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Abstract
The aim was to describe how elderly people in geriatric care settings experience their sleep, its quality 

and the need of nursing care at night. A descriptive qualitative design was used. After approval from 

research ethics committee and director of the geriatric care setting semistructured interviews were 

conducted with eight residents. The interviews were recorded on a computer and analyzed with a 

manifest content analysis. The result showed that the residents experienced calm and peaceful nights 

and the only external disturbance came from the construction work early in the morning. Other factors 

that could effect the sleep negatively were inner disturbances, for example thoughts, diseases, pain and 

the need to visit the toilet. The findings also showed factors that could promote sleep, like daytime 

napping, having dark at night, taking a sleeping-pill and being able to have their own routines. The 

residents were satisfied with the nursing care at night and the staff was appreciated and gave a sense of 

safety. The conclusion of this study is that the participants experienced calm and peaceful nights at the 

geriatric nursing home if there were no external or inner disturbances which rarely occurred. The 

participants were pleased with the nursing care at night.

Keywords: sleep, nursing care, geriatric nursing, qualitative research.



Sammanfattning
Syftet var att beskriva hur äldre människor som bor på särskilt boende upplever sin nattsömn, dess 

kvalité och behov av omvårdnad på natten. Designen var en beskrivande design med kvalitativ ansats. 

Efter godkännande från forskningsetisk kommitté och verksamhetschef på ett särskilt boende utfördes 

halvstrukturerade intervjuer med åtta boende. Intervjuerna spelades in på dator och analyserades sedan 

med en manifest innehållsanalys. Huvudresultatet visade att de boende upplevde nätterna som lugna 

och rofyllda och att den enda yttre störningen som förekom var från byggarbetet som ibland förde oljud 

tidigt på morgonen. Andra faktorer som kunde påverka nattsömnen negativt var inre störningar, som 

tankar, sjukdom, smärta och nattliga toalettbesök. Det framkom också faktorer som kunde främja 

sömnen, som vilostunder på dagen, att ha mörkt på natten, att få en sömntablett och att få bibehålla sina 

egna rutiner på kvällen. De boende uttryckte att de var nöjda med omvårdnaden på natten och 

personalen var uppskattad och gav en stor trygghet. Slutsatsen av examensarbetet är att deltagarna 

upplevde lugna och rofyllda nätter på det särskilda boendet om det inte fanns några yttre eller inre 

störningar vilket sällan förekom. Deltagarna var nöjda med nätterna och den omvårdnad de fick. 

Nyckelord: sömn, omvårdnad, äldrevård, kvalitativ forskning.
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1. Introduktion
1.1 Definition av sömn 

Nationalencyklopedin (2010) definierar sömn som ”naturligt förekommande, regelbundet  

återkommande vila med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli”.

1.2 Sömnens olika stadier

Sömnen har två märkbara faser som är kategoriserade utefter dess frånvaro eller närvaro av ”rapid eye 

movement” och faserna kallas därför för Non rapid eye movement (NREM) och rapid eye movement 

(REM) (Ersser et al. 1999, Southwell & Wistow 1995b). Sömn förekommer i en fördjupande cykel av 

fyra stadier. Stadium 1, NREM-sömn, är en fas som uppträder i början av sömnen och kan ses som en 

övergång mellan vakenhet och sömn och anses inte vara riktig sömn. Människan är här fortfarande 

medveten om sin omgivning och är väldigt lätt väckt. Stadium 2, NREM sömn, följer på stadium 1 och 

utgör cirka 45 % av den totala sömntiden och karakteriseras som ytlig sömn. Här är människan 

omedveten om sin omgivning men vaknar fortfarande väldigt lätt. I stadium 3, NREM sömn, börjar vår 

djupsömn och fortsätter in i stadium 4 och människan blir här väldigt svårväckt (Frisk & Nordström 

2003, Hoffman 2003). Stadium 4, NREM-sömn, är den djupaste sömnnivån och är rehabiliterande för 

kroppen då ny vävnad bildas och gammal vävnad repareras. I detta stadium sjunker även blodtrycket, 

hjärtverksamheten reduceras och andningsfrekvensen är regelbunden (Ersser et al. 1999, Frisk & 

Nordström 2003, Hoffman 2003). Efter stadium 4 vänder sömnen tillbaka genom stadierna och original 

stadium 1 ersätts med en period av REM-sömn (Ersser et al. 1999, Frisk & Nordström 2003). REM-

sömn kännetecknas av snabba, ryckiga ögonrörelser, total muskelavslappning, oregelbunden andning 

och förändringar i blodtryck och hjärtfrekvens (Hoffman 2003). Under REM-sömnen har vi en ökad 

mental aktivitet vilket leder till drömmar, därför kallas detta stadium även för drömsömn. Vi minns 

oftast våra drömmar om vi vaknar när vi befinner oss i detta stadium. Det har visat sig att REM-

sömnen bidrar till att människan lättare hanterar stressituationer, inlärningstillfällen och har även en 

reparerande effekt på hjärnan (Ersser et al. 1999, Hoffman 2003). En full sömncykel varar ungefär 90-

120 minuter och människan går igenom fyra till fem cyklar under en full sömnperiod (Ersser et al. 

1999, Frisk & Nordström 2003).

1.3 Sömnens fysiologi

Sömn och vakenhet följer varandra i en regelbunden dygnsrytm, så kallad cirkadisk rytm. En inre 

1



klocka som är belägen i supraopticuskärnan i hypotalamus reglerar en serie komplexa rytmer hos 

människan bland annat den cirkadiska driften för sömn och vakenhet. Den inre klockan synkroniseras 

av ljus, mörker och av omgivningen. Tallkottkörteln är ett annat viktigt organ för ljuscykeln som styrs 

av supraopticuskärnan och frisätter hormonet melatonin. Melatonin gör att människan blir sömnig och 

frisätts när ljuset avtar. Stigande ålder minskar frisättningen av melatonin vilket medför minskad 

trötthet (Ericson & Ericson 2008, Gooneratne 2008, Hoffman 2003). Däremot har inte bara åldern 

betydelse för den minskade frisättningen utan även många vanligt förekommande läkemedel hos äldre 

som bland annat beta-blockerare och NSAID-preparat minskar melatoninet. Det är även känt att vissa 

sjukdomar minskar frisättningen som till exempel hjärtinfarkt och kronisk smärta (Gooneratne 2008).

Sömn har även en läkande effekt och studier har visat att proteinsynteser och celldelning för 

vävnadsförnyelse förekommer övervägande när människan sover. Proteinsynteser hämmas nämligen av 

hormoner som kortisol och katekolaminer som stiger i blodet under morgonen (Ericson & Ericson 

2008, Ersser et al. 1999). Sömnbrist kan därför minska den immunologiska funktionen i kroppen och 

dess läkande effekt (LaReau et al. 2008).

1.4 Sömnens betydelse för hälsa och livskvalité

Att få tillräckligt med sömn är ett utav människans grundläggande behov och är väsentligt för livet. 

Sömnen är viktig för ett generellt välmående och för att förhindra sjukdomar (Lee et al. 2007, 

Richardson et al. 2007). Sömn är ett fysiskt behov för människan och sömnens kvalité är därför en 

viktig parameter för att kunna uppleva god livskvalité och välbefinnande (Dogan et al. 2005, Driscoll et 

al. 2008, Ouslander et al. 2005, Southwell & Wistow 1995b). Det är väl känt att social interaktion kan 

reduceras på grund av minskad ork och de negativa känslor som sömnbrist leder till. Sömnbristen kan 

även leda till minskat intresse för sina hobbys som läsning, fysiska aktiviteter och engagemang med 

andra i sin omgivning (Cricco et al. 2001, Thorpy et al 2007). Därför är god sömnkvalité på äldre dagar 

är en viktig aspekt för ett framgångsrikt åldrande och för att kunna leva ett aktivt liv och kunna slå 

tillbaka mot motgångar samt för att kunna uppleva god livskvalité (Driscoll et al. 2008). 

Störd nattsömn och svårigheter med att somna in kan leda till fatigue under dagen, oro, depression och 

koncentrationssvårigheter som resulterar i minskad livskvalité (Cricco et al. 2001, Makhlouf et al. 

2007, Oléni et al. 2004). Sömnproblem kan yttra sig i både fysiska och kognitiva symtom och visar sig 
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som trötthet, olust, minskad smärttröskel, nervositet, irritation, hallucinationer, minskad aptit och 

förstoppning vilket påverkar upplevelsen av livskvalité (Dogan et al. 2005, Richardson et al. 2007, 

Thorpy et al. 2007). Störd sömn och sömnlöshet har även en stor påverkan på många olika system i 

kroppen och ökar risken för diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och försämrar immunförsvaret vilket 

leder till försämrad sårläkning och ökad smärtkänslighet. Allt detta bidrar till många svårigheter för 

personen i det dagliga livet och påverkar upplevelsen av hälsa och livskvalité (Dogan et al. 2005, Lei et 

al. 2009, Thorpy et al. 2007). 

1.5 Äldre och sömn 

Behovet av sömn minskar inte med åldrandet, men sömnens karaktär och kvalité förändras till viss del 

ju äldre människan blir (Frisk & Nordström 2003, Hoffman 2003, Jönsson 1995). Äldre människor får 

en minskad mängd sömn per natt, det tar längre tid att somna och de vaknar oftare under natten (Frisk 

& Nordström 2003, Lee et al. 2007). Äldre människor spenderar mer tid i sömnens första och andra 

stadium, då sömnen inte är så djup, och mindre tid i tredje och fjärde stadiet där vi har vår djupsömn 

(Hoffman 2003, Koch et al. 2004). REM-sömnen förblir ungefär densamma medans NREM-sömnen 

minskar, detta leder till att många äldre blir känsligare för yttre stimuli och kan vakna många gånger 

under en natt mellan perioderna av REM-sömn (Ersser et al. 1998, McMahon 1994, Jönsson 1995). En 

orsak till den minskade NREM-sömnen kan vara att denna påverkas mer utav graden av kroppslig 

aktivitet (Ersser et al. 1998, Jönsson 1995). 

Sömnproblem hos äldre kan dels bero på primär grundläggande sömnsjukdom som till exempel 

sömnapné. Sömnproblem kan även vara sekundärt till underliggande medicinska, psykiska, 

miljöbetingade faktorer eller på grund av läkemedelsbiverkningar, smärta eller oro (McCrae et al. 2003, 

Tsai et al. 2008). Även kroppen förändras med åldern vilket också kan påverka sömnen, många äldre 

behöver till exempel stiga upp för att gå på toaletten flera gånger under natten. Många lider också av 

kroppsliga hinder som stelhet, nedsatt rörelseförmåga eller smärta på grund av sjukdom vilket kan leda 

till obehag nattetid (Jarman et al. 2002, Lei et al. 2008, McMahon 1994). Andra förändringar utav 

sömnen som kan uppstå med åldern är att det tar längre tid att somna och att man vaknar tidigt på 

morgonen. Detta leder inte sällan till ökad trötthet på dagen som leder till fler tupplurer under dagen 

(Ersser et al. 1998, Koch et al. 2004, McMahon 1994, Jönsson 1995).  

3



1.6 Virginia Hendersons omvårdnadsteori

Omvårdnadens mål och syfte är enligt Virginia Henderson att hjälpa enskilda individer, sjuka eller 

friska, att så snabbt som möjligt återvinna sitt oberoende när det gäller att utföra olika sysslor relaterade 

till de grundläggande mänskliga behoven. Virginia Henderson har formulerat 14 punkter som hon 

kallar grundläggande omvårdnadsprinciper, sömn och vila är en av dessa. Hon menar att omvårdnaden 

måste anpassas efter enskilda individers upplevelser av sina behov och sjuksköterskan måste tillgodose 

dessa olika från person till person. Hon menar också att sjuksköterskan måste ta hänsyn till olika 

omständigheter och patologiska tillstånd som inverkar på de elementära behoven. Virginia menar att 

sömnen är något människan tar för givet tills att han eller hon berövas den. Sömnproblem kan både 

vara en orsak till och en följd av sjukdomstillstånd (Henderson 1982, Kristoffersen et al. 2006). 

1.7 Problemformulering

Sömn är ett utav människans grundläggande behov och sömnbrist kan leda till ohälsa, sämre 

sjukdomsläkning och psykosocial påverkan. Sömnproblem hos äldre går oftast obemärkt förbi och 

sjuksköterskor har ofta bristande förmåga att bedöma patienters behov av omvårdnad på natten (Oléni 

et al. 2003, Soutwell & Wistow 1995b). För att kunna planera god omvårdnad på natten behövs 

kunskap om vad som påverkar äldres sömn och hur de upplever nattens timmar. Mot denna bakgrund 

finns en anledning att ta reda på hur äldre upplever det att sova på särskilt boende för att sjuksköterskan 

ska kunna bidra till förbättrad sömnkvalité och hälsa. Med särskilt boende avses gemensamma 

permanenta boendeformer som är avsedda för äldre med särskilda behov av omsorg dygnet runt.

1.8 Syfte

Syftet med examensarbetet var att beskriva hur äldre människor som bor på särskilt boende upplever 

sin nattsömn, dess kvalité och behov av omvårdnad på natten.

Begreppsdefinition: Med begreppet kvalité avses en lugn och rofylld nattsömn och upplevelsen av att 

känna sig utvilad vid uppvaknande.

1.9 Frågeställningar

Hur upplever de boende nätterna och sin nattsömn på boendet? 

Upplever de boende yttre eller inre störningar om nätterna och i så fall vilken typ av störningar?
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Hur upplever de boende omvårdnaden innan sänggående och under natten?

Begreppsdefinition: Med inre störningar menas psykiska och fysiska faktorer som oro och till exempel 

smärta. Med yttre störningar menas stimuli som till exempel ljud och ljus. 

2. Metod
2.1 Design

För att besvara examensarbetets syfte och frågeställningar valdes en beskrivande design med kvalitativ 

ansats. 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp

Urvalet gjordes genom ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebar att individer till studien valdes 

utifrån lättillgänglighet (Polit & Beck 2008). Efter godkännande från forskningsetiska kommittén vid 

Högskolan i Gävle kontaktades ett särskilt boende (SÄBO) i Stockholm. När enhetschefen för boendet 

gett tillstånd för studien kontaktades ansvarig sjuksköterska för att utse åtta personer som passade in på 

studiens inklusionskriterier. Författarna besökte de personer som valts ut av sjuksköterskan och gav 

dessa muntlig och skriftlig information så att de skulle ha god tid på sig att ta ställning till om de ville 

vara med i studien.

Studiens inklusionskriterier var kvinnor och män över 65 år, de skulle vara orienterade i tid och rum, 

inte lida av grav hörselnedsättning eller afasi och de skulle ha vistats på boendet i minst två månader 

samt kunna svenska. Syftet med dessa inklusionskriterier var att undvika missförstånd samt att de 

boende skulle ha förutsättningar att kunna ta ställning till och förstå vad deltagandet innebar.

Undersökningsgruppen bestod av åtta deltagare, sju kvinnor och en man, yngsta deltagaren var 79 år, 

äldsta var 98 år och medelåldern var 87,5 år. Vid bortfall var planen att be sjuksköterskan på boendet 

om hjälp med att hitta nya kandidater. Inget bortfall förekom dock, alla som informerades om studien 

ville delta.

2.3 Datainsamlingsmetod

För datainsamling valdes en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av intervjuer som spelades in med 
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hjälp av en mikrofon och dator. För att få ett bra flyt i intervjuerna valdes en halvstrukturerad 

intervjuform eftersom det gav möjlighet att välja när och i vilken ordning intervjufrågorna skulle ställas 

(Forsberg & Wengström 2003).

Intervjuerna utgick från en frågeguide med sex frågor och sex följdfrågor som handlade om deltagarnas 

upplevelser av att sova på boendet, om de upplevde några inre eller yttre faktorer som störde deras 

sömn samt hur de upplevde omvårdnaden på natten. Med inre störningar menas psykiska och fysiska 

faktorer som oro och till exempel smärta. Med yttre störningar menas stimuli som till exempel ljud och 

ljus. Frågorna utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

2.4 Tillvägagångssätt

Efter godkännande från forskningsetiska kommittén vid högskolan i Gävle skickades en blankett till 

verksamhetschefen på det utvalda SÄBO för godkännande till att utföra studien. För att hitta personer 

som stämde in på inklusionskriterierna tillfrågades ansvarig sjuksköterska om åtta tänkbara kandidater. 

Slutligen besöktes de personer som sjuksköterskan valt ut för att ge dem muntlig och skriftlig 

information. Vid det tillfället fick personerna tillfälle att ställa frågor och komma överens om lämpligt 

datum och tid för intervju. De fick ett informationsbrev med information om studiens syfte, 

tillvägagångssätt, sekretesskydd, ansvariga för studien och förfrågan om deltagande med betoning på 

att deltagandet var helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas. 

Vid tillfället för intervjuerna försäkrades att personerna fortfarande var villiga att delta och om det hade 

dykt upp ytterligare frågor om deltagandet. Intervjuerna genomfördes på de boendes egna rum för att få 

en avskild och avspänd atmosfär. Båda författarna närvarade för att garantera att alla intervjuer skulle 

få samma förutsättningar att bli så lika som möjligt för alla deltagare. Första författaren utförde 

intervjuerna och andra författaren medverkade genom att observera, spela in intervjun och komma med 

följdfrågor på slutet av intervjun om något relevant behövde följas upp. Medellängden på intervjuerna 

var arton minuter, den kortaste intervjun tog tolv minuter och den längsta tog trettiotre minuter. 

2.5 Dataanalys

För dataanalys valdes en kvalitativ manifest innehållsanalys. Det innebär en analys av återkommande 

mönster och kategorier i intervjuerna. Fokus ligger på det som faktiskt sägs, till skillnad från en latent 
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innehållsanalys där syftet är att tolka och värdera det som sägs (Graneheim & Lundman 2004). 

Först genomlyssnades intervjuerna noggrant för att sedan transkriberas ordagrant av andra författaren 

till en text. De transkriberade intervjuerna lästes igenom noggrant av båda författarna för att få en 

helhetsbild av materialet. Därefter bearbetades intervjuerna först var för sig. Meningsbärande enheter 

som besvarade studiens syfte och frågeställningar lyftes ut för att sedan kondenseras till kortare 

meningar, detta för att göra texten mer lätthanterlig. De kondenserade meningarna fick slutligen koder 

som sedan abstraherades till slutgiltiga subkategorier och kategorier. När intervjuerna bearbetats och 

analyserats enskilt diskuterades sedan hur resultaten överensstämde med varandra. Fakta som inte var 

relevant för studiens syfte och frågeställningar togs bort och författarna försäkrade sig om att inga svar 

stämde överens med flera olika kategorier. Till grund för dataanalysen låg Graneheim och Lundman´s 

(2004) artikel om kvalitativ innehållsanalys. 

Tabell 1. Delar av innehållsanalysen.

Meningsbärande 
enhet

Kondensering Kod Subkategori Kategori

Själva natten är 
alldeles utmärkt, 
jag sover kolossalt 
bra här är tyst och 
lugnt och det är 
bra sängar, 
personligen tycker 
jag det är 
underbart bra.

Natten är utmärkt 
och underbar, tyst 
och lugnt och bra 
sängar.

Tyst och lugn natt 
med bra säng 
främjar god 
nattsömn.

Lugn och rofylld 
natt.

Tyst och Lugn.

Vi har ju haft ett 
storbygge här på 
sidan om med allt 
vad det innebär 
och det har ju inte 
varit roligt så vi 
får väl se hur dom 
tänker 
kompensera oss 
med det för det 
har ju varit 
fruktansvärt.

Storbygget med 
allt vad det 
inneburit har inte 
varit roligt utan 
fruktansvärt.

Storbygget har 
varit fruktansvärt 
störande.

Störande ljud. Yttre störningar.
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Meningsbärande 
enhet

Kondensering Kod Subkategori Kategori

Om jag har 
kommit in i nån 
sån där ond cirkel 
om man säger och 
man ligger och 
tänker på otrevliga 
saker. Det kan 
man inte hjälpa 
det kommer 
antingen man vill 
eller inte så 
kommer det mer 
eller mindre oro.

Hamnar man i en 
ond cirkel ligger 
man och tänker på 
otrevliga saker 
oavsett om man 
vill eller inte så 
kommer tankarna 
och oro.

Tankar och oro 
kommer när man 
hamnar i en ond 
cirkel. 

Tankar. Inre störningar.

Jag tycker det är 
riktigt tryggt med 
nattpersonal...det 
tycker jag är 
fantastiskt jag som 
har bott i stort hus.

Fantastiskt och 
tryggt med 
nattpersonal.

Tryggt och bra 
med omvårdnad.

Omvårdnad. Omvårdnadsåtgärd
er.

2.6 Forskningsetiska överväganden

Författarna sökte godkännande från forskningsetiska kommittén vid Högskolan i Gävle samt från 

enhetschefen för det särskilda boendet innan examensarbetet genomfördes. Genom att ta del av 

gällande regelverk och lagar för forskningsetik (Codex 2010, Världsläkarförbundets 

Helsingforsdeklaration 2002, Olsson & Sörensen 2007) samt utgå från etiska principer kunde 

författarna identifiera eventuella forskningsetiska problem och diskutera hur dessa skulle förebyggas. 

Detta fanns i åtanke då informationsbrevet formulerades och då muntlig information lämnades. I 

informationsbrevet belystes att deltagandet var frivilligt och att deltagarna när som helst kunde välja att 

inte längre delta eller att avstå från att besvara vissa frågor. Informationen gavs i god tid så att 

deltagarna skulle ha möjlighet att fundera över sitt deltagande. Information om syftet med 

examensarbetet, om författarna själva samt hur informationen skulle att förvaras från obehöriga gavs 

till deltagarna. Studiens inklusionskriterier var bland annat att personerna skulle vara orienterade i tid 

och rum. Detta innebar att dementa inte tillfrågades på grund av att det inte vore etiskt försvarbart då 

dementa kan ha svårigheter med att ta ställning till deltagande samt att besvara frågor. 
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Materialet från intervjuerna förvarades så att inga andra än författarna skulle kunna ta del av det och 

materialet som skulle kunna användas för att identifiera deltagarna förstördes. Inspelningarna raderades 

när intervjuerna transkriberats och de avidentifierades och döptes till koder för att kunna skilja på dem.

3. Resultat
Resultatet grundas på svaren från de åtta intervjuerna kring deltagarnas upplevelse av nattsömn på 

äldreboende. Utifrån innehållsanalysen presenteras resultatet i de fyra kategorier och tio subkategorier 

som identifierades som återkommande ämnen i intervjuerna. De kategorier som identifierades var: 

Lugna rofyllda nätter, yttre störningar, inre störningar och omvårdnadsåtgärder på natten. Under 

subkategorierna presenteras de citat som svarar på studiens frågeställningar. Vissa citat har förkortats 

och detta visas med ”...”. Detta för att underlätta för läsaren och ge en bättre förståelse för innebörden 

av citaten.

3.1 Lugna rofyllda nätter
3.1.1 Lugn och ro

På intervjuns första fråga som löd: ”Hur upplever du nätterna här på boendet?” framkom det att 

samtliga deltagare upplevde att nätterna var lugna och att de mestadels sov bra på boendet. Alla 

deltagare rapporterade att nätterna var lugna och rofyllda. 

”Jag sover bra och det är lugnt och skönt.” Deltagare 3.

”Vi är ju bara gamla människor här det är ju ingen som för liv på natten, alla går hem och lägger sig,  

det är skönt.” Deltagare 4.

”Själva natten är alldeles utmärkt, jag sover kolossalt bra, här är tyst och lugnt och det är bra sängar.  

Personligen tycker jag det är underbart bra.” Deltagare 6.

3.2 Yttre störningar
3.2.1 Ljud

När författarna sedan frågade om yttre störningar så framkom det att den största orsaken till 
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uppvaknande var störande ljud från byggnadsarbetet utanför boendet. Byggnadsarbetarna började 

ibland redan klockan fem på morgonen vilket kunde väcka många av de boende och därefter blev det 

svårt att somna om. Däremot rapporterade inga av de boende om störande ljud nattetid.

”...dom brummar ute här med nån grej här ute också vettu, så det börjar dom med klockan sex och  

surrar med nånting.” Deltagare 2.

”Vi har ju haft ett storbygge här på sidan om med allt vad det innebär och det har ju inte varit roligt så  

vi får väl se hur dom tänker kompensera oss med det för det har ju varit fruktansvärt.” Deltagare 7.

3.2.2 Ljus

En viktig faktor för att kunna somna var att ha mörkt omkring sig, släckt i taket och nedrullade 

persienner. Ingen av deltagarna ansåg att det var nödvändigt med en nattlampa som trygghet ifall de till 

exempel behövde stiga upp på natten för att besöka toaletten.

”Nej ingenting, svart ska det vara annars går det inte så bra.” Deltagare 3.

”Det är väldigt viktigt för mig att jag får släcka ljus och gå och lägga mig och då kan jag ju somna om 

det inte är något särskilt.” Deltagare 7.

3.3 Inre störningar 
3.3.1 Tankar 

Några av deltagarna rapporterade om tankar som kom på kvällar när de gick till sängs och under 

nätterna om de vaknade. Dessa tankar kunde få dem att ligga vakna länge och gjorde det svårt att 

somna eller somna om. Tankarna kunde handla om allt ifrån oro över praktiska saker till gamla minnen 

från bättre dagar. 

”... ja lite bekymmer om huset… flickorna är ju väldigt handfasta och klarar sig bra men det bekymrar 

mig ibland.” Deltagare 1.

”Det är klart att jag ligger och tänker, jag har ju inte varit änka så där hemskt länge och det är ju  
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väldigt... det är hemskt länge, ni tycker att det är länge tre år men jag tycker inte att det är särskilt  

länge så det är klart tänker jag på sånt kan jag vara vaken hemskt länge. Överhuvudtaget, hur bra vi  

hade det, hur bra jag hade det då, alltså jämfört med nu.” Deltagare 4. 

”Om jag har kommit in i nån sån där ond cirkel om man säger och man ligger och tänker på otrevliga  

saker. Det kan man inte hjälpa, det kommer antingen man vill eller inte, så kommer det mer eller  

mindre oro.” Deltagare 5.

”Det kan man ju inte komma ifrån, tankarna kommer ju på ett helt annat sätt då. Ja det blir ju svårt att  

somna då men då får man ju slå över och tänka på något annat det är väl inte så mycket annat att  

göra. Då får man tänka på det man har gjort förut. Man får tänka på det som har varit bra.” Deltagare 

7.

3.3.2 Sjukdom och smärta

Alla deltagare berättade om tidigare erfarenheter då de varit sjuka, till exempel varit förkylda eller haft 

en influensa, detta kunde påverka deras sömn. Två deltagare talade också om erfarenheter av att lida av 

smärta vilket kunde leda till uppvaknande och svårigheter att somna. 

”Jag har ju brutit bägge benen och den sista fick jag någon nervskada i höger fot, sen har jag väl  

överansträngt den andra foten så den har blivit lite trött om man säger så, så den småvärker ibland.”  

Deltagare  3.

”Jag har väl inte haft nån dålig natt om det inte är förkylning eller nånting sånt i vägen”. Deltagare 7.

”Förut hade jag sådan himla värk varenda natt men inte nu inte, nu har det sköljts bort, dom har  

laborerat så mycket med mediciner… det var alltid kl 3 på natten förut men inte nu. Det är hemskt med  

värk.” Deltagare 8.

3.3.3 Nattliga toalettbesök

Den vanligaste orsaken till nattliga uppvaknanden var för att gå upp och tömma blåsan för samtliga 

deltagare. Några upplevde detta som störande för nattsömnen medan andra såg det som en nattlig rutin 
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som inte påverkade sömnen eller förmågan att somna om.

”Min urin är verkligen väldigt tragisk för mig. Men jag får ju hjälp då på natten att komma upp en  

gång. Dom kommer väldigt snabbt när jag ringer.” Deltagare 1.

”Joo ja på morgonen, det gör jag alltid nån gång, men då somnar jag om igen.” Deltagare 4. 

”En dålig natt då är jag dålig, då är det något fel nånstans vilket har hänt några gånger, jag har  

nämligen besvär med urinblåsan… jag hade en period med svårigheter när man vaknade och ständigt  

genom att inte kunde hålla mig och så var det lite jobbigt.” Deltagare 6.

3.3.4 Vilostunder på dagen

Flera av deltagarna rapporterade om att de ibland vilade på dagtid. Detta var främst om det varit något 

speciellt, som att de varit förkylda eller att de sovit dåligt på natten. Ingen tyckte att vilostunder på 

dagen påverkade nattsömnen negativt. 

”Jaa det är om jag skulle ha sovit dåligt liksom, dom gånger jag talar om då jag vaknar vid fyra fem 

tiden och inte somnar om då känner jag mig trött hela dagen. Det är som jag vore bunden till ett behov  

av 8-9 timmar... och sedan brukar vi, och jag om jag säger i detta fallet, gärna tar mellan ett och två en  

middags paus och då händer det att vi somnar.” Deltagare 6.

”Ja nu när jag har varit så långvarigt förkyld och dålig då har jag ju känt mig mer och mer i behov av  

att gå och lägga mig på sängen en stund på dagen, det har jag ju inte gjort tidigare.” Deltagare 7. 

”Ibland gör jag det, ibland känner jag mig så fantastiskt trött och jag vet inte vad jag har fått i  

kroppen för jag är väldigt... mycket trött.” Deltagare 2. 

3.4 Omvårdnadsåtgärder inför och under natten
3.4.1 Sömntablett

Fem av åtta deltagare hade en regelbunden sömntablett inför natten. De upplevde att tabletten hjälpte 

dem att sova bra, trots att de kunde vakna vid något tillfälle på natten. Ingen av dem upplevde 
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biverkningar eller trötthet på morgonen eller dagen. De som inte hade någon sömntablett ansåg sig inte 

vara i behov av det eller så ville de inte ha fler tabletter än nödvändigt.

”…en sån där insomningstablett så den gör bara att man slappnar av och om jag inte tar den så  

somnar jag lika fort med en gång men vaknar efter en halv timme och sen är det omöjligt att sova”. 

Deltagare 6.

”Sömntablett får jag ju faktiskt här... en lindrig, och vad den heter fråga det inte för det vet jag inte.  

Den sover jag bra på. Jag märker ju på kvällen så småningom att jag somnar gott, märker inget av den  

på dagen, på morgonen, tror jag.” Deltagare 4.

3.4.2 Rutiner

Alla deltagare tyckte att rutiner på kvällen var mycket viktigt för att upprätthålla sin självständighet. 

Många berättade om en önskan att upprätthålla sina egna rutiner och få göra så mycket som möjligt 

själva. Två deltagare tog upp att det kunde bli problematiskt med ny personal som inte känner till dem 

och deras önskemål, detta kunde påverka deras invanda rutiner innan sänggående. 

”Förövrigt tycker jag att det är jättebra här faktiskt utom att det har varit lite struligt med personal,  

dom har varit sjuka och så där vet du och då får man ju andra som inte känner till rutinerna, då blir  

det lite konstigt... men det går ju det med.” Deltagare 3.

”Jag har vägrat att släppa dom, dom vill väl gärna hjälpa till här personalen men jag har vägrat att  

släppa det här med... avklädning och ta på sig andra kläder, det sköter jag liksom själv.” Deltagare 6.

3.4.3 Omvårdnad

Alla deltagare var nöjda med omvårdnaden på natten. Många menade att de sällan var i behov av hjälp 

på natten, men de visste att de kunde ringa om det var något och då kom personalen ofta snabbt. Att 

personalen tittade till dem på nätterna var något de flesta inte märkte, men detta var en trygghet för 

dem att känna till. Däremot berättade två av deltagarna om negativa upplevelser från tidigare 

sjukhusvistelser. Det framkom bland annat att de känt en rädsla för att vara instängda och att inte få den 

omvårdnad de behövde. Känslan av otrygghet gjorde det svårt att slappna av och kunna somna. 
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”...jag tycker det är riktigt tryggt med nattpersonal...det tycker jag är fantastiskt jag som har bott i  

stort hus.” Deltagare 1.

”...jag tror dom tittar två gånger på natten och så på morgon, jag tror det att det är något sånt där och  

det är ju jättebra...” Deltagare 2.

”Jaa, det är tyst och lugnt och det är inget som stör. Jag vet inte om dom kommer in för då sover jag.”  
Deltagare  5. 

”Jag har ju legat på ett annat sjukhus här och då råka man i panik när man liksom vart instängd, det  

glömmer man aldrig, det var förfärligt... det kan vara en mardrömsnatt att man vill upp och inte kan  

komma upp...” Deltagare 7.

”Just det, dom tittar där om man behöver nånting då vaknar jag av att dörren går. Men det har jag  

inget att klaga, det var skillnad på sjukhuset”. Deltagare 8.

4. Diskussion
4.1 Huvudresultat

Utifrån studiens syfte och frågeställningar visar resultatet att de boende upplever nätterna som lugna 

och rofyllda och den enda yttre störningen som förekom var från byggarbetet utanför boendet som 

ibland förde oljud tidigt på morgonen. Andra faktorer som kunde påverka nattsömnen negativt var inre 

störningar, som tankar, sjukdom, smärta och nattliga toalettbesök. Det framkom också faktorer som 

kunde främja sömnen, som vilostunder på dagen, att ha mörkt på natten, att få en sömntablett och att få 

bibehålla sina egna rutiner på kvällen. De boende uttryckte att de var nöjda med omvårdnaden på 

natten trots att de själva ansåg att de inte behövde så mycket hjälp, personalen var uppskattad och gav 

en stor trygghet för de boende.

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att utifrån intervjuer beskriva hur äldre människor på särskilt boende 

upplever sin nattsömn, dess kvalité och behov av omvårdnad. Utifrån syftet formulerades tre 

frågeställningar: Sover de boende lugnt och rofyllt om nätterna? Upplever de boende yttre eller inre 
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störningar om nätterna? Upplever de boende tillfredsställelse när det gäller omvårdnadsåtgärder på 

natten?. Dessa besvarades under intervjuerna. Många studier som beskriver äldres sömn visar att de 

äldre oftast sover väldigt dåligt och störs både av yttre och inre störningar (Dogan et al. 2005, LaReau 

et al. 2008, Lee et al. 2005).  Däremot visade detta examensarbete att deltagarna sov lugnt och rofyllt 

om nätterna. Detta tror författarna kan ha att göra med att de flesta studier som tar upp ämnet sömn och 

äldre är gjorda i sjukhusmiljö och att det där finns fler störande faktorer som påverkar sömnen negativt. 

Sjukhusmiljön har en annan arkitektur, det är vanligare att patienterna delar rum på sjukhus då 

patienternas olika sömnvanor kan störa varandra. Virginia Henderson (1982) tar i sin omvårdnadsteori 

upp att om patienter skyddas mot störande intryck i form av ljud, lukter och syner somnar han eller hon 

lättare. Detta kan vara en förklaring till att deltagarna upplevde lugna och rofyllda nätter eftersom de 

skyddas från detta då de har egna rum och själva kan bestämma hur de vill ha det under natten. Några 

av deltagarna i examensarbetet berättade om sjukhusvistelser då de sovit dåligt på grund av rädsla och 

otrygghet i en miljö de inte kunde påverka. Ersser et al. (1999) tar upp att äldre sover bättre på särskilt 

boende än på sjukhus, 69% av deltagarna på särskilt boende uppgav att de sov bra medan endast 25% 

av dem på sjukhuset uppgav att de hade en god sömn. Liknande resultat har Lei et al. (2009) funnit i sin 

studie. Detta kan bero på att patienter på sjukhus har ett sämre hälsotillstånd och är i större behov av 

omvårdnad och medicinsk övervakning (Ersser et al. 1999, Lei et al. 2009). Författarna tror även att det 

faktum att deltagarna var så positiva kan ha att göra med att äldre ogärna klagar utan finner sig i att ha 

lite sömnproblem och ser det som en del av åldrandet. Det bekräftas av McCrae et al. (2003) och 

Southwell & Wistow (1995a) som menar att äldre med sömnproblem oftast inte klagar. Andra studier 

tar upp att det finns stora skillnader mellan män och kvinnor och deras upplevelse av sömnkvalité då 

det visat sig att män skattar sin sömnkvalité högre än kvinnor och klagar mindre (Dogan et al. 2005). 

Trots att kvinnor klagar mer har det genom polysomnografiska sömnmätningar visat sig att de har 

bättre sömn (Driscoll et al. 2008). 

Flertalet studier tar upp oljud som en vanlig faktor till störd nattsömn. Studierna tar upp att oljuden 

främst kommer ifrån andra patienter och från sjuksköterskor som går i hallen eller talar med varandra 

(Ersser et al. 1999, Koch et al. 2006, Lee et al. 2007, Southwell & Wistow 1995b, Tranmer et al. 2003). 

Störande oljud kunde även komma ifrån alarm, telefoner och tv-apparater (Dogan et al. 2005, Koch et 

al. 2006). Resultaten från examensarbetet påvisade inte något av ovanstående faktorer som störande för 

deltagarna. Detta tror författarna har att göra med att boendet var relativt nybyggt och hade väl 
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isolerade väggar och mjuka golv, miljön blev därför väldigt tyst och lugn. Det enda oljudet som 

deltagarna kunde väckas av tidigt på morgonen var det ifrån byggarbetet utanför boendet. Resultatet 

visar att det är viktigt att ha en tyst och lugn miljö för att kunna sova rofyllt. En annan viktig faktor för 

att få god nattsömn var för deltagarna att ha det mörkt. Ingen av deltagarna ansåg att nattbelysning 

behövdes för att känna trygghet eller för att kunna stiga upp och orientera sig på natten. Inga tidigare 

studier tar upp att det är nödvändigt med belysning på natten, däremot att onödigt ljus i till exempel 

boendets hallar kan verka väckande och göra det svårt att somna (Dogan et al. 2005, Koch et al. 2006). 

I en studie av Makhlouf et al. (2007) visade det sig att förstärkt ljus, till exempel en nattlampa, har en 

direkt koppling till svårigheter att somna och att få en god sömn och känna sig utvilad vid 

uppvaknande. Författarna tror att det skiljer sig mellan individer om man vill ha mörkt eller inte, men 

eftersom äldre har en sänkt melantoninproduktion är det ändå rimligt att mörker främjar tröttheten.

De inre faktorer som kunde störa sömnen var bland annat tankar som uppkom när deltagarna försökte 

somna och även på natten om de vaknat. Dessa tankar kunde handla om allt från praktiska saker till oro 

över hur de anhöriga mår. Flera studier tar upp att emotionella faktorer som till exempel oro och 

ängslan kring sjukdom, saknad av anhöriga och minskad självständighet påverkar nattsömnen (Frisk & 

Nordström 2003, Dogan et al. 2005, Lei et al. 2009, Tranmer et al. 2003). En annan studie visade att 

76% av patienterna som rapporterade oro upplevde att de inte fick tillräckligt med sömn (Southwell & 

Wistow, 1995b). Tankar och oro kan uppstå i nya främmande miljöer, som ett särskilt boende 

(Makhlouf et al. 2007). Ingen av deltagarna i examensarbetet var nyinflyttad på boendet, därför bör 

tankarna inte ha uppstått på grund av en ny och främmande miljö. Trots detta kan miljön påverka att 

tankar uppstår eftersom de äldre konstant blir påminda om att de faktiskt aldrig mer kommer att komma 

hem. Många deltagare tog också upp tankar på sina anhöriga och författarna tror att detta kan ha att 

göra med att de inte längre har samma möjlighet att finnas till för och hjälpa sina anhöriga. Virginia 

Henderson (1982) tar upp att vuxna sällan vill erkänna att de känner sig ensamma eller plågas av 

hemlängtan, vilket är en känsla som ofta uppkommer när det är sovdags. Därför poängterar hon vikten 

av att sjuksköterskan är närvarande eftersom den mänskliga kontakten bidrar till att patienten 

övervinner sina spänningar när han eller hon lämnas ensam med sina tankar.

Flera studier tar upp att smärta är en av de vanligaste faktorerna som påverkar sömnen negativt (Dogan 

et al. 2005, Ersser et al. 1999, Frisk & Nordström 2003, Jarman et al. 2002, Lei et al. 2009, Tranmer et 
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al. 2003). Däremot visar en studie av Southwell & Wistow (1995b) att patienter med smärta 

rapporterade att de fick tillräckligt med sömn i motsatts till patienter som inte led av smärta. Detta tror 

författarna kan förklaras av att de var tillräckligt smärtlindrade vid sänggående eller att det var för få 

deltagare som led av smärta i studien. Det här examensarbetets resultat visar på att smärta leder till 

sömnproblem och även uppvaknanden nattetid. De deltagare som hade haft svårigheter med att sova på 

grund av smärta berättade att de fått positiva resultat genom ändringar av medicineringen. Två av 

deltagarna berättade också att de lärt sig hur de kunde ligga i sängen för att undvika smärta. Andra inre 

faktorer som kom fram var att tillfällig sjukdom kunde påverka sömnen negativt, till exempel en 

förkylning kunde leda till andningssvårigheter. Andra studier tar också upp att sjukdom kan påverka 

sömnen negativt, men de tar främst upp allvarligare sjukdomstillstånd än vad deltagarna i 

examensarbetet rapporterade om (Lee et al. 2007, Makhlouf et al. 2007, Tsai et al. 2008). 

Den största orsaken till uppvaknande på natten som framkom i det här examensarbetet var att behöva 

gå på toaletten. Detta bekräftas också av Ersser et al. (1999) och Jarman et al. (2002) då båda studierna 

tar upp nattliga toalettbesök som en av de vanligaste störande faktorerna. Däremot så visar en studie av 

Southwell & Wistow (1995a) att patienterna inte tog upp toalettbesök som en störande faktor utan det 

var sjuksköterskorna som rapporterade detta som ett problem. Detta överensstämmer med 

examensarbetet då de flesta deltagarna inte såg de nattliga toalettbesöken som något bekymmer utan 

mer som en nattlig rutin. Detta kan ha att göra med den höga medelåldern hos deltagarna och att de 

vant sig vid de fysiologiska förändringarna av urinblåsans funktion. 

Flera av deltagarna rapporterade om att de ibland vilade eller sov på dagen, främst om det varit något 

speciellt, som sjukdom eller efter en natt då de sovit dåligt. Ingen tyckte att vilostunder på dagen 

påverkade nattsömnen negativt. Detta överensstämmer med en annan kvalitativ studie av Lee et al. 

(2007) som visade att deltagarna vilade flera gånger om dagen för att kompensera förlorad nattsömn. 

Några av deltagarna i Lee´s studie menade även att de sov på dagen för att det inte fanns något annat att 

göra. Detta är inte något som har visat sig i examensarbete trots att ämnet kom på tal så menade 

deltagarna att det inte var på grund av tristessen som de vilade. Koch et al. (2006) menar att aktiviteter 

under dagen reducerar antalet vilostunder under dagen och förbättrar nattsömnen. Men i en studie av 

Ouslander et al. (2006) undersöktes om deltagarna sov bättre på natten genom att aktiveras på dagen. 

Det visade sig dock att det krävs mer än att minska vilostunder på dagen för att få en förbättrad 
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nattsömn. Även deltagarna i examensarbetet talade om bristen av aktiviteter på dagarna men det var 

främst för att meningsfulla dagar och inte för att undvika vilostunder eller förbättra sömnen. Ersser et 

al. (1999) menar också att vilostunder på dagen inte påverkar nattsömnen utan snarare ökar den totala 

sömnen under ett dygn. Däremot så menar Thorpy et al. (2007) att äldre inte bör sova på dagen då detta 

kan leda till svårigheter att somna på natten. 

Fem av åtta som intervjuades i examensarbetet hade en regelbunden sömntablett och tyckte att de sov 

bra på den, utan några biverkningar dagen efter. Utan sömntablett menade deltagarna att de hade fler 

uppvaknanden och svårigheter att somna om. Flertalet studier tar upp att sömntabletter är vanligt 

förekommande bland äldre för att förebygga sömnproblem (Hoffman 2003, McCrae et al. 2003, 

Soutwell & Wistow 1995a). Däremot har flertalet studier kommit fram till olika resultat när det gäller 

nyttan av sömntabletter till äldre. Två studier tar upp att patienter utan sömntablett hade sovit bättre och 

hade färre uppvaknanden (Frisk & Nordström 2003, LaReau et al. 2008). Ersser et al. (1999) kom 

däremot fram till att patienter med sömntablett och de utan hade lika bra sömn. Virginia Henderson 

(1982) menar att sömntabletter lätt och snabbt ger en lösning för sömnproblem, både för patienter och 

sjuksköterskor. Sjuksköterskan kan med alternativa åtgärder främja nattsömnen genom att göra dagen 

trevligare och öka patienternas välbefinnande. Alternativa lösningar kan till exempel vara massage och 

musik. Hon menar att detta får patienterna att känna att dagen har varit givande, vilket främjar en 

naturlig sömn (Henderson, 1982).   

Alla deltagare i examensarbetet tyckte att rutiner på kvällen var mycket viktigt, framförallt för att 

känna självständighet. Detta överensstämmer med en studie av Koch et al. (2006) som menar att när 

rutinerna styrs utav omvårdnadspersonalen så kan det leda till minskad känsla av självkontroll och 

livskvalitet som i sin tur kan leda till dålig sömnkvalitet. Koch et al. (2006) menar att kvällsrutiner 

innan sänggående borde vara individanpassade eftersom äldre oftast har invanda rutiner som förbättrar 

deras sömnkvalitet. Dessutom har det visat sig att sömnproblem kan uppkomma på grund av 

omvårdnadspersonalens strikta rutiner (Dogan et al. 2005, Ersser et al. 1999, Hoffman 2003, Koch et 

al. 2006). Deltagarna i studien av Lee et al. (2007) upplevde att de fick anpassa sig efter personalens 

rutiner vilket hamnade i konflikt med deras sömnvanor och personliga behov. De kände att de inte var i 

position att säga emot vilket gjorde att de fick känslan av hopplöshet. 
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I examensarbetet visade det sig att deltagarna var mycket nöjda med omvårdnaden på natten och det 

visade sig att de inte blev störda utav nattpersonalen. Men de tyckte att det var en stor trygghet att 

personalen fanns där. Detta tar även Virginia Henderson (1982) upp då hon menar att kontakten med en 

annan människa eller vetskapen om att det finns någon i närheten verkar lugnande. Ersser et al. (1999) 

tar upp liknande resultat som i detta examensarbete, 72% av deltagarna i den studien rapporterade att 

de vaknade av sig själva på morgonen och inte blev störda eller väckta. Detta tror författarna kan bero 

på att nattpersonalens rutiner har ändrats till förmån för patienter och boende jämfört med tidigare då 

det var vanligare att personalen väckte patienterna under sina rundor för att ge mediciner eller höra om 

de behövde gå på toaletten. I studien var det många deltagare som upplevde att de inte behövde så 

mycket omvårdnad på nätterna. Flertalet studier tar upp att personalen ofta tror att patienterna har ett 

större omvårdnadsbehov än vad patienterna upplever (Lei et al. 2009, Oléni et al. 2004). Även 

uppfattningen om vilka faktorer som stör patienternas sömn skiljer sig mellan personal och patienter, 

vilket tyder på att personalen är medvetna om att patienterna har sömnproblem men att de tror att 

omvårdnadsinsatser är viktigare (Lei et al. 2009). 

4.3 Metoddiskussion

Till examensarbetet valdes en kvalitativ ansats med beskrivande design då syftet var att ta reda på 

äldres upplevelser av sömn. Enligt Forsberg & Wengström (2003) är det forskningsfrågan som bör 

avgöra valet av metod. Denna metod ansågs även vara lämplig då det finns väldigt lite tidigare 

forskning med denna typ av ansats och design. Ett bekvämlighetsurval valdes för att rekrytera 

deltagare. En svaghet med denna urvalsmetod var att sju av åtta deltagare var kvinnor vilket kan ha 

varit en svaghet för resultatet. Detta eftersom det har framkommit i tidigare studier att kvinnor oftare 

klagar på bristfällig sömn trots att de sover bättre än män. Däremot så ansågs detta urval lämpligt då 

det var det lättaste sättet att finna deltagare som passade in på inklusionskriterierna. Dessutom bodde 

alla deltagarna i samma miljö och borde ha samma förutsättningar för god nattsömn oavsett kön. 

Eftersom alla rekryterades från samma boende så kan resultatet endast representera det boendet och 

inte avspegla andra boenden då författarna menar att exempelvis arkitekturen har en stor betydelse för 

vad som kan störa nattsömnen. Med arkitekturen menas exempelvis hur väl isolerade väggarna är och 

hur mjukt golvet är för att undvika oljud från vårdpersonal och andra patienter. Efter godkännande från 

forskningsetisk kommitté och verksamhetschefen på boendet kontaktades ansvarig sjuksköterska. Hon 

ombads att utse lämpliga deltagare och informera dessa om studien så att de sedan kunde avgöra om de 
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ville delta eller inte. Detta ansågs ur etisk synpunkt mest lämpligt för att undvika att de utvalda skulle 

känna sig tvungna att delta. Sjuksköterskan ansåg sig sedan inte ha tid för att informera alla om studien 

och bad därför författarna att komma på besök för att tala med de utvalda. Att informationen om 

studien inte gav av sjuksköterskan var egentligen inte att föredra men situationen löstes genom att 

deltagarna efter mötet med författarna fick flera dagar på sig att bestämma om de ville delta eller inte. 

Nu i efterhand anses detta ha varit positivt då alla deltagare fick samma information om studien och 

informationen blev förmodligen mer utförlig än om sjuksköterskan hade informerat. Vid mötet de 

boende fick de möjlighet att ställa frågor för att underlätta beslut om deltagande.  

En datainsamlingsmetod i form av intervjuer valdes då syftet var att få en djupare förståelse för äldres 

upplevelse av nattsömn på särskilt boende. Halvstrukturerad intervjuform valdes eftersom det ger 

forskaren möjlighet att välja när och i vilken ordning intervjufrågorna ska ställas, intervjun blir då mer 

som ett samtal då frågorna kan formuleras om och det finns även möjlighet att ställa följdfrågor. 

Nackdelarna med denna form av intervjuteknik är att frågorna kan uppfattas på olika sätt av deltagarna, 

vilket kan minska homogeniteten, alltså likheten av den insamlade informationen (Forsberg & 

Wengström 2003). Författarna tror att följdfrågor och förklaringar av frågor ökade förståelsen och gav 

mer uttömmande svar. Det viktiga i en intervjusituation är att få den intervjuade att känna sig trygg till 

att svara öppet om sina känslor, annars kan resultatet bli bristfälligt (Olsson & Sörensen 2007). Detta 

möjliggjordes då intervjuerna genomfördes i en ostörd miljö på de boendes egna rum. Intervjuerna 

utfördes av den första författaren för att ge samma förutsättningar för alla deltagare och för att inte 

resultatet skulle påverkas. Andra författaren spelade in intervjuerna och kom med följdfrågor på slutet 

om något svar behövde följas upp samt för att få så uttömmande svar som möjligt. Detta ansågs vara 

lämpligast då båda var ovana i intervjusituationer, detta gjorde det möjligt för den första författaren att 

träna och bli säkrare på att intervjua. I efterhand anses att en pilotintervju hade varit bra att genomföra 

för att testa och säkra kvalitén av intervjufrågorna. Detta för att se hur uttömmande svar frågorna kunde 

ge. Tyvärr så kom detta på tal i efterhand men det ansågs trots allt att intervjuerna gav bra och 

uttömmande svar och tror inte detta har påverkat resultatet.  

4.4 Allmändiskussion

Slutsatsen av examensarbetet är att deltagarna upplevde lugna och rofyllda nätter på det särskilda 

boendet om det inte fanns några yttre eller inre störningar vilket sällan förekom. Deltagarna var nöjda 
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med nätterna och den omvårdnad de fick. 

Fördelen med kvalitativa studier med beskrivande design är att det ger sjuksköterskor en djupare 

förståelse för enskilda individers upplevelser. Författarna tror därför att detta examensarbete visar att 

alla upplevelser är unika och människors sömn påverkas av flera olika faktorer. Tidigare studier har 

visat att sjuksköterskor ofta har en annan upplevelse av vad som påverkar patienters sömn än vad 

patienterna själva upplever. Därför blir det svårt att hitta åtgärder för att förbättra sömnen hos 

patienterna. Det vore intressant att se vidare forskning om olika åtgärder och vilka av dessa som 

förbättrar sömnen hos äldre eftersom sömnen har en sån stor betydelse för hälsa och upplevelsen av 

livskvalité. För att få behålla sin hälsa och välbefinnande då man åldras krävs inte bara fysisk och 

mental aktivitet utan också en god sömn. Bra sömn ger förutsättningar för att kunna bevara hälsa och 

välbefinnande och därmed fysisk och mental aktivitet. Eftersom resultatet av detta examensarbete 

bygger till största delen på svar från kvinnor vore det intressant att göra en studie på endast män för att 

utreda om det finns några skillnader som tidigare studier påstått. Författarna är medvetna om att det 

inte går att dra några slutsatser av en jämförande kvalitativ studie men det vore intressant att se hur 

upplevelserna skiljer sig åt. De tidigare studierna har dessutom varit av kvantitativ ansats. En sådan 

studie skulle dock kunna försvåras av möjligheten att rekrytera män, då majoriteten av äldre på särskilt 

boende är kvinnor. Alla deltagare i det här examensarbetet hade dessutom svensk bakgrund och då 

Sverige går mot att bli ett allt mer mångkulturellt samhälle vore det intressant att involvera vilken 

betydelse kulturella skillnader och språkliga hinder kan ha för olika åtgärder och behandlingar samt 

upplevelsen av sömn hos äldre. Eftersom att många studier tar upp att sömnen förändras med åren på 

grund av fysiologiska förändringar, som att melatoninfrisättningen sjunker och kroppen förändras vore 

det intressant att göra en jämförande studie mellan yngre/äldre (65 -74 år) och äldre/äldre (>75 år). Alla 

äldres upplevelser av sömn är unika och kan skilja sig på grund av kön, ålder, etnicitet och den miljö de 

befinner sig i. Detta bör sjuksköterskan vara medveten om i sin bedömning av varje enskild individs 

sömnproblematik och hur de bör åtgärdas för att kunna ge en god omvårdnad nattetid. 
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