av andra personer för att den äldre skulle få uppleva sig självständig. 

Författarens reflektion är att all personal kring den äldre har ett ansvar att tillgodose detta. 

Ågren-Bolmsjö et al. (2006) visade i sin studie att äldre som bodde på särskilt boende hade 

en önskan att få ta egna beslut men att det kunde försvåras av att personalen förlorat siktet 

på att ta hänsyn till personliga önskemål. Även Franklin et al. (2006) såg i sin studie att de 

äldre på särskilt boende upplevde att vårdpersonalen inte samarbetade med dem om hur 

behov och önskningar skulle mötas och att det upplevdes som kränkande och ett hot mot 

självkänslan när de inte gavs möjlighet att vara delaktiga. McCormack (2003) menar också 

att respekten för personens förmåga att ta egna beslut och bedöma sina egna behov är det 

centrala i en personcentrerad vård. En informant i denna studie uttryckte att hon upplevde 

att de äldre blev kränkta så gott som dagligen. Socialstyrelsen (2014) skriver att om de äldre 

har möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande innebär det att tryggheten ökar annars kan 

känslor av oro, ångest och rädsla uppträda. Enligt Nordenfelt (2010) ökar de äldres valfrihet 

när de vårdas i hemmet vilket stämmer överens med upplevelsen som informanterna i denna 

studie hade. Att ha möjlighet att vara delaktig är en av delarna i en personcentrerad 

omvårdnad och McCormack (2003) påpekar att det sammanhang där vården bedrivs 

påverkar om en personcentrerad omvårdnad är möjlig att genomföra. 

 

Informanterna tog också upp vikten av att ha ett engagemang i sitt arbete vilket även 

McCormack et al. (2010) anser som viktigt för att kunna utföra en personcentrerad 

omvårdnad. De såg också att det behövdes ett bra stöd från arbetsledningen och att den 

rådande kulturen i omvårdnadsmiljön hade en påverkan på hur man lyckades med en 

personcentrerad vård. Författarens reflektion är att för att kunna ge ett bra stöd så behöver 

arbetsledningen ha möjlighet att ha ett nära ledarskap. Författarens upplevelse är att detta 

verkar bli allt svårare i och med alla andra åtaganden som arbetsledningen har. 

 

McCormack et al. (2010) har också sett att arbetet med de äldre många gånger var 

uppgiftsorienterat vilket är en uppfattning som författaren till viss del kan hålla med om 

även om medvetenheten ökat kring att arbetet ska vara mer relationsinriktat. Ett 

uppgiftsorienterat arbetssätt strider också mot vad en personcentrerad vård innebär och kan 

därför innebära att en äldre person kränks. När en persons integritet kränks så behandlas inte 

personen värdigt. Identitetsvärdigheten hos en person kan skadas eller tas ifrån en person 

genom sjukdom, skada, ålder eller andra personers handlingar enligt Nordenfelt (2010). 

Därför är det av största vikt att all personal inom vård och omsorg är medvetna om detta och 

sina egna handlingar. Författarens reflektion är att det är viktigt att alltid komma ihåg att de 
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äldre som vårdas är i en beroendeställning och att detta inte missbrukas. Nordenfelt (2010) 

tar också upp något som kallas den moraliska resningens värdighet vilket är resultatet av en 

persons moraliska handlingar. Här behöver också alla som arbetar med äldre personer vara 

vaksamma eftersom det är viktigt att även som personal ha en värdighet i sitt arbete och 

enligt Nordenfelt (2010) kan denna värdighet minskas eller förloras genom personens 

handlingar.  

 

En av informanterna i studien upplevde också att de äldre många gånger tappar status. Det 

kan då bero på de stereotypa attityder som kan finnas mot äldre personer (WHO, 2012b) och 

som författaren tror kan påverka omvårdnaden. En av informanterna beskrev att personal 

endast gjorde sitt jobb med att få upp de äldre på morgonen utan att prata med dem eller 

fråga efter deras behov. Det kan hända att personalens syn på de äldre är att de är hjälplösa 

och odugliga eller att det inte finns något engagemang och intresse. Franklin et al. (2006) 

och Webster och Bryan (2009) har också i sin forskning visat att äldre personer många 

gånger upplevt sig osynliga och behandlade som de ingenting förstod. Nordenfelt (2010) 

skriver också om att en människas känsla av värde påverkas av hur de ses och värderas av 

andra människor. Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar och ska leda arbetet i 

omvårdnaden och sjuksköterskans arbete regleras i hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 

1982:763) samt att den etiska koden för sjuksköterskor [ICN] (SSF, 2007) ska vara 

vägledande i arbetet. Författarens uppfattning är därför att sjuksköterskans ansvar att 

motverka handlingar som innebär att den äldre kränks, är stort. Tabloski (2010) skriver 

också att sjuksköterskan i sin roll ska utbilda omvårdnadspersonal och kollegor när det 

gäller att förhindra attityder som dessa. Dock behöver också sjuksköterskan ha rätt 

förutsättningar i sitt arbete för att kunna ta sitt ansvar. Författarens reflektioner är att 

sjuksköterskan behöver ha möjlighet att ha ett nära samarbete med övrig personal för att på 

så sätt kunna upptäcka och förhindra att omvårdnaden utvecklas i fel riktning.   

 

När det gällde att upprätthålla de äldres integritet och att inte kränka de äldre så upplevde 

informanterna att det var viktigt att de äldre hade möjligheten att vara delaktiga, att 

respektera de äldres självbestämmande och åsikter vilket också stämmer överens med det 

synsätt som råder i en personcentrerad omvårdnad enligt både McCormack (2003) samt vad 

Socialstyrelsen (2014) anger. Både i hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) och i 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) regleras också att vården ska utformas och 

genomföras i samråd med patienten så långt det är möjligt samt att patienten ska visas 

omtanke och respekt. Att vara observant och lyhörd upplevdes viktigt av informanterna. Det 

bekräftas i studien av Ågren-Bolmsjö et al. (2006) att personals förmåga att kunna uppfatta 

knappt märkbara, subtila saker, kunde göra mycket för de äldres värdighet och 

välbefinnande. När det gällde de möten informanterna hade med de äldre så fanns olika 

uppfattningar gällande hur tidsbrist kunde påverka dessa. Några upplevde att tidsbrist kunde 

påverka engagemanget och hur mötet blev medan en annan informant upplevde att tiden inte 

spelade någon roll utan att det var rätt känsla och inställning som var det viktiga. 

Författarens egen erfarenhet är att tidspress i arbetet kan göra att inte tid tas i tillräcklig 

omfattning för att skapa möten men författarens uppfattning är att själva bemötandet i de 

möten som uppstår inte borde behöva påverkas av detta. Alla människor påverkas dock 

olika av stress men finns ett professionellt bemötande så ska inte stressen behöva märkas i 

mötet med de äldre. Enligt Westin och Danielsson (2007) så har det visat sig att möten 

mellan sjuksköterskan och den äldre kunde innebära känslor av meningsfullhet och 

gemenskap för den äldre så författaren till detta arbete anser att det är av största vikt att 

medvetandegöra sitt eget bemötande och försöka att inte låta sig påverkas av stressen som 
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arbetet många gånger kan innebära. Som en informant i studien också säger att ”… när man 

är hemma hos någon då är man där bara för den personen.”.   

 

Kommunikationens betydelse togs också upp av informanterna där förmågan att lyssna 

ansågs som viktig men att de ibland upplevde att tiden för detta inte alltid räckte till. 

Webster och Bryan (2009) har funnit att om den äldre kan få tillräckligt med tid från 

vårdpersonalen så främjar det möjligheten för den äldre att bevara sin värdighet. 

Informanterna tar upp att de ibland måste anpassa kommunikationen efter situationen såsom 

att behöva tolka de äldre och att även språksvårigheter kunde innebära problem. Mueller et 

al. (2013) belyser att en kompetens som sjuksköterskan behöver ha är just förmågan att 

förstå olika sätt att kommunicera för att göra omvårdnaden mer personorienterad. De tar upp 

vikten av att lyssna aktivt vilket författaren också upplever som viktigt, det är inte bara den 

verbala kommunikationen utan även den icke verbala kommunikationen så som kroppsspråk 

och det icke uttalade som behöver beaktas. Även informanterna i denna studie tar också upp 

att de läser av kroppsspråk och lyssnar på tonläge för att bemöta på bästa sätt. Vikten av att 

hålla de äldre informerade togs också upp av flera informanter. Författaren håller med om 

detta men frågan är hur bra vi sjuksköterskor egentligen är på att ge information eller på 

vilket sätt ger vi informationen och anpassar vi alla gånger informationen till den person vi 

har framför oss?  I studien av Scott et al. (2003) visade det sig att uppfattningarna om den 

information som givits skiljde sig stort mellan de äldre och de sjuksköterskor som deltog i 

studien och då lite utifrån vilken slags information det handlade om. 

 

Upplevelsen fanns också att de äldre blev kränkta ibland och informanterna upplevde vissa 

situationer som svårare med att respektera den äldres autonomi. Dessa situationer utgjordes 

framförallt av när den äldre inte hade insikt i sin situation vilket det kunde finnas olika 

anledningar till och där komplexiteten i autonomi begreppet också visats i studien av 

Welford et al. (2011) och Jakobsen och Sörlie (2010). I den sistnämnda studien framkom 

det att personal ibland utövade ett visst mått av milt tvång men att de ändå upplevde att det 

var det rätta att göra eftersom den de vårdade inte var i stånd att ta egna beslut och att syftet 

var att bevara personens värdighet. En informant i denna studie gav också uttryck för att 

ibland ha försökt påverka och övertalat personer men författaren uppfattade det som att 

tanken bakom ändå var att göra det bästa för den äldre personen. Breitholtz et al. (2013) har 

också visat att personal i sådana situationer ofta hamnar i en intressekonflikt. Enligt 

Nordenfelt (2010) måste alla människors rätt till att fatta beslut respekteras men Woods 

(2003) ställer frågan om det alltid är rätt att respektera en persons autonomi när det strider 

mot vad som bedöms vara bra för personen. Enligt SSF (2010) behöver en person ha full 

självkontroll, insikt och ork att utveckla tankegångar för möjligheten och friheten att göra 

egna val. Stryhn (2007) menar att när en person har nedsatt handlingsförmåga är det viktigt 

att den som vårdar har kännedom om detta och SFF (2010) menar att vårdaren då också har 

ett ansvar att främja förmågan till självbestämmande så långt det är möjligt. Författaren 

upplever att situationer när dessa svårigheter finns tillhör vardagen i arbetet med de äldre 

och att det krävs diskussioner och reflektioner i arbetsgruppen om vad som kan vara det 

bästa för den äldre personen. I dessa situationer tror författaren att det skulle vara en fördel 

att använda sig av en beslutsmodell som ett strukturerat verktyg enligt den slutsats som 

Ågren-Bolmsjö et al. (2006) kommit fram till. 

 

När det gällde reflektion så visade det sig att det inte förekom någon avsatt tid för eller 

något strukturerat sätt att ha reflektion i arbetet. Endast en deltagare i studien uppgav att de 

dagligen hade avsatt tid för reflektion. Dock ansåg de flesta att de kontinuerligt diskuterade 

etiska dilemman och värdegrundsfrågor tillsammans med kollegor i de situationer som 
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uppstod i arbetet samt att teamträffar och arbetsplatsträffar ansågs som bra tillfällen att 

kunna ta upp dessa frågor. Enligt Gedda och Snellman (2009) kan etiska diskussioner 

genomföras i form av exempelvis dialogtorg och etikronder. Franck (2005) menar också att 

alla i en organisation är ansvariga för hur en etisk dialog om värden i en värdegrund 

genomförs och att det är särskilt viktigt med etisk reflektion i det mångkulturella samhälle 

vi lever i. Han anser också att för att en värdegrund inte ska bli en skrivbordsprodukt så 

borde det finnas ett ständigt fokus på dessa diskussioner vilket författaren håller med om. 

Informanterna i denna studie förde diskussioner om etiska frågor i de dagliga situationerna 

som uppstod vilket författaren själv känner igen från sitt eget arbete. Det kan dock finnas en 

risk enligt författaren, att beslut tas från vad som känns rätt och bra utifrån personalens 

synvinkel, det vill säga, det som jag som personal tror skulle vara bra för mig utgår från att 

även vara bra för den äldre. Det är dock inte säkert att det är det bästa för just den äldre 

personen. I ett sådant resonemang ses det inte till vem individen är och dennes upplevelse.  

 

Författarens reflektion är att sjuksköterskor själva behövde vara mer pådrivande i frågor om 

att bland annat få avsatt tid för reflektion samt att försöka utarbeta ett strukturerat sätt för att 

arbeta med dessa frågor enligt det som också anges i den etiska koden för sjuksköterskor 

(SSF, 2007). Författarens reflektion är att även arbetsgivaren har ett ansvar att aktivt arbeta 

med att det här ska kunna fungera. I denna studie ingår endast nio informanter vilket endast 

är en liten del av kommunens anställa sjuksköterskor vilket inte kan säga allt om hur det ser 

ut på de olika arbetsplatserna när det gäller den etiska dialogen. Författaren kan förstå att det 

ser olika ut på alla de arbetsplatser som finns vilket kan bero på flera orsaker bland annat 

vilket engagemang som finns hos både personal och arbetsledning. 

 

Det ansågs av alla informanter att det var viktigt att kunna tillgodose den äldre personens 

behov av trygghet. Att tryggheten ska tillgodoses finns även med i SOSFS 2012:3 och i 

kommunens värdegrund. Uppfattningarna var att kunskap genom bland annat utbildning, 

kunskap om den äldre personen, kontinuitet bland personalen, goda relationer till den äldre 

och dess närstående samt att tillgänglighet kunde bidra till trygghet. I studien med Teeri et 

al. (2007) visade det sig också att den sociala integriteten kunde upprätthållas hos den äldre 

genom att deras närstående respekterades. Författarens uppfattning är att en fungerande 

relation till den äldre personen är en förutsättning för att omvårdnaden ska fungera på bästa 

sätt och att det krävs en ömsesidig respekt i relationen. Informanterna i denna studie 

upplevde också att de kunde få kunskap om den äldre personen genom de närstående. När 

det gäller kontinuiteten bland personalen så står det bland annat i SOSFS 2012:3 att man ska 

arbeta på ett sådant sätt att hänsyn ska tas till den äldre personens önskemål om vem som 

återkommande ska hjälpa till med den äldres personliga omvårdnad. Frågan är om man 

lyckas uppfylla det? Några informanter nämner att det på arbetsplatsen arbetas med att 

minska antalet personer som hjälper de äldre men de tar också upp att det ändå förekommer 

att ett stort antal personer går till de äldre varje vecka. Informanterna tar också upp att de 

upplever att det blir en sämre omvårdnad när en verksamhet bygger på mycket vikarier. 

Författarens egen erfarenhet är att det finns svårigheter att upprätthålla kontinuiteten många 

gånger på grund av att det förekommer en mängd olika vikarier med timanställning i 

verksamheten. Även tillgängligheten tas upp SOSFS 2012:3 där de anger att insatserna ska 

vara lättillgängliga och att de äldre med lätthet ska kunna nå personalen vilket också 

informanterna i denna studie beskriver.  

 

Alla informanter upplevde att ett fungerande och nära teamarbete var viktigt för att kunna 

åstadkomma förändringar och där teamträffar ansågs vara ett bra forum för diskussioner om 

värdegrund och etiska frågeställningar, de ansåg också att det var viktigt med en fungerande 
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kommunikation. Enligt skriften ”Teamarbete och förbättringskunskap, två kärnkompetenser 

för god och säker vård” utgiven av Svensk sjuksköterskeförening och Svenska 

läkaresällskapet (2013) så behöver teamet ha en generell teamkompetens som handlar om 

synen på en gemensam värdegrund, uppdrag och målsättning. De tar upp att det också 

handlar om kommunikation och vikten av ständiga förbättringar. Mueller et al. (2013) 

menar att sjuksköterskan behöver kunna se sig som en i teamet för att kunna påverka så att 

omvårdnaden blir mer personinriktad vilket också verkade stämma med informanterna i 

denna studie. Hos några av informanterna i denna studie så fanns en oro i samband med att 

kommunen precis påbörjat arbetet med att vård och omsorgsinsatser får utföras av andra 

vårdgivare än kommunen enligt Lag om valfrihetssystem (2008:962). Informanterna hade 

farhågor angående att svårigheter att ha ett nära samarbete med omvårdnadspersonal skulle 

uppstå om det blev så att informanterna skulle behöva arbeta gentemot flera 

omvårdnadsgrupper som fanns utspridda på olika platser.  

 

Kommunen har för att stärka de äldres möjlighet till självbestämmande och att få leva det 

liv de önskar utarbetat en egen värdegrund med värdighetsgarantier. Alla informanter kände 

till att det fanns en värdegrund men ingen kunde egentligen beskriva direkt vad den 

innehöll. Många hade dock upplevelsen av att de äldre skulle få leva det liv de ville. De 

visste var de kunde hitta informationen om värdegrundens innehåll om de behövde och 

några informanter upplevde den som lätt att förstå och ta till sig. Upplevelsen fanns också 

att den utbildning de fått i värdegrunden inte gjort någon skillnad i deras kunskap i dessa 

frågor. Enligt SSF (2013) så är syftet med implementeringsarbete att förbättra vården för 

patienter och dess närstående. Olika tillvägagångssätt för implementering har dock visat sig 

olika framgångsrika där Bero et al. (1998) refererat i William et al. (2011) menar att enstaka 

utbildningstillfälle samt utbildningsmaterial som exempelvis att lämna ut riktlinjer eller 

elektroniskt material, endast har visat sig ha en liten effekt. Informanternas beskrivning är 

att de inte upplever någon skillnad nu efter att värdegrunden antagits jämfört med hur det 

var tidigare. Detta kan eventuellt bero på att informanternas sätt att se på sitt arbete redan 

innan värdegrunden antogs, stämde överens med de värden som finns i värdegrunden. SSF 

(2013) menar också att effekten av implementeringsarbetet beror på om det är någon 

skillnad på det nya som ska genomföras jämfört med det som redan existerar. Upplevelsen 

fanns dock att det var mycket fina ord men att det inte hände så mycket och uppfattningen 

fanns att det borde bedrivas ett aktivare arbete med värdegrundsfrågor och att en värdegrund 

behövde hållas levande hela tiden bland annat genom att det behövde arbetas med detta på 

flera nivåer i organisationen. Medvetenhet måste dock finnas om att ett 

implementeringsarbete tar tid att genomföra och lång tid för att få önskad effekt.  

 

Alla informanters uppfattning var att värdegrundsarbete var viktigt men de hade inte någon 

kännedom om hur det arbetades med värdegrundsfrågor i grupperna med 

omvårdnadspersonal. Författarens fråga blir då hur teamarbetet fungerar, hur nära arbetar 

man med varandra och hur involveras sjuksköterskan med sin kompetens eller hur aktiv del 

tar sjuksköterskan själv i värdegrundsarbetet? Finns det något stöd för sjuksköterskan att 

arbeta med dessa frågor? SSF (2013) menar också att en av de viktigaste faktorerna för att 

lyckas med implementering är ledarskapet. Uppfattningar som fanns hos informanterna var 

att ledningen inte arbetade aktivt med värdegrundsfrågor, hos någon informant att inget 

intresse fanns hos chefen och hos en annan att det ibland fanns ett stort avstånd till 

ledningen. Svensk sjuksköterskeförening och Svenska läkaresällskapet (2013) menar att om 

det är brist på stöd när det gäller förbättringsarbete som gör att det hindrar genomförande, så 

kan det bland annat hänga ihop med att det är brist på samarbete mellan olika professioner i 

vården eller stereotypa strukturer. De nämner också att det kan finnas ett otillräckligt 
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mandat för att förändra rutiner och arbetssätt i vardagen och att ledare kan ge stöd till 

förändringar genom att ta bort sådana hinder. De menar också att det är viktigt att det i 

organisationen finns personer som har avsatt tid för att med metodkunskap kunna stödja ett 

förbättringsarbete. 

 

Enligt SSF (2010) så ska en värdegrund ha en tydlig koppling till vardagsarbetet och 

genomsyra hela verksamheten. Författarens uppfattning är att informanterna i denna studie 

har detta men hur kan vi veta att alla medarbetare i kommunens vård och omsorg arbetar 

efter värdegrunden i sitt dagliga arbete och passar en värdegrund för alla individer? I en 

organisation finns det personer med många olika värderingar. När en värdegrund finns på 

arbetsplatsen så behöver dock all personal där förhålla sig till denna men hur ska man 

förhålla sig till personal som inte följer värdegrunden? Fernler (2012) menar att det i en 

organisation sällan är möjligt att byta ut den personal som finns mot andra personer som har 

den kompetens som passar bättre för det nya som ska införas. Både Fernler (2012) och SSF 

(2013) menar att andra hinder som kan finnas i en organisation för ett lyckat 

implementeringsarbete kan vara resurser, exempelvis ekonomi, något som även 

informanterna i denna studie tog upp. Informanterna upplevde att brist på personal och tid 

gjorde det svårare att uppfylla värdena i en värdegrund. Professor Mats Thorslund som var 

en av de sakkunniga i statens offentliga utredning ”Värdigt liv i äldreomsorgen” (SOU, 

2008:5) var av den uppfattningen att en rimlig bemanning var en förutsättning för att 

personal ska ha möjlighet att orka och hinna med ett gott bemötande. Som författaren till 

denna studie tidigare nämnt upplever författaren att själva bemötandet egentligen inte skulle 

behöva vara sämre på grund av dålig bemanning men håller med om det som en av 

informanterna uttryckte, att stressen i arbetet kan försämra bemötandet och till exempel visa 

sig genom att inte personal tar sig tid att ta av sig ytterkläderna vid besöken hos de äldre. Att 

inte ha en rimlig bemanning kan också innebära svårigheter i att ha ett personcentrerat 

synsätt vilket i sig innebär risker för kränkning. Vem avgör då om bemanningen är rimlig 

och vilka faktorer tas det hänsyn till vid bedömning av vad som är lämpligt antal personal? 

Författarens upplevelse är att det inte tas hänsyn till hur vårdkrävande de personer som till 

exempel bor på ett boende är. Thorslund menar att han inte känner till några studier som 

visat att enheter med mycket låg bemanning har redovisat god kvalitet. Studier har också 

visat att de äldre känner av personalens brist på tid vilket innebar att de inte kände sig sedda 

och kunde innebära känslor av att inte riktigt existera (Westin & Danielsson, 2007). Fernler 

(2012) menar också att det i en organisation kan pågå andra processer samtidigt vilka kan 

påverka arbetet med att införa ny kunskap eller metoder att arbeta.  

 

När det gäller värdighetsgarantierna så ska de göra det tydligt för de äldre och deras 

närstående vad de kan förvänta sig av vården och omsorgen (Socialstyrelsen, 2013). 

Värdighetsgarantierna finns att tillgå på kommunens hemsida. Författarens fråga är hur man 

ska nå alla de äldre personer som finns inom kommunens vård och omsorg? Det finns 

många av de äldre som inte har möjlighet eller kunskaper att inhämta informationen på detta 

sätt, alla äldre har inte heller närstående som kan bevaka deras rättigheter. Att många av de 

sköraste och mest sjuka äldre och de med nedsatt kognitiv förmåga eller demenssjukdom 

ska få del av samma rättigheter grundar sig enligt författaren på att all personal i de olika 

professionerna i vården kring den äldre har kännedom om värdegrunden och 

värdighetsgarantierna och beaktar dessa. 

 

Enligt Franck (2005) så finns det en massanvändning av värdegrundsbegrepp i samhället. 

Han ser att det finns en risk för att begreppet görs till ett mantra utan att någon egentligen 

vet vad den innebär eller hur den ska tillämpas praktiskt. Thorslund (SOU, 2008:51) ansåg 
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bland annat att begrepp som trygghet, inflytande och oberoende var för abstrakta. Hans 

uppfattning var att införa nya abstrakta mål såsom värdighet och välbefinnande, kunde 

innebära att man ute i kommunerna inte skulle bry sig om detta varför han också var 

tveksam till det. Thorslund ansåg att det inte saknades lagar och mål inom äldreomsorgen 

men att de som redan fanns inte efterlevdes på grund av att de formulerats för allmänt och 

även hade en hög abstraktions nivå vilket gjorde att de också kunde tolkas väldigt olika. I 

aktuell kommun anser författaren att man tagit dessa begrepp på allvar men är det 

egentligen klarlagt för all personal vad begrepp som värdighet och välbefinnande innebär 

och hur vi ska kunna uppfylla dessa värden? Författaren till denna studie har i sitt eget 

arbete som sjuksköterska insett att det är mycket personal som inte har insikt i 

värdegrundens innehåll och att det inte alltid diskuteras aktivt på arbetsplatserna men att det 

naturligtvis kan skilja sig mellan olika arbetsplatser. Risken måste då finnas att 

värdegrunden inte följs? Franck (2005) anser att det behöver reflekteras och analyseras över 

innebörd och konsekvenser. Författarens önskan är att arbetet med värdegrunden inom 

kommunens vård och omsorg ska vara ett ständigt pågående arbete där hänsyn tas till 

ovanstående faktorer och där det allmänna synsättet inte ska vara så som en av 

informanterna uttryckte om värdegrunden ”Rent konkret har man satt upp den på väggen där 

inne.”   

 

 

Slutsats 

 

Studiens resultat visar att arbetet utifrån en värdegrund många gånger är komplext. 

Författarens upplevelse är att informanterna i studien har med sig de värden som finns i 

värdegrunden i sitt synsätt och sätt att arbeta och även haft det sedan tidigare. Införandet av en 

värdegrund i kommunen verkar inte inneburit någon större förändring. Att olika uppfattningar 

råder om hur arbetet med värdegrunden ser ut i vardagen kan eventuellt ha sin förklaring i att 

de olika arbetsplatserna kommit olika långt när det gäller detta arbete men studien visar också 

att ett aktivare arbete med värdegrundsfrågor både efterfrågas och behövs. Att förändra 

attityder och förankra ett förhållningssätt hos all personal och i arbetsmetoder som stämmer 

överens med värdegrunden innebär ett gediget och långsiktigt arbete. Frågan är om det är 

möjligt att genomföra detta fullt ut i en organisation som består av så många olika individer 

och där olika värderingar råder? Författarens uppfattning är att arbetet med att öka 

medvetenheten om värdegrunden och dess värden ändå är viktigt för att de äldre ska få 

möjlighet att behålla sin värdighet och sitt välbefinnande. Alla yrkeskategorier behöver 

involveras där alla har ett eget ansvar och där ledningens ansvar är stort för att detta 

genomförs.  

 

 

Klinisk tillämpning 

 

Författarens förhoppning är att studien kan få en klinisk betydelse genom en ökad 

medvetenhet och kunskap om de värden som finns i värdegrunden samt vilka faktorer som 

kan bidra till att uppfylla dessa värden där kommunikationen med de äldre behöver lyftas i det 

kliniska arbetet samt att ett strukturerat arbete med reflektion och diskussion om 

värdegrundsfrågor påbörjas. 
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Fortsatt forskning 

 

Vem kan bäst svara på hur de värden som finns i en värdegrund uppfylls? Författaren anser att 

de som är bäst lämpade för det är de äldre själva. Innan kommunens värdegrund utarbetades 

så tillfrågades bland annat de äldre och deras närstående om vad de upplevde som viktigt för 

dem. I kommunen genomförs också regelbundet så kallade brukarundersökningar där de äldre 

själva eller med hjälp av sina närstående får fylla i formulär om hur de upplever kvalitén i 

omvårdnaden och den service de har tillgång till.  Där går dock inte att få någon kunskap om 

de äldres upplevelser. Därför anser författaren att det vore intressant om en kvalitativ 

intervjustudie genomfördes med de äldre själva och deras närstående för att få en djupare 

kunskap om deras upplevelser av hur de värden som finns i värdegrunden uppfylls. Det vore 

även intressant med en fortsatt studie om kommunikationens betydelse både på 

organisationsnivå och individnivå när det gäller implementeringen av en värdegrund. 
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 Bilaga I 

 

 

Till områdeschef 

XXXX XXXX 

XXXXX kommun 

 

Jag heter Birgitta Esplund Lilja och arbetar som sjuksköterska i XXXXX kommun. Jag 

studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre, 60 

högskolepoäng, vid Sophiahemmets Högskola. I mitt självständiga arbete som omfattar 15 

högskolepoäng, har jag valt att studera värdegrundsfrågor. Jag skulle därför vara intresserad 

av att få genomföra studien i XXXXX kommun genom att intervjua sjuksköterskor 

verksamma både inom hemvård och särskilt boende. 

Forskningsetiska principer kommer att följas strikt. Detta innebär att inga namn på 

informanter eller arbetsplatser kommer att kunna identifieras i det färdiga arbetet. 

Om du godkänner att studien genomförs så är jag tacksam för Din underskrift av denna 

bilaga. 

Har Du några frågor går det bra att kontakta mig eller min handledare. 

Vänlig hälsning 

 

________________________________                        _______________________________ 

Studentens namnteckning                                               Handledares namnteckning 

________________________________                        _______________________________                                 

Namnförtydligande                                                        Namnförtydligande 

    

    _______________________________ 

    Examinators namnteckning 

    ______________________________ 

    Namnförtydligande 

 

 

Birgitta Esplund Lilja                Handledare: Lise-Lotte Franklin Larsson 

birgitta.esplund.lilja@xxxxx.se               lise-lotte.franklinlarsson@shh.se  

tel: 072-358 15 36                 tel: 08-406 29 78 

              Examinator: Bjöörn Fossum  

 

 

SAMMANFATTNING AV STUDIENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL 

Arbetets namn, preliminär titel 

Värdegrund i vård och omsorg av äldre personer: sjuksköterskans upplevelse av en 

värdegrunds implementering 

  

Problemområde 
I Socialtjänstlagen [SoL] (SFS, 2001:453, kap. 5, 4 §) anges att omsorgen av de äldre ska 

inriktas på att de får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Rekommendationer som 

stöd för detta finns i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2012:3). Sjuksköterskan 

som arbetar i kommunens vård och omsorg utför arbetsuppgifter hon/han är ålagd att göra 

utifrån sin profession och möter dagligen äldre personer med högst varierande och många 

gånger komplicerade omvårdnadsbehov. Detta ställer stora krav på goda kunskaper i 

omvårdnad samt lyhördhet inför den äldre personens önskemål och dess livssituation. Att 

mailto:birgitta.esplund.lilja@xxxxx.se
mailto:lise-lotte.franklinlarsson@shh.se


 

 
 

kännedom och medvetenhet finns om kommunens värdegrund är också en viktig del för att 

bidra till de äldres värdighet. Det finns för närvarande inga kunskaper om sjuksköterskornas 

upplevelse av hur arbetet med värdegrunden fortskridit samt hur deras upplevelse är att arbeta 

efter en värdegrund. 

 

Syfte 
Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av begreppet värdegrund och dess 

implementering i verksamheten. 

 

Urval 

Inklusionskriterier är sjuksköterskor som är verksamma inom hemsjukvården och särskilda 

boenden i kommunens regi. Urvalet sker genom att sjuksköterskorna efter att ha fått 

information om studien, själva anmäler sitt intresse att delta. Exklusionskriterer är att de 

närmaste kollegorna till mig som utför studien inte medverkar samt sjuksköterskor 

verksamma på särskilda boenden som är utlagda på entreprenad. 

 

Datainsamling 

Data kommer att inhämtas via semistrukterade intervjuer med hjälp av en intervjuguide. 

Intervjuerna kommer att ljud inspelas. Tidsåtgång för varje intervju är mellan 30-60 minuter. 

Intervjuerna kommer troligtvis att påbörjas i mars 2014 och pågå under några veckors tid. 

Hela arbetet planeras vara färdigt till sommaren 2014. 

 

 

 

 

 

Samtycke 

 

____ Jag samtycker till att studien genomförs så som den beskrivs i detta dokument 

 

 

____ Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs 

 

 

_______________________________________ 

Ort och datum 

 

 

________________________________________ 

Namnteckning områdeschef 

 

 

________________________________________ 

Namnförtydligande 

  



 

 
 

 Bilaga II 

 

 

Förfrågan om att delta i en studie 

Information till sjuksköterskor 

 

Jag heter Birgitta Esplund Lilja och studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng. I det självständiga arbetet som omfattar 15 

högskolepoäng så har jag valt att studera värdegrund och värdegrundsfrågor.  

Socialstyrelsen har tagit fram en nationell värdegrund för äldreomsorgen ”Värdegrunden i 

socialtjänstens omsorg om äldre” (SOSFS 2012:3). Den kommun där du arbetar har också 

utarbetat en värdegrund att arbeta efter inom vården och omsorgen av de äldre. Värdegrund 

inom omvårdnad handlar om hur personal i mötet med den äldre personen och dess 

närstående bland annat hanterar frågor som respekt, integritet, självbestämmande och 

värdighet. 

 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att arbeta 

utifrån en värdegrund och hur den förts in i verksamheten. 

Efter att ha fått godkännande från områdescheferna så vänder jag mig nu till dig som arbetar 

som sjuksköterska i Xxxxxx kommun. Du har tidigare fått förfrågan angående om intresse 

fanns att delta i denna studie och därför får du nu detta informationsblad om vad syftet med 

studien och din medverkan är.  

 

Intervjun kommer att ta mellan 30-60 minuter och den kommer att spelas in på mobiltelefon 

för att ingen information ska gå förlorad. Intervjun kommer sedan att skrivas ut ordagrant. 

Varje intervju kommer att kodas så att ingen förutom jag som intervjuar vet vem som sagt 

vad. Allt material kommer att förvaras på en plats som bara jag som intervjuare har tillträde 

till. Inget av det insamlade materialet kommer att användas för annat bruk än denna studie. I 

den färdiga studien så kommer resultatet att presenteras så att ingen av de som medverkat 

kommer att gå att identifiera. Din medverkan i studien är helt frivilligt och du har full rätt att 

avbryta när du vill utan att behöva förklara dig.  

 

Jag kommer att ta kontakt med dig och bestämma tid och plats för genomförandet av 

intervjun. Har du några frågor om studien så är du välkommen att höra av dig. 

 

Sjuksköterska Birgitta Esplund Lilja                         Handledare Lise-Lotte Franklin Larsson 

Mobil: 072-358 15 36                    Tel: 08-406 29 78 

E-mail: birgitta.esplund.lilja@xxxxx.se                   E-mail: lise-lotte.franklinlarsson@shh.se 

 

 

 

Samtycke 

Jag har tagit del av ovanstående information omkring deltagande i studien. 

 

____  Jag vill ha mer information om studien 

____  Jag ger mitt samtycke till att delta  

 

Namn:__________________________________________ 

Datum:__________________________________________ 
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Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder? 

Kön? 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat i denna vårdform? 

 

 

 

Vad innebär värdegrund för dig? 

Hur använder du värdegrunden i omvårdnaden utifrån hur du definierar värdegrund? 

Vilka faktorer upplever du kan främja möjligheten att arbeta utifrån en värdegrund? 

Vilka faktorer upplever du kan hindra möjligheten att arbeta utifrån en värdegrund? 

Hur upplever du att processen med att förankra värdegrunden i vardagen ser ut? 

 

 

 

 

 


