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SAMMANFATTNING 
Avhandlingens övergripande syfte var att studera faktorer relaterade till förekomst av våld mot vårdare i 

sjukhemsvård. Syftet var även att beskriva vårdares uppfattning om våld och upplevelse av våld i sjukhems-
vård. Avhandlingen omfattar fyra delstudier. I delstudie I insamlades data på miljö- och organisationsfaktorer 
samt vårdtagares och vårdares karakteristika med hjälp av enkät och instrument. Dessutom insamlades data 
om vårdares arbetstillfredsställelse och arbetsklimat. I delstudie II insamlades data om vårdares utsatthet och 
bakgrundsdata med hjälp av enkät och data gällande personlighetsdrag, copingresurser och utbrändhet med 
hjälp av instrument. I syfte att belysa vårdares uppfattningar om våld (III) och upplevelser av våld (IV) 
genomfördes intervjuer. Kvantitativa data analyserades med hjälp av deskriptiv och jämförande statistik. Inter-
vjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultaten visar att 15 % av vårdtagarna uppvisade våldsamt beteende den vecka som skattningen pågick. 
En signifikant högre förekomst av manliga vårdtagare bedömdes vara våldsbenägna jämfört med kvinnliga 
vårdtagare. En diskriminantanalys visade att de fem variabler som bäst förklarade skillnader mellan enheter 
med hög respektive låg förekomst av våld var vårdtagarnas beteendemässiga symtom, psykiska symtom, psy-
kisk vårdtyngd, behov av hjälp med påklädning samt vårdares arbetstillfredsställelse (I). 

Resultaten från delstudie II visar att 68 % av vårdarna rapporterade att de varit utsatta för våld det se-
naste året. Tjugotvå procent rapporterade att de varit utsatta flera gånger i veckan och 51 % att de varit ut-
satta minst en gång i månaden. En större andel vårdare 50 år och yngre var utsatta för våld jämfört med äldre 
vårdare och en större andel vårdare som tjänstgjort i tre år eller mer rapporterade utsatthet jämfört med 
mindre erfarna. En större andel vårdare som rapporterat att de var utsatta för våld skattade symtom på ut-
brändhet och skattad upplevelse av att i barndomen blivit avvisad av modern. Inga signifikanta skillnader 
mellan utsatta/ej utsatta vårdare förelåg avseende vårdarnas copingresurser, försvarsmekanismer, temperament 
samt karaktär. 

Delstudie III visar att vårdarnas uppfattningar om våld är subjektiva och ligger i betraktarens öga. Vår-
darna uppfattar våldet som utmanande och uttrycker att situationer måste lösas trots att den egna säkerheten 
upplevs hotad. Vårdarna uppfattar våld som avsiktligt när vårdtagarna bedöms ha en god kognitiv förmåga 
och uppfattas som medvetna. Vårdarna uppfattar dock våld som ursäktligt när vårdtagarna beskrivs som 
gamla och sjuka. Vårdarna upplever våld som vardagligt och som en del av deras arbete men också kontex-
tuellt eftersom våld accepteras på arbetsplatsen men inte utanför densamma. 

Resultatet i delstudie IV visar att vårdarnas upplevelser av att vara utsatta för våld varierar mellan att de 
överväldigas av motstridiga känslor och blir uppgivna. Vårdarna har förutfattade meningar gentemot det våld-
samma beteendet och beskriver att de är på sin vakt för att undvika att bli utsatta för våld. Vårdarna upplever 
att de förlorar kontrollen över en våldsam situation och de strävar efter att återta den. De överväldigas av 
känslor som förvåning, ilska och motvilja samt beskriver en uppgivenhet inför att vårda våldsamma vårdta-
gare. Att vårda personer som utövar våld blir en ständig kamp och vårdarna uttrycker en besvikelse över otill-
räckligt stöd. De strävar att återfå kontrollen efter en våldsam situation genom att söka ursäkter för vårdtaga-
rens beteende och att söka stöd från kollegor och arbetsledning. 

De slutsatser som kan dras utifrån denna avhandling är att förekomst av våld är relaterat till faktorer hos 
såväl vårdtagare som vårdare, att vårdares uppfattningar om våld är subjektiva och vårdares upplevelse varierar 
mellan att de överväldigas av motstridiga känslor och uppgivenhet. Det finns en risk att det våld som finns 
inom sjukhemsvård ses som normalt, accepteras och på detta sätt vidmakthålls. Gränserna för vad som är 
acceptabelt och inte suddas ut, vårdaren resignerar och våldet ses inte längre som en avvikelse utan blir en del 
av arbetet. Det är därför av vikt att detta problem uppmärksammas och att vårdarna ges möjlighet till stöd i 
sitt arbete. 

 
 Nyckelord: personlighetsdrag, sjukhem, uppfattning, upplevelse, utbrändhet, våld, vårdare, vårdtagare 
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ABSTRACT IN ENGLISH 
This thesis aimed to explore factors related to the prevalence of violence towards caregivers working in 

a nursing home context. The aim was also to describe caregivers’ perceptions and experiences of violence in a 
nursing home context. The thesis comprises four studies. Study I includes data regarding environmental and 
organizational factors, residents’ and caregivers’ characteristics, and violence. Data concerning job satisfaction 
and working climate were also obtained. In study II, questionnaires were used to collect data concerning 
caregivers’ exposure to violence and their personal characteristics. Data concerning personality traits, coping 
resources, and burnout were collected by means of instruments. In order to illuminate caregivers’ perceptions 
of violence (III) and experiences of being exposed to violence (IV) interviews were performed. Quantitative 
data were analyzed by means of comparative and descriptive statistics. The interviews were transcribed and 
interpreted using a qualitative content analysis method. 

The results showed that 15 percent of the residents exhibited violent behaviour during the week of in-
vestigation. A significant higher proportion of male residents were assessed by the caregivers to present violent 
behaviour compared to female residents. A discriminate analysis showed that the prevalence of behavioural 
symptoms and psychiatric symptoms, residents needing assistance with dressing, the caregivers’ psychological 
workload, and job satisfaction were the strongest discriminators between nursing home wards with a high 
versus low proportion of residents with violent behaviour (I). 

The results from study II showed that among the 196 caregivers participating in the study, 68 % re-
ported exposure to violence during the previous year. Twenty-two percent reported exposure several times per 
week, and 51 % reported exposure at least once during the previous month. A higher proportion of caregivers 
50 years or younger were exposed to violence compared to older caregivers. A higher proportion of caregivers 
with a work experience of three years or more reported exposure to violence compared to less experienced 
caregivers. A higher proportion caregivers who reported exposure to violence assessed symptoms on burnout 
and motherly rejection. No significant differences between the two groups were found concerning coping 
resources, defence mechanisms, temperament, and character.  

Study III showed that caregivers’ perceptions of violence are subjective and in the eye of the beholder. 
The caregivers perceive violence as challenging and expressed that caring situations had to be solved even 
though their own safety is perceived to be in danger. The caregivers perceive violence as intentional when the 
residents are judged to have a good cognitive capacity and are perceived to be conscious. However, the care-
givers perceive violence as excusable when the residents are described as old and sick. The caregivers perceive 
violence as ordinary and as a part of the work situation. The caregivers also perceive violence as contextual 
since similar violence is accepted at the work place but not outside it. 

The result from study IV showed that the caregivers’ experiences of exposure to violence range be-
tween being overwhelmed by contradictory emotions and being resigned. The caregivers have preconceived 
ideas towards the violent behaviour and describe being on guard in order to avoid being exposed to violence. 
The caregivers experience that they lose the control over a violent situation and strive to regain the control. 
They are overwhelmed by emotions such as surprise, anger, and repulsiveness and describe a resignation hav-
ing to care for violent residents. Caring for violent residents is described as a constant struggle and the care-
givers express a disappointment over insufficient support. The caregivers strive to regain the control by means 
of seeking excuses for the violent behaviour or by support from colleagues.  

The conclusions from this thesis are that the prevalence of violence is related to factors among the 
residents as well as the caregivers, that caregivers’ perceptions of violence are subjective and caregivers’ experi-
ences varies between being overwhelmed by contradictory emotions and resignation. There is a risk that vio-
lence in nursing homes becomes a norm, is accepted, and in this way is maintained. The boundary between 
what is acceptable and what is not acceptable becomes erased, the caregiver resigns, and the violence is not 
looked upon as a divergence but becomes a part of the working situation. It is therefore important that the 
problems with violence at nursing homes are attended to and that the caregivers are supported in their work.  

 Key words: burnout, caregivers, experiences, nursing homes, personality traits, residents, violence 
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INLEDNING 

Mitt första möte med våld i ett vårdsammanhang var en junidag 1977 då 
jag började arbeta som vikarierande sjukvårdsbiträde på en psykogeriatrisk 
vårdavdelning. Sedan jag fått rapport om vårdtagarna på avdelningen och bli-
vit tilldelad arbetsuppgifter begav jag mig in till dagrummet. Väl där såg jag en 
äldre dam som stod och ryckte i handtaget till matsalsdörren. Jag närmade mig 
henne bakifrån, lade min hand på hennes axel och frågade vad hon gjorde. 
Det nästa jag uppfattade var något svart i ögonvrån. Det visade sig vara hennes 
handväska som hon med full kraft svingade runt och träffade mitt ansikte 
med. Med en ömmande kind funderade jag över situationen och insåg att det 
varit oklokt att närma mig henne bakifrån och på så vis överraska henne. Be-
traktade jag och mina arbetskamrater detta som våld? Nej, det tror jag inte, 
även om jag fick ett blåmärke. Det var ju trots allt en psykogeriatrisk vårdav-
delning där det kanske kunde ”förväntas” ske liknande händelser. Dessutom 
betraktade jag det som mitt ”fel”, eftersom jag var oerfaren och tydligen hade 
skrämt henne. 

Mitt intresse för avhandlingsämnet våld inom sjukhemsvård växte under 
den tid jag arbetade som skötare inom psykogeriatrisk vård. Ett flertal vårdta-
gare från bland annat sjukhem blev inlagda för utredning och vård på grund 
av att de var aggressiva och utövade våld. Jag uppmärksammade att såväl jag 
själv som andra vårdare blev utsatta för våld. Emellertid uppfattade jag det 
som om vissa vårdare inte blev utsatta lika ofta som andra och de hanterade 
det våld som uppstod bättre.  

BAKGRUND 

Våld i vården 
Våld mot vårdare har blivit alltmer uppmärksammat som ett problem i 

hälso- och sjukvård samt inom kommunala särskilda boenden (Lipscomb & 
Love 1992, Morning 1994, Rippon 2000, Åström m.fl. 2002). Forskning visar 
att våld inom hälso- och sjukvård har ökat (Hegney m.fl. 2006). Studier inom 
allmän hälso- och sjukvård, akutvård, rehabilitering och psykogeriatrisk vård, 
har visat att 80 till 100 % av vårdpersonalen upplevt fysiskt eller verbalt våld 
vid någon tidpunkt under sitt yrkesverksamma liv (Wynn & Bratlid 1998, 
O'Connell m.fl. 2000). Andra studier visar att en hög andel sjuksköterskor 
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(65 % till 85 %) inom psykiatrisk vård någon gång blivit utsatta för våld från 
en vårdtagare (Holden 1985, Whittington & Wykes 1994, Soares m.fl. 2000). 
I en svensk undersökning inom kommunal vård och omsorg framkom att 
51 % av vårdarna hade varit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld det senaste 
året (Menckel & Viitasara 2002). I en studie inom äldreomsorg av Åström och 
medarbetare (2002) rapporterade 40 % av vårdarna att de utsatts för våld un-
der det senaste året. Studier visar att fysiskt våld, hot och smädelser är vanli-
gare mot sjuksköterskor än mot till exempel läkare och sjukgymnaster (Whit-
tington m.fl. 1996, Nolan m.fl. 1999).  

Våld och aggressivitet  
I den vetenskapliga litteraturen används begreppen våld och aggressivitet 

ofta synonymt och kan ha olika betydelse i olika studier, men som regel an-
vänds begreppen i syfte att beskriva ett socialt icke accepterat beteende. 
Gemensamt för flera av dessa definitioner är att våld anses vara en avsiktlig 
handling. Våld har till exempel definierats som ”en handling med en intention 
att fysiskt skada en annan person” (Steinmetz 1986 s. 52). Rippon (2000) ut-
ökar begreppet till att även omfatta en verbal aspekt. Han definierar våld som 
ett beteende med avsikt att göra skada mot en annan levande varelse oavsett 
om det resulterar i skada eller ej. Våld kan vara fysiskt eller verbalt, aktivt eller 
passivt, direkt eller indirekt. Andra författare har ytterligare breddat definitio-
nen till att innefatta inte enbart skada utan även risk för att utsättas för skada. 
I en svensk studie (Åström m.fl. 2002) användes en definition som inkluderar 
såväl allvarliga som lindriga incidenter. Våld mot vårdare definierar de som 
handlingar av fysisk, psykologisk, sexuell eller ekonomisk natur som leder till 
faktisk skada eller till en ökad risk för skada för den som utsätts för våldet. 

O’Leary-Kelly och medarbetare (1996) skiljer mellan aggressivitet och 
våld med en definition där de beskriver aggressivitet som ett beteende med av-
sikt att skada någon annan och våld som konsekvenserna av detta beteende. 
Detta samstämmer med uppfattningen att våld omfattar situationer av aggres-
sivitet som får  negativa följder, det vill säga – våld (Berkowitz 1993).  

Lipscomb och Love (1992) anger att det saknas en väl standardiserad och 
operationaliserad definition av begreppet våld. Emellertid har Nolan och 
medarbetare (2001) definierat våld som en handling som inkluderar fysiskt 
våld såsom örfilar, slag, sparkar och bett, användande av vapen eller aggressivt 
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beteende som spottning, klösning och nyp och verbala hot som inte involverar 
någon fysisk kontakt.   

Detta överensstämmer med definitioner av aggressivitet vid demenssjuk-
dom som beskrivs i litteraturen och som omfattar verbal och fysisk aggressivi-
tet (Eriksson m.fl. 2000) samt sexuell aggressivitet (Hall & O'Connor 2004). 
Exempel på verbal aggressivitet är skrikande, svärande och verbala utbrott. Fy-
sisk aggressivitet omfattar att personen nyper, klöser, slår, sparkar, bits 
och/eller spottar (Hagen & Sayers 1995, Brodaty & Low 2003). Sexuell ag-
gressivitet inbegriper till exempel användandet av ett anstötligt sexuellt språk 
och att ge skamliga förslag (Hall & O'Connor 2004).  

Hur vårdare själva beskriver eller definierar våld har fokuserats i ett fåtal 
studier. En svensk intervjustudie (Åkerström 2002) beskrev situationer när 
vårdtagare slog och nöp vårdare. Trots att vårdarna ansåg att dessa handlingar 
var avsiktliga och att vårdtagarna var ansvariga för våldet beskrev vårdarna att 
det inte var ”riktigt” våld. Detta kan förstås som att vårdarna inte vill se sig 
själva som ”offer” och vårdtagarna som ”förövare”. Därmed sätter vårdarna 
gränser för vad de betraktar som våld vid sjukhem. Eftersom det är skillnader 
mellan olika definitioner och det finns få studier om hur vårdare beskriver våld 
är det av intresse att undersöka detta. 

En klinisk erfarenhet är att vissa vårdare upplever våld som oavsiktligt 
medan forskningsstudier funnit att vårdare som utsatts för våld upplever vål-
det som avsiktligt (Åström m.fl. 2004). Vid information och datainsamling till 
detta avhandlingsarbete angavs inte någon definition av våld då studiens de-
sign inbegrep att en del av datainsamlingen och analysen avser att belysa hur 
vårdarna själva beskriver och uppfattar våld. Detta innebär att datainsam-
lingen i delarbete II-IV bygger på vårdarnas egna bedömningar och uppfatt-
ningar av våld. 

Utifrån litteraturen är det svårt att göra en tydlig distinktion mellan våld 
och aggressivitet. Till detta kommer den enskilde vårdarens egen uppfattning 
om våld. Detta gäller inte minst inom sjukhemsvård där vårdtagaren inte är en 
”patient” utan en ”boende”.  
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Sjukhem och våld 
Sjukhem är en boendeform där vårdtagarna vanligen är äldre personer. 

Många är multisjuka med till exempel hjärt/kärlsjukdomar, muskuloskeletala 
sjukdomar och demenssjukdomar. Tidigare vårdades dessa personer i lands-
tingets regi men efter Ädelreformens genomförande 1992 har sjukhemmen 
överförts till kommunal regi (National Board of Health and Welfare 1996). 
Sjukhemmen liknar varandra med avseende på bemanning, personalens ut-
bildningsnivå samt organisation (The Swedish Institute 1999). De som i 
denna avhandling benämns vårdtagare hyr en egen plats och därmed ses sjuk-
hemmet som deras eget boende. I en rapport från Socialstyrelsen (2001) fram-
går att 40,7 % av vårdtagarna vid sjukhem har en boendetid på mellan 1-5 år 
och 34,6 % har en boendetid kortare än sex månader. De har också ofta en 
nedsatt funktionsnivå. Omkring 80 % är i behov av hjälp för att klara toalett-
besök och omkring en tredjedel är beroende av vårdare för att förse sig med 
mat och dryck.  

En SBU-rapport visar att nära 80 % av vårdtagare på sjukhem har någon 
form av demenssjukdom, vilket bland annat kan medföra förändringar i bete-
endet i form av bristande insikt och omdöme, hämningslöshet och aggressivi-
tet (SBU 2006). Flera studier visar att beteendeförändringar, speciellt våldsamt 
beteende, är en av de vanligaste orsakerna till att vårdtagaren måste överföras 
till institution eller särskilt boende (Wimo m.fl. 1992, Brodaty & Low 2003).  

Förekomsten av våldsamt beteende bland vårdtagare inom sjukhemsbo-
ende har visat sig variera mellan 18 % och 86 % (Ryden m.fl. 1991, Shah 
1995) beroende på i vilket land och i vilken kontext studien genomförts. 
Bland vårdtagare på sjukhem i USA, där ett flertal hade någon form av de-
mensdiagnos, uppvisade 50,8 % fysiskt våld, 47,6 % verbalt våld medan fyra 
procent uppvisade sexuellt våld (Ryden m.fl. 1991). Få studier med inriktning 
mot förekomst av våld vid svenska sjukhem har genomförts. Skovdahl (2004) 
fann att bland vårdtagare vid sjukhem, gruppboenden och serviceboende upp-
visade 3,4 % våldsamma utbrott dagligen och 15 % uppvisade detta någon 
gång per vecka.  
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Faktorer av betydelse för uppkomst av och utsatthet  
för våld 

Forskning har antytt att den som blir utsatt för våld skulle ha vissa pre-
disponerande karakteristika. Exempel på detta är vårdarens kön, ålder, upp-
fostran, temperament och karaktär, försvarsmekanismer och copingresurser 
vilket skulle kunna påverka förmågan att hantera svåra situationer. Exempel på 
faktorer som kan ha betydelse för uppkomst av våld är vårdtagarens ka-
rakteristika samt vårdarens arbetstillfredsställelse relaterad till arbetsmiljön och 
vårdorganisationen. 

Vårdare 

Vetenskapliga studier visar ingen tydlig skillnad mellan könen avseende 
utsatthet för våld inom vårdyrken. I en studie framkom att kvinnliga vårdare 
rapporterade hot från vårdtagare oftare än manliga vårdare (Hatch-Maillette 
m.fl. 2007). Motsägande resultat framlades i en studie där manliga vårdare 
rapporterade utsatthet för våld oftare än kvinnliga vårdare (Hegney m.fl. 
2006). Andra studier har visat att utsatthet för våld är lika ofta förekommande 
bland könen. Inom vård av personer med utvecklingsstörning fann Lundström 
och medarbetare (2007c) att 30 % av kvinnlig personal och 33 % av manlig 
personal varit utsatt för våld under det senaste året.  

Inom psykiatrisk vård har det visat sig att äldre vårdare (>30 år) löper en 
högre risk för att bli utsatta för våld (Owen m.fl. 1998a). Delvis motsägande 
resultat framkom i en studie inom äldreomsorg där yngre vårdare (<40 år), 
heltids- och dagtidsarbetande var signifikant mer utsatta för våld jämfört med 
vårdare som var äldre (>40 år), arbetade deltid samt nattskift (Åström m.fl. 
2002). Liknande resultat har även påträffats inom vård av personer med ut-
vecklingsstörning (Lundström m.fl. 2007c). En orsak till att fler vårdare är ut-
satta dagtid kan vara att det mesta våldet inträffar när vårdaren arbetar nära 
vårdtagaren. Ett flertal studier har funnit att det våldsamma beteendet i hu-
vudsak inträffar vid morgontoalett, vid måltider samt vid sänggåendet (Ryden 
m.fl. 1991, Hagen & Sayers 1995, Mintzer m.fl. 1998). 

Faktorer av betydelse för utvecklingen av en individs personlighetsdrag är 
den uppfostran personen får under barndomen (Lundberg m.fl. 1999, Richter 
m.fl. 2002). Schlette och medarbetare (1998) har funnit samband mellan 
upplevelser av uppfostran samt individens temperament och karaktär. Det 
finns dock inga studier som visar någon relation mellan upplevelse av uppfost- 
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ran och utsatthet för våld. I samspelet mellan vårdare och vårdtagare är det 
rimligt att anta att vårdarens temperament och karaktär spelar in i uppkoms-
ten av våld. Emellertid är få studier gjorda med detta i fokus. En studie av 
Lundström och medarbetare (2007b) visade inga signifikanta skillnader avse-
ende temperament eller karaktär mellan utsatta respektive ej utsatta vårdare i 
omsorgsverksamhet. Då det finns belägg för att vissa vårdare är mer utsatta än 
andra är det av intresse att studera samband mellan vårdares temperament och 
karaktär i relation till vårdares rapportering om utsatthet för våld. 

Det har visat sig att personer som lider av posttraumatiskt stressyndrom 
efter att ha varit utsatta för extremt våld, använder sig av specifika försvarsme-
kanismer, till exempel sublimering, bortträngning och rationalisering (Puna-
mäki m.fl. 2002). Inga studier inom en vårdkontext är funna som fokuserat på 
försvarsmekanismers betydelse för utsatthet för våld. 

För att hantera svåra och påfrestande situationer använder vårdare co-
pingresurser (jfr Fernandes m.fl. 1999). Lazarus och Folkman (1984 s. 118) 
definierar begreppet coping som ”realistiska och flexibla tankar och handlingar 
som löser problem och därigenom minskar stress”. Hammer och Marting 
(1988) anger att det sätt som människor reagerar på i vissa situationer är bero-
ende av copingresurser. Winstanley och Whittington (2002) har studerat detta 
bland vårdpersonal i offentlig sjukvård och funnit att vårdare som varit utsatta 
för våld mer än en gång det senaste året använde sig av fler copingstrategier 
jämfört med dem som inte varit utsatta. Ett sätt att hantera utsatthet för våld 
har rapporterats av Croker och Cummings (1995), som fann att på ett allmän-
sjukhus i Kanada försökte vårdarna glömma det som hänt, acceptera det som 
en del i arbetet, söka efter stöd, bli mer försiktiga eller helt enkelt byta arbets-
plats. Inga studier med fokus på användande av copingstrategier och våld mot 
vårdare inom äldreomsorg har påträffats. 

Vårdtagare 

Ett flertal faktorer, bland annat vårdtagares kognitiva status, deras för-
måga att tolka sinnesintryck och kommunicera, fysiska status samt tidigare 
personlighet har konstaterats korrelera till aggressivitet och våld (Hall & 
O'Connor 2004). Förekomsten av våld har visat sig öka med graden av kog-
nitiv nedsättning (Brodaty & Low 2003, Hall & O'Connor 2004). Personer 
med demenssjukdom med nedsättningar i kognition och bedömningsförmåga 
kan reagera impulsivt (McCarty, m.fl. 2000). I samband med demenssjukdom 
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förekommer dessutom vanföreställningar och hallucinationer vilka har befun-
nits ha samband med våld (Hall & O'Connor 2004).  

Aggressivitet och våld är signifikant relaterat till en nedsättning av den 
språkliga komponenten i MMSE (Brodaty & Low 2003, Hall & O'Connor 
2004). Försämrad förmåga att förstå yttre stimuli och nedsatt kommunika-
tionsförmåga kan leda till missförstånd och är relaterat till våld (Hall & 
O'Connor 2004, Welsh m.fl. 1996). En ytterligare komplikation är, enligt 
Hall och O’Connor (2004), att syn- och hörselnedsättning kan leda till att 
vårdtagaren inte förstår vad som händer. Detta innebär att om vårdtagaren 
inte förstår vad som ska hända, till exempel vid toalettbesök eller dusch, kan 
denne reagera med våld.  

Även fysiska symtom kan leda till att våld uppstår. Smärta kan leda till 
våld, speciellt om vårdtagaren inte kan kommunicera smärtan till andra. Även 
andra fysiologiska orsaker, till exempel förstoppning, urinretention och hudut-
slag kan vara orsak till våldsamt beteende (Hall & O'Connor 2004). 

Tidigare personlighet kan ha betydelse till att våld uppkommer. I en lit-
teraturgenomgång fann Johnson (2004) att tidigare misstänksamhet, irritabi-
litet, ilska och lättstötthet bland vårdtagare med en psykiatrisk diagnos var as-
socierat till våldsamt beteende.  Bland personer med demenssjukdom har tidi-
gare personlighet visat sig vara associerat till våld. I en studie av Hall och 
Connor (2004) framkom att 40 % av personer med demenssjukdom rapporte-
rades ha haft ett aggressivt beteende redan före sjukdomsdebuten. Det finns 
dock motsägande resultat. I en studie av Brandt och medarbetare (1998) fram-
kom det att det var personens nuvarande personlighet som predicerade om 
denne uppvisade aggressivt beteende. 

Miljö och organisation 

Ett sjukhemsboende kan ses som såväl en arbetsplats för vårdarna som ett 
hem för vårdtagarna. Det ska kunna erbjuda skydd och tröst och vara en plats 
där nära relationer förekommer (jfr Powers 2001, Lundström 2006). Brister i 
denna miljö kan dock leda till våld. Våld har visat sig vara associerat med 
överbeläggningar, miljöer som ej anpassats till vårdtagarnas behov och effekter 
av budgetnedskärningar (Lanza 1996, Johnson 2004). I en studie av Duxbury 
och Whittington (2005) ansåg såväl vårdare som vårdtagare inom psykiatrisk- 
och akutvård, att den fysiska miljön och vårdatmosfären var ett problem som 
kunde leda till våld. Speciellt vårdarna refererade till att utformningen av vård-
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avdelningen var ett problem. Exempel på detta kan vara ljud, låsta dörrar och 
brist på avskildhet (jfr Pryor 2004).  

Hur arbetsmiljön uppfattas är av betydelse för uppkomst av våld (Chap-
pell & Novak 1992). Hegney och medarbetare (2006) fann att vårdare inom 
äldreomsorg som skattade stämningen på vårdavdelningen som dålig var mer 
utsatta för våld. Relationer mellan våld och brister i arbetsmiljön, till exempel 
dålig belysning, tunga lyft, dålig ventilation och oväsen, har visats av Soares 
och medarbetare (2000).  

Faktorer inom organisationen kan också ha betydelse för uppkomst av 
våld. Det finns få studier som belyser personaltäthetens betydelse för upp-
komst av våld. Chou och medarbetare (2002) fann dock att en högre perso-
naltäthet inom psykiatrisk vård var associerat med mer våld. En förklaring till 
detta kan vara att ett ökat antal vårdare innebär ökad stimuli för vårdtagarna 
samt att det är fler vårdare som kan observera och rapportera det våld som fö-
rekommer (Owen m.fl. 1998b).  

Nelson och Cox (2004) hävdar att arbetsledningens sätt att leda arbetet 
är av betydelse. De fann att arbetsledningen med tiden kunde utveckla ett 
klimat som kvävde initiativ, öppenhet och flexibilitet vilket ledde till att vår-
darna upplevde stress, spänningar och schismer.  

Att vårda i en miljö där våld förekommer 
Endast ett begränsat antal studier med fokus på omvårdnad av personer 

som utövar våld vid sjukhem har påträffats. Nedanstående genomgång omfat-
tar omvårdnad av personer som utövar våld inom såväl ett psykiatriskt som ett 
äldreomsorgskontext. 

Att vårda personer med kognitiv nedsättning innebär ofta en utmaning 
då ett förändrat beteende hos vårdtagaren, till exempel våld, komplicerar om-
vårdnaden. Studier visar att vårdare kan ha en avog inställning till vårdtagare 
som uppvisar beteendeförändringar då de uppfattar dessa som avsiktliga, 
manipulativa och ett sätt att få sin vilja igenom (Brodaty m.fl. 2003, Martin-
Cook m.fl. 2003). Det har även framkommit att negativa känslor gentemot 
vårdtagaren kan göra det svårt för vårdaren att använda sin optimala förmåga 
till interaktion (Spangler m.fl. 1990, Stirling & McHugh 1997).  

Vårdtagare med våldsamt beteende kräver en speciell hållning hos vårda-
ren där förståelse för människan, kreativitet, flexibilitet, förmåga att möta 
önskningar och behov samt förmåga att kunna förstå kroppsspråket är av be-
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tydelse (Vollen 1996). Carlsson och medarbetare (2000), som studerat våld 
inom en psykiatrisk kontext, fann att den avgörande faktorn i möten där våld 
förekommer är vårdarens förmåga ”att vara” i ögonblicket, det vill säga att vara 
följsam och känslig i situationen. Det ställs stora krav på vårdaren att kunna 
vara både nära och på distans och samtidigt agera aktivt eller passivt. Vårdaren 
måste också vara förberedd på att vänta och samtidigt vara redo att agera bero-
ende på situationen. För vårdarna är det viktigt att, när de känner sig hotade 
och rädda, inte försöka dölja eller undkomma dessa känslor utan istället er-
känna och bejaka dem. När detta sker minskar rädslan i intensitet och vårda-
ren förmår möta vårdtagaren i en äkta och nära gemenskap.  

Virkki (2008) fann i en studie att kvinnliga socialarbetare och sjukskö-
terskor inom den finska offentliga sektorn avvärjde våld från vårdtagare genom 
att använda sig av sina emotionella färdigheter. Det kunde till exempel vara 
genom att tala lugnt till vårdtagarna, vara förstående och att ”se bakom” bete-
endet, det vill säga, de såg våldet som ett uttryck för en upplevelse som vårdta-
garen ville kommunicera. De såg inte sig själva som passiva offer för våld utan 
tvärtom förhandlade de med våldsamma vårdtagare med hjälp av sina emotio-
nella färdigheter. De beskrev detta som ett naturligt sätt att arbeta och som en 
självklar del av sin professionalism, med andra ord, det som de hade lärt sig i 
yrkesutbildning samt av egen erfarenhet. De ansåg att dessa färdigheter var en 
del av deras egen personlighet och en del av vårdarna hänförde färdigheterna 
till sin egen uppväxt. Genom att använda sig av sina färdigheter ansåg de att 
de hade kontroll över situationen. Liknande resonemang har använts vid så 
kallad personcentrerad vård och för att kliniskt utveckla modeller för att han-
tera påfrestande beteenden inom äldrevård (Mackenzie & Kennedy 2007, 
Scott & Hutchinson 2007). 

I en studie vid boenden för personer med demenssjukdom (Skovdahl 
m.fl. 2003) framkom att ett individuellt förhållningssätt till personer med 
våldsamt beteende gav vårdarna trygghet, tillit och egen kontroll över situatio-
nen. Detta menade vårdarna var av stor vikt för att förebygga våld. De an-
vände sin kompetens att främja välbefinnande för vårdtagarna genom att möta 
deras behov och önskningar på ett flexibelt sätt. Vårdarna angav även att våld 
kunde ”spridas” snabbt mellan vårdtagarna om omgivningen upplevdes alltför 
stressig och krävande. Vårdarna menade att rutiner var viktiga för att mot-
verka våld och att det var viktigt med stöd, till exempel i form av handledning. 
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Vårdare ställs inför etiska problem i situationer där våld inträffar. Det rör 
frågor om respekt för personens integritet och autonomi, att upprätthålla vär-
dighet samt att balansera mellan individens och kollektivets behov (Powers 
2001). Exempelvis uppstår etiska problem när patientens rätt till självbestäm-
mande åsidosätts för att vårdaren ska kunna göra ”gott” eller vara rättvis. 
Detta kan påverka vårdarens förhållningssätt och möjligheter att utveckla rela-
tionen med vårdtagare som utövat våld. Graneheim och medarbetare (2001) 
observerade interaktionen mellan en kvinna med demenssjukdom och 
våldsamt beteende och hennes vårdare. Det var ett dilemma för vårdarna att 
bevara kvinnans värdighet utan att kränka hennes rätt till avskildhet och själv-
bestämmande. Det var också ett dilemma att tillgodose kvinnans behov av 
självbestämmande och hennes eget och andras rätt till säkerhet. Vårdarna 
beskrev kvinnans oförutsägbarhet och brist på omdöme som en källa till kon-
flikt och de kände sig ansvariga för andra boendes välbefinnande och säkerhet. 
Motsvarande resonemang framförs i en studie av Powers (2001) som framhål-
ler att etiska principer att göra gott och vara rättvis ofta kommer i konflikt i 
situationer där individens personliga behov ska vägas mot kollektivets. 

Vårdares upplevelser i samband med våld 

Upplevelser i samband med utsatthet för våld är känslor som ilska, ag-
gressivitet, sorgsenhet, rädsla och maktlöshet gentemot den vårdtagare som 
utfört våldet (Hagen & Sayers 1995, Gates m.fl. 1999, Soares m.fl. 2000, 
Åström m.fl. 2002, Lundström m.fl. 2007a). I en studie av Hagen och Sagers 
(1995) framkom att vårdare inom äldreomsorg dagligen ställdes inför våld och 
att detta var en av de svåraste aspekterna i deras arbete. Gates och medarbetare 
(1999) fann att vårdare på sjukhem upplevde känslor såsom ilska, frustration, 
förbittring, sorgsenhet, chock, rädsla och ambivalens i samband med våld. 
Liknande resultat har framkommit i en studie inom äldreomsorg i Sverige 
(Åström m.fl. 2002). Gates och medarbetare (1999) fann även att vårdarna 
kände sig föga uppskattade och frågade sig om det fanns någon mening med 
att stanna kvar på arbetsplatsen.  

En studie visar att utsatta vårdare skattar stämningen eller ”andan” på ar-
betsplatsen lägre jämfört med dem som inte blivit utsatta (Hegney m.fl. 2006). 
När vårdare blir utsatta för våld dagligen kan en ”tillvänjning” ske och utsatt-
heten betraktas som en del av arbetet (Duldt 1981). Det har även visat sig att 
vårdtagare som ofta utövar våld har en demoraliserande effekt på vårdarna, 
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vilka inte längre tar det upprepade våldet på allvar (Owen m.fl. 1998a). Om 
vårdarna blir likgiltiga på grund av alltför frekvent fysiskt eller verbalt våld kan 
detta leda till en underrapportering av incidenterna (Grenade & Macdonald 
1995).  

En konsekvens av att under en längre tid arbeta i en miljö där våld före-
kommer är risken för utmattning eller utbrändhet. Pines och medarbetare 
(1981) definierar utmattning (tedium) som en upplevelse av fysisk, emotionell 
och psykisk utmattning som karaktäriseras av en nedvärdering av sig själv och 
sitt liv samt sin omgivning och sitt arbete. De menar att utmattning är likaly-
dande med utbrändhet (burnout). Maslach och medarbetare (2001) definierar 
utbrändhet som en reaktion på emotionella och interpersonella stressorer på 
arbetsplatsen. De menar att utbrändhet består av tre dimensioner; emotionell 
utmattning, minskat engagemang i andra människor samt minskad effektivitet 
i arbetet. De anger även att utbrändhet är relaterat till upplevd arbetsbelast-
ning och tidspress samt orsakas av brister på överensstämmelse mellan organi-
sationens och den anställdes syn på vad arbetet ger i form av kontroll, belö-
ning, gemenskap, rättvisa och värderingar. Lundström och medarbetare 
(2007b) fann en högre emotionell utmattning och en risk för utbrändhet 
bland vårdare utsatta för våld inom omsorgsverksamheten jämfört med vår-
dare som inte varit utsatta. Det är dock svårt att bedöma vad som påverkar vad 
– om utbrändhet leder till en ökad risk för utsatthet för våld eller om det är 
utsatthet för våld som leder till utbrändhetssyndrom. 
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Motiv för studien 
Inom den kommunala sjukhemsvården har det visat sig att alltfler äldre 

vårdtagare är multisjuka och har en demensproblematik med beteendeföränd-
ringar, till exempel aggressivt beteende. I interaktionen mellan dessa vårdta-
gare och deras vårdare uppstår tidvis våld.  

Studier har undersökt förekomsten av våld inom sjukhemsvården. Dessa 
studier har i huvudsak studerat sambandet mellan förekomst av våld och 
vårdtagares och vårdares karakteristika. Det finns emellertid få studier som 
studerat om vårdarens personlighetsdrag, till exempel upplevelse av uppfost-
ran, temperament, karaktär och försvarsmekanismer samt copingresurser har 
betydelse för utsatthet för våld, speciellt inom sjukhemsvård. Inga studier har 
vid litteraturgenomgången påträffats som visar vad som karaktäriserar sjuk-
hemsenheter med hög respektive låg förekomst av våld. 

Det finns, som litteraturgenomgången har belyst, ett flertal definitioner 
av våld som är motstridiga och anger vad forskaren anser ska uppfattas som 
våld. Det finns däremot få studier som belyser vårdarnas beskrivningar av och 
uppfattningar om våld.  

Eftersom vården av äldre vid sjukhem präglas av långa vårdtider och var-
aktiga relationer mellan vårdare och vårdtagare är det angeläget att belysa hur 
vårdarna upplever situationer där våld uppstår. Genom att studera utsatta vår-
dares upplevelser kan individuellt stöd och anpassade interventioner skapas i 
syfte att öka kvalitén i interaktionen mellan vårdare och vårdtagare och före-
bygga att våld uppstår i samband med omvårdnad.  
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SYFTE MED STUDIEN 

Avhandlingens övergripande syfte är att studera faktorer relaterade till fö-
rekomst av våld mot vårdare i sjukhemsvård. Syftet är även att beskriva vårda-
res uppfattningar om våld och upplevelser av våld i sjukhemsvård.  

 

Avhandlingen omfattar fyra delstudier med följande specifika syften: 

 

Delstudie I Syftet med studien var att undersöka samband mellan 
miljö- och organisationsfaktorer samt vårdtagares och 
vårdares karakteristika vid sjukhemsenheter med hög 
respektive låg förekomst av vårdtagare med våldsamt 
beteende. 

 

Delstudie II Syftet med studien var att undersöka relationer mellan 
upplevd utsatthet för våld och demografiska faktorer, 
uppfattning av uppfostran, vårdares personlighetsdrag 
inklusive förmåga att hantera svåra situationer, samt 
utbrändhet bland vårdare i sjukhemsvård. 

 

Delstudie III Syftet med studien var att belysa kvinnliga vårdares 
uppfattningar om våld i sjukhemsvård. 

 

Delstudie IV Syftet med studien var att belysa kvinnliga vårdares 
upplevelser av att vara utsatta för våld i sjukhemsvård. 
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MATERIAL OCH METODER 

Delstudierna omfattade sjukhemsavdel
två kommuner i norra Sverige. Data ins
ningsskalor samt intervjuer. En översikt  över innehåll, del
avhandlingens delstudier ges i tabell 1. 

ningar, vårdtagare samt vårdare i 

tagare och metoder i 
amlades med hjälp av enkäter, skatt-

 
Tabell 1. Översikt över innehåll, deltagare och metoder i avhandlingens delstudier 

 Innehåll Deltagare Metod för 
datainsamling 

Insam-
lingsår 

Analys Status 

I Samband mellan 
våld och miljö- 
och orga-
nisationsfaktorer 
samt vårdtagares 
och vårdares 
karakteristika 
vid enheter med 
hög respektive 
låg förekomst av 
vårdtagare med 
våldsamt bete-
ende 

33 sjuk-
hemsenheter 

MDDAS 
GRS 
CCQ 
Arbetstillfreds-
ställelse 
VAS-skalor 
 

1998 Deskriptiv 
och  
jämförande 
statistik 

Återinsänd 

II Samband mellan 
utsatthet för våld 
och vårdares 
personlighets-
drag, coping-
resurser samt 
utbrändhet 

Del 1: 196 
vårdare 
Del 2: 40 
kvinnliga 
vårdare, 20 
utsatta och 
20 ej utsatta 
för våld 

Enkät 
TCI 
DSQ 
CRI 
EMBU 
Tedium-skala 
 

2001 Deskriptiv 
och  
jämförande 
statistik 

Accepterad 

III Vårdares upp-
fattning om våld 

41 kvinnliga 
vårdare 

Intervjuer ut-
ifrån en vinjett 
 

2001 
- 

2002 

Kvalitativ 
innehålls-
analys 

Accepterad 

IV Vårdares upple-
velse av våld 

20 kvinnliga 
vårdare 

Intervjuer ut-
ifrån självupp-
levd situation 
 

2001 
- 

2002 

Kvalitativ 
innehålls-
analys 

Insänd 

Kontext 
Delstudie I genomfördes vid 33 vårdenheter vid 10 sjukhem med totalt 

482 vårdplatser i två kommuner i norra Sverige. Dessa kommuner hade vid 
tillfället en befolkning på tillsammans  ungefär 160 000 inv nare. Sjukhemmen å
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bestod av enheter med 8 till 32 (median=10, Q1=8, Q4=16) vårdplatser. Ar-
betsorganisationen och miljön för sjukhemmen varierade sinsemellan, men var 
jämförbara med enheterna inkluderade i delstudierna II-IV som mer noggrant 
beskrivs nedan. Vid tillfället för datainsamlingen var vårdtagarna i delstudie I 
mellan 57 till 101 år (medel=82,47, sd=8,58). Av dessa var 66,4 % kvinnor. 
Deras kognitiva förmåga, skattat med GRS (Geriatric Rating Scale) (Gottfries 
& Gottfries 1968), varierade mellan 0 till 27 (medel=12,44, sd=8,97) där 
kognitiv nedsättning föreligger vid en poäng lägre än 24, vilket korrelerar med 
cut-off för MMSE (Sandman m.fl. 1988). 

Delstudie II-IV genomfördes vid tre sjukhem i en kommun med cirka 
105 000 invånare i norra Sverige. Ett av sjukhemmen bestod av sex enheter 
med 28 till 32 vårdtagare vardera. Det andra sjukhemmet bestod av fyra en-
heter med 16 vårdtagare vid varje enhet och vid det tredje sjukhemmet fanns 
fyra enheter med åtta vårdtagare vardera. Vårdtagarna hyrde, i de flesta fall, 
sina egna rum med egen toalett, dock delade de i vissa fall rum med en annan 
vårdtagare. Varje enhet inrymde även dagrum, avdelningsexpedition, korridor, 
kök, förrådsutrymmen samt personalrum.  

Vårdarbetet vid enheterna i delstudie II-IV var organiserat enligt en mo-
dell där varje vårdlag bestod av två till fyra undersköterskor/vårdbiträden som 
var ansvariga för fyra till sex vårdtagare. Varje vårdtagare hade en eller två 
kontaktpersoner. En kontaktperson är en undersköterska eller sjukvårdsbiträde 
och den vårdare som känner vårdtagaren bäst och följer denne genom hela 
vårdtiden. Kontaktpersonen ansvarar bland annat för anhörigkontakt, kläd-
vård, ordnar med sociala rekreationer och följer vårdtagaren på undersök-
ningar, med mera. Vid dessa sjukhem fungerade sjuksköterskorna som kon-
sulter för medicinska behov, läkemedelsdelning samt bedömningar av behovet 
av läkarkontakter för varje enskild vårdtagare. Samtliga enheter hade en en-
hetschef – vanligtvis en utbildad sjuksköterska eller socionom – som hade det 
administrativa ansvaret för enheten samt personalansvar för undersköterskor 
och sjukvårdsbiträden. Vid sjukhemmen hade en konsulterande läkare, an-
ställd av landstinget, det övergripande ansvaret för vårdtagarnas medicinska 
behandling och rehabilitering. 

Vårdtagarna i delstudie II-IV, som vid tillfället för datainsamlingen 
bodde på sjukhemmen, var mellan 53 till 99 år gamla (medel=82,4, sd=8,9). 
Av dessa var 63,7 % kvinnor. De hade tillbringat mellan 1 till 16 år (medel=2, 
sd=2,2) vid boendet. De vanligaste diagnoserna, enligt ICD-10 (World Health 
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Organization 1994), var cirkulatoriska sjukdomar (49,1 %), psykiska sjukdo-
mar och syndrom samt beteendestörningar  (46,2 %) samt sjukdomar i 
nervsystemet (13,2 %). Deras kognitiva förmåga, skattat med MMSE (Mini 
Mental State Examination) (Folstein m.fl. 1975), varierade mellan 0 och 30 
(medel 9,7, sd=9,2) och deras ADL-förmåga, enligt Barthel ADL-index (Wade 
& Collin 1988), varierade mellan 0 och 18 (medel=4,1, sd=4,5).  

Deltagare 
I delstudie I inkluderades samtliga 33 sjukhemsenheter vid 10 sjukhem i 

två kommuner i norra Sverige. Skattningsskalorna besvarades av sjuksköters-
kor (n=57), undersköterskor (n=239) och sjukvårdsbiträden (n=68).  

Inklusionskriterierna till delstudierna II-IV var att deltagarna skulle vara 
anställda vid ett av de tre sjukhem som fanns inom den aktuella kommunen 
den 1 september 2001. Urvalet gjordes utifrån aktuell tjänstgöringslista som 
tillhandahölls av arbetsledare vid respektive sjukhem. Delstudie II bestod av 
två delar. I del 1 inkluderades 196 sjuksköterskor, undersköterskor och sjuk-
vårdsbiträden. I del 2 inkluderades 40 av dessa. I delstudie III deltog 41 vår-
dare och i delstudie IV deltog 20 vårdare som rapporterat att de varit utsatta 
för våld. En schematisk bild över urvalet till delstudie I-IV beskrivs i figur 1. 

I den första delen av delstudie II insamlades data från samtliga 196 vår-
dare. I den andra delen av delstudie II var avsikten att matcha ej utsatta vår-
dare med utsatta utifrån ålder, yrke samt arbetsplats. Manliga vårdare (n=28) 
exkluderades eftersom de var alltför få för att kunna matchas. Totalt tillfråga-
des 168 kvinnliga vårdare om deltagande i studien. Tjugoåtta vårdare exklude-
rades; tolv avstod från att svara på frågeinstrumenten, tretton hade flyttat till 
annan ort eller var inte möjliga att nå och tre vårdare var långtidssjukskrivna 
vid tillfället. Sextionio vårdare avböjde deltagande i studien. Av de återstående 
71 vårdarna var 31 inte möjliga att matcha vilket resulterade i att 20 vårdare 
som skattat sig själva som ej utsatta för våld det senaste halvåret och 20 som 
skattat sig själva som utsatta det senaste halvåret inkluderades i studien. En 
beskrivning av vårdarna i delstudierna II-IV presenteras i tabell 2.  

 - 26 - 

•••

http://www.internetmedicin.se/icd/icdresult.asp?avssCode=F00&avseCode=F99&subc=true&klass=KSH
http://www.internetmedicin.se/icd/icdresult.asp?avssCode=F00&avseCode=F99&subc=true&klass=KSH


 

 

Delstudie I

Totalt  antal
vårdare
n=196

Sjukhems-
avdelningar

n=33

Avdelningar med
hög förekomst av

våld (HPV)
n=15

Avdelningar med
låg förekomst av

våld (LPV)
n=18

Exluderade
manliga vårdare

n=28

Kvinnliga vårdare
inkluderade för

fortsatt deltagande
n=168

Vårdare
exkluderade
från studien

n=28

Vårdare som
avstod från
deltagande

n=69

Vårdare som ej
 kunde matchas

n=31

Vårdare i andra
delen av studien

n=40

Ej utsatta vårdare
n=20

Utsatta vårdare
n=20

Utsatta vårdare
n=20

Utsatta och ej
utsatta vårdare

n=41

1 deltagare

Delstudie II Delstudie II I

Delstudie IV

Figur 1. Schematisk bild över urvalet till delstudierna I-IV. 

 

 
- 27 - 



 

Tabell 2. Beskrivning av vårdarna i studierna II, III & IV 

 Totalt 
(n=196) 

Utsatt 
(n=20) 

Ej utsatt 
(n=20) 

Ålder (år) (median) 42 45,5 44 
Anställningstid inom äldreomsorgen 
(år) (median) 

10 8 10,5 

Anställningstid på nuvarande arbets-
plats (år) (median) 

4 4 3 

Kön    
 Man (n, %) 28 (14,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 
 Kvinna (n, %) 168 (85,7) 20 (100) 20 (100) 
Yrke    
 Sjukvårdsbiträde (n, %) 51 (26,0) 5 (25,0) 4 (20,0) 
 Undersköterska (n, %) 118 (60,2) 10 (50,0) 11 (55,0) 
 Sjuksköterska (n, %) 27 (13,8) 5 (25,0) 5 (25,0) 
Tjänstgöring    
 Dagtid (n, %) 135 (68,9) 17 (85,0) 16 (80,0) 
 Natt (n, %) 34 (17,3) 0 (0) 1 (5,0) 
 Blandad dag/natt (n, %) 27 (13,8) 3 (15,0) 3 (15,0) 
Tjänstgöring i procent av heltid    
 Heltid 90-100 % (n, %) 89 (45,4) 9 (45,0) 9 (45,0) 
 Deltid 76-89 % (n, %) 52 (26,5) 6 (30,0) 6 (30,0) 
 Deltid 51-75 % (n, %) 50 (25,5) 4 (20,0) 3 (15,0) 
 Deltid =< 50 % (n, %) 4 (2,0) 0 (0,0) 2 (10,0) 
 Timtid (n, %) 1 (0,5) 1 (5,0) 0 (0,0) 

 

Datainsamling 
I delstudie I distribuerades en skattningsskala till enhetschefer vid 33 

vårdenheter. Samtliga vårdare ombads skatta sin uppfattning om arbetsmiljö 
och arbetstillfredställelse och vårdtagarnas kontaktpersoner ombads skatta 
vårdtagarnas karakteristika och status. Information om personaltäthet erhölls 
från enhetscheferna. Med hjälp av ritningar beräknades förbindelseytor som 
korridorer, aktivitets- och dagrum, samt varje boendes rum inklusive toalett. 
Information rörande antal sängplatser samt om ytterdörren var låst eller inte, 
insamlades med hjälp av direkta observationer eller genom utsagor från vår-
dare. 
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Vårdare i delstudierna II-IV tillfrågades via direkt förfrågan eller telefon-
samtal om deltagande i en studie gällande deras uppfattningar om och upple-
velser av situationer där våld uppstått i samband med omvårdnad. De ombads 
även att besvara frågeformulär avseende personlighetsdrag, copingresurser samt 
utbrändhet.  

Instrument  

Nedan följer en beskrivning av de instrument som vårdare på respektive 
sjukhem ombads besvara i delstudie I och II.  

Multi-Dimensional Dementia Assessment Scale (MDDAS) 

Det instrument som användes för att samla data om vårdtagarna i del-
studie I var Multi-Dimensional Dementia Assessment Scale (MDDAS) 
(Sandman m.fl. 1988). Skalan mäter vårdtagarens motoriska funktioner, syn, 
hörsel, tal, ADL-funktioner, beteende- och psykologiska symtom samt skattar 
vårdarens uppfattning om vårdtagarens fysiska och psykiska vårdtyngd. Utöver 
detta har instrumentet kompletterats med frågor avseende tvångsåtgärder, 
smärta och sociala kontakter. Reliabilitetstest av instrumentet har tidigare ut-
förts och bedömts med hjälp av Cramer’s Phi korrelationstest och ”exact agre-
ement in percent” (ea%). Intrarater reliabilitetstest resulterade i ett ea% av 78 

etstest i ett ea% av 75 och Phi 0.64 
(Sandman m.fl. 1988). 
och Phi 0.60 och interrater reliabilit

Två frågor mätte vårdarens uppfattning av vårdtagarnas fysiska och psy-
kiska vårdtyngd på en 5-gradig skala där ”1” indikerade minimal upplevd 
vårdtyngd och ”5” indikerade maximal upplevd vårdtyngd. Vårdtagarnas för-
måga att klä sig, sköta sin hygien, kontrollera urin och avföring bedömdes 
med hjälp av en ADL-skala, baserad på fem frågor. Värdet varierade mellan 4 
och 24 och ett lägre värde indikerade ett större behov av hjälp med dagliga 
aktiviteter. Ett beteendeindex, baserat på 23 frågor (där de två frågeställning-
arna om våld var exkluderade) skattade beteendesymtom, till exempel; packa 
saker, vandra och skrika. Ett psykologiskt index, baserat på 14 frågor skattade 
psykologiska symtom som hallucinationer, misstänksamhet och överaktivitet. 
Dessa frågor bedömdes utifrån en tregradig skala (0 indikerade ”aldrig”, 1 in-
dikerade ”en till flera gånger den senaste veckan” samt 3 indikerade ”dagli-
gen”) vilket gav mellan 0-69 poäng för beteendeindex respektive 0-42 för psy-
kologiskt index. 
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Geriatric Rating Scale (GRS) 

Som ett tillägg i MDDAS skattades kognitiv nedsättning med hjälp av 
Geriatric Rating Scale (GRS), en skala utvecklad av Gottfries och Gottfries 
(1968). Skalan består av 27 frågor vilka mäter vårdtagarens orienteringsför-
måga. I enlighet med skalans konstruktörer bedömdes kognitiv nedsättning 
föreligga vid en poäng lägre än 24. Brytpunkten har validerats mot Mini 
Mental State Examination (MMSE) med en sensibilitet på 90 % och en spe-
cificitet på 91 % för att skilja på vårdtagare med eller utan kognitiv nedsätt-
ning (Sandman m.fl. 1988). 

Job-satisfaction scale 

Ett svenskt instrument, utvecklat av Ekvall, användes i delstudie I för att 
bedöma arbetstillfredsställelse bland vårdarna. Skalan består av 20 frågor där 0 
anger ”övervägande negativt” och 3 ”övervägande positivt”. Skalan täcker fem 
faktorer benämnda ”kompetens” (möjligheter att utvecklas), ”känsla” (positiva 
känslor inför arbetet), ”egenkontroll” (möjligheter att styra sitt arbete), ”initi-
ativ” (möjligheter att ta initiativ och kunna påverka förändring) samt ”rela-
tion” (samhörighet och uppskattning). Instrumentet har testats för svenska 
förhållanden och funnits ha en god intern konsistens (Cronbach’s alpha=0.79-
0.91) (Ekvall Personlig kommunikation). 

VAS-skalor 

Två VAS-skalor användes i delstudie I för att skatta vårdarnas subjektiva 
uppfattningar om sina möjligheter att övervaka de boende utifrån enhetens 
utformning och i vilken grad de bedömde den fysiska miljön vara anpassad till 
de boendes behov. Vårdarna uppmanades att markera ett kryss på en linje, 10 
cm i längd, vilken vid analysen mättes med linjal och indelades i ett värde 
mellan 0 till 10. Den första skalan graderades från 0=”Inte möjligt” till 
10=”Stora möjligheter”. I den andra skalan varierade skalstegen mellan 
0=”Dåligt utformad” till 10=”Utmärkt utformad”. Ytterligare en VAS-skala 
användes i delstudie I där vårdarna fått bedöma sin kunskap att vårda personer 
med demenssjukdom. Skalan graderades från 0 (brist på kunskap) till 10 
(omfattande kunskap). 
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Swedish Creative Climate Questionnaire (CCQ) 

Upplevelse av arbetsmiljön skattades i delstudie I med hjälp av Swedish 
Creative Climate Questionnaire (CCQ), utvecklad och testad i Sverige av Ek-
vall. Den har rapporterats ha en god intern konsistens (Cronbach’s alpha 
=0.73–0.89) (Ekvall 1996). Instrumentet omfattar 50 frågor som besvaras på 
en fyrgradig skala (0 anger ”inte alls” och 3 ”i hög grad”). Den består av tio 
arbetsrelaterade faktorer, utmaning, frihet, idéstöd, tillit, livfullhet, lekfullhet, 
debatt, konflikter, risktagande samt idétid. Instrumentet har använts i olika 
studier, såväl i Sverige som utomlands (Mohamed & Rickards 1996, Nor-
bergh m.fl. 2002). 

Mini Mental State Examination (MMSE) 

För att bedöma vårdtagarnas kognitiva förmåga i delstudie II användes 
Mini-Mental Test (The Mini Mental State Examination, MMSE) (Folstein 
m.fl. 1975). Instrumentet är uppdelat i orientering, uppmärksamhet, minne, 
förmåga att utföra skrivna och verbala uppmaningar, att skriva en mening 
samt rita av en figur. Maximal poäng är 30. Skalans upphovsmän anger ingen 
cut-off, emellertid anges vanligen en poäng <24 som tecken på kognitiv 
nedsättning (jfr Wlodarczyk m.fl. 2004).  

Barthel ADL Index 

För att bedöma vårdtagarnas ADL-förmåga i delstudie II användes 
Barthel ADL Index (Wade & Collin 1988). Frågeformuläret skattar tio grund-
läggande ADL-funktioner. Frågorna omfattar personlig vård, kontinens, samt 
förflyttningar. Poängen varierar mellan 0 och 20 där 20 indikerar fullständigt 
oberoende. En poäng mellan 10 och 14 antyder någon form av funktionshin-
der, ofta förenligt med stöd som går att få vid särskilt boende. Poäng under 10 
indikerar ett stort behov av stöd från vårdare. 

Enkät 

I delstudie II användes en enkät, utvecklad av forskargruppen, för att 
samla in vårdares bakgrundskarakteristika. I denna enkät ingick frågor om ål-
der, kön, tjänstgöring, yrke, anställningstid och arbetsplats. Även frågor gäl-
lande utsatthet för våld ställdes, till exempel frekvens och när den senaste in-
cidenten skedde. 
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Temperament and Character Inventory (TCI-125) 

Personlighetskarakteristika bland vårdare skattades i delstudie II med 
hjälp av den förkortade versionen av Temperament and Character Inventory 
(TCI-125) (Cloninger 1987). Instrumentet består av 125 påståenden som be-
svaras utifrån en sant/falskt modell. Instrumentet mäter sju olika personlig-
hetsdimensioner, fyra temperamentsdimensioner och tre karaktärsdimensio-
ner, som baseras på Cloningers biosociala teori om personlighet. Tempera-
mentsdimensionerna är: ”novelty seeking”, ”harm avoidance”, ”reward depen-
dence” samt ”persistence” vilka är homogena och självständiga. Karaktärsdi-
mensionerna är: ”self-directedness”, ”cooperativeness” samt ”self-transcen-
dence” vilka reflekterar individuella olikheter i självuppfattning. Instrumentets 
psykometriska egenskaper har bekräftats genom studier i ett flertal länder 
(Brändström m.fl. 1998, Richter m.fl. 1999, Svrakic m.fl. 2002). Brändström 
och medarbetare (1998) fann att Cronbach’s alpha varierade mellan 0,56 för 
”persistence” och 0,85 för ”harm avoidance” i den svenska versionen av skalan. 

Defense Style Questionnaire (DSQ 40) 

I delstudie II skattades försvarsmekanismer bland vårdare med hjälp av 
den förkortade versionen av Defense Style Questionnaire (DSQ 40) (Andrews 
m.fl. 1989, Bond 1992). Instrumentet består av 40 frågor som besvaras på en 
niogradig skala där 1 anger ”misstycker starkt” och 9 anger ”samtycker starkt”. 
Den består av tre delskalor vilka representerar mogna, omogna samt neuro-
tiska försvarsmekanismer. Instrumentet har använts i olika länder (Watson & 
Sinha 1998, Ruuttu m.fl. 2006) och har befunnits ha god validitet och reliabi-
litet (Cronbach’s alpha =0.80) (Watson & Sinha 1998). 

Coping Resources Inventory (CRI) 

För att skatta vårdarens förmåga att hantera svåra situationer har instru-
mentet Coping Resources Inventory (CRI) använts i delstudie II. Detta frå-
geformulär utvecklades av Hammer och Marting (1988) och har använts för 
att bedöma vårdarnas resurser att hantera påfrestande situationer (Ghazinour 
m.fl. 2004). Instrumentet består av 60 frågor som besvaras på en fyrgradig 
skala (1 indikerar ”aldrig eller sällan” och 4 indikerar ”alltid eller nästan all-
tid”). Den innehåller fem olika delskalor vilka representerar kognitiva, sociala, 
emotionella, andliga/filosofiska och fysiska dimensioner, vilka alla reflekterar 
olika aspekter av resurser att hantera och återhämta sig från påfrestande situ-
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ationer. Skalan har funnits vara valid och reliabel (Hammer & Marting 1988) 
och har visat god intern konsistens (Cronbach’s alpha =0.71–0.94) och har 
tidigare använts i svenska studier (Öster m.fl. 2006). 

Egna Minnen av Barnuppfostran (EMBU) 

Vårdares egna minnen av uppfostran skattades i delstudie II med hjälp av 
den förkortade versionen av EMBU (Perris m.fl. 1980, Arrindell m.fl. 1998, 
Arrindell m.fl. 1999), ursprungligen en svensk skala. Instrumentet består av 23 
frågor som besvaras på en fyrgradig skala (1 anger ”nej, aldrig” och 4 anger ”ja, 
jämt” för respektive fadern och modern). Det består av delskalor vilka utvärde-
rar faderligt respektive moderligt avvisande, känslomässig värme samt överbe-
skyddande. Instrumentet har befunnits ha god validitet och reliabilitet för ret-
rospektiva mätningar av uppfattning om uppfostran med ett Cronbach’s alpha 
varierande mellan 0,75 till 0,88 (Arrindell m.fl. 2001). 

Tedium-scale 

I delstudie II bedömdes upplevelse av utbrändhet med hjälp av Tedium-
skalan, utvecklat av Pines och medarbetare (1981). Instrumentet omfattar 21 
frågor som besvaras på en sjugradig skala (1 indikerar ”aldrig” och 7 ”alltid”). 
Det skattar upplevelse av påfrestning i arbetet. Instrumentet har visat sig ha en 
god intern konsistens (Cronbach’s alpha =0.91–0.93) (Pines m.fl. 1981) och 
har bland annat använts i studier av utbrändhet bland vårdare inom äldrevård 
i såväl Sverige (Åström m.fl. 1990) som andra länder (Fields m.fl. 1995). 

Intervjuer 

I delstudierna III och IV genomfördes intervjuer av författaren. Intervjun 
är ett samtal där intervjupersonen berättar och reflekterar över levd erfarenhet 
och där intervjuaren och intervjupersonen tillsammans skapar texten (Mishler 
1986). I delstudie III ombads vårdarna att reflektera över en vinjett med föl-
jande innehåll: ”En kvinnlig vårdare hjälper en manlig vårdtagare till toaletten. 
Plötsligt börjar han skrika, skakar näven mot henne, använder förnedrande 
ord och klöser och nyper henne tills en kollega kommer till hennes hjälp”. 
Vinjetten användes för att samtliga vårdare, även de som ej rapporterat att de 
varit utsatta för våld, skulle ha en gemensam utgångspunkt för sina reflektio-
ner. Exempel på frågor som ställdes var: ”Vilken är din uppfattning av situa-
tionen?”, ”Hur vill du beskriva vad som är våld för dig?”, ”Vad tror du är or-
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saken till den uppkomna situationen?” och ”Hur brukar du lösa en liknande 
situation?”  

I delstudie IV genomfördes intervjuer med 20 vårdare som angett att de 
varit utsatta för våld. Intervjuerna utfördes i direkt anslutning till intervjuerna 
i delstudie III. Intervjun innehöll en ingångsfråga som: ”Berätta om en situa-
tion där du varit utsatt för våld från en vårdtagare och försök få med allt som 
du kommer ihåg”. Vårdarna uppmanades att välja en situation från sin arbets-
plats. Ingångsfrågan följdes av följdfrågor om vad som hänt direkt före, under 
och efter situationen och hur de själva tänkte och kände i situationen. Även 
frågor om eventuella orsaker till att våldet uppstått samt trivsel, konfliktlös-
ning och stöd togs upp i intervjun.  

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum i direkt anknytning till vår-
darnas arbetsplats. Intervjuernas längd i delstudie III varierade mellan 17 till 
54 minuter (median=25). Intervjuerna i delstudie IV varierade mellan 17 till 
44 minuter (median=22). Samtliga intervjuer spelades in på band och tran-
skriberades ordagrant. 

Analysmetoder 

Statistisk analys 

Kvantitativa data i delstudie I och II analyserades med hjälp av SPSS för 
Windows (Brace m.fl. 2003). I delstudie I konstruerades en variabel kallad 
”våldsamt beteende” med hjälp av två av frågeställningarna i MDDAS-skalan 
som mätte beteendesymtom. Dessa frågeställningar var; om vårdtagaren ”slår 
andra” samt om vårdtagaren har ”aggressiva utbrott”. Vårdtagare som av vår-
dare bedömdes uppvisa båda beteendena dagligen eller minst en gång den se-
naste veckan definierades som att de uppvisade våldsamt beteende. Utifrån 
detta klassificerades vårdenheter med hög förekomst av våld (HPV) och vård-
enheter med låg förekomst av våld (LPV). För att definiera HPV och LPV har 
medianen (12,5 %) för förekomsten av vårdtagare som uppvisar våld använts. 
Detta innebär att enheter där mellan 0 och 12,5 % av vårdtagarna bedömdes 
uppvisa våld definierades som LPV (n=18) och enheter där mer än 12,5 % av 
vårdtagarna bedömdes uppvisa våld definierades som HPV (n=15).  

Gruppjämförelser gjordes med hjälp av Chi2-test och Mann-Whitney U-
test. Gränsen för statistisk signifikans sattes vid ett p-värde <0,05. Variabler 
som var signifikant associerade med förekomst av våld i den univariata analy-
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sen testades först för multikolinaritet (r=0,5) och inkluderades sedan i en disk-
riminantanalys som användes för att analysera vilka variabler som bäst förkla-
rade skillnaden mellan de två grupperna. I delstudien användes de två grup-
perna av enheter med hög respektive låg förekomst av våld (HPV och LPV) 
som gruppvariabel och variabler associerade med förekomst av våldsamt bete-
ende användes som oberoende variabler. 

I delstudie II gjordes gruppjämförelser med hjälp av Chi2-test och Wil-
coxon-test. Gränsen för statistisk signifikans sattes vid ett p-värde <0,05. Vari-
abler som signifikant associerade till våld i den univariata analysen inkludera-
des i en diskriminantanalys för att analysera vilka variabler som bäst förklarade 
skillnaden mellan de två grupperna. I delstudien var de två grupperna utsatta 
respektive ej utsatta vårdare, gruppvariabel och variabler associerade med våld 
användes som oberoende variabler.  

Kvalitativ innehållsanalys  

I delstudierna III och IV analyserades texterna med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ in-
nehållsanalys är en metod för att analysera kommunikation på ett systematiskt 
sätt (Krippendorff 2004). Metoden kan användas för att beskriva betydelser, 
intentioner och kontext och är användbar i analyser av personers eller gruppers 
erfarenheter, reflektioner och attityder (Downe-Wamboldt 1992). Kvalitativ 
innehållsanalys är en tolkningsprocess som fokuserar på likheter inom och 
skillnaden mellan olika delar av text och utmynnar i kategorier och/eller te-
man (Graneheim & Lundman 2004). En kategori innehåller ett flertal koder 
med likartat innehåll, svarar på frågan ”Vad?” och relaterar till innehållet på en 
beskrivande nivå. Ett tema svarar på frågan ”Hur?” och utgör en röd tråd av 
mening som går genom koder och/eller kategorier på en tolkande nivå (Gra-
neheim & Lundman 2004).  

Analysen i delstudie III och IV genomfördes i flera steg. Första steget be-
stod av en genomlyssning av inspelade band och genomläsning av intervjuerna 
för att få en helhetsbild och en idé om hur materialet skulle analyseras. Text 
som inte svarade mot delstudiernas syften uteslöts. Exempelvis uteslöts text 
om orsak och hantering av våld i delstudie III. I delstudie IV uteslöts till ex-
empel text om tidigare erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg. I steg två 
delades den återstående texten (i delstudie III, cirka hälften – i delstudie IV, 
cirka två tredjedelar) in i meningsenheter som kondenserades. I steg tre koda-
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des de kondenserade meningsenheterna. Koderna jämfördes och sorterades 
med avseende på skillnader och likheter. I delstudie III sorterades koderna till 
subkategorier och kategorier. Varje kategori analyserades var för sig och efter 
ytterligare genomläsningar och analys kunde ett tema på tolkande nivå for-
muleras. I delstudie IV sorterades koderna till subteman och teman. Varje 
tema analyserades och ett huvudtema kunde formuleras. 

För att uppnå trovärdighet i delstudierna III och IV genomförde förfat-
tarna analysen tillsammans. Koder, kategorier och teman diskuterades i fors-
kargruppen som utgörs av medlemmar som forskar om våld och äldrevård. 
Denna process resulterade i en samstämmighet i tolkningen av texten och be-
nämningar av kategorier och teman. Att många vårdare inkluderades i delstu-
die III och IV ökar giltigheten då det finns många möjligheter till variation i 
vårdarnas utsagor. Genom att presentera fynden med citat från vårdarna kan 
läsaren själv bedöma giltigheten. För att uppnå tillförlitlighet har analysarbetet 
noggrant beskrivits. Vad gäller överförbarhet är det till sist upp till läsaren att 
bedöma i vilken utsträckning resultatet är överförbart till andra grupper eller 
situationer, men författarna har underlättat detta arbete genom att ge en nog-
grann beskrivning av deltagare, kontext och analys (jfr Lundman & Grane-
heim 2008).  

Etiska överväganden 
Delstudierna I-IV har genomgått etisk granskning av Etikkommittén vid 

medicinska fakulteten, Umeå universitet (dnr 98-239; dnr 01-023). Respek-
tive enhetschef/verksamhetschef har gett sitt samtycke till studiernas genomfö-
rande.  

Den huvudsakliga etiska frågeställningen för studierna var att vårdarna 
kunde uppleva att de själva var orsak till det uppkomna våldet och därmed 
klandra sig själva. En annan aspekt var att känslor av misslyckande kunde upp-
stå i samband med intervjuerna. Vårdare som varit exponerade för våld kunde 
även återuppleva tidigare känslor som påfrestande. Dessa aspekter kunde re-
sultera i en känsla av olust hos vårdarna. 

Vårdare och arbetsledare på de olika sjukhemmen har fått såväl skriftlig 
som muntlig information angående projektet och försäkran om att data kom-
mer att behandlas konfidentiellt. De var även informerade om att deltagande i 
studien var frivilligt och kunde när som helst avbrytas utan att ange skäl och 
utan konsekvenser. 
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Data rörande vårdtagare byggde på vårdares kännedom och skattning av 
varje enskild person. Resultatet presenteras på gruppnivå vilket innebär att det 
inte är möjligt att härleda data till en enskild individ. Ingen vårdare har ut-
tryckt önskan att avbryta eller velat utgå ur studien. Ett flertal av vårdarna ut-
tryckte däremot en lättnad över att få berätta och att någon lyssnade på deras 
berättelser. Detta kan ses som ett exempel på att själva berättandet kan ha en 
nytta för respondenten (jfr Lea Gaydos 2005).  

 

RESULTAT 

Studiens huvudresultat visar att två tredjedelar av vårdarna anser sig ha 
blivit utsatta för våld det senaste året (II). Det som skiljer vårdenheter med 
hög respektive låg förekomst av våld är vårdtagarens beteendemässiga och psy-
kiska symtom, psykologisk vårdtyngd, behov av hjälp med påklädning och 
vårdarens arbetstillfredsställelse (I). Vårdarens personlighetsdrag har inget 
samband med utsatthet för våld (II). Vårdares uppfattningar om våld är sub-
jektiva och ligger i betraktarens öga (III). Vårdarnas upplevelser av att vara 
utsatt för våld varierar mellan att överväldigas av motstridiga känslor samtidigt 
som de blir uppgivna inför våldet (IV).  

Delstudie I  
Resultatet från delstudie I visar att totalt 81,1 % av vårdtagarna på samt-

liga sjukhemsenheter har en kognitiv nedsättning och 15,1 % av vårdtagarna, 
utifrån vårdares bedömning, uppvisar våld. En signifikant högre förekomst av 
manliga vårdtagare bedöms vara våldsbenägna jämfört med kvinnliga vårdta-
gare (20,7 % vs. 12,5 %, p=0,023).  

En diskriminantanalys visar att fem variabler bäst skiljer vårdenheter med 
en hög prevalens av våld (HPV) från enheter med en låg prevalens av våld 
(LPV). Dessa variabler är i fallande ordning; vårdtagarnas beteendemässiga 
symtom, vårdtagarnas psykiska symtom, psykisk vårdtyngd, hjälp med på-
klädning samt vårdares arbetstillfredsställelse, framförallt möjligheten att fort-
bilda sig. 

Vid HPV skattas en större andel vårdtagare uppvisa beteendemässiga och 
psykiska symtom jämfört med LPV (p<0,001 resp. p=0,052). På HPV skattas 
även vårdtagarnas psykiska vårdtyngd högre jämfört med LPV (p=0.028). På 
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HPV är en signifikant mindre andel vårdtagare passiva eller motsträviga vid 
påklädning jämfört med LPV (51,3 % vs. 61,1 %, p=0,038). Vårdare på HPV 
skattar lägre arbetstillfredsställelse och sämre arbetsklimat jämfört med LPV. 

Det finns en signifikant skillnad mellan grupperna i det att 43,3 % av 
HPV har låsta ytterdörrar jämfört med 53,1 % av LPV (p=0,040). Antalet 
vårdplatser är fler vid HPV jämfört med LPV (median=16 [Q1-Q4=16-32] vs. 
median=16 [Q1-Q4=10-26], p<0,001). HPV har en signifikant lägre perso-
naltäthet jämfört med LPV (0,78 vs. 0,81, p<0,001). Vårdare vid HPV skattar 
enheterna svårare att övervaka jämfört med vårdare vid LPV (p=0,010).  

Inom HPV är vårdarnas totala yrkeserfarenhet (13,11 vs. 14,16 år, 
p<0,001) såväl som deras erfarenhet inom äldreomsorg (10,05 vs. 12,31 år, 
p<0,001) kortare jämfört med LPV.  

Inga statistiska skillnader mellan HPV och LPV kunde hittas gällande 
vårdtagarnas ålder, kön, orienteringsförmåga, ADL-förmåga och fysisk vård-
tyngd. Inga skillnader mellan grupperna kunde hittas avseende vårdarnas egna 
skattade kompetens att vårda personer med demenssjukdom. 

Delstudie II  
Resultatet från delstudie II visar att av 196 vårdare anger 68,4 % att de 

varit utsatta för våld det senaste året. Av dessa rapporterar 22,4 % att de är 
utsatta flera gånger i veckan och 51,5 % att de är utsatta minst en gång i må-
naden. En större andel vårdare 50 år och yngre är utsatta för våld jämfört med 
äldre vårdare (71,5 % vs. 28,5 %, p=0,034). En större andel vårdare som 
tjänstgjort i tre år eller mer rapporterar utsatthet jämfört med mindre erfarna 
vårdare (72,3 % vs. 27,7 %, p=0,025). Inga signifikanta skillnader avseende 
kön, yrke eller tjänstgöringsgrad framkom. 

Vad gäller jämförelse mellan vårdare utsatta respektive inte utsatta för 
våld framkommer att en större andel vårdare utsatta för våld skattar symtom 
på utbrändhet (40,0 % vs. 10,0 %, p=0,028) samt upplevelse av att i barndo-
men ha blivit avvisad av modern (75,0 % vs. 30,0 %, p= 0,004). Resultatet 
visar även på tendenser, emellertid ej signifikanta, att utsatta vårdare skattar 
lägre gällande copingresurser och moderlig emotionell värme. Inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna förelåg avseende vårdarnas försvarsmekanismer, 
temperament samt karaktär. 

En diskriminantanalys visar att den faktor som bäst förklarar skillnaden 
mellan grupperna är skattad upplevelse av att i barndomen blivit avvisad av 
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modern. Emellertid kan denna analys inte tillräckligt klassificera vårdarna då 
endast 60 % av de utsatta vårdarna är korrekt klassificerade i rätt grupp. Disk-
riminantanalysen visar därför inte på något samband mellan vårdarnas person-
lighetsdrag och utsatthet för våld. 

Delstudie III 
Resultatet i delstudie III visar att uppfattningar om våld är subjektiva och 

ligger i betraktarens öga. Vårdarna ser våld som utmanande, avsiktligt, ursäkt-
ligt, vardagligt och kontextuellt. 

Vårdarna uppfattar att våld är utmanande. De beskriver att våldet är 
kränkande och smärtsamt och skadar dem fysiskt och psykiskt. Vårdarna be-
rättar att våldet är utmanande på så sätt att situationer måste lösas även om 
den egna säkerheten upplevs hotad. Vissa vårdare beskriver dock att om de 
kan distansera sig från vårdtagaren och situationen, uppfattar de våldet som 
harmlöst. 

Vårdarna uppfattar våld som avsiktligt. De beskriver att om vårdtagaren 
bedöms ha en god kognitiv förmåga uppfattas våldet som medvetet och riktat 
mot dem som personer. Vårdarna menar att vårdtagare som inte har en de-
menssjukdom bör vara medvetna om att våld inte är acceptabelt. Om vårdta-
gare anses ha nedsatt kognitiv förmåga eller vara förvirrade uppfattar vårdarna 
det inte som våld eftersom dessa vårdtagare inte anses vara medvetna om och 
ansvariga för sina handlingar. 

Vårdarna uppfattar våld som ursäktligt, trots att det kan vara allvarligt. 
De uttrycker att vårdtagarna är gamla och sjuka och att det inte går att förebrå 
dem för den uppkomna situationen. Vårdarna beskriver att vårdtagarna blir 
rädda och i stället för att uttrycka det med ord använder de våld för att värja 
sig. Vårdarna berättar också att de klandrar sig själva för det uppkomna våldet. 
De har till exempel stått på fel ställe eller uttryckt sig felaktigt och på så sätt 
bidragit till att de blivit utsatta. En del vårdare uttrycker dock att våld aldrig 
kan vara ursäktligt. 

Vårdarna beskriver våld som vardagligt och som en del av deras arbete. 
De berättar att det är något som händer så ofta att det inte längre betraktas 
som våld. De beskriver svordomar och sexuella insinuationer mer som ohöv-
lighet än som våld. Många vårdare är dock uppgivna och uttrycker att våldet 
inte är något att göra åt, det kommer alltid att se ut på detta sätt. 

 - 39 - 



 

Vårdarna uppfattar våld som kontextuellt. Våld uppfattas olika beroende 
på i vilket sammanhang vårdarna blir utsatta för det. Vårdarna berättar att 
våld på arbetsplatsen kan vara acceptabelt men skulle de utsättas för samma 
sak utanför sin arbetsplats uppfattas det som våld. Vårdarna beskriver våld på 
arbetsplatsen som ”en annan typ av våld”. De menar att de inte blir lika rädda 
om de blir utsatta för våld på arbetsplatsen som de skulle bli ute i samhället. 

Delstudie IV 
Resultatet i delstudie IV visar att vårdarnas upplevelser av att vara utsatta 

för våld varierar mellan att bli överväldigade av motstridiga känslor och att bli 
uppgivna. Vårdarna beskriver att de har förutfattade meningar, upplever att de 
förlorar kontrollen samt strävar efter att återta kontrollen. 

Vårdarna upplever att de har förutfattade meningar i samband med situ-
ationer där våld förekommer. Vårdarna beskriver att när de står inför en om-
vårdnadssituation med en vårdtagare som tidigare brukat våld är de på sin 
vakt, försiktiga, observanta och vaksamma. De berättar att de har vaga för-
hoppningar om att situationen ska utvecklas positivt. De uttrycker avsmak 
inför våldet och blir överväldigade av känslor som förvåning, ilska och mot-
vilja. Vårdarna berättar att våldet gör dem rädda. De beskriver en uppgivenhet 
och menar att det är en ständig kamp att vårda dessa vårdtagare.  

Vårdarna upplever att de förlorar kontrollen i anslutning till en våldsam 
situation. De beskriver att de blir besvikna över att ständigt bli utsatta och 
överväldigas av känslor av misslyckande över att tappa kontrollen. Ibland tar 
vårdarna på sig ansvaret för att våld uppstår. De upplever att våldet bara fort-
sätter oavsett om de säger ifrån eller inte. De uttrycker en uppgivenhet och en 
maktlöshet och beskriver att ingen riktigt förstår hur krävande det kan vara att 
vårda dem som utövar våld och vårdarna upplever stödet från sin arbetsled-
ning som otillräckligt.  

Vårdarna strävar efter att återta kontrollen efter en våldsam situation. De 
berättar att de överväldigas av oförenliga känslor. Samtidigt som de känner 
motvilja mot vårdtagarna, försöker de finna ursäkter för att de använder sig av 
våld. De berättar att de söker stöd från andra och hoppas att vårdtagaren ska 
kunna flyttas någon annanstans men uttrycker en uppgivenhet när detta inte 
är möjligt eller när de inte får det stöd de förväntat sig. 
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METODDISKUSSION 

I delstudie II-IV har vårdarna själva fått bedöma vad de anser vara våld. 
Det kan vara en styrka att vårdarna utgått från sina egna erfarenheter av våld 
och att de inte har behövt känna att deras uppfattningar skulle passa in i en 
förutbestämd definition. Detta kan medföra en stor variation i uppfattningar 
om och upplevelser av våld vilket är en fördel och dessutom en förutsättning i 
kvalitativ innehållsanalys, där syftet är att beskriva skillnader och likheter 
mellan olika utsagor (jfr Graneheim & Lundman 2004). 

I den andra delen av delstudie II var det få deltagare. En av anledning-
arna till detta var att det var fler vårdare än förväntat som varit utsatta för våld 
under det senaste året. Detta gjorde att det blev svårt att hitta tillräckligt med 
matchade kontroller. Analyser av data från det låga antalet deltagare i delstu-
dien har dock genomförts med adekvata icke-parametriska analysmetoder, till 
exempel Chi2-test och Wilcoxon Test och Mann-Whitney U-test. 

I delstudie I ombads vårdtagarnas kontaktpersoner att skatta vårdtagarnas 
funktionsnivå samt beteendemässiga och psykiska symtom med hjälp av 
MDDAS. Det finns en risk för att dessa skattningar påverkats av vårdarnas 
upplevelser av sin arbetstillfredsställelse. Tidigare forskning har emellertid visat 
att vårdare är kompetenta att skatta vårdtagares funktionella status på ett kor-
rekt sätt (Lowenstein m.fl. 1990).  

Enbart kvinnor har deltagit i delstudie II, III och IV. Orsaken till detta 
var att det bedömdes vara alltför få män som arbetade på sjukhemmen för att 
det skulle vara möjligt att finna kontroller och göra jämförande studier. Re-
sultatet bedömdes vara överförbart till liknade kontext inom andra delar av 
äldrevården eftersom såväl vårdtagare, vårdare som miljö kan anses vara jäm-
förbara. Fortsatt forskning på området med större population vårdare med 
såväl manlig som kvinnlig representation är viktig för att konfirmera resultaten 
från studien. 

I delstudie III användes en vinjett så att även vårdare som inte hade varit 
utsatta för våld kunde reflektera över fenomenet. En fördel med en vinjett är 
att den kan vara en gemensam utgångspunkt i en intervju och kan användas 
för att förstå området utan att den intervjuade för den skull behöver ha alltför 
mycket kännedom om ämnet (Hughes & Huby 2002). Vinjetten beskrev en 
manlig vårdtagare. Orsaken till detta var att studier – till exempel Bruffaerts 
och medarbetare (2004) – har visat att manliga vårdtagare oftare uppvisar våld 
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jämfört med kvinnliga. Om vinjetten hade konstruerats som genusneutral eller 
om vårdtagaren hade varit kvinna är det möjligt att uppfattningarna om våld 
hade varit annorlunda. Fynden i delstudien anses dock som trovärdiga efter-
som vinjetten har använts endast som ett sätt att inleda intervjuerna. De upp-
fattningar som framkom i delstudie III vilade alltså inte enbart på vinjetten 
utan även på vårdarnas egna erfarenheter om våld. 

En person intervjuade samtliga deltagare, nämligen författaren. Eftersom 
jag har lång erfarenhet av att arbeta inom psykogeriatrisk vård och själv blivit 
utsatt för våld, kan detta ha haft betydelse för intervjuernas innehåll. Det kan 
ha inneburit att all information inte kommit fram i intervjutexten utan stan-
nade outtalad mellan intervjuaren och den intervjuade. En styrka är dock att 
jag har kunskap om och erfarenhet av vård av personer med demenssjukdomar 
och erfarenheter av våld, vilket är betydelsefullt för att skapa ett förtroende i 
intervjusituationen och har betydelse för intervjuernas kvalitativa innehåll.  

En styrka var att det inte fanns något internt bortfall i enkätfrågorna i 
delstudie II. Om det saknades svar på någon fråga fanns det möjlighet att 
kontakta personen i fråga och återsända frågeformuläret för ifyllande. På detta 
sätt kunde interna bortfall undvikas. I delstudie I sändes 473 enkäter ut och 
450 bevarades (95,1 %). Av 88 sjuksköterskor besvarade 57 (64,8 %) enkäten. 
Motsvarande resultat för undersköterskor var 290/239 (82,4 %) och bland 
sjukvårdsbiträdena 106/68 (64,2 %). Eftersom enkäterna var anonyma går det 
ej att genomföra en bortfallsanalys på dessa. Ett externt bortfall (n=97) fanns i 
delstudie II. Bortfallet skilde sig ej i någon större grad från dem som 
inkluderades. Deras ålder varierade mellan 19 till 60 år (median=42), 18,5 % 
var sjukvårdsbiträden, 72,8 % undersköterskor och 8,7 % sjuksköterskor. Det 
var 69,6 % som arbetade dagskift och 46,7 % arbetade heltid. De hade arbetat 
totalt inom äldreomsorg mellan ett par månader till 36 år (median=11) och på 
nuvarande arbetsplats mellan ett par månader till 26 år (median 3). Ett av 
sjukhemmen var underrepresenterat (18,5 %). Detta kan bero på att det var 
det sjukhem som hade färre anställd personal. Av bortfallet hade 68,5 % av 
vårdarna angett att de hade blivit utsatta för våld. 

En text innehåller inte en given betydelse (Krippendorff 2004). De tolk-
ningar som är gjorda i denna avhandling ska därför ses som en av många möj-
liga tolkningar av vårdarnas uppfattningar om och upplevelser av våld. Enligt 
Krippendorff (2004) ska kategorierna vara varandra uteslutande och inga data 
ska passa in i två eller fler kategorier, men eftersom människors upplevelser 
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kan vara sammanflätade, kan de passa in i två eller flera kategorier (Graneheim 
& Lundman 2004). Beslutet om till vilken kategori en kod ska föras är därför 
inte alltid uppenbart. Trovärdigheten i tolkningen är att fynden i delstudie III 
och IV har diskuterats med andra forskare och doktorander samt att alla för-
fattare har deltagit i analysprocessen (jfr Graneheim & Lundman 2004). I del-
studierna har även citat inkluderats för att läsaren själv ska kunna skapa sig en 
uppfattning om och bedömning av den gjorda analysen. 

 

DISKUSSION 

Avhandlingens övergripande syfte är att studera faktorer relaterade till fö-
rekomst av våld mot vårdare i sjukhemsvård. Syftet är även att beskriva vårda-
res uppfattningar om våld och upplevelser av våld i sjukhemsvård.  

Studiens huvudresultat visar att 68 % av vårdarna rapporterar att de är 
utsatta för våld (II) och 15 % av vårdtagarna bedöms ha ett våldsamt beteende 
(I). Vid jämförelse av sjukhemsenheter framkom att de faktorer som bäst för-
klarar skillnader mellan enheter med hög respektive låg förekomst av våld är 
vårdtagarens beteendesymtom, psykiska symtom, psykisk vårdtyngd, behov av 
hjälp med påklädning samt vårdarens arbetstillfredsställelse (I). Det framkom 
inga belägg för att vårdarens personlighetsdrag är signifikant relaterat till ut-
satthet för våld (II). Uppfattningen om vad som är våld är subjektiv och ligger 
i betraktarens öga. Vårdarna uppfattar våld som utmanande, avsiktligt, förlåt-
ligt, vardagligt och kontextuellt (III). Upplevelser av att vara utsatt för våld 
varierar mellan att bli överväldigad av motstridiga känslor och bli uppgiven. 
Vårdarna har förutfattade meningar, upplever att de förlorar kontrollen och 
försöker återta densamma (IV). Resultaten diskuteras utifrån rubrikerna vård-
tagare, vårdare, miljö, vårdares uppfattningar om våld samt vårdares upplevel-
ser av att vara utsatt för våld. 

Vårdtagare 
I delstudie I bedömdes 15 % av vårdtagarna ha ett våldsamt beteende. 

Det innebär att en minoritet av vårdtagarna utövar våld på sjukhem. Liknande 
resultat har rapporterats i en studie av Eastley och Wilcock (1997) där 18 % 
av vårdtagarna utövade våld mot vårdarna. Högre förekomst har dock fram-
kommit i andra studier vid sjukhem där verbalt våld påvisats hos cirka 50 % 
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av vårdtagarna, fysiskt våld hos mellan 31 och 42 % och sexuellt våld hos 4 % 
(Ryden m.fl. 1991, Brodaty m.fl. 2001).  

Resultatet i delstudie I visade att vårdarna bedömde att fler manliga 
vårdtagare utövade våld jämfört med kvinnliga vårdtagare. Tidigare studier har 
visat motsägande resultat avseende vårdtagarnas kön som riskfaktor för ut-
övande av våld. Ett flertal studier har visat att våld är associerat med manligt 
kön (Eastley & Wilcock 1997, Beck m.fl. 1998, Lyketsos m.fl. 1999) medan 
andra studier visar att kvinnor uppvisar mer våld (Serper m,fl. 2005). En orsak 
till att en större proportion manliga vårdtagare skattades som utövare av våld 
kan vara att våldsamt beteende från en manlig vårdtagare upplevs svårare att 
hantera för vårdarna (jfr Hall & O'Connor 2004).  

Resultatet från delstudie I visade att en stor andel vårdtagare – 81 % – 
hade en kognitiv nedsättning. Detta är en större proportion än resultatet från 
en studie inom geriatrisk vård där Lövheim och medarbetare (2007) fann att 
62 % av vårdtagarna hade en kognitiv nedsättning. I samband med demens-
sjukdom förekommer beteendemässiga och psykiska symtom (Eriksson m.fl. 
2000) och våldsamt beteende är ett av dessa (Hall & O'Connor 2004). Forsk-
ning har visat att 96 % av vårdtagare med Alzheimers sjukdom, vaskulär de-
mens eller blandformer av dessa någon gång under sin sjukdomstid uppvisar 
våldsamt beteende (Keene m.fl. 1999). Våldsamt beteende är således inte 
ovanligt vid demenssjukdom och med den alltmer ökade förekomsten av per-
soner med demenssjukdom inom geriatrisk vård (Lövheim m.fl. 2007) kan 
förekomsten av våld vid sjukhemsboende förväntas öka. 

De faktorer i delstudie I som bäst förklarade skillnaden mellan vården-
heter med hög respektive låg förekomst av våld var vårdtagarnas beteendemäs-
siga och psykiska symtom. I andra studier inom äldreomsorg har det fram-
kommit att våld är ett symtom som är relaterat till psykotiska och depressiva 
tillstånd (Brodaty & Low 2003). Liknande resultat har framförts av Hall och 
O´Connor (2004) som funnit att nedstämdhet i samband med depression 
samt psykotiska symtom som vanföreställningar och hallucinationer är relate-
rat till våldsamt beteende. Resultatet tyder alltså på att enheter med en hög 
förekomst av våld har en högre förekomst av vårdtagare med beteendemässiga 
och psykiska symtom utöver våldsamt beteende. 

En annan variabel i delstudie I som skilde vårdenheter med hög respek-
tive låg förekomst av våld var att en högre andel vårdtagare i den förstnämnda 
gruppen hade behov av hjälp vid påklädning. Ett flertal studier har visat att 
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våld i huvudsak inträffar vid morgontoalett, vid måltider samt vid sänggående 
(Ryden m.fl. 1991, Hagen & Sayers 1995, Mintzer m.fl. 1998). Detta kan 
tyda på att våld framförallt uppstår när vårdaren arbetar nära vårdtagaren och 
hjälper denne med uppgifter som personen tidigare har klarat själv. Om vår-
darna inte agerar i samförstånd med vårdtagarnas önskan kan den personliga 
sfären och integriteten överträdas. Har vårdtagaren en demenssjukdom kan 
detta överträdande uppfattas som provokativt och vårdtagaren kan reagera 
med våld för att försvara sig. Graneheim och medarbetare (2001), beskriver en 
sådan situation som skildrar en kvinna med demenssjukdom och så kallat 
störande beteende som skyddar sin personliga sfär med hjälp av slag, sparkar 
samt genom att klösa och knuffa vårdarna. 

Vårdare 
Resultat från delstudie II visade att två tredjedelar av vårdarna (68,4 %) 

ansåg sig ha varit utsatta för våld det senaste året. Av dessa var en fjärdedel ut-
satta flera gånger i veckan. Tidigare studier visar lägre förekomst där mellan 
27-51 % av vårdare rapporterats vara utsatta för våld under ett års tid 
(Menckel & Viitasara 2002, Åström m.fl. 2002, Winstanley & Whittington 
2004). En orsak till denna skillnad kan vara att vårdarna i delstudien själva 
definierade vad som var våld jämfört med tidigare studier där forskare hade 
definierat vad som var våld. Resultaten tyder på att utsatthet för våld inom 
sjukhemsvård är frekvent förekommande och måste uppmärksammas eftersom 
det också kan få ekonomiska och personliga följder, till exempel sjukskriv-
ningar. Studier från äldrevård som bekräftar detta har inte påträffats, men en 
engelsk studie inom psykiatrisk vård (Nijman m.fl. 2005) visade att upp till 
var femte vårdare var sjukskriven på grund av utsatthet för våld från vårdta-
gare. De hade i genomsnitt 5,2 sjukskrivningsdagar per år och antalet sjukda-
gar varierade mellan 1 och 23. I studien fann författarna framförallt att allvar-
ligt fysiskt våld samt sexuella trakasserier ökade sannolikheten för sjukskriv-
ning. 

Delstudie II visade att en större andel vårdare 50 år eller yngre samt en 
större andel vårdare som arbetat längre än tre år inom äldreomsorg var utsatta 
för våld. Liknande resultat har påträffats i andra studier, inom såväl allmän 
hälso- och sjukvård (Adib m.fl. 2002) som äldreomsorg (Åström m.fl. 2002). I 
andra studier (jfr Arnetz m.fl. 1996, Soares m.fl. 2000) har det framkommit 
att lägre ålder verkar ha betydelse för utsatthet för våld. Detta tyder på att ål-
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der och yrkeserfarenhet kan ha betydelse, då yngre vårdare ännu inte har för-
värvat tillräcklig erfarenhet för att kunna hantera svåra situationer. Att vårdare 
som arbetat mer än tre år rapporterar att de var mer utsatta kan bero på att 
erfarna vårdare, av kolleger, anses vara bättre lämpade att hantera svåra situa-
tioner med våldsamma vårdtagare och blir mer inblandade i incidenter där 
våld förekommer. En förklaring till varför en större andel yngre vårdare rap-
porterade utsatthet har framförts av Lundström och medarbetare (2005) som i 
sin studie inom vård av personer med utvecklingsstörning fann att yngre vår-
dare rapporterade utsatthet i högre grad jämfört med äldre vårdare. Förfat-
tarna har tolkat detta som att yngre vårdare är mindre toleranta för utsatthet 
för våld och därför är mer benägna att rapportera våld. En studie med lik-
nande resultat visade att längre erfarenhet av psykiatrisk omvårdnad minskade 
risken för utsatthet. Studien visade även att vårdare med lägre utbildning, 
motsvarande gymnasienivå, hade en ökad risk för utsatthet jämfört med vår-
dare med högre utbildning, motsvarande högskolenivå (Chou m.fl. 2002). 
Mer forskning på området är viktigt för att närmare belysa betydelsen av vår-
dares utbildning och erfarenhet med koppling till utsatthet för våld. 

I delstudie II framkom inga skillnader mellan utsatta respektive inte ut-
satta vårdare avseende personlighetsdrag såsom temperament, karaktär och 
försvarsmekanismer samt copingförmåga. En orsak till detta kan vara att den 
undersökta gruppen var alltför liten. En annan orsak kan vara att de instru-
ment som användes var okänsliga och inte lyckades fånga skillnader mellan 
grupperna eller att inte rätt dimensioner av personligheten undersöktes. Fort-
satta studier bör göras på en större population för att närmare utröna betydel-
sen av vårdarens personlighetsdrag i relation till utsatthet för våld. Få studier 
är gjorda beträffande våld i vården med fokus på vårdarnas personlighetsdrag. 
I en studie av Brailsford och Stevenson (1973) framkom dock att auktoritära 
attityder, ovilja att konsultera medarbetare och bristande kommunikations-
förmåga kännetecknade sjuksköterskor som upplevde sig utsatta för våld.  

Den variabel som bäst förklarade skillnaden mellan utsatta och inte ut-
satta vårdare i delstudie II var deras upplevelse av att i barndomen ha blivit 
avvisad av modern. Meesters och medarbetare (1995) samt Meesters och Mu-
ris (1996) rapporterar att upplevelsen av avvisande föräldrar under uppväxten 
kan leda till en cynisk och misstänksam hållning gentemot andra människor. 
En möjlig förklaring är att misstänksamhet uppstår vid interaktionen med 
vårdtagare och istället för att möta vårdtagaren med goda intentioner möts 
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denne istället med misstänksamhet då vårdarna förväntar sig bli utsatta för 
våld från denne. En sådan förklaring stöds av resultat från delstudie IV där 
vårdare som var utsatta för våld berättade att de går in i en omvårdnadssitua-
tion med vårdtagare som brukar våld med förutfattade meningar om hur situ-
ationen ska utveckla sig. De är på sin vakt, försiktiga, observanta och vak-
samma för att undvika att bli utsatta. Detta korresponderar väl med liknande 
resultat från en studie inom psykiatrisk vård av Carlsson och medarbetare 
(2004) som menar att ett möte som kan leda till våld kännetecknas av en 
rädsla som vårdaren har redan innan mötet. En förklaring till att utsatta vår-
dare skattade högre på ”moderligt avvisande” kan vara att gruppen utsatta var 
yngre. Resultaten bekräftas av en studie av Lundberg och medarbetare (1999) 
som visade att yngre personer tenderade att skatta högre på moderligt avvi-
sande jämfört med äldre. 

Resultat från delstudie I visade att vårdare vid enheter med hög före-
komst av våld upplevde lägre arbetstillfredsställelse jämfört med vårdare på 
enheter med låg förekomst av våld. I en studie av Arnetz och Arnetz (2001) 
framkom att vårdare som varit utsatta för våld skattade sin egen förmåga att 
arbeta effektivt lägre jämfört med inte utsatta vårdare och författarna menar 
att detta kan leda till en sämre kvalitet i vården. Motsvarande fynd är även 
gjorda av Kirkevold och Engedal (2006) som fann en korrelation mellan 
våldsamt beteende och lägre skattad vårdkvalitet vid sjukhem i Norge. En följd 
av våldsamt beteende kan till exempel vara att vårdtagaren utsätts för någon 
form av begränsningsåtgärder i form av bälte eller att de får sitta i fåtölj med så 
kallat brickbord (Karlsson m.fl. 2001). Även om det finns ett samband mellan 
låg arbetstillfredsställelse och våld går det inte att säga om den låga arbetstill-
fredsställelsen är en orsak till eller en effekt av våldet. Ytterligare forskning be-
hövs för att klargöra detta samband. Den variabel som främst visade skillnader 
mellan grupperna var vårdarnas möjlighet till fortbildning. Detta tyder på att 
vårdare vid enheter med hög förekomst av våld har behov av handledning och 
utbildning. Handledning till vårdare vid sådana enheter skulle också under-
lätta omvårdnadsarbetet och de problem son vårdarna dagligen konfronteras 
med. 

En högre andel vårdare som utsatts för våld skattade symtom på ut-
brändhet jämfört med vårdare som inte utsatts för våld (II). Tidigare studier 
har visat att omvårdnadssituationer där våld kan inträffa är associerade med 
upplevelser av utbrändhet och lägre copingförmågor (jfr Rodney 2000). Lund-
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ström och medarbetare (2005) fann att bland vårdare inom omsorgsverksam-
het som varit utsatt för våld var nära 30 % i riskzonen för utbrändhet. Detta 
tolkades av författarna som att vårdarnas förväntan på arbetsklimatet inte 
uppfylldes och att de inte upplevde tillräckligt stöd från arbetsledningen. Jen-
kins och Allen (1998) menade att låg grad av utbrändhet befrämjade interak-
tionen mellan vårdare och vårdtagare. Det finns även belägg för att upplevelse 
av utbrändhet är relaterat till lägre empatisk förmåga (Åström m.fl. 1990) vil-
ket kan ha betydelse för interaktionen mellan vårdare och vårdtagare. Flera 
studier har visat att utbrändhet också leder till högre omsättning bland sjuk-
vårdspersonal (Åström m.fl. 1991, Palfi m.fl. 2008). I delstudie I framkom att 
vårdare vid enheter med hög förekomst av våld skattade psykisk vårdtyngd 
högre jämfört med vårdare vid enheter med låg förekomst av våld. Detta tyder 
på att beteendeförändringar, till exempel våldsamt beteende, har betydelse för 
vårdarnas upplevelse av vårdtyngd. Hög arbetsbelastning kan också leda till 
upplevelser av utmattning och utbrändhet. En hög arbetsbelastning leder även 
till ökad personalomsättning (Chen m.fl. 2008).  

Miljö 
I delstudie I framkom att vårdmiljön vid vårdenheterna är av betydelse. 

Enheter med fler vårdplatser hade högre förekomst av våld. I en vårdmiljö 
med många vårdplatser där ett flertal vårdtagare delar rum kan göra att sjuk-
hemmet mer upplevs av vårdtagaren som en institution än som ett hem. I en 
studie av Edvardsson och medarbetare (2005) framkom att en välkomnande 
och igenkännande miljö är betydelsefull. Om vårdtagaren känner sig hemma-
stadd i miljön kan detta bidra till minskad förekomst av våld. 

Tidigare studier som visat skillnader i förekomst av våld mellan olika en-
heter vid sjukhem har inte påträffats vid en litteratursökning. De studier som 
påträffats har jämfört olika typer av boenden. I en svensk studie framkom att 
det rapporterades mer våld inom sjukhem jämfört med andra typer av boen-
den, till exempel gruppboenden för personer med demenssjukdom och servi-
cehus (Åström, m.fl. 2002). Vid psykogeriatriska enheter och gruppboenden 
för personer med demenssjukdom var vårdare mindre utsatta för våld jämfört 
med vid traditionella vårdavdelningar. Vårdarna upplevde dessutom generellt 
mindre arbetsbelastning och lägre krav. En orsak till detta kan vara att vår-
darna upplevde mer omväxling i arbetet, fick utveckla sina speciella egenskaper 
och upplevde att de hade mer tid att utföra sina sysslor (Morgan m.fl. 2005). 
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Våld kan tolereras olika beroende på vilken kontext den sjuke befinner sig i. 
Exempelvis tolererar personal vid specialistavdelningar för demenssjukdomar 
en högre grad av aggressivt beteende än personal vid traditionella vårdavdel-
ningar. Detta kan bero dels på olika människosyn, dels på att aggressivt bete-
ende betraktas som en del av demenssjukdomen eller som ”en del av arbetet” 
(Middleton m.fl. 1999). 

Vårdarna vid enheter med högre förekomst av våld skattade även enhe-
terna som svårare att övervaka (I). En orsak till detta kan vara att vid sjuk-
hemsenheter vårdas idag såväl personer med en kognitiv nedsättning som per-
soner med enbart somatiska sjukdomar men med bibehållen kognition. Efter-
som alla sjukhemsenheter idag inte har enbart enkelrum innebär det att vård-
tagare ibland måste dela rum med varandra. Våldsamma incidenter kan upp-
komma och bidra till att vårdarna upplever dessa enheter svårare att övervaka 
(jfr Ragneskog m.fl. 2001). 

Uppfattningar om våld 
Vårdares uppfattningar om våld är subjektiva och ligger i betraktarens 

öga (III). Även om vårdarna beskrev olika slags våld ansåg de inte alltid att det 
var våld och såg inte äldre vårdtagare som ”förövare”. Detta stöds av Ferns 
(2006) som menar att våld är ett subjektivt fenomen som kan tolkas på olika 
sätt. 

Vårdarna uppfattar våld som utmanande, något som skadar dem och är 
kränkande. Liknande fynd framkom i en studie bland vårdare inom äldreom-
sorg (Åström m.fl. 2004). Vårdarna i delstudie III upplevde att våld är utma-
nande på så sätt att de beskriver att de måste ta hand om vårdtagare som ut-
övar våld trots att deras egen säkerhet är hotad. Liknande resultat har fram-
kommit i en studie av Nau och medarbetare (2007) som fann att sjusköterske-
studerande uppfattade våld inom psykiatrisk vård som utmanande.  

Vårdarna uppfattar våld som ursäktligt (III). En vårdtagare som har en 
demenssjukdom eller är förvirrad beskrivs inte alltid som våldsam eftersom det 
våld som uppstår bortförklaras och ursäktas eftersom det relateras till ålder och 
sjukdom (jfr Ferns 2006). Liknande resultat framkom i en annan studie där 
vårdarna anpassade sig till våldet genom att se det som ett tecken på sjukdom 
(Åkerström 2002). I delstudie IV framkom att vårdarna strävade efter att 
återta kontrollen genom att finna ursäkter för vårdtagarens beteende. En för-
klaring till detta kan vara att vårdarna önskar finna mening i vårdtagarens be-
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teende. De menar att vårdtagaren inte är en våldsam person, istället ser de 
denne som en individ som tidvis kan bruka våld. Detta kan vara ett sätt för 
vårdarna att hantera situationen, att se en mening i beteendet och se det goda i 
vårdtagaren. Skovdahl och medarbetare (2003) menar att vårdare som strävar 
efter att förstå meningen bakom vårdtagarnas beteende är mer framgångsrika i 
att minska aggressivitet jämfört med dem som inte ser meningen bakom bete-
endet.  

För att en incident ska uppfattas som våld menar vårdarna att vårdtaga-
ren måste vara medveten om att han/hon utövar våld, våldet ska ha en avsikt 
(III). Vårdtagare som har en demenssjukdom eller en psykiatrisk sjukdom 
uppfattas inte som tillräcklig medvetna för att vårdarna ska kunna uppfatta 
deras beteenden som våld. Emellertid finns det också studier som visar att vår-
dare har en avog inställning till vårdtagare som uppvisar beteendeförändringar 
då de uppfattar dessa som medvetna, manipulativa och som ett sätt att få sin 
vilja igenom (Brodaty m.fl. 2003, Martin-Cook m.fl. 2003). En möjlig för-
klaring till att vårdare i denna studie uppfattade våldet som inte avsiktligt, kan 
vara att när en vårdtagare inte bedöms vara kapabel att ta vara på sig själv trä-
der vårdarna in som deras ”advokater” och skyddar dem mot eventuella obe-
hag (jfr Collopy & Boyles 1991). Istället för att se vårdtagaren som ”förövare” 
ses denne som en gammal person som försöker kommunicera (jfr Åkerström 
2002). 

Vårdarna uppfattar våldet som vardagligt (III). Om våld upplevs dagli-
gen och ses som en del av arbetet (jfr Gates m.fl. 1999) verkar det rimligt att 
anta att detta minskar deras benägenhet att rapportera utsatthet för våld 
(Erickson & Williams-Evans 2000). Även om vårdarna ansåg att våld var en 
del av deras vardag beskrev de att liknande våld inte skulle tolereras utanför 
arbetsplatsen. Våldet upplevs som kontextuellt och betraktas olika beroende på 
var det sker (III). Middleton och medarbetare (1999) fann att toleransen för 
våld varierar beroende på kontext. Vårdare på speciella enheter för personer 
med demenssjukdom tolererade en högre grad av våldsamt beteende jämfört 
med vårdare på traditionella vårdavdelningar. Orsaken till detta kan vara vår-
darens syn på våldet, det vill säga, om det våldsamma beteendet uppfattades 
vara orsakat av demenssjukdom, om det sågs som en del av arbetet eller om 
våldet betraktades som socialt icke acceptabelt. En annan orsak till att våld 
accepteras på arbetet kan vara att vårdarna har en relation till vårdtagarna och 
ser dem som unika individer.  
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Upplevelser av att vara utsatt för våld 
Upplevelser av att vara utsatt för våld omfattar att vårdaren blir överväl-

digad av motstridiga känslor (IV). Liknande upplevelser har framkommit i 
andra studier. Lundström och medarbetare (2007a) fann i en studie inom om-
sorgsverksamhet att vårdare som var utsatta för våld upplevde våld som att 
”falla i bitar” och att ”hålla ihop”. Att falla i bitar handlade om rädsla, makt-
löshet, ilska, sorgsenhet och tidlöshet.  Att hålla ihop omfattade glädje, re-
spekt, självreflektion och tillvänjning och var ett sätt att hålla ihop sig själv, 
den boende och situationen. Författarna fann även att vårdarna var rädda att 
de skulle förlora kontrollen.  

Vårdarna beskriver upplevelser av att förlora kontrollen (IV). Att bli 
överväldigad innebär att man inte längre har kontroll över situationen och det 
finns en risk att man istället ger upp (Zimberoff & Hartman 2001). Vårdaren 
kan börja tvivla på sin egen förmåga och uppleva situationen som kaotisk, se 
vårdtagaren som ett objekt och försöker till slut att fly från situationen (Carls-
son m.fl. 2004). Hellzén och medarbetare (1999) menar att vårdare tappar 
kontrollen över situationen när de beskriver att det är vårdtagaren som be-
stämmer över situationen. Liknande resultat framkom i en studie av Grane-
heim och medarbetare (2005) som fann att vård av personer med demens-
sjukdom och beteendeförändringar innebar att vårdarna balanserade mellan 
att känna sig maktlösa och kapabla samt att känna sig accepterade och avvi-
sade. Det blev en kamp om vem som bestämde i situationen och vårdarna 
upplevde tidvis att vårdtagaren var den som ”avgjorde dagordningen”.  

Vårdarna i delstudie IV upplevde att de kände sig misslyckade och var 
rädda att andra skulle anse det också. Lanza (1987) fann i sin studie liknande 
resultat. Där framkom att det finns en tradition att vårdare som har varit ut-
satta för våld av sina kollegor ses som mindre kompetent och som ansvarig för 
att våldet uppkommit.  

Upplevelse av misslyckande och att det inget finns att göra åt situationen 
kan leda till uppgivenhet och vårdarna börjar acceptera våldet som en del av 
arbetet. Vårdarna känner även en hopplöshet över att ingen förstår deras ar-
betssituation och upplever att de inte får det stöd som de förväntar sig (IV). 
Det stöd vårdarna får kommer främst från kollegor, vilket är resultat i linje 
med tidigare studier (Adib m.fl. 2002, Strand m.fl. 2004). Om vårdarna upp-
lever att de inte får stöd från arbetsledningen finns en risk att incidenter med 
våld inte rapporteras eftersom vårdarna anser att det inte hjälper dem i någon 
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större utsträckning då rapporterade incidenter inte alltid följs upp. Ett flertal 
studier har diskuterat vikten av stöd från arbetsledningen (Bilgin & Buzlu 
2006, Nau m.fl. 2007). Ansvaret att följa upp vad som hänt i en situation där 
våld uppstått ligger på arbetsledningen. I en studie framkom tre steg som nöd-
vändiga att ta efter en incident med våld: emotionellt stöd, kritisk reflektion 
samt lära av situationen (Secker m.fl. 2004). Gates och medarbetare (1999) 
fann i en studie av våld vid sex olika sjukhem att vårdare från ett av dessa 
sjukhem inte upplevde problem med våld i lika hög utsträckning som andra 
vårdare. Det som skilde var att dessa vårdare upplevde respekt och stöd från 
arbetsledningen. Inte heller arbetsledningen vid sjukhemmet ansåg att våld var 
ett problem och hänförde detta till låg personalomsättning, låg vårdtagarom-
sättning, en öppen policy mellan personal och arbetsledning, att arbetsled-
ningen var mer närvarande på enheten och månatlig internutbildning av per-
sonalen. 

SLUTSATSER OCH RELEVANS FÖR OMVÅRDNAD 

De slutsatser som kan dras från denna avhandling är att förekomst av 
våld är relaterat till faktorer hos såväl vårdtagare som vårdare, att vårdares 
uppfattningar om våld är subjektiva och att vårdares upplevelser varierar mel-
lan att de överväldigas av motstridiga känslor samtidigt som de blir uppgivna 
inför våldet.  

Det som kännetecknar sjukhemsenheter med hög förekomst av våld är 
att de har vårdtagare med flera beteendemässiga och psykiska symtom och att 
behovet av hjälp med påklädning är större. Vårdare på dessa enheter skattar 
psykisk vårdtyngd högre och upplever att de har mindre möjlighet till kom-
petensutveckling (I). Forskning har visat att individuellt anpassade interven-
tioner med fokus på att minska det våldsamma beteendet bland personer med 
demenssjukdom är framgångsrika. Det är av betydelse att lära känna vårdtaga-
rens personliga historia och försöka förstå upplevelsen bakom det våldsamma 
beteendet. Andra interventioner för att minska det våldsamma beteendet kan 
vara att anpassa miljön samt att ge vårdarna stöd och utbildning.  

Det faktum att ett stort antal vårdare ansåg sig utsatta för våld (II) i 
kombination med låg arbetstillfredsställelse (I) och att våld sågs som en del av 
arbetet (III, IV) tyder på att det är viktigt att uppmärksamma detta problem 
och försöka förebygga det våld som förekommer inom sjukhemsvård. Ett sätt 
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kan vara att implementera insatser för regelbundet stöd och utbildning till 
vårdarna med fokus på kommunikation och interaktion relaterat till aggressivt 
och våldsamt beteende.  

Våld mot vårdare är vanligt men vårdarens temperament, karaktär och 
försvarsmekanismer har inte konstaterats vara signifikant relaterade till utsatt-
het för våld. Däremot har vårdare som rapporterat att de varit utsatta för våld 
skattat upplevelser från barndomen som betydelsefulla (II). Vårdarnas person-
lighetsdrag verkar inte vara av betydelse. Dock är fortsatt forskning med större 
populationer av vårdare av betydelse för att bekräfta detta resultat. 

Vad vårdare uppfattar som våld är subjektivt och ligger i betraktarens öga 
(III). Detta ger implikationer för att det kan vara vanskligt att jämföra resultat 
från studier där olika typer av definitioner av våld har används. O’Connell och 
medarbetare (2000) framhåller att det är viktigt att fastställa den undersökta 
gruppens egen definition och undvika att formulera en definition som är oför-
enlig med den undersökta gruppens uppfattning. Genom att operationalisera 
definitionen, exempelvis genom att direkt fråga om vårdaren blivit klöst, sla-
gen, etcetera, och att undvika frågor om vårdtagarnas intentioner med våldet 
kan våldsamt beteende från olika vårdtagare jämställas oavsett om det finns en 
avsikt med handlingen eller inte.  

Vårdares upplevelser av att vara utsatta för våld varierar mellan att över-
väldigas av motstridiga känslor samtidigt som de blir uppgivna inför våldet 
(IV). Det finns en risk att det våld som finns inom sjukhemsvård ses som 
normalt, accepteras och därmed vidmakthålls. Gränser för vad som är accepta-
belt och inte suddas ut, vårdaren resignerar gradvis och våldet ses inte längre 
som en avvikelse utan blir en del av arbetet.  

Resultaten från denna studie är användbara för fortsatt forskning med in-
riktning på omvårdnad av personer med demenssjukdom, kommunikation 
och interaktion mellan vårdare och vårdtagare, stöd och handledning för vår-
darna samt organisation av omvårdnaden. Fortsatt forskning bör också studera 
andra aspekter relaterat till kommunikation och interaktion med personer 
med demenssjukdom, till exempel vårdares attityder, betydelsen av personal-
täthet och vårdares copingförmågor. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

This thesis aimed to explore factors related to the prevalence of violence 
towards caregivers working in a nursing home context. The aim was also to 
describe caregivers’ perceptions and experiences of violence in a nursing home 
context. The thesis comprises four studies. Study I includes data regarding 
environmental and organizational factors, residents’ and caregivers’ character-
istics, and violence. Data concerning job satisfaction and working climate were 
also obtained. In study II, questionnaires were used to collect data concerning 
caregivers’ exposure to violence and their personal characteristics. Data con-
cerning personality traits, coping resources, and burnout were collected by 
means of instruments. In order to illuminate caregivers’ perceptions of vio-
lence (III) and experiences of being exposed to violence (IV) interviews were 
performed. Quantitative data were analyzed by means of comparative and de-
scriptive statistics. The interviews were transcribed and interpreted using a 
qualitative content analysis method. 

The results showed that 15 percent of the residents exhibited violent be-
haviour during the week of investigation. A significant higher proportion of 
male residents were assessed by the caregivers to present violent behaviour 
compared to female residents. A discriminate analysis showed that the preva-
lence of behavioural symptoms and psychiatric symptoms, residents needing 
assistance with dressing, the caregivers’ psychological workload, and job satis-
faction were the strongest discriminators between nursing home wards with a 
high versus low proportion of residents with violent behaviour (I). 

The results from study II showed that among the 196 caregivers partici-
pating in the study, 68 % reported exposure to violence during the previous 
year. Twenty-two percent reported exposure several times per week, and 51 % 
reported exposure at least once during the previous month. A higher propor-
tion of caregivers 50 years or younger were exposed to violence compared to 
older caregivers. A higher proportion of caregivers with a work experience of 
three years or more reported exposure to violence compared to less experi-
enced caregivers. A higher proportion caregivers who reported exposure to 
violence assessed symptoms on burnout and motherly rejection. No significant 
differences between the two groups were found concerning coping resources, 
defence mechanisms, temperament, and character.  
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Study III showed that caregivers’ perceptions of violence are subjective 
and in the eye of the beholder. The caregivers perceive violence as challenging 
and expressed that caring situations had to be solved even though their own 
safety is perceived to be in danger. The caregivers perceive violence as inten-
tional when the residents are judged to have a good cognitive capacity and are 
perceived to be conscious. However, the caregivers perceive violence as excus-
able when the residents are described as old and sick. The caregivers perceive 
violence as ordinary and as a part of the work situation. The caregivers also 
perceive violence as contextual since similar violence is accepted at the work 
place but not outside it. 

The result from study IV showed that the caregivers’ experiences of expo-
sure to violence range between being overwhelmed by contradictory emotions 
and being resigned. The caregivers have preconceived ideas towards the violent 
behaviour and describe being on guard in order to avoid being exposed to 
violence. The caregivers experience that they lose the control over a violent 
situation and strive to regain the control. They are overwhelmed by emotions 
such as surprise, anger, and repulsiveness and describe a resignation having to 
care for violent residents. Caring for violent residents is described as a constant 
struggle and the caregivers express a disappointment over insufficient support. 
The caregivers strive to regain the control by means of seeking excuses for the 
violent behaviour or by support from colleagues.  

The conclusions from this thesis are that the prevalence of violence is re-
lated to factors among the residents as well as the caregivers, that caregivers’ 
perceptions of violence are subjective and caregivers’ experiences varies be-
tween being overwhelmed by contradictory emotions and resignation. There is 
a risk that violence in nursing homes becomes a norm, is accepted, and in this 
way is maintained. The boundary between what is acceptable and what is not 
acceptable becomes erased, the caregiver resigns, and the violence is not 
looked upon as a divergence but becomes a part of the working situation. It is 
therefore important that the problems with violence at nursing homes are at-
tended to and that the caregivers are supported in their work.  
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TACK 

Denna avhandling har genomförts vid Institutionen för omvårdnad, 
Umeå universitet och det finns ett flertal personer som, vare sig de vet det eller 
inte, har betytt mycket för dess genomförande. En del har jag förmodligen 
glömt bort, kanske ett resultat av den utmattning som man känner så här i 
slutfasen av avhandlingsarbetet. De som jag speciellt vill tacka är följande; 

Mina handledare och medförfattare docent Sture Åström och medicine 
doktor Ulla Hällgren Graneheim. Tack Sture, min huvudhandledare, för att 
du tog emot mig som doktorand i detta projekt och introducerade mig i av-
handlingsämnet. Du har lett mig till ett slut (på denna del) och gett mig 
många idéer under årens lopp. Kanske har inte alla idéer kommit med i denna 
bok, men ändå. Det finns mer arbete att göra efter den här avhandlingens slut! 
Ulla, min bihandledare. Tänk om alla var lika kloka och strukturerade som 
du! Utan dig skulle artiklarna ha innehållit betydligt fler prepositioner och 
varit betydligt längre. Du vet hur man använder en röd penna. Ett stort tack 
för vårt samarbete som jag verkligen hoppas att vi kan fortsätta framöver. 

Mina medförfattare professorerna Martin Eisemann, Jörg Richter, PO 
Sandman och docent Stig Karlsson. Martin – min tidigare huvudhandledare. 
Det var tack vare dig som medel till detta projekt kom till stånd. Trots att du 
har befunnit dig på andra sida kölen (Norge) har jag fått svar på mina mejl, 
närhelst jag önskat. Jörg – Du har varit ett ovärderligt stöd vad gäller statisti-
ken samt de olika psykologiska instrumenten. Du har heller inte tvekat att 
svara mitt i natten när jag har mejlat. Hur får du tid till allt? Stig – Dina syn-
punkter på statistiken och åsikter överlag har varit oerhört värdefulla. Ditt 
jobb med vår artikel har varit oskattbart. Hoppas att jag inte har höjt ditt 
blodtryck alltför mycket. PO – tack för din idé och hjälp med min första arti-
kel. 

Alla riddare vid det Runda Bordet – Sture, Ulla, Stig, Mats Lundström, 
Helena Antonsson, Britt-Marie Lindgren, och Inger Öster. Det har varit ovär-
derligt att få konstruktiv kritik av mina arbeten från dessa gyllene riddare! 
Våra resor till Borrby har inte bara hjälpt mig i mitt arbete, det har även styrkt 
mig i själen. Ett särskilt tack till min f.d. rumskamrat och doktorandkollega, 
numera medicine doktor Mats Lundström. Tack för alla diskussioner, om inte 
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enbart forskningen, som vi har haft. Dina synpunkter på mitt arbete har jag 
satt stor vikt på. 

Alla arbetskamrater på Institutionen för omvårdnad. Ett speciellt tack till 
universitetslektor Gunilla Jönsson för alla stimulerade samtal som vi har haft 
och som verkligen har handlat om helt andra saker än min forskning. Det har 
varit en lisa för min själ. Tack även för alla pdf-filer som du har skickat mig! 
Keep on the good work! Tack även till Oliver Hedestig och BO Olofsson. Det 
känns tryggt att vara med i en så här stabil mansgrupp. Inga-Greta Nilsson för 
hjälp med administrativa frågor och annat. Karin Andersson som ser till att 
allt kontorsmaterial som jag behövt har kommit fram. Tack även för dina fre-
dagsmejl. Ett stort tack även till alla andra lärare och personal för alla samtal vi 
har haft runt kaffebordet. 

Alla doktorander, lektorer och professorer vid Institutionen för omvård-
nad för er hjälp och för att ni generöst delat med er av er kunskap vid semina-
rier och kurser. Ett tack även till professor emerita Astrid Norberg för att du 
hälsade mig välkommen till institutionen och förstod att även en skötare kan 
bli doktorand. 

Ett stort tack till alla vårdare på de sjukhem där datainsamlingen har ägt 
rum. Tack för att ni delade med er av era erfarenheter. Utan er hade detta ar-
bete inte kunnat påbörjas och det hade inte blivit någon avhandling. 

Docent Sture Eriksson som faktiskt var den som fick in mig på denna 
bana när han erbjöd mig att vara med i ett forskningsprojekt vid Umedalens 
sjukhus. Nu först förstår jag vad jag gav mig in på när vi tillsammans började 
testa BEHAVE-AD skalan. 

Mina gamla arbetskamrater på avdelning 2 Umedalens sjukhus och av-
delning 2 Geriatriskt centrum. Tack för att ni stod ut med alla mina infall och 
olika försök till förändringar av arbetet på avdelningen. Ett speciellt tack till 
Gunder och Chatarina som verkligen har stött mig helhjärtat hela vägen hit. 

Till alla mina kamrater, i första hand Lasse och Tomas, som jag länge har 
försummat. Jag har länge varit bakom flötet – nu är det kanske dags att fak-
tiskt sätta mig bakom flötet? Tight lines! 

Ett stort tack till Charlotte Eklöf, min svägerska, för bistånd med det 
svenska språket i kappan. Det har varit en tillgång att någon har sett på mate-
rialet med andra ögon och fått mig att förstå att det inte är alla som förstår vad 
som står skrivet mellan raderna. 
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Åsa och Matilda. Mina ljus här i livet. Tack för allt! Tack för att ni har 
varit så förstående att detta tar lite tid och att jag, kanske framförallt i slutske-
det, varit lite extra frånvarande. Tack Matilda för att du tar mig i handen och 
drar iväg mig till dina dockor, spel och gungor och får mig att tänka på att det 
finns annat här i världen än att bara sitta och forska! Tack älskade Åsa för att 
du har ställt upp, även om du ännu inte förstått innebörden av fenomenolo-
gisk hermeneutik. Tack även för alla akuta språkgranskningar, såväl svenska 
som engelska. 

Till sist – det största tacket och en kram till min mor. Tyvärr fick du inte 
vara med och se slutställandet av denna bok. Nu äntligen, mamma, har jag 
slutat skolan! 

 

Till dig som jag förmodligen har glömt bort att nämna – TACK! 

 

Jag vill även tacka för det ekonomiska stöd som möjliggjort detta projekt. 
Ett stort tack till: Västerbottens Läns Landsting, Medicinska fakulteten, Erik 
och Ann-Marie Detlofs Stiftelse, Borgerskapet i Umeå forskningsstiftelse, 
Stiftelsen Norrländska Demensfonden, Stiftelsen Demensfonden samt Rådet 
för arbetslivsforskning. 

 

 

 

 

Tack alla för ert bidrag. Nu är såväl jag som den här boken SLUT! 
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