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Handen är rynkig, tunn och blek, märkt av årens arbete och smek.  
Minnen och tankar försvinner då och då.  

Men i hjärtat finns gömt det som hjärnan har glömt.  
Ty att bli gammal är inte alltid så lätt.  

Man säger och gör saker som andra inte tycker är rätt.  
Men om vi alla försöker att se hur mycket en äldre människa oss kan ge.  

Att sitta ner en stund och hålla den tunna handen i sin  
och begrunda att en dag är den min. 

 
dikt av Inge-Mo på Jungmansgården 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                      Till  
Mamma och Mormor  
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SAMMANFATTNING 
 
Avhandlingens övergripande syfte är att studera relationer mellan det våld som 

förekommer i särskilda boenden för äldre och det språk som används när våldet och 
involverade parter talas och berättas om. Avhandlingen vilar företrädesvis på 
socialkonstruktionistisk grund, vilket har inneburit att lämna vem som gör vad mot vem 
till att istället betrakta våld, offer och förövare som sociala fenomen som skapas i 
diskursiva processer.  

Narrativa intervjuer har genomförts med 57 vårdare som själva varit involverade i 
interaktioner där våld förekommer. Avhandlingen omfattar fyra delarbeten. Delarbete I 
utgör en kvalitativ beskrivning av interaktionerna. I delarbete II användes narrativ 
analys och positioneringsteori för att utforska de involverade parternas positioner. 
Diskurs analys har använts för att studera diskursivt skapade identiteter (III) och för 
diskursivt skapade problemformuleringar i relation till det våld som förekom i 
interaktionerna (IV). 

När involverade vårdare beskrev interaktionerna så berättade de om ömsesidiga 
missförstånd, om ömsesidiga personliga kränkningar och om acceptans av våld i arbetet. 
Det framstod som rimligt att betrakta de involverade parterna som både offer och 
förövare snarare än enbart som utsatta för eller utövare av våld (I). När positionerna 
offer och förövare ifrågasattes i en vårdares berättelse visade det sig att positionerna 
skiftade mellan förövare, offer och beskyddare. De skiftande positionerna möjliggjordes 
genom olika tillgängliga diskurser (II). Genom sättet att berätta och ta upp eller motstå 
de olika positionerna som diskurserna erbjöd skapades identiteter som var att föredra 
framför andra. Genom att vårdare i sina berättelser diskursivt skapade olika identiteter 
för den äldre blev det också möjligt att utifrån de tillgängliga diskurserna legitimera olika 
handlingar. De olika identiteterna fick konsekvenser och effekter i form av t.ex. förlust av 
autonomi, användning av tvång, förnedring och uteslutning. Konstruerade identiteter 
var förbundna med olika föreställningar om den äldre (III). Dominerande föreställningar 
fungerade som legitimeringsgrund för vissa handlingar i den speciella kontexten och 
antogs också vara förbundna med hur problem formulerades. Genom att studera 
problemformuleringar blev det också möjligt att studera föreställningar När vårdarna 
berättade om interaktionerna så framställdes de som ett svårt och oundvikligt problem i 
relation till den sjukdom den äldre hade, till att den äldres kropp måste skötas, till 
kompetens och profession, samt till den sociala ordningen (IV).   

I reflektionerna behandlas den diskursiva kampen, kompetens, makt, maktlöshet 
eller motmakt, identitetskonstruktioner, rättfärdigande och vårdkvalitet. Genom att 
analysera vårdares berättelser har det blivit möjligt att se hur diskurser samverkar och 
konkurrerar om att ge innehåll åt konkreta sociala interaktioner där våld förekommer. 
Det har också blivit möjligt att se hur diskurser tillsammans gör det möjligt att beskriva, 
förstå och protestera, men också att legitimera och rättfärdiga handlingar och det som 
händer i sådana interaktioner. Berättelserna har öppnat för möjligheter att studera 
praktiker som talas om i termer så att de framstår som naturliga. Det berättade har 
betraktats som manifestationer av diskurser. En diskurs producerar en speciell version 
av interaktionerna och de involverade parterna och en sådan version är en av flera 
möjliga versioner och ständigt föränderlig. 
 
 
Nyckelord: berättelser, diskursanalys, narrativ analys, kvalitativ beskrivning, 
positioneringsteori, social konstruktionism, särskilda boenden, våld, vårdare, äldre 
personer.  
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ABSTRACT 
 

The present thesis aims to study the relationship between the violence that occurs 
in institutional care for older people and the language employed when this violence and 
the involved parties are talked and narrated. The thesis has been guided by social 
constructionism, and violence, victims and perpetrators have been considered as social 
phenomena constructed in discursive processes.  

Narrative interviews were conducted with 57 care providers who had been involved 
in social interactions in which violence occurred. The thesis comprises four studies. 
Study I is a qualitative description of the interactions. In study II, narrative analysis and 
positioning theory were used to explore the involved parties’ positions. Discourse 
analysis was employed to investigate discursively created identities (Study III), 
discursive constructions and how problems related to violence are framed (Study IV).  

When the care providers described the interactions, they talked about mutual 
misunderstandings, mutual invasions of personal space and an acceptance of violence in 
their work. It seemed more reasonable to consider the involved parties as both victims 
and perpetrators as opposed to one party being exposed and the other perpetrating the 
violence (I). When the positions of victim and perpetrator were questioned in one care 
provider’s narrative, they appeared to alter from perpetrator to victim to protector 
throughout the account by use of available discourses. The way of narrating, taking up or 
resisting the positions offered by the available discourses made it possible to create a 
preferred identity (II). These discursively created identities can be viewed as a way of 
defining an undesirable situation, thereby legitimizing the actions taken. The various 
identities led to consequences and effects such as loss of autonomy, the use of force, 
humiliation and exclusion. The construction of identities was connected to various 
beliefs about older persons (III). Beliefs define what actions are possible and legitimate 
in a certain context as well as forming the basis for the articulation of problems, thus 
studying such expressions made it possible to explore beliefs. The articulated problems 
were viewed as a way to create boundaries, indicating certain possible and relevant 
solutions. When the care providers talked about the interactions, they presented them as 
being due to a difficult and unavoidable problem related to the illness, caring for the 
body, competence and profession as well as social order (IV).   

The discursive struggle, competence, power, powerlessness, resistance, identity 
constructions, justification and quality of care are reflected upon and discussed. The 
analysis of the care providers’ narratives has made it possible to disclose how discourses 
concur and compete in order to give meaning to concrete social interactions involving 
violence. It has also been possible to show how to describe, understand and resist as well 
as to legitimize and justify the actions performed in relation to such interactions. The 
narratives opened up possibilities to study practices that are talked about as natural. The 
things that the care providers narrated about have been regarded as manifestations of 
discourses. Discourses produce certain versions of the interactions, victims and 
perpetrators, but it must be borne in mind that these are just a few among many possible 
versions, which are constantly changing.  
 
 
Keywords: aged, care providers, discourse analysis, institutional care for older people, 
narrative analysis, narratives, positioning theory, qualitative description, social 
constructionism, violence. 
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PRESENTATION AV AVHANDLINGENS JAG 
 
I augusti 1980 började jag arbeta i äldreomsorgen som timanställd vikarie på ett 
sjukhem. Jag minns första kvällen – hur handfallen jag kände mig, hur 
oförberedd jag var på de uppgifter jag ställdes inför. Parallellt med mitt arbete 
utbildade jag mig först till undersköterska och sedan till sjuksköterska. En 
tillbakablick på mina 17 år i äldreomsorgen säger mig att jag fler än en gång har 
deltagit i våldshändelser av olika slag, både som offer, som förövare och som 
vittne. Då reflekterade jag emellertid inte över händelserna som våldshändelser. 
Så här efteråt har jag en känsla av att jag inte alls reflekterade över händelserna. 
De bara hände. 
 
Mina reaktioner och reflektioner kring händelserna började när jag arbetade som 
assistent med datainsamling i forskningsprojektet Våld i samband med vård och 
omsorg (VIV). Bland annat, på ett av boendena fanns en äldre dam med 
demenssjukdom som var aggressiv och rapporterades av personalen som 
förövare i flera våldshändelser. Den äldre damen vägrade att flytta från sitt eget 
boende till det särskilda boendet när hon enligt andras bedömning inte klarade 
sig hemma längre. En dag när hon åkte till dagverksamheten åkte hennes 
anhöriga samtidigt hem till henne och packade hennes möbler och tillhörigheter. 
När färdtjänsten skulle skjutsa hem damen från dagverksamheten gick färden 
mot det särskilda boendet istället för mot det egna hemmet hon lämnat tidigare 
samma morgon. Det var lätt att, fler än en gång, moralisera över att flyttningen 
genomfördes på detta sätt, mot hennes vilja men också ”bakom ryggen” på 
henne.  
 
Hösten 2001 bedömdes min mamma, då 64 år och med en relativt långt 
framskriden demens, inte kunna klara sig hemma längre. I mars 2002 fick hon 
en plats på ett särskilt boende men vägrade flytta. Hon åkte till sin syster några 
dagar och under tiden packade jag hennes möbler och tillhörigheter. När hon 
åkte hem från sin syster gick färden mot det särskilda boendet istället för tillbaka 
till det egna huset som varit hennes hem sedan 25 år. Jag visste när mamma gick 
ut genom dörren den där dagen att hon aldrig skulle återvända ”hem”. Det visste 
inte hon. 
 
Min erfarenhet från våld är alltså inte bara en forskningserfarenhet. Jag har 
också varit involverad, både som yrkesverksam och närstående, i situationer där 
handlingar som utförts av mig skulle kunna betraktas som våld.  
 
Mina reflektioner och upptäckter som forskningsassistent och så småningom som 
anhörig fick mig att fundera över vem som har rätt att fatta beslut och bestämma 
över vem. Hur kan vissa beslut och handlingar framstå som självklara och andra 
som helt omöjliga? Vilka normer och värderingar finns bakom beslut som fattas? 
Hur kommer det sig att vi inte ens reflekterar över att tvång kan betraktas som en 
våldshandling? Hur är det möjligt att det självklara tycks vara att hålla fast och 
duscha någon mot dennes vilja? Under en forskarutbildningskurs presenterades 
bl.a. Foucaults tankar och idéer om olika diskurser, om att säga också är att göra, 
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om naturliggörande och om möjlighetsvillkor. Mitt intresse väcktes och dörren 
till diskursernas värld öppnades, en för mig spännande och helt ny värld. Att 
studera relationen mellan språk och det våld som förekom i särskilda boenden för 
äldre blev för mig en möjlig väg för att öka förståelsen kring mina funderingar.   
 
Nu, hösten 2008, efter dryga sju år som närstående till någon som bor i särskilt 
boende och en avhandling senare ser jag på framtiden med tillförsikt. Som 
närstående har jag upplevt det goda exemplet på äldreomsorg där trygghet, 
värdighet och respekt funnits både i interaktionerna med mamma men också 
med mig som närstående. Avhandlingsarbetets utgångspunkt har utgjorts av de 
icke goda exemplen, de interaktioner där tryggheten, värdigheten och respekten 
gått förlorad. Avhandlingsarbetet har framför allt fått mig att förstå att det som 
sker i interaktionerna mellan vårdare och äldre inte är isolerade händelser enbart 
beroende av de involverade personerna. Istället behöver det som sker, förstås 
som social, kulturell och politisk praktik. Framtiden är full av möjligheter för oss 
att reflektera över våra sätt att tala och berätta om något och att ifrågasätta och 
även utmana våra föreställningar. 
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INTRODUKTION 
 
I omvårdnad finns en etisk dimension som handlar om respekt för mänskliga 
rättigheter, för värdighet och för rätten till att bli behandlad med respekt i den 
dagliga omvårdnaden. Omvårdnaden ska vara respektfull (International Council 
of Nurses 2006). Denna etiska dimension finns också formulerad i svenska 
politiska dokument om äldreomsorg.  
 
I kommunalt särskilt boende för äldre bor personer som inte längre kan få den 
vård och omsorg de behöver tillgodosedd i det egna hemmet. I den lagstiftning 
som reglerar verksamheten i särskilda boenden betonas trygghet, värdighet och 
respekt för den enskildes självbestämmande och integritet (Hälso- och 
sjukvårdslagen HSL 1982:763 och Socialtjänstlagen SOL 2001:453). Detta 
betonas även i slutbetänkandet av utredningen om bemötande av äldre där vi kan 
läsa 
 

”Respekten för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet måste ha en fast 
grund i ett medvetet val av människosyn: Alla människors lika värde och lika rätt. Att på 
djupet införliva synsättet och kunna dra slutsatserna av det i vardagens återkommande 
uppgifter är en etisk-moralisk utmaning för enskilda medarbetare och för äldreomsorgen 
som verksamhet/organisation. Insikter och förståelse sätts på prov när principerna skall 
omsättas i vårdens och omsorgens handlingar.” (SOU 1997:170, s.26) 

 
Trots denna betoning och trots goda ambitioner i vardagens återkommande 
uppgifter om att hjälpa och göra gott så förvandlas gott till ont, från den enskildes 
självbestämmande och integritet med trygghet, värdighet och respekt till 
interaktioner mellan vårdare och de äldre där makt och gränser för tolerans 
överskrids och där både vårdare och äldre utsätts för och utövar våld och där 
roller som offer och/eller förövare uppstår. Även om våldet har fokuserats både i 
nationella och internationella studier, i särskilda boenden respektive inom 
institutioner som motsvarar särskilt boende i Sverige, måste kunskapen om de 
våldshändelser som förekommer inom dessa boenden för äldre betraktas som 
ringa. Den kunskap som finns är i huvudsak genererad från kvantitativa studier 
med fokus på bl.a. förekomst, vem som är utsatt, vilken typ av våld som 
förekommer, möjliga orsaker, upplevelser och hur händelserna hanteras (t.ex. 
Saveman, Åström, Bucht & Norberg 1999; Åström, Bucht, Eisemann, Norberg & 
Saveman 2002). Kunskap har även genererats genom observationer och 
intervjuer och har då handlat om iakttagelser av tvång och bristande samarbete 
samt upplevelser av maktlöshet hos personal (t.ex. Graneheim, Norberg & 
Jansson 2001). 
 
Ett ännu outforskat område är relationer mellan våld i särskilda boenden för 
äldre och det språk som används. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
spelar vårt språk, hur vi uttrycker oss, de begrepp och kategorier vi använder, en 
aktiv roll i konstruktionen av vår värld, våra identiteter, sociala relationer och 
interaktioner. Vårt språk antas ha betydelse för hur vi uppfattar, förstår och 
utövar omvårdnad och fenomen som våld, offer och förövare antas vara sociala 
fenomen som konstrueras i diskursiva processer. Hur vi talar och tänker om t.ex. 
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äldre personer som bor i särskilda boenden och som är involverade i det våld som 
förekommer, får konsekvenser för hur vi bemöter dessa människor (jfr. Burr 
2003). Den här avhandlingen fokuserar på relationer mellan det våld som 
förekommer och det språk som används genom att studera vårdares berättelser 
om våldshändelser som de själva varit involverade i.  
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VÅLD  
 
I en avhandling som fokuserar på relationen mellan språk och praktik blir den 
egna begreppsanvändningen extra viktig. Våld är ett svårdefinierat begrepp som 
kan omfatta andra liknande begrepp som t.ex. misshandel, övergrepp och 
trakasseri. Sådana begrepp som har gemensamma drag kan i enlighet med 
Wittgensteins (1953) tanke, betraktas som ”familjelika”.  
 
I flera studier om våld inom särskilda boenden så framförs att våld är något som 
kan uppfattas och bennämnas på många olika sätt (t.ex. Hirst 2000; Payne & 
Fletcher 2005). Uppfattningar om vad som är att betrakta som våld är subjektiva. 
Uppfattningarna är beroende av den enskildes egna erfarenheter och vad som 
anses vara våld ligger i betraktarens öga (Grafström, Norberg & Winblad 1993; 
Isaksson, Åström & Graneheim 2008). 
 
Filosofen Gert (1996) menar att våld kan ha två olika betydelser som ofta 
förekommer tillsammans men som det är viktigt att hålla isär. Våld kan för det 
första vara en handling utförd av en person mot en annan person i avsikt att 
skada den andre, dennes egendom eller att inkräkta på personens frihet. Denna 
betydelse involverar alltid en annan person, en person som anses vara moraliskt 
skyddad. I den andra betydelsen behöver våld inte ha med personer att göra. Det 
kan handla om starka naturkrafter, t.ex. en våldsam storm eller om ett våldsamt 
beteende hos en person. Våld i den första betydelsen behöver inte vara våldsamt i 
likhet med våld i den andra betydelsen. Det är t.ex. möjligt att lugnt och stilla 
förgifta någon och därigenom döda honom. Vidare menar Gert (1996) att våld 
innefattar att skada eller försöka att skada. Skadan kan vara dödsfall, fysisk och 
psykisk smärta, handikapp/svaghet/invaliditet (blindhet, frakturer, missbruk, 
fobier), frihetsberövande (inlåsning, fysiska begränsningsåtgärder, farmakologisk 
behandling utan medgivande), begränsning/förlust av möjlighet till nöje och 
glädje (för lågt ljud på TV). Skadan eller skadorna kan uppstå i lindrigare eller 
allvarligare grad. Gemensamt för skadorna i det här fallet är att människor som 
beter sig förnuftigt undviker dem om de inte har en giltig anledning att inte göra 
det. De undviker också en betydande ökning av risken för att skadorna ska 
uppstå. Gert (1996) menar även att våld i vissa fall kan rättfärdigas. Även om en 
läkare som opererar genom sina handlingar orsakar smärta hos patienten räknas 
inte detta som våld. Läkaren är medveten om att han orsakar smärta men 
eftersom avsikten är att gagna patienten kan handlingarna rättfärdigas. Att direkt 
och medvetet orsaka skada kräver ett rättfärdigande, vilket begränsar vem som 
kan utföra handlingarna. Endast ”moral agents”, d.v.s. de som vi kan betrakta 
som (åtminstone delvis) ansvariga för sina handlingar, kan begå våldshandlingar. 
Djur kan inte utföra våldshandlingar eftersom de inte kan hållas ansvariga och 
därför inte heller är ”moral agents”. Vidare menar Gert (1996) att våld aldrig har 
medgivits från den som skadas, att det inte går att samtycka till våld och att våld 
inte är ett naturligt inslag i vård. Gert (1996) definierar våld som ”Violence is an 
intentional or knowing attempt by a moral agent to directly cause harm, i.e., 
death, pain, disability, loss of freedom or pleasure, to someone who is protected 
by morality without the consent of that person” (s. 74).  
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Inom allmänpsykiatrisk kontext har det våldsamma mötets fenomenologi erfaret 
ur vårdare och yngre patienters perspektiv studerats av Carlsson (2004). Hon 
menar att det handlar om beröring och att det är avsikten bakom beröringen som 
ger den betydelse. Beröring som inte har en vårdande avsikt kan ge näring åt våld 
men våld får framför allt sin näring ur icke-beröring, vårdare och patienter berör 
inte och berörs inte av varandra. Beröring ses därmed som ett kraftfullt redskap 
för att förhindra negativ utveckling av våldsamma möten. Risken, menar 
Carlsson, minskar för att våldsamma möten uppstår när vårdare möter patienter 
i ett ”naket” möte, dvs.  
 

”ett rättframt och oförställt möte där patienten erfar en oinskränkt aktning för sig själv som 
människa. I det ’nakna’ mötet finns en vårdare som är närvarande, och som uppriktigt 
förmår att ge av sig själv och därmed också låta sig bli berörd. Det ’nakna’ mötet erbjuder 
en ärligt menad inbjudan till patienten som kan känna sig säker på att vårdaren verkligen 
vill väl” (s. 48). 

 
Det centrala i Gerts (1996) definition är avsikten att skada. I Carlssons (2004) 
beskrivning av det centrala i våldsamma möten är avsikten, eller snarare bristen 
på avsikt en annan än att skada. Det handlar istället om bristen på vårdande 
avsikt. Avsikten, tanken bakom handlingar som utförs eller inte utförs är hos 
dessa båda författare av central betydelse för om handlingar uppfattas som våld 
eller inte.   
 
Socialantropologen Johns och medarbetare (1991) har studerat våld som 
händelse och menar att våld kan ses som en social interaktion som är mer än 
bara en handling. Handlingen är formen för våldet – en interaktion där minst två 
personer är involverade och där den ena överskrider den andres personliga 
gränser. Våldet har också ett innehåll som kan tolkas och värderas från flera 
perspektiv som vittnets, offrets och/eller förövarens. Tolkningen och värderingen 
tillsammans med en bedömning av handlingen görs utifrån individens kunskaper 
och erfarenheter, men den är inte bara individuell den är också beroende av 
situationen och de rådande sociala omständigheterna. Genom att betrakta och 
studera våld som en social interaktion får inte avsikten bakom handlingarna 
någon central plats. Istället omfattas ett större perspektiv genom att de olika 
involverade parternas perspektiv belyses och situationen kan sättas i ett större 
socialt sammanhang.  
 
Olika sätt att tala om och beskriva verklighet och sociala fenomen är av vikt för 
hur olika handlingar och interaktioner kommer att uppfattas av andra. Förutom 
att tala om våld som något avsiktligt kan våld framställas som ett socialt problem 
eller som ett kriminellt problem (Payne & Fletcher 2005) och det kan finnas olika 
anledningar till att våld talas om och beskrivs på ett visst sätt. Åkerström (2002) 
har fokuserat och diskuterat hur sjukhemspersonal berättade om och diskursivt 
konstruerade handlingar som slag, nyp, knytnävsslag och andra aggressiva 
handlingar på ett sätt som placerade dem utanför vad som betraktades som våld 
och hur de istället konstruerade dessa handlingar som något som ansågs vara 
mer normalt och accepterat.  
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…”ways of talking about physical aggression – using the word violence or not – is not an 
issue of sophistry. Wording holds important consequences. The very process of identifying 
someone or some acts as “violent” is inherently exclusionary: the actor is cast as deviant 
and made subject to more severe sanctions than if the acts were labeled “not violent”. We 
can hence assume that in some situations one wants to avoid pushing persons outside the 
boundary of normalcy and of continued acceptance. Placing elderly patients’ violence 
outside the boundaries of violence means that the elderly remain “care recipients”, the staff 
“caregivers”, and the nursing home a “caring context”. (Åkerström 2002, p. 516-517) 

 
I den här avhandlingen betraktas våld som ett socialt fenomen som kan studeras i 
diskursiva praktiker. Det våld som studeras har förekommit i sociala 
interaktioner i särskilda boenden för äldre där våldet riktats både mot de äldre 
och mot vårdarna. Genomgående används begreppet våld (eng. violence) och då 
avses fysiska, psykiska, sexuella, ekonomiska eller andra handlingar (t.ex. 
etniska, religiösa) som upplevs kunna medföra risk för eller leda till skada för den 
som utsätts för våldet. Även vanvård och försummelse avses. Både lindriga 
situationer lika väl som allvarliga inkluderas. Det centrala i detta sätt att beskriva 
våld är inte avsikten att skada. Det centrala är skadan. Det kan vara en 
uppkommen synlig skada men det räcker med att någon riskerar att utsättas för 
skada. Vad som är våld förläggs till ”betraktarens öga” som vittne, som den som 
utför handlingar eller som blir utsatt för handlingar.  
 
Även vanvård inkluderas här i beskrivningen av vad som antas vara våld. Våld 
mot äldre benämns ofta som ”övergrepp mot äldre” (eng. elder abuse) och antas 
vara ett svårdefinierat problemområde (Erlingsson 2007). I en studie där äldre 
personer tillfrågades om hur de uppfattade ”övergrepp mot äldre” visade det sig 
att de uppfattade detta som åldersdiskriminering, brott, övergrepp på en 
samhällelig nivå och vanvård inom äldreomsorg (Erlingsson, Saveman & Berg 
2005). Att övergrepp mot äldre innefattar även vanvård framförs också i en 
sammanställning med fokus på bl.a. hur vanvård relaterar till omvårdnad av 
personer med demenssjukdom både i eget boende och särskilt boende (Saveman 
2007).  
 
Gert (1996) menar i sin beskrivning att våld i vissa fall kan rättfärdigas, vilket jag 
instämmer i, men det innebär därmed inte att det inte är våld utan i så fall är det 
istället ett ”rättfärdigat våld”.  I enlighet med Gert antar jag också att våld inte är 
ett naturligt inslag i vård. Jag utgår från en humanistisk människosyn där 
människan i grunden är god och antar att de som är involverade i våldshändelser 
i särskilda boenden för äldre skulle undvika att bli involverade i våld om de 
kunde. Om de upplevde att de hade andra handlingsalternativ skulle de bete sig 
på ett sätt så att våld inte uppkom.  
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SVENSK ÄLDREOMSORG OCH SÄRSKILT BOENDE 
 
Äldre personer i Sverige ska ha möjligheter att leva aktiva liv med inflytande både 
i samhället och i den egna vardagen. De äldre ska också ges möjlighet att åldras i 
trygghet med bevarat oberoende (SOL 2001:453).  
 
Den politiska ambitionen att tillhandahålla äldreomsorg med hög kvalitet visas i 
de formuleringar och den begreppsapparat som används i lagstiftning, offentliga 
utredningar och andra liknande dokument. Formuleringarna och de använda 
begreppen speglar samhälleliga föreställningar om vad som betraktas som god 
vård och hur en sådan definieras (jfr. Mörkenstam 1999). Äldreomsorgen 
regleras i huvudsak av Socialtjänstlagen (SOL 2001:453) och Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL 1982:763). En grundläggande socialpolitisk princip som 
gäller även för svensk äldreomsorg är normalisering. Normalisering innebär att 
den enskilde så långt som möjligt ska kunna vara som andra, ha det som andra 
men också ha rätt att vara sig själv. En annan grundläggande princip är 
människovärdesprincipen som innebär att människan alltid under alla 
förhållanden betraktas och behandlas som den hon är i sig och inte i egenskap av 
det hon har eller gör (Socialstyrelsen 2006). I de grundläggande principerna för 
svensk äldreomsorg betonas vikten av att respektera trygghet, värdighet, 
integritet och rätten till självbestämmande (HSL 1982:763; SOL 2001:453; SOU 
1997:170; SOU 2008:51).  
 
Syftet med kommunal äldreomsorg är att säkerställa möjligheter för äldre 
personer att leva normala och oberoende liv oavsett om de lever i särskilt boende 
eller i eget ordinärt boende. I särskilt boende finns personal dygnet runt och här 
bor personer som bedömts ha stora vårdbehov. År 2006 var det ca 7 % av 
Sveriges invånare över 65 år som bodde i särskilt boende (The Swedish Institute 
2007). År 2007 hade den siffran sjunkit till 5 %, men då var det istället fler som 
erhöll hemtjänst och även stödet till närstående hade ökat. Vissa kommuner hade 
också omvandlat serviceboende till seniorboende och denna boendeform räknas 
inte till särskilt boende (Socialstyrelsen 2008). 
 
Ett grundläggande antagande för särskilt boende är att där finns äldre personer 
som är i behov av vård och omsorg dygnet runt och att dessa personer inte klarar 
sig själva i annat boende. Sådana samhälleliga föreställningar om äldre som 
social grupp medför och skapar förutsättningar för en äldreomsorgspolitik där 
gruppen av äldre tillskrivs vissa karakteristika som skapar nödvändighet och 
legitimering av vissa handlingar (t.ex. Burr 2003; Mörkenstam 1999). För att få 
bo i särskilda boenden krävs behovsbedömning (The Swedish Institute 2007). 
Som exempel, när en äldre person själv upplever eller av andra uppfattas som att 
hon inte klarar sig själv hemma längre görs en behovsbedömning som ligger till 
grund för beslutet om personen beviljas plats i särskilt boende eller inte. De 
grundläggande kriterierna för bedömningen av behov av särskilt boende är den 
enskildes fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga 
(Socialdepartementet 2006). Genom att personen uppfyller vissa kriterier så 
kvalificerar hon sig för att flytta eller inte flytta. Bedömningen om när någon 
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klarar sig själv eller inte vilar på samhälleliga föreställningar om vad det innebär 
att klara sig själv.  
 
Under de senaste tio åren har det skett förändringar på olika sätt vad gäller de 
olika boendeformerna för äldre personer. Benämningen särskilt boende omfattar 
det som tidigare benämndes sjukhem, servicehus, ålderdomshem och 
gruppboenden för personer med demenssjukdom. Numera benämns särskilt 
boende även som permanent äldreboende eller korttidsboende (Socialstyrelsen 
2008). Den struktur som fanns före Ädelreformens genomförande fanns till stor 
del kvar år 2002 då de allra svårast sjuka och mest hjälpbehövande vårdades på 
sjukhem medan det i servicehus fanns äldre personer som inte behövde någon 
hjälp av kommunen alls. Problem kunde uppstå när den som flyttade in i ett 
servicehus hade större vårdbehov än vad den boendeformen var planerad eller 
hade förutsättningar för (Socialstyrelsen 2002). De olika boendeformerna har 
numera blivit mer och mer lika båda vad gäller utseende och inriktning. 
Ambitionen har varit att de ska vara så hemlika som möjligt och den äldre har 
möjlighet att ta med och möblera med egna möbler (se t.ex. Wijk 2004). I den 
nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg av äldre från 2005 angavs att 
det då fanns närmare 3000 personer som bodde i flerbäddsrum med någon man 
inte valt själv att bo med (Socialdepartementet 2006). Andelen av kommunernas 
äldreboenden som utgörs av gruppboenden för personer med demenssjukdom 
där det bor högst 10 personer uppgick år 2007 till ca 20 % (Socialstyrelsen 
2008).  
 
Alla som vill bo i särskilt boende har inte möjlighet till detta och i den nationella 
utvecklingsplanen för vård och omsorg av äldre konstaterades att tillgängligheten 
bör öka och att ett särskilt stöd för ny- och ombyggnad behövs 
(Socialdepartementet 2006). En äldreboendedelegation har tillsatts med 
uppgiften att analysera och föreslå åtgärder för utveckling av särskilda boenden 
för personer med omfattande omvårdnadsbehov och en mellanform av särskilt 
boende för personer med behov av trygghet och gemenskap (Regeringen 2006). 
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FORSKNINGSÖVERSIKT 
 
Internationellt har våld inom institutioner som motsvarar svenskt särskilt 
boende för äldre fokuserats i studier från USA (Payne & Fletcher 2005; Pillemer 
& Moore 1989; Sengstock, McFarland & Hwalek 1990), Canada (Goodridge, 
Johnston & Thomson 1996; Hirst 2000), Storbritanien (Clough 1999; Lee-
Treweek 1994), Tyskland (Georgen 2001), Israel (Lowenstein 1999), Nya Zeeland 
(Weatherall 2001) Australien (Hegney, Eley, Plank, Buikstra & Parker 2006) och 
Norge (Malmedal, Ingebrigtsen & Saveman in press). Daglig förekomst av våld i 
motsvarande boenden för äldre har påvisats i flera av länderna t.ex. Storbritanien 
(Badger & Mullan 2004), USA (Pillemer & Moore 1990), Canada (Wierucka & 
Goodridge 1996) men också i Sverige (Åström et al. 2002). Det är dock svårt att 
ge en generell redovisning eller att göra jämförelser eftersom den tidigare 
forskningen på området fokuserat ämnet utifrån olika definitioner (för översikt 
av olika definitioner se t.ex. Viitasara 2004), ur olika perspektiv och med olika 
metoder. Dessutom skiljer sig institutioner och organisationer av äldreomsorgen 
åt i olika länder och i olika kulturer (Wierucka & Goodridge 1996).  
 
Både i fokus och i presentation av resultat finns en tydlig gränsdragning i den 
tidigare forskningen som gäller vem våldet riktats mot. Våldet har till stor del 
både fokuserats och presenterats som riktat mot en part, dvs. antingen som våld 
mot de äldre som bor i det särskilda boendet (eng. elder abuse) eller som våld 
mot personalen som arbetar där. Den tidigare forskningen kan sägas ha ett 
tydligt offer- alternativt utsatthetsperspektiv.  
 
 
Våld mot äldre 
 
I Sverige genomförde Socialstyrelsen (1995) en undersökning där de fann att de 
flesta av dem som utsattes för övergrepp i särskilt boende var kvinnor över 80 år 
med ett eller flera handikapp, att de flesta övergreppen skedde på sjukhem och 
var av fysisk karaktär. Vidare fann de att de som begick övergreppen till största 
delen var kvinnor, många med fast anställning inom vård och omsorg. Orsakerna 
till övergreppen som angavs i enkäterna var t.ex. vantrivsel med arbetet, 
otillräckliga kunskaper om arbetsrutiner, irritation eller ilska p.g.a. att den 
boende visat aggressivt beteende eller vägrat samarbeta. I en annan svensk studie 
om våld mot äldre i svenska särskilda boenden framkom att elva procent av 
vårdpersonalen (n=499) kände till händelser av våld mot de äldre och två procent 
av vårdpersonalen medgav att de själva hade begått övergrepp mot en äldre 
vårdtagare under den angivna 12-månadersperioden. Även här var fysiskt våld 
vanligast förekommande (74 %) tätt följt av psykologiska övergrepp (71 %) och 
därefter vanvård och försummelse (56 %). Ofta förekom fler än en typ av våld vid 
samma tillfälle (Saveman et al. 1999). I andra kvantitativa studier inom 
motsvarande internationella institutioner har det våld som förekommit mot de 
äldre även handlat om t.ex. infantilisering, försummelse och/eller 
förolämpningar (Beaulieu 1992; Pillemer & Finkelhor 1988; Pillemer & Moore 
1990).  
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I kvalitativa studier har observationer visat att våld mot de äldre kan förekomma 
i omvårdnadssituationer vid t.ex. uppstigning och påklädning på morgonen eller 
att tvång använts för att få de äldre att duscha (Hallberg, Holst, Nordmark & 
Edberg 1995; Skovdahl, Larsson Kihlgren & Kihlgren 2003). I uppföljande 
reflektiva dialoger har personalen berättat att de upplevt maktlöshet och att de 
upplevde sig vara utan handlingsalternativ i de olika situationerna (Graneheim, 
Norberg & Jansson 2001). Vid andra observationer har mer subtila övergrepp 
som fråntagande av självbestämmande, isolering och avhumanisering upptäckts 
(Lee-Treweek 1994; Meddaugh 1993). 
 
Kända faktorer som antas vara av betydelse när personal utövar våld mot de äldre 
är personalens stressiga arbetssituation, negativa attityder, utbrändhet, låg-
status-yrke som relateras till låg lön, låg utbildningsnivå hos personalen och 
kvinnodominans på arbetsplatsen (Georgen 2001; Pillemer & Moore 1989; 
Wierucka & Goodridge 1996). 
 
 
Våld mot vårdare 
 
Våld mot vårdare i särskilda boenden, eller inom motsvarande internationella 
institutioner för äldre har studerats av många (t.ex. Isaksson 2008; Josefsson, 
Sonde & Robins Wahlin 2007) och med både kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Fyrtio procent av vårdpersonalen (n=506) i en svensk studie angav att 
de själva varit utsatta för våld från vårdtagare och 18 % att de utsattes dagligen 
under samma period. Fysiskt våld var vanligast (75 %) och psykiskt våld förekom 
i betydligt mindre omfattning, 12 %. Det var en större andel vårdpersonal som 
arbetade på sjukhem som rapporterade våld i jämförelse med andelen 
vårdpersonal som arbetade i andra miljöer. Vårdarna utsattes för t.ex. slag, nyp, 
hot, sparkar och/eller bett från de äldre (Åström et al. 2002). Att vårdare blivit 
utsatta för sådana handlingar har framkommit i andra studier (Goodridge, 
Johnston & Thomson 1996; Josefsson, Sonde & Robins Wahlin 2007; Åkerström 
2002).  
 
I intervjuer med vårdpersonal på sjukhem och psykogeriatriska avdelningar om 
deras möten med våld konstaterades att personalen inom denna kontext, som 
ofta var utsatt för fysiskt våld, i låg grad var benägna att uppfatta det som de 
utsattes för som våld. Flera ansåg att de kunde bemöta och förstå den fysiska 
aggressiviteten från de äldre som de utsattes för. Det var dock svårare att klara av 
att bli utsatt för aggressiva uttalanden. Aggressivitet från de äldre förekom 
framför allt vid situationer med ”integritetskränkande ingripanden” (Åkerström 
1991). I en annan studie när en äldre person använde fysiskt våld mot personalen, 
motsatte sig uppmaningar och hävdade sin egen vilja tolkades detta av forskarna 
som att den äldre försvarade och markerade gränsen för sin integritet 
(Graneheim, Norberg & Jansson 2001). De här interaktionerna mellan de 
involverade parterna skulle enligt Skovdahl och medarbetare (2003) kunna 
betraktas som en spiral, antingen negativ eller positiv, där makt på olika sätt 
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framstår som centralt. Antingen kan makten användas för att hantera situationen 
och nå målet eller för att försvara sig själv. 
 
I narrativa intervjuer med vårdpersonal med erfarenhet av aggressiva beteenden 
från vårdtagare med demenssjukdom framkom upplevelser av maktlöshet 
(Skovdahl, Kihlgren & Kihlgren 2003). Forskarna menade att för att en positiv 
interaktion mellan den äldre och personalen skulle kunna utvecklas behövde 
båda parter känna en balans mellan de krav som ställdes och den kompetens som 
behövdes för att uppfylla dessa krav, men också att parterna kunde uppleva att de 
var jämbördiga vad gällde makt. Förutom upplevelser av maktlöshet så har att bli 
utsatt för våld från de äldre också resulterat i upplevelser av sorgsenhet, ilska och 
otillräcklighet (Åström et al. 2002) samt oro, ångest, stress och frustration 
(Needham, Abderhalden, Halfens, Fischer & Dassen 2005). I en studie av Åström 
och medarbetare (2004) framkom även att våldet resulterade i känslomässig 
motvilja mot den äldre som utövat våldet och att våldet till stor del uppfattades 
som avsiktligt. Vårdarnas upplevelser av att ha blivit utsatta för våld har visat sig 
kunna variera från att de upplever sig överväldigade av motstridiga känslor som 
t.ex. ilska och förvåning till att de upplever en uppgivenhet inför det våld som 
förekommer (Isaksson 2008). Några samband mellan vårdarnas 
personlighetsdrag och utsatthet för våld har inte kunnat påvisas (Isaksson, 
Richter, Eisemann, Graneheim & Åström 2008). Ett vanligt sätt att hantera 
händelserna har visat sig vara informella samtal och diskussioner med kollegor i 
arbetsgruppen. Endast ett fåtal händelser har lett till formella samtal med 
arbetsledningen (Åström et al. 2004).  
 
Krävande och aggressiva beteenden hos personer som har demenssjukdom har 
relaterats till att våld förekommer (Hällgren Graneheim 2004; Skovdahl 2004). 
Men vid jämförelser vad gäller förekomst av hot och våld mellan specifik vård för 
personer med demenssjukdom och äldreomsorg generellt fann forskarna inga 
statistiska skillnader i förekomst mellan dessa olika vårdformer (Josefsson, 
Sonde & Robins Wahlin 2007). Andra faktorer som framförts som möjliga 
förklaringar till att äldre utövar våld mot personalen är att de äldre kan lida av 
depression, ha språk- och kommunikationssvårigheter, kognitivt nedsatt förmåga 
och att det kan finnas kulturella skillnader (Meddaugh 1993; Wierucka & 
Goodridge 1996).  
 
Våld och hot mot personal i geriatrisk vård, långtidsvård och kommunal 
äldreomsorg förekommer ofta och ur ett arbetsmiljöperspektiv utgör våldet ett 
problem (Arnetz, Arnetz & Petterson 1996; Menckel & Viitasara 2002). Arnetz 
och Arnetz (2001) fann indikationer på att vårdkvaliteten påverkades negativt på 
arbetsplatser inom hälso- och sjukvård där våld mot vårdpersonal förekom. På 
sådana arbetsplatser visade det sig att personalen uppgav lägre skattningar för 
handlingskraft, effektivitet i arbetet och deltagande i beslutsprocesser. Att våld 
mot vårdpersonal kan inverka på vårdkvaliteten uppmärksammas även i Åström 
och medarbetares (2002) kartläggning av förekomst av våld mot vårdpersonal 
från äldre vårdtagare i hemtjänst och särskilt boende.  
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Våld mot vårdare har också studerats i annan närliggande kontext. Hellzén 
(2000) har beskrivit att vårdare, som vårdade patienter med svåra psykiatriska 
symtom och provocerande beteenden, upplevde sig som offer och att de kände 
vanmakt i mötet med dessa patienter. Vårdarna skrämdes av sina egna mörka 
sidor i samband med att de upplevde vanmakt. Lundström (2006) studerade 
vårdares utsatthet och upplevelser i samband med våld i gruppbostäder för 
personer med utvecklingsstörning och fann att vårdares utbildning och 
anställningstid hade betydelse för risken för att bli utsatt för våld. Han fann också 
att vårdarna genom självreflektion strävade efter att skapa förståelse och 
perspektiv på de boendes beteenden och de egna upplevelserna i samband med 
utsatthet för våld. 
 
 
Underrapportering  
 
Även om våld i särskilda boenden för äldre har fått ökad uppmärksamhet både i 
forskning och i t.ex. massmedia under de senaste årtiondena finns det anledning 
att anta att det föreligger ett stort mörkertal gällande förekomst av 
våldshändelser i särskilt boende för äldre både nationellt och internationellt. 
Underrapportering är ett känt problem som tagits upp i flera studier och som 
förklarats med att händelserna, oavsett om våldet riktats mot de äldre eller mot 
vårdpersonalen, accepterats och betraktats som en del i arbetet eftersom det 
förekommit så gott som dagligen (Gates, Fitzwater & Meyer 1999; Goodridge, 
Johnston & Thomson 1996). Andra möjliga förklaringar till underrapportering 
som förts fram är att personalen upplever skam, inkompetens och misslyckande i 
relation till sin roll som professionell vårdgivare i samband med våldshändelser; 
att utsatt vårdpersonal använder distansering som hanteringsstrategi för att 
slippa må dåligt av händelserna eller att rapporteringen betraktas som en 
tidsödande handling (se Arnetz 1998). Ytterligare en möjlig förklaring till 
underrapportering kan vara att personalen inte identifierar handlingarna som 
våld (Åkerström 2002) och att den subjektiva bedömningen där vad som 
identifieras som våld ligger i betraktarens öga (Grafström, Norberg & Winblad 
1993; Isaksson, Åström & Graneheim 2008). 
 
Att inte identifiera handlingar som våld kan få andra konsekvenser än 
underrapportering, t.ex att handlingarna återupprepas. När subtila övergrepp 
som fråntagande av självbestämmande, isolering och avhumanisering 
observerats har diskussion förts i termer av att handlingarna kanske inte 
identifierades som våld och att det var därför personalen inte ändrade sitt 
beteende och därmed fortsatte handlingarna (Lee-Treweek 1994; Meddaugh 
1993). I en norsk studie (Malmedal, Ingebrigtsen & Saveman in press) har 
forskarna istället använt termen ”inadequate care” för att studera förekomst av 
handlingar som av andra benämnts som ”abuse, violence, neglect and 
maltreatment”. Termen “inadequate care” antogs vara en bättre beskrivning av 
ett negativt icke önskvärt beteende som förekom i dessa boenden, och 
fördelaktigare för att termen inte enbart antogs omfatta mer allvarligt och fysiskt 
våld. Svarsfrekvensen i studien var hög vilket antogs ha att göra med att 
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personalen inte var ovillig att rapportera handlingar som benämndes som 
inadekvat vård. Hur vi talar om våld, vilka termer och begrepp vi använder har 
betydelse dels för att synliggöra det våld som förekommer men också för att 
möjliggöra reflektion och ändrat beteende.  
 
 
Våld i samspel med omgivande kontext 
 
Det finns all anledning att anta att våld förekommer i samspel med omgivande 
kontext även om kontextuella faktorer som relaterar till våld i särskilda boenden 
sällan är direkt fokuserade i tidigare forskning. Sådant som kan bedömas höra till 
den omgivande kontexten, t.ex. arbetsmiljö och arbetsledning, behandlas som 
regel i förhållande till att våldet presenteras som mot någon part. Faktorer som 
framförts och som kan vara av betydelse för våldet är den dubbla naturen hos 
boendeformen som både eget boende och arbetsplats (Wierucka & Goodridge 
1996), förekomst av stress och konflikter (Georgen 2001), samt standardisering 
av vård och maktstrukturer (Wierucka & Goodridge 1996).  
 
 
Sammanfattning 
 
Våld i särskilda boenden har under de senaste årtiondena fått ökad 
uppmärksamhet i forskningen. Det mesta av den kunskap som berör området har 
genererats från incidensrapporteringar och kvantitativa retrospektiva studier. I 
övrigt har intervjuer, reflektiva dialoger och observationer använts för att 
ytterligare öka förståelsen om och kunskapen på området. Oavsett använda 
metoder presenteras det mesta av forskningen som våld mot en part, mot äldre 
eller mot personal, dvs. forskningen förs fram ur ett tydligt offerperspektiv. Olika 
typer av våld, möjliga förklaringar och orsaker, reaktioner, upplevelser och 
konsekvenser har presenterats. Våldet förekommer dagligen och ofta i samband 
med mer intima omvårdnadssituationer som vid hjälp med personlig hygien. 
Kontextuella faktorer har berörts mer indirekt.  
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MOTIV FÖR AVHANDLINGEN  
 
Våld i särskilt boende för äldre, eller motsvarande institutioner i andra länder, 
förekommer runt om i världen och kan därmed betraktas som ett internationellt 
problem. Våldet utgör en del av de äldres och personalens sociala verklighet och 
begränsningarna i det till stor del rådande ensidiga offerperspektivet inom 
forskningen på området har för länge sedan diskuterats och framförts av flera 
(Coyne, Reichman & Berbig 1993; Meddaugh 1993; Pillemer & Moore 1989; 
Pillemer & Moore 1990; Socialstyrelsen 1995). Trots detta kvarstår belysningen 
av området till stor del som våld mot en part. 
 
Utifrån en sådan belysning kan olika problemperspektiv lyftas fram. Ett sådant är 
det individuella beteendeperspektivet där problemet placeras hos den äldre 
personens beteende genom att dennes beteende fokuseras och presenteras som 
aggressivt, krävande (t.ex. Skovdahl 2004) eller störande (t.ex. Hällgren 
Graneheim 2004). Ett annat individuellt problemperspektiv är när problemet 
istället placeras hos personalen och dess beteenden, vilket har uppmärksammats 
utifrån ett moraliskt perspektiv bl.a. som skandaler i massmedia. Den personal 
vars beteende uppmärksammades som problematiskt blev utsedda till 
syndabockar och den personal som slog larm om missförhållanden utsågs istället 
till hjältar (Jönson 2006). Våld i särskilt boende för äldre har också fokuserats 
och presenterats som ett arbetsmiljöproblem (Arnetz & Arnetz 2001; Jönson 
2006; Viitasara 2004) och som ett kvalitetsproblem där det har visat sig att 
vårdkvaliteten påverkas i negativ riktning på arbetsplatser där våld förekommer 
(Arnetz & Arnetz 2001; Åström et al. 2002).  
 
Ett ännu outforskat område är relationer mellan våld i särskilda boenden för 
äldre och det språk som används. Fenomen som våld, offer och förövare kan 
betraktas som sociala fenomen som skapas i diskursiva processer, t.ex. samtal 
eller berättelser. Vårt språk, hur vi uttrycker oss, vilka begrepp och kategorier vi 
använder när vi talar och berättar spelar en aktiv roll i konstruktionen av vår 
värld, våra identiteter, sociala relationer och interaktioner. Det sätt som vi talar 
och tänker om t.ex. äldre personer som bor i särskilda boenden och som är 
involverade i det våld som förekommer, får konsekvenser för hur vi bemöter 
dessa människor. Vårt språk har inte bara betydelse för hur vi uppfattar, förstår 
och utövar omvårdnad utan också för hur vi löser eventuella problem som 
uppstår. Så som problem formuleras och berättas om sätter också gränser för hur 
dessa problem eventuellt kan lösas. Att studera språk och diskursiva processer 
kan öppna upp för nya perspektiv och nya sätt att förstå och möta det våld som 
förekommer. Diskurser får sociala konsekvenser och genom att identifiera och 
visa hur effekter av ideologier och makt arbetar, genom att studera språk och 
diskursiva processer kan föreställningar, värderingar, sätt att tänka och vår 
speciella syn på världen utmanas och alternativa formuleringar och 
konstruktioner kan komma fram (jfr. Burr 2003).   
 



 24 

ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH DELSYFTEN  
 
Avhandlingens övergripande syfte är att studera relationer mellan det våld som 
förekommer i särskilda boenden för äldre och det språk som används när våldet 
och involverade parter talas och berättas om.  
 
Avhandlingen omfattar fyra delarbeten som har utformats under arbetets gång. 
Arbetet med delarbete I har till stor del utgjort grund för övriga delarbeten. 
Resultatet i delarbete I visade att det fanns anledning att tänka på de involverade 
parterna som både offer och förövare och gav på detta sätt vägledning för syftet i 
delarbete II där involverade parters positioner ifrågasattes. Syftet i delarbete III 
motiverades av att texten i delarbete I inte bara innehöll beskrivningar av själva 
händelsen utan också utsagor och beskrivningar av de äldre, vilket väckte 
intresset för de äldres identiteter och dess konsekvenser. Syftet i delarbete IV 
motiverades av att texten även innehöll normativa utsagor med ”måste” och ”ska” 
som utan tydlig motivering tycktes ha avgörande betydelse för hur vårdarna kom 
att handla och talade om sitt handlande i interaktionerna med de äldre.  
 
 
Specifika syften för respektive delarbete: 
 
Delarbete I  att beskriva våldshändelser i särskilda boenden för äldre så som de 

berättades av vårdare som själva varit involverade i händelserna.  
 
Delarbete II att ifrågasätta de involverade parternas positioner, offer och   
  förövare, som fasta och dikotoma positioner genom att i en   
  vårdares berättelse utforska de involverade parternas olika   
  positioner och belysa de krafter och rörelser som fanns i relation till 
  att parternas positioner skiftade. 
 
Delarbete III att beskriva av vårdare diskursivt skapade identiteter för en äldre  
  person som utsatte vårdare för våld, samt att belysa konsekvenser  
  och effekter av de skapade identiteterna. 
 
Delarbete IV att beskriva hur vårdare diskursivt konstruerade och framställde  
  problem i relation till när våld förekom i interaktioner mellan dem 
  själva och äldre personer boende i särskilda boenden.   
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METOD 
 
 
Teoretiska utgångspunkter och analytiska redskap  
 
De olika teoretiska utgångspunkterna och analytiska redskapen som använts i 
avhandlingen vilar företrädesvis på socialkonstruktionistisk grund.  
 
 
Social konstruktionism 
 
Det finns inte ett sätt att definiera social konstruktionism men det finns fyra 
grundläggande antaganden som kan anges som gemensamma för det 
socialkonstruktionistiska fältet. Ett första antagande handlar om en kritisk 
inställning till självklar kunskap. Kunskapen vi har och som vi producerar om 
världen är inte en objektiv eller generell sanning utan endast en av många 
versioner av sanning. Det handlar om att förhålla sig kritisk till de kategorier vi 
använder när vi beskriver världen och förhålla sig till att andra kategorier och 
uppdelningar kan vara lika möjliga. Hur kommer det sig att äldre beskrivs som 
de gör och inte på något annat sätt? Ett andra antagande handlar om historisk 
och kulturell specificitet. Det sätt som vi kategoriserar, förstår och framställer 
världen är historiskt, socialt och kulturellt präglat, kan förändras över tid och kan 
variera mellan kulturer. Våra uppfattningar och representationer är föränderliga 
och kunde ha varit annorlunda, de är kontingenta. Vårt sätt att förstå världen är 
inte bättre än något annat, dvs. närmare sanningen än andra sätt att förstå och 
idéer om en sann verklighet utmanas. Synen på världen är antiessentialistisk, 
dvs. världen är inte förutbestämd och människor har inga inre ”essenser” (någon 
uppsättning äkta och stabila karakteristika). Den sociala världen konstrueras 
socialt och diskursivt. Ett tredje antagande handlar om sambandet mellan 
kunskap och sociala processer. Kunskap om världen skapas mellan människor. 
Vårt vetande, våra delade versioner av vetande, skapas i dagliga interaktioner 
mellan människor. Det är i sociala processer som vårt sätt att uppfatta världen 
skapas och upprätthålls. Vi delar uppfattningen om vad t.ex. dyslexi är. Delar vi 
också uppfattning om vad våldsamhet är? Hur ser vårt vetande om dem som bor i 
särskilt boende ut? Hur ser vårt vetande ut om vår relation till dem? Hur ser vårt 
vetande ut om närstående? Vilka försanthållanden gör vi? Ett fjärde antagande 
handlar om sambandet mellan kunskap och social handling. Beskrivningar eller 
konstruktioner av världen upprätthåller vissa mönster av sociala interaktioner 
och utesluter andra. Vissa former av handlingar blir naturliga och andra 
otänkbara. Vår konstruktion av världen är därmed bundna med maktrelationer 
eftersom de inbegriper vad som är tillåtet för olika människor att göra och hur de 
kan behandla andra. Våra föreställningar om och beskrivningar av olika fenomen 
har betydelse för hur vi agerar. Det är skillnad på att beskriva aggressivitet som 
ett beteende som den äldre är ansvarig för (dvs. kan kontrollera sin aggressivitet 
och också skuldbeläggas för sitt beteende) och att se beteendet som orsakat av 
sjukdom. Om aggressiviteten betraktas som orsakat av sjukdom blir det möjligt 
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för den äldre att få behandling för sin sjukdom (jfr. Burr 2003; jfr. Winther 
Jørgensen & Phillips 2000). 
 
 
Språk och diskurs 
 
I linje med strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi går vårt tillträde 
till verkligheten genom språket men språket spelar också en central roll i vår 
konstruktion av verkligheten. Beroende på hur vi uttrycker oss skapas 
representationer av verkligheten, av oss själva och andra. Vårt sätt att tala om 
omvärlden, våra identiteter och sociala relationer är inte en neutral avspegling 
utan det spelar en aktiv roll i skapandet och i förändringen av dem. Språk är mer 
än ett sätt att uttrycka sig. Det är en social handling och det är diskurser som 
anger vilka sociala handlingar som är möjliga och relevanta i en given situation 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000).  
 
Vårt språk är strukturerat i mönster eller diskurser och får sin betydelse genom 
diskurser. Olika diskurser ger olika betydelser, dvs. betydelser kan skifta från 
diskurs till diskurs. En diskurs kan sägas vara ”ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 
s. 7). Diskurser är yttranden och antaganden som kan identifieras i muntlig och 
skriftlig kommunikation. Det är också en term som används för att benämna den 
praktik (göra) som frambringar en viss typ av yttranden, t.ex. en 
omvårdnadsdiskurs eller en medicinsk diskurs. I diskurser kan också inkluderas 
sådant som inte är explicit i kommunikationen, t.ex. idéer, maktrelationer, regler 
och villkor. Diskurser produceras i varje samhälle, de är insnärjda med makt och 
vetande och diskurs handlar om produktion av vetande genom språk (säga) och 
praktik (göra). Diskursproduktionen kontrolleras, väljs ut och organiseras utifrån 
ständigt pågående procedurer. I diskurserna får inte allt sägas, vad som helst får 
inte sägas när som helst och vem som helst får inte tala om vad som helst. 
Utestängningsprocedurer som förbud, uppdelning och förkastande, 
motsättningen mellan sant och falskt samt gallring bland de talande subjekten är 
exempel på detta (Foucault 1993; 2001). Diskursformationen kan beskrivas som  
 

”ett ständigt pågående spel mellan krafter i diskursen som strider om att få innesluta det 
för tillfället önskvärda och utesluta det icke önskvärda, och på så sätt skapa en ordning av 
vad som får sägas, vem som får tala och vad som hålls för sant. En ordning som skapas och 
upprätthålls av diskursiva maktrelationer och som får konkreta effekter på våra liv.”  
         (Fahlgren 1999, s. 24). 

 
Diskurser inte bara produceras de är också produktiva. De opererar via språket 
och skapar och formar på speciella sätt de objekt som de talar om, t.ex. vansinne, 
sexualitet, våld och äldreomsorg. Inom diskurser produceras också de subjekt 
som är bärare av diskurserna. Subjekten är ”subjected to” diskursen. Subjekten är 
figurer som personifierar och som bär den speciella formen av vetande som 
diskursen producerar, t.ex. den galne, den kriminella, den äldre, den våldsamme, 
offret eller förövaren (jfr. Foucault 2002b). Diskursiva mönster bevaras eller 
omskapas i diskursiva praktiker (Winther Jørgensen & Phillips 2000). På detta 
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sätt har diskurser konstruktiv makt. Det sätt som vi talar och tänker om 
mänskliga subjekt, t.ex. äldre personer som bor i särskilt boende och som är 
involverade i våldshändelser, har betydelse för hur vi bemöter dessa personer. 
Diskurser får sociala konsekvenser och genom att identifiera och visa hur effekter 
av ideologier och makt arbetar blir det möjligt att utmana värderingar och 
föreställningar och vår speciella syn på världen (Burr 2003).   
 
 
Berättelser och positionering 
 
Utan våra färdigheter kring berättande skulle vi inte kunna uthärda de konflikter 
och motsättningar som socialt liv genererar (Bruner 1990). Berättande är en 
kulturell grundform, d.v.s. ett ontologiskt villkor för socialt liv och det sociala 
livet är konstruerat som berättelser. En berättelse är en social handling och att 
berätta är en form av språklig kommunikation som vi lär oss redan som barn, 
som vi använder genom hela livet och som tycks vara en universell mänsklig 
aktivitet. Genom berättelser placerar vi oss i världen och berättandet blir därmed 
ett sätt att göra världen mer överskådlig och hanterbar. Att berätta är ett sätt för 
oss att skapa mening och göra våra erfarenheter begripliga. Ett sätt att få ta del av 
våra erfarenheter är att be oss berätta om vad vi har varit med om (Bruner 1990; 
Johansson 2005; Langellier 2001). 
 
Berättelser är konstruerade, kreativt skapade och fulla med antaganden och 
tolkningar. Sättet som en berättelse berättas på är en form av representation. 
Formen väljs av berättaren och indikerar villkoren för hur berättaren vill bli 
tolkad. Passerade händelser och handlingar konstrueras av berättaren i 
berättelsen för att göra anspråk på eller hävda en identitet. Berättelser är väl 
lämpade för studier av identitet och subjektivitet (Riessman 1993). Berättelser 
ger oss möjlighet att förstå andra människor. Genom berättelser kan vi förstå hur 
social verklighet konstrueras, hur sociala strukturer, relationer och identiteter 
skapas och omskapas samt hur människor ger sina liv mening. Att studera 
berättelser handlar om att synliggöra de tolkningsramar som människor 
rutinmässigt använder för att förstå sig själva och andra, att tolka andra 
människors tolkningar av sig själva och sin sociala värld (Johansson 2005; 
Riessman 1993). 
 
Den kunskap vi får om världen genom berättelser är inte en objektiv eller generell 
sanning. Berättelser är inte ett uttryck för hur det faktiskt är eller var. Den 
kunskap vi får är endast en av flera versioner av sanningen och varje enskild 
berättelse står öppen för en mångfald av tolkningar. Vidare är kunskapen socialt 
situerad, vilket innebär att det som förstås är kulturellt och socialt varierande och 
därmed också föränderligt. Kunskap och verklighet skapas socialt och diskursivt 
och är alltså inte på förhand givna. Kunskap och vårt sätt att uppfatta 
verkligheten skapas och omskapas genom social interaktion, genom att 
berättelser berättas (Johansson 2005; Winther Jørgensen & Phillips 2000). 
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I berättelser är individer ständigt engagerade i att positionera sig själva och 
andra, dvs. när det finns berättelser så finns det positionering. Positioneringen är 
knuten till den handling som finns i berättelser. En individ kan inta flera olika 
positioner i en och samma berättelse. Att inta olika positioner i samma berättelse 
används av berättaren för att hantera den situation hon eller han befinner sig i. 
Det är ett sätt för individen att göra situationer hanterliga och begripliga, för att 
förklara och förstå både eget och andras vardagliga beteende. Positionering är en 
diskursiv praktik som “can be understood as the discursive construction of 
personal stories that make a person’s actions intelligible and relatively 
determinate as social acts and within which the members of the conversation 
have specific locations” (van Langenhove & Harré 1999, s. 16).  
 
Berättelser kan studeras på olika sätt och berättelseforskning har använts inom 
flera discipliner och forskningsfält. För en översikt av svensk berättelseforskning 
se Öhlén och Frid (2004). I denna avhandling används både ett metodologiskt 
och ett ontologiskt förhållningssätt för att studera vårdares berättelser. Det 
metodologiska förhållningssättet innebär att berättelserna används som en källa 
eller väg till kunskap om erfarenheter av våldshändelser bland vårdare och av att 
vara involverad i sådana händelser. Berättelsen betraktas som en konkret 
språklig form som skiljer sig från andra språkliga former som t.ex. ett argument 
eller en predikan. Det ontologiska förhållningssättet innebär att berättandet i sig 
fokuseras. Berättelserna används för att förstå hur identiteter skapades och 
omskapades, hur berättaren genom att positionera sig själv och de olika 
karaktärerna i berättelsen, skapade mening och begripliggjorde sin verklighet. 
Berättelserna används också för att studera hur den sociala verklighet som inom 
särskilt boende för äldre innehåller våldshändelser konstruerades och hur 
problem som relaterades till dessa våldshändelser konstruerades. Det finns ingen 
tydlig gräns i användningen mellan de båda förhållningssätten (jfr. Johansson 
2005; jfr. Öhlén & Frid 2004).  
 
 
Identitet och identitetsskapande 
 
I social konstruktionism ifrågasätts den traditionella föreställningen om identitet 
som något som finns inne i individen, som en helhet, som något stabilt och med 
individen som ett självstyrande subjekt. Istället antas identiteter vara något som 
är föränderligt och som skapas i diskursiva processer genom att subjektet tar upp 
eller motstår de positioner som erbjuds i tillgängliga diskurser. Identiteter 
konstrueras av olika komponenter som t.ex. ålder, kön och olika beteenden. 
Dessa komponenter och dess betydelser konstrueras och legitimeras i diskurser 
som finns tillgängliga i vår kultur. Om en kvinna intar positionen som ”mamma” 
tillsammans med det förväntade beteendet som relateras till den positionen så 
kommer hon att bli identifierad som mamma. Eftersom identiteten är föränderlig 
och flera diskurser opererar samtidigt kan subjektet positioneras olika av olika 
diskurser. Genom att anta detta perspektiv på identitetsskapande följer att 
identiteter influeras av den situation som individen befinner sig. Om vi utsätts för 
våld från en annan person är det troligt att vi drar slutsatsen att den som utövade 
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våldet är en våldsam och aggressiv individ. Det våldsamma och aggressiva 
beteendet är specifikt till rådande situation och sådant som förstärker och 
underbygger just denna situation (Burr 2003). I en annan situation kan samma 
individ identifieras som någon annat. Detta innebär att ett subjekt kan ha flera 
identiteter beroende på vilka diskurser som finns tillgängliga (Burr 2003; 
Winther Jørgensen & Phillips 2000), t.ex. ”Jag är inte bara tandläkare. Jag är 
också mamma”.  
 
 
Binära oppositioner 
 
Även om en individ kan ha flera identiteter förhåller sig identiteterna till andra 
identiteter genom att du är någon i relation till någon du inte är. Syster förhåller 
sig till bror, mamma till pappa, ond till god, sjuk till frisk, osv. Om du är mamma 
är du inte pappa. De olika begreppen får på så sätt sin mening i relation till andra 
begrepp (Börjesson 2003). Sådana begreppsliga uppdelningar kallas binära 
oppositioner. Binära oppositioner är motsatspar som består av en principiell eller 
logisk motsättning, dvs. ömsesidigt uteslutande termer som antingen/eller, 
alternativt jämförande och värderande termer som mer/mindre. Användningen 
av binära oppositioner kan förstås som ett sätt att skapa ordning och struktur i en 
mer eller mindre kaotisk värld (Crowe 2005; Öresland 2008). Binära 
oppositioner är ett användbart analytiskt redskap för att upptäcka diskurser och 
bakomliggande dominerande föreställningar som i sin tur på så sätt kan utmanas 
och förändras.  
 
 
Diskursteori 
 
I diskursteorin, som syftar till att förstå det sociala som diskursiv konstruktion, 
kan i princip alla sociala fenomen analyseras med diskursanalytiska redskap. Det 
finns ingen skillnad mellan det diskursiva och det icke-diskursiva. Diskurser är 
materiella och alla praktiker är diskursiva. Det icke-diskursiva, det materiella, 
blir synligt när speciella grupper i samhället skiljer sig från andra grupper och 
denna skillnad leder till inte bara en språklig skillnad utan också till andra 
konsekvenser. Till exempel när äldre personer får egna byggnader som t.ex. 
seniorboende, särskilt boende, osv. Sådana boenden ses då som en del av den 
samhälleliga diskursen om äldre. Att det inte görs någon skillnad mellan det 
diskursiva och icke-diskursiva är av vikt när vi ska studera konkreta sociala 
fenomen som interaktioner där våld förekommer och de i våldet involverade 
parterna (Laclau & Mouffe 2001; Winther Jørgensen & Phillips 2000). 
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Design 
 
 
Projektet våld i vård och omsorg  
 
Avhandlingens utgångspunkt utgörs av projektet Våld i vård och omsorg (VIV) 
vars syfte var att belysa, beskriva och tolka situationer av våld i vård och omsorg, 
karakteristika hos vårdpersonal och vårdtagare, samt hur dessa faktorer 
relaterade till varandra och till utfallet av situationen. Datainsamlingen 
genomfördes inom valda geografiska områden i Kalmar och Umeå kommuners 
särskilda boenden för äldre. Under ett år ombads all tjänstgörande vårdpersonal i 
dessa områden (n=848) att rapportera händelser av våld som förekom på deras 
arbetsplatser. Totalt rapporterades 149 händelser. En telefonintervju med 
strukturerade frågor genomfördes med samtliga vårdare som hade rapporterat 
våldshändelser. Fortlöpande under datainsamlingsperioden valdes, utifrån 
informationen från telefonintervjun, 61 händelser för ytterligare uppföljning. De 
valdes med maximal variation (Polit & Hungler 1999, s. 298) utifrån typ av våld, 
typ av boende, involverade personer, våldets riktning samt manlig eller kvinnlig 
rapportör/involverad. De valda händelserna följdes upp med narrativa intervjuer 
(Mishler 1986) och ett antal instrument som fokuserade bl.a. 
personlighetskarakteristika, utbrändhet och arbetsklimat. De äldre personer som 
varit involverade i händelserna bedömdes bl.a. med avseende på ADL-status, 
kognitiv förmåga, beteendeförändringar och psykiatriska symtom. Uppgifter om 
de äldres medicinska diagnoser samt deras eventuella farmakologiska behandling 
inhämtades från medicinska journaler.  
 
Vid tiden för datainsamlingen fanns det fortfarande boenden som liknade de 
tidigare sjukhemmen och servicehusen. Det fanns också nyetablerade 
gruppboenden för personer med demenssjukdom. Termen sjukhem användes för 
ett boende som erbjöd vård för äldre med olika typer av fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar ofta i kombination med demenssjukdom. Termen 
gruppboende användes för boenden som mer explicit erbjöd vård för äldre 
personer med demenssjukdom. De äldre i sådana gruppboenden hade ofta lägre 
grad av fysisk funktionsnedsättning än de som bodde på sjukhem. Både på 
sjukhem och i gruppboenden hade de flesta äldre egna rum, ofta med dusch eller 
badrum. Termen servicehus användes om boendet var mer lägenhetslikt. De 
äldre kunde ha både fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, men ofta i 
lägre grad än de som bodde på sjukhem. En del av de äldre som bodde på 
servicehus var äldre personer med demenssjukdom.  
 
Den här avhandlingen baseras på de narrativa intervjuer som gjordes med de 
vårdare som själva rapporterat de händelser som valdes för ytterligare 
uppföljning. Avhandlingen har utformats enligt följande: 
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Delarbete I 
 
I delarbete I var avsikten att göra en kvalitativ beskrivning av de våldshändelser 
som involverade vårdare berättade om. Samtliga intervjuer inkluderades dvs. 59 
intervjuer om 61 våldshändelser. De intervjuade berättade att de hade varit 
involverade i respektive händelse antingen som offer (n=49), förövare (n=2) eller 
vittne (n=10). Intervjupersonerna var 12 män och 45 kvinnor med en medelålder 
på 40 år. De arbetade som vårdbiträden (n= 29), som undersköterskor (n=24) 
eller som sjuksköterskor (n=4) och hade arbetat inom äldreomsorgen i 
genomsnitt i 12 år. Nästan hälften av dem arbetade deltid. I de 61 händelserna 
var 39 äldre personer involverade, 21 män och 18 kvinnor. Tjugoåtta av dem var 
involverade i en händelse. De resterande elva var involverade i som mest fyra 
händelser. De äldres medelålder var 79 år. Händelserna ägde rum på sjukhem 
(n=39), i gruppboenden (n=14) och servicehus (n=8) och ofta i den äldre 
personens eget rum eller i badrummet. Ytterligare beskrivning presenteras i 
appendix tabell 1. 
 
 
Delarbete II 
 
I delarbete II handlade det om att utforska de involverade parternas positioner 
och här valdes en av de intervjuer där den vårdare som intervjuades rapporterade 
sig själv som förövare. Denna intervju valdes därför att utgångspunkten med sig 
själv positionerad som förövare i sig var intressant. Den andra intervjun med 
samma utgångspunkt blandade förutom förövarperspektivet även in ett 
vittnesperspektiv och bedömdes därmed inte som möjlig att analysera utifrån 
syftet med studien. Intervjupersonen (kallad Nancy) var en 53-årig kvinna som 
hade gymnasieutbildning och var anställd som vårdbiträde. Hon arbetade heltid 
och hade arbetat inom äldreomsorgen i 18 år och på den aktuella enheten i 14 år. 
Nancy beskrev den äldre kvinnan (kallad Ellen) som hon ansåg sig utsätta för 
våld som en 86-årig kvinna med afasi och halvsidig förlamning efter en stroke. 
Nancy betraktade inte Ellen som en person med demenssjukdom. Ellen bodde i 
servicehus sedan 1 år tillbaka. 
  
 
Delarbete III 
 
Fokus i delarbete III var identiteter och identitetsskapande av en äldre person 
som utövade våld mot vårdare, samt de konsekvenser och effekter som dessa 
skapade identiteter fick. I det totala materialet av 61 rapporterade våldshändelser 
fanns 3 händelser som involverade samma äldre person (kallad Alice) och dessa 
tre intervjuer analyserades. De intervjuade var tre kvinnliga vårdbiträden. En var 
55 år, hade grundskoleutbildning, arbetade deltid och hade arbetet på den 
aktuella enheten i 12 år. Den andra var 48 år, hade högskoleutbildning, arbetade 
heltid och hade arbetat 17 år på den aktuella enheten. Den tredje var 37 år, hade 
gymnasieutbildning och arbetade  
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deltid. Hon hade arbetat inom äldreomsorgen i 20 år men endast 2 månader på 
det gruppboende dit Alice flyttades under datainsamlingsperioden.  
 
 
Delarbete IV 
 
I delarbete IV handlade det om att beskriva hur vårdare diskursivt konstruerade 
och framställde problem i relation till när våld förekom i interaktioner där de 
själva varit involverade. Samtliga 46 intervjuer där vårdare rapporterade sig som 
utsatta för våld från äldre personer analyserades. Intervjupersonerna var 35 
kvinnor och 11 män med en medelålder på 40 år. De arbetade som vårdbiträden 
(n=21), undersköterskor (n=21), sjuksköterskor (n=2) och som 
avdelningsföreståndare (n=2). Något fler än hälften arbetade deltid. I de 
händelser som intervjuerna handlade om var 30 äldre personer involverade, 19 
män och 11 kvinnor. En tredjedel var involverade i fler än en händelse. 
Medelåldern var 79 år. 
 
 
Intervjuer 
 
Intervjuerna genomfördes av mig i Kalmar (n=28) och av en annan forskare i 
Umeå (n=31). Intervjupersonerna valde plats för intervjuerna som till största 
delen rum ägde i avskilda rum på intervjupersonernas arbetsplatser. En intervju 
ägde rum i intervjupersonens hem och en på min arbetsplats. Två vårdare 
intervjuades två gånger om två olika händelser som de hade rapporterat. I två av 
intervjuerna berättade respektive intervjuperson om två rapporterade händelser 
vid samma intervjutillfälle.  
 
Intervjutekniken var narrativ (Mishler 1986). De intervjuade vårdarna ombads 
att fritt berätta om den våldshändelse de rapporterat. Vid behov ställdes 
reflekterande följdfrågor som ”Hur tänkte du då?” och ”Vad kände du då?”. Ofta 
talade intervjupersonerna spontant i sina berättelser om våldshändelsernas 
kontext. Om intervjupersonerna inte gjorde det användes en intervjuguide för att 
fokusera ledarskap, eventuella konflikter och arbetsklimat på arbetsplatsen. 
Intervjuerna varade mellan 20 och 60 minuter. De bandades och skrevs ut 
ordagrant till text.  
 
 
Analyser 
 
De i avhandlingen använda analyserna utgår från de tidigare redovisade 
teoretiska utgångspunkterna och de analytiska redskapen. I de olika delarbetena 
användes kvalitativ beskrivande analys (I), narrativ analys och 
positioneringsteori (II) samt diskursanalys (III, IV).  
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Kvalitativ beskrivande analys 
 
Kvalitativ beskrivande analys (Sandelowski 2000) användes för att åskådliggöra 
de våldshändelser i särskilda boenden för äldre så som de berättades av de 
vårdare som varit involverade i händelserna (I). Kvalitativ beskrivande analys är 
datanära och håller sig på ytan, d.v.s. avsikten är inte att tolka textens implicita 
budskap. Analysen används när det är önskvärt med ren beskrivning. Analysen 
besvarade frågor som vad och vem berättar vårdarna om? Målet för analysen var 
att ge en beskrivande sammanfattning av våldshändelserna på ett vardagligt 
språk (jfr. Sandelowski 2000). 
 
Inledningsvis lästes alla intervjuer för att få en övergripande förståelse om vad 
texten handlade om. Därefter lästes varje intervju var för sig upprepade gånger 
och innehållet i respektive intervju kodades så textnära som möjligt genom att ett 
eller flera ord i texten markerades. Varje intervju behölls som en helhet under 
analysen. Under den här processen gjordes upprepade läsningar med pendlande 
mellan koder, händelse, hel intervju, och de andra intervjuerna. NVivo 2.0 
(Richards 2002) användes för att underlätta denna analytiska process i sökandet 
efter återkommande regelbundenheter, d.v.s. teman i intervjuerna. Tre teman 
som var mer eller mindre representerade i varje intervju framkom. För exempel 
se appendix tabell 2. 
 
 
Narrativ analys och positioneringsteori 
 
Narrativ analys (Riessman 1993; Riessman 2002; Riessman 2003) och 
positioneringsteori (Harré & van Langenhove 1999) användes för att i en 
vårdares berättelse (Nancys berättelse) utforska de i våldshändelsen involverade 
parternas olika positioner och för att belysa de krafter och rörelser som fanns i 
relation till att parternas positioner skiftade (II).  
 
Nancys berättelse analyserades utifrån ett dramaturgiskt perspektiv. Denna 
analytiska vinkel innebär att Nancys berättelse betraktades som en föreställning 
för andra. I det här fallet en föreställning inledningsvis för mig som intervjuare 
och i förlängningen för andra som tar del av forskningens resultat. I den 
narrativa analysen fokuserades både vad som sades och hur det sades, speciellt 
gällande Nancys positioneringar av sig själv och övriga karaktärer i berättelsen 
(jfr. Riessman 2003). 
 
Positioneringsteori (Harré & van Langenhove 1999) användes för att förstå hur 
offer och förövarpositionerna i Nancys berättelse blev möjliga inom ramen för 
olika diskurser. Positionering är en diskursiv praktik och förstås som diskursiv 
konstruktion av Nancys personliga berättelse där involverade personers 
handlingar görs begripliga, där de sociala handlingarna är relativt förutbestämda 
och där medlemmarna i konversationen talar utifrån en specifik plats.  
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I en berättelse finns handling (storyline) och de positioner (positions) som 
subjekten i en berättelse intar eller positioneras i, är länkade till denna handling. 
Genom det sätt som berättaren väljer att använda pronomen och annat vokabulär 
i en berättelses handling uppnås effekt, d.v.s. det blir en social kraft av (social 
force of) tal-handlingen/handlingen genom att subjektet blir positionerat genom 
denna tal-handling (van Langenhove & Harré 1999). Nancys berättelse 
analyserades med hjälp av triaden i Figur 1, se appendix. 
 
I Nancys berättelse identifierades tre olika handlingar (tre olika scener i dramat). 
De involverade karaktärerna hade olika och skiftande positioner i de olika 
handlingarna/scenerna. I berättelsen eftersöktes användande av pronomen, 
inverkan av vokabulär och binära oppositioner som jag-vi-dom, aktiv-passiv, 
offer-förövare för att se hur Nancy positionerade sig själv och de olika 
karaktärerna i relation till våldet för att kunna konstruera sin berättelse. Vad 
dessa positioner kunde erbjuda Nancy i termer av identitetsanspråk, tolkningar 
och skapande av mening framkom i analysen. För analysexempel se appendix.  
 
 
Diskursanalys 
 
Genom att intervjutexterna har analyserats på en diskursiv nivå har den 
ontologiska och epistemologiska frågan om verkligheten ändrats, från frågan om 
en objektiv verklighet om hur verkligheten verkligen är, till hur verkligheten 
skapas (Burr 2003). I diskursanalys är teori och metod sammanlänkade och 
analyserna har genomförts utifrån de tidigare redovisade teoretiska 
utgångspunkterna och de analytiska redskapen.  
 
I Laclau och Mouffes diskursteori (Laclau & Mouffe 2001; Winther Jørgensen & 
Phillips 2000) presenteras inga konkreta tillvägagångssätt för diskursanalys men 
de presenterar flera diskursteoretiska begrepp som kan användas som redskap 
vid en analys. Några av dessa har använts som inspiration och vägledning vid 
analysen i delarbete III och IV. En nodalpunkt betraktades som en punkt som 
identitetsskapandet hänvisade till och som identiteten var organiserad kring, t.ex. 
autonomi eller normalitet. I texten fanns olika tecken, s.k. flytande signifikanter. 
En sådan var Hon (Alice). Den flytande signifikanten kunde tillskrivas olika 
betydelser (identiteter) beroende på vilken diskurs som försökte ge signifikanten 
innehåll och betydelse. ”Hon” som tecken i sig sa inte mycket men när Hon 
pekades ut som något och detta sattes i relation till detsamma så fick det mening. 
Att t.ex. peka ut Alice som Jag i relation till autonomi var något annat än att peka 
ut Alice som någon som inte klarade sig själv i relation till autonomi (se även 
nedan om ekvivalenskedjor). Det är genom artikulation som denna mening 
skapas och som gör att identiteten förändras. Det är de olika diskurserna som 
kämpar om hur Alice ska identifieras. Som hjälp vid läsningen av texten 
användes diskursanalytiska frågor: Hur positioneras Alice diskursivt? Hur kan vi 
förstå de positioner som hon tillskrivs? Vilka positioner finns tillgängliga? Vilka 
positioner förhandlas om? Vilka identiteter är möjliga och vilka är det inte? Vilka 
konsekvenser och effekter får den diskursiva praktiken och positioneringen?  
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Ett annat av Laclau och Mouffes (2001) diskursteoretiska begrepp är 
ekvivalenskedjor. Olika tecken får sitt innehåll genom att knytas ihop i olika 
ekvivalenskedjor. Det är diskurser som erbjuder innehåll åt de olika tecknen. När 
t.ex. tecknet skuld knyts ihop med andra tecken som bevis, anklagelse, domstol 
så är det den juridiska diskursen som ger tecknet skuld sitt innehåll. Det handlar 
om att finna den skyldiga. Tecknet skuld kan istället knytas till andra tecken som 
pengar, bank och lån och då ger en ekonomisk diskurs istället tecknet sitt 
innehåll. Genom att följa ekvivalenskedjornas sammankopplingar av betydelser 
går det att klarlägga diskursers verkningar och hur det sociala rummet är 
organiserat. Det är diskurser som anger handlingsalternativen och därmed 
skapar utrymmet i det sociala rummet (Winther Jørgensen & Phillips 2000). I 
delarbete III användes ekvivalenskedjor när t.ex. tecknet Hon ekvivalerades med 
andra tecken och tillskrev tecknet Hon betydelse. Ekvivalenskedjor handlar om 
den verksamhet där tecken får sitt innehåll (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 
I delarbete IV ekvivalerades tecken som våldsam och aggressivitet med sjukdom, 
tecknet hem ekvivalerades med hemsysslor som diska, baka och städa, medan 
tecknet arbetsplats ekvivalerades med yrkesroll och en annan kompetens än den 
som behövs i arbete i hemmet. Varje samhälle och kultur har egna föreställningar 
om t.ex. våld och äldreomsorg. Sådana samhälleliga föreställningar utgör bas för 
hur problem inom dessa områden formuleras. I sådana formuleringar finns 
gränsdragningar för olika normer och avvikelser, men också gränsdragningar 
som pekar ut vissa handlingar och lösningar som möjliga alternativt omöjliga (jfr. 
Mörkenstam 1999). Genom att studera problemformuleringar studerades 
bakomliggande föreställningar. Ett sätt att avtäcka bakomliggande 
föreställningar var att studera vad som ekvivaleras med vad (IV).  
 
Binära oppositioner användes som analytiskt redskap för att studera diskursivt 
skapade identiteter (III), upptäcka diskurser (III, IV) och för att studera 
problemformuleringar och avtäcka bakomliggande dominerade föreställningar 
(IV). Läsningen riktades mot både det sagda och mot det osagda (jfr. Foucault 
1980) vilket innebär att det fanns begrepp och kategorier som uttrycktes explicit i 
texten men att fokus också riktades mot de begrepp och kategorier som var 
outtalade, dvs. på den implicita nivån. Relationen mellan den explicita och 
implicita nivån utgjordes av den logiska eller principiella motsättningen mellan 
begreppen, t.ex. sjuk-frisk, kropp-själ, aktiv-passiv, hem-arbetsplats. I texten 
uttalades och tillskrevs t.ex. sjukdomen en central plast i relation till det våld som 
förekom. Våldet ekvivalerades med sjukdomen. Däremot fanns det logiskt 
motsatta begreppet frisk inte representerat i utsagorna eller i sammanhanget 
(IV).  
 
Analyserna utfördes alltså inte från något givet ”recept” eller som någon 
mekanisk procedur. De baserades på grundlig och detaljerad läsning, läsning och 
åter läsning av texten. Vid läsningen riktades fokus mot de konkreta uttrycken i 
texten i egenskap av artikulationer som kunde förstås i termer av 
identitetsskapande praktiker (III) och mot problemformuleringar och 
bakomliggande föreställningar (IV). Läsningen präglades av en kritisk inställning 
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till texten. För att kunna hantera den stora textmassa som analyserades i 
delarbete IV delades textmaterialet i fyra delar, där varje del inledningsvis lästes 
var för sig för att sedan föras samman till en helhet. Det som framkom vid 
läsningen av respektive del provades genom att återvända till hela textmaterialet 
för att finna fler exempel eller andra betydelser. Indelningen av textmaterialet 
gjordes utifrån att intervjuerna ordnades efter sina kodnummer och därefter 
delades i fyra lika stora grupper.   
 
 
Metodologiska överväganden 
 
Den här avhandlingen vilar företrädesvis på social konstruktionistisk grund vilket 
medför att de analyserade berättelserna inte har lästs som några exakta 
redogörelser för vad som faktiskt hände i de sociala interaktionerna, dvs. det 
handlar inte om någon absolut avspegling av verkligheten. Läsningen av 
berättelserna har gjorts utifrån antaganden om att en berättelse kan berättas på 
flera radikalt olika sätt beroende på berättarens värderingar och intressen samt 
att berättare utesluter erfarenheter som underminerar den version eller den 
identitet som de gör anspråk på för tillfället. Berättaren konstruerar en narrativ 
sanning som är kontextuellt bunden. Den ”sanning” som producerats är en av 
möjliga versioner av sanning (Johansson 2005).  
 
Förutom att berättelser kan berättas på olika sätt av olika berättare så läses de 
olika beroende på vilken läsarposition läsaren har, t.ex. om man är man eller 
kvinna (Johansson 2005). Min läsarposition utgörs i första hand av mig som 
forskare. Men i min läsarposition finns också min tidigare yrkeserfarenhet som 
sjuksköterska och mina tidigare erfarenheter som involverad, både som 
yrkesverksam och närstående, i situationer där handlingar som utförts av mig 
skulle kunna betraktas som våld. Att analysera berättelser på de sätt som jag gjort 
medför att använda sig själv som instrument. Min läsarposition och min 
medverkan har därför lämnat avtryck under forskningsprocessen, framför allt vid 
intervjuerna, vid analyserna och vid formuleringarna i avhandlingens olika 
delarbeten och ramberättelse. Som forskare och erfaren inom området kan jag ha 
begränsat men också öppnat för möjligheter under forskningsprocessen. 
Begränsat så till vida att även jag är en del av den kultur jag befinner mig i och 
även om min ambition har varit att förhålla mig kritisk så har jag kanske inte 
alltid lyckats med detta. Mina erfarenheter och min kontextkännedom kan ha 
öppnat för möjligheter att komma djupare och förbi det som kan antas som 
självklart och naturligt.  
 
Min läsarposition och jag själv är historiskt och kulturellt situerad. Under de år 
som arbetet med avhandlingen har pågått har både jag och min läsarposition 
förändrats. Ett konkret exempel på detta är min begreppsanvändning och mina 
”urvalsprinciper”. Inledningsvis talade jag om det som hände som ”händelser” 
medan jag numera benämner samma händelser som ”interaktioner”. Skillnaden 
består i att användandet av begreppet interaktion pekar mot ett socialt växelspel 
mellan människor och i relation till kultur och politik till skillnad från att våldet 
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enbart förstås och uppmärksammas som riktat mot en part och som en isolerad 
händelse. Mina ”urvalsprinciper” för de olika studierna har påverkats. 
Inledningsvis delades samtliga intervjuer in i grupper utifrån vem våldet riktades 
mot och från vem, t.ex. våld från de äldre mot vårdare, dvs. i likhet med den 
tidigare forskningens sätt att kategorisera. En sådan indelning kan ses som en 
tidigare rådande norm för kategorisering av våld. Tidigt i forskningsprocessen 
framstod denna indelning som självklar. När händelserna blivit interaktioner 
känns inte denna indelning längre självklar. Den indelning som senare fått större 
betydelse är att de i interaktionerna involverade parterna har varit vårdare och 
äldre, dvs. vem som var involverad till skillnad från vem våldet riktades mot. Våld 
mellan äldre personer eller interaktioner där anhöriga varit involverade har 
endast inkluderats i delarbete I där alla berättelserna ingick i beskrivningen.  
 
I relation till att vara historiskt och kulturellt situerad är det också på sin plats att 
säga något om berättelsernas historiska placering. De berättades för ca 10 år 
sedan och kan därmed kritiseras för att vara inaktuella. Det hade varit ett 
önskeläge att kunna säga att våld i särskilda boenden för äldre inte förekommer 
längre och att problemet sedan länge är löst. Att så inte är fallet styrks av att det 
hela tiden kommer nya studier både nationellt och internationellt som tar upp 
ämnet (t.ex. Hegney et al. 2006; Isaksson, Åström & Graneheim 2008; 
Malmedal, Ingebrigtsen & Saveman in press). Även massmedia rapporterar då 
och då om missförhållanden som upptäckts. Innehållet i berättelserna är det 
samma oavsett hur gamla de är. När innehållet i de här analyserade berättelserna 
ställs mot aktuella offentliga utredningar (t.ex. SOU 2008:51) framstår 
(dessvärre) inte innehållet som inaktuellt även om intervjuerna genomfördes för 
ca 10 år sedan.  
 
Trovärdigheten i avhandlingen prövas mot kriterier för validering av studier där 
berättelser används och som presenterats av Riessman (1993). Kriterierna 
behandlar frågor om analysen är övertygande och rimlig, om resultatens 
överensstämmelse, om berättelsernas sammanhang och om studiens 
pragmatiska nytta.  
 
För att visa på om analyserna kan anses övertygande och rimliga har 
analysförfarande och teoretiska utgångspunkter redovisats. Dessa redogörelser är 
dock inte fullständiga. Att redovisa ”kreativa språng” och hur något förstås är 
svårt att reducera till text och förmedla på ett fullständigt sätt i beskrivningar. 
Därför kan redovisningen av hur analysen gått tillväga endast täcka vissa delar. 
För att underlätta bedömningen av om analyserna känns övertygande och rimliga 
redovisas citat både i beskrivningarna av hur analyserna genomförts och i 
delarbetenas resultat. I delarbete I diskuterade och förfinade författarna 
tillsammans de teman som framkom under analysen. I de olika delarbetena är 
läsningen av berättelserna en av flera möjliga läsningar. Berättelserna re-
presenterar de bilder som berättarna har av interaktionerna och de involverade 
parterna och så som de ville berätta om dem vid intervjutillfället. Om någon 
annan skulle berätta om samma interaktion och involverade parter skulle dennes 
berättelse re-presentera hans eller hennes bild av dessa.  
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Resultatens överensstämmelse kan prövas genom att resultaten tas tillbaka till 
den som intervjuats för att kontrollera att resultatet överensstämmer med 
innehållet i intervjun. I delarbete I presenterades de teman som framkom för 
vårdare som arbetade på och representerade de institutioner som var inkluderade 
i studien. De kände igen och samtyckte till resultatets tre teman. Att validera 
resultat på detta sätt ifrågasätts dock av Riessman (1993) som betonar att 
resultatet av våra läsningar är våra egna och att vi själva måste ta ansvar för de 
resultat och de ”sanningar” vi producerar och presenterar. I delarbete II, III och 
IV har resultatet inte presenterats för berättaren eller för någon annan i 
situationen involverad person.  
 
Vad gäller berättelsernas sammanhang så är de berättade för en forskare i 
forskningssyfte i en forskningsintervju. De vårdare som själva hade varit 
involverade och som valde att rapportera om dessa interaktioner och därefter 
också att berätta om dem i en intervju hade kanske ett annat syfte än forskning 
med sitt berättande även om de kände till syftet med den intervju de deltog i. De 
flesta berättelserna berättades av vårdare som rapporterade att de blivit utsatta 
för våld från äldre personer och att berätta kan ha varit en strategi för att 
synliggöra denna utsatthet, att berätta sin ohörda berättelse men också ett sätt att 
stå emot influens från institutionella diskurser (jfr. Foucault 2001). Att berätta 
kan också ha varit ett sätt att rättfärdiga sin involvering i våldet och ett sätt att 
skapa mening samt att göra interaktionerna begripliga inte bara för sig själva 
utan också för oss andra. Det finns ett internt sammanhang mellan de olika 
berättelserna som utgörs av att de teman som framkom förekom mer eller 
mindre i samtliga berättelser. Dessa teman åskådliggör en process där 
missförstånd föregår våldet, personliga kränkningar representerar våldets natur 
och acceptans av våldet är en konsekvens av att interaktionerna förekommer 
dagligen och betraktas som oundvikliga. Denna process visar ett internt 
sammanhang även i respektive berättelse.  
 
Studiens pragmatiska nytta, d.v.s. om studiens resultatinriktade nytta och om 
den kan ligga till grund för andras arbete är framtidsorienterat och prövas av 
forskarsamhället och inte av forskaren själv. I avhandlingen har jag genom att 
beskriva och synliggöra hur analyser och läsningar gjorts, genom att beskriva hur 
tal omvandlats till text och genom att göra primärdata tillgängliga genom citat 
bidragit till att göra det möjligt för andra forskare att prova trovärdigheten i 
resultaten. Avhandlingens betydelse för den kliniska verksamheten behandlas i 
avsnittet om avhandlingens betydelse.  
 
I relation till berättelsernas sammanhang känns det relevant att lyfta fram 
förhållandet mellan intervjuerna och berättelserna. I intervjuerna fanns 
berättelserna om interaktionerna. Där fanns också avsnitt som inte direkt 
tillhörde den interaktion som var fokus för intervjun. Det kunde vara 
beskrivningar av omgivande aspekter eller beskrivningar av annat som inte direkt 
kunde relateras till interaktionerna. I delarbete I sammanfattades det som 
berättades om bl.a. ledarskap, klimat på arbetsplatsen och arbetets karaktär och 
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presenterades som interaktionernas kontext. I övrigt har inte detta material 
bearbetats med eget specifikt fokus. I delarbete II exkluderades text som inte 
bedömdes på något sätt relatera till den aktuella interaktionen. Vid denna 
gränsdragning för vad som tillhörde berättelsen eller inte, kan viktigt innehåll ha 
uteslutits, men enligt min uppfattning har inget som kunnat inverka på resultatet 
uteslutits. Även i delarbete III och IV finns risk att viktigt innehåll har förbisetts, 
om så är det omedvetet.  
 
Att säkerställa att en kvalitativ studie genomförts med de krav som ska ställas på 
en sådan studie efter det att studien avslutats kritiseras av Morse och 
medarbetare (2002) som menar att detta säkerställande istället måste göras 
under studiens genomförande. De förespråkar fokus på strategier för att säkra 
validitet och reliabilitet under forskningsprocessen för att forskaren ska kunna 
justera hot mot studiens validitet och reliabilitet i tid. Vidare menar Morse och 
medarbetare (2002) att det under forskningsprocessen fattas beslut som 
påverkar studiens slutliga kvalitet och därför måste kvalitetsgranskningen 
tillhöra själva forskningsprocessen. I vad som kan kallas en första fas av den 
kvalitativa beskrivande analysen i delarbete I kodades och kategoriserades 
innehållet i intervjuerna utan att intervjuerna och berättelserna hölls samman 
under analysen. Detta resulterade i kategorier som genom tidigare forskning 
redan var kända, t.ex. möjliga orsaker och förklaringar till våldet, olika typer av 
våld, olika reaktioner och sätt att hantera händelserna (t.ex. Saveman et al. 1999; 
Åström et al. 2002). Under den fasen fanns hos mig en intuitiv känsla att varje 
intervju och berättelse borde hållas samman istället för att delas sönder, att något 
gick förlorat när de delades sönder. För att visa andra och nya perspektiv 
fortsatte analysen och varje intervju och berättelse hölls istället samman under 
analysprocessen. Detta är, som jag ser det, ett sätt att säkerställa kvalitet genom 
att justera under forskningsprocessen och i det här fallet i relation till studiens 
heuristiska värde som handlar om att gestalta något nytt (jfr. Larsson 1994). 
Även i delarbete IV fanns en risk för att finna det självklara och en medvetenhet 
om den kritiska inställningen var därför extra viktig. Genom att säkerställa att 
forskningen genomförs i enlighet med de krav som ställs på forskning under 
forskningsprocessen istället för efter att en studie är avslutad förflyttas ansvaret 
för kvalitetssäkringen från granskaren tillbaka till forskaren. Forskarens 
lyhördhet och förmåga att överge ursprungliga idéer som inte visar sig fruktbara 
framförs av Morse och medarbetare (2002) som något centralt för att uppnå 
validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie.  
 
Som forskare har jag också ett ansvar för att framställa mina tolkningar på ett 
sådant sätt att andra kan anta mina tolkningar som trovärdiga. Ambitionen har 
varit att göra läsningar och beskrivningar som anses mer rimliga och som mer 
”goda” beskrivningar än andra (jfr. Johansson 2005). Även om min och mina 
medarbetares läsning av berättelserna har placerats inom det social 
konstruktionistiska fältet där sanningen antas ha flera versioner, där varje 
berättelse är öppen för en mångfald av läsningar och det som läses och förstås 
kan betraktas som historiskt, kulturellt och socialt varierande så innebär det inte 
att alla läsningar av berättelser är lika ”goda”. Även Riessman (1993) betonar 
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forskarens eget ansvar när hon skriver att de tolkningar vi gör är våra egna och vi 
som forskare måste ta ansvar för dessa. 
 
Kvaliteten på forskningen i denna avhandling har förbättrats genom att seniora 
forskare har varit delaktiga genom hela forskningsprocessen. 
 
 
Framställningstekniska kommentarer 
 
Inför redogörelsen av resultat och reflektioner vill jag göra några 
framställningstekniska kommentarer. Det finns en svårighet i att analysera språk 
och sedan i framställningen själv vara den som på olika sätt gör språkliga 
uttalanden. De begrepp och uttalanden som finns i avhandlingen är i huvudsak 
mina ordval. Den kursiverade texten i resultatsammanställningen utgörs av citat 
ur den analyserade texten. Citaten är redigerade så till vida att t.ex. 
upprepningar, stakningar eller pauser uteslutits. Ibland har även tempus ändrats. 
Ambitionen har varit att presentera dem så som de presenterades för mig, så nära 
originaltexten som möjligt 
 
När jag formulerat mig har det varit svårt att undvika så kallade kognitivistiska 
formuleringar. Om jag skriver att någon menar så ska det inte förstås som att jag 
tolkar några bakomliggande intentioner utan det är hela tiden utsagorna i texten 
som avses. Det är samma sak om jag skriver vårdarna uttrycker, vårdarna 
beskriver, osv. I diskursanalys är det intressanta inte hur många som uttalar 
något utan istället hur uttalanden ser ut och vad de gör.  
 
 
Etiska överväganden 
 
En förutsättning för att kunna förstå mer om våldshändelser som äger rum i 
särskilda boenden för äldre och om de involverade parterna är att involverade 
personer berättar om detta. I de intervjuer som analyserats i den här 
avhandlingen berättade vårdarna om sina egna reaktioner på händelserna, men 
även om andra personer som varit involverade i samma händelse. De äldre 
personer och deras närstående som det berättades om var inte informerade om 
att intervjun ägde rum. Nyttan med studierna har bedömts som större än risken 
att skada de personer som det berättades om. Det kan finnas vårdare som känt 
dåligt samvete efter att ha berättat om händelserna. Ingen vårdare har dock 
uttryckt detta och ingen har angett att de ville utgå ur studierna. Däremot fanns 
det vårdare som uttryckte lättnad över att någon ville lyssna på deras berättelser. 
Detta visar att även själva berättandet har en nytta (t.ex. Anderson & Martin 
2003; Gaydos 2005; Sakalys 2003). I flera av berättelserna namngavs och 
berättades det om personer som jag kunde identifiera. Vid utskriften ändrades 
namn och platser och datamaterialet har genomgående behandlats konfidentiellt.  
 
Allt deltagande har baserats på frivillighet och individuellt skriftligt informerat 
samtycke. Vårdpersonalen gavs muntlig och skriftlig information om 
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forskningsprojektet vid informationsmöten på de i projektet ingående valda 
boendena. Möjligheten att avbryta deltagandet när som helst under projektets 
gång utan att ange skäl tydliggjordes vid flera tillfällen. Detta var speciellt viktigt 
vid intervjutillfällena eftersom momentet att reflektera över sig själv och det som 
hände kunde återuppväcka obehagliga upplevelser i samband med 
våldshändelsen. Vid två tillfällen under intervjuerna fick bandspelaren stängas av 
eftersom intervjupersonerna tyckte att ämnet blev för känsligt. 
Intervjupersonerna valde i båda fallen att fortsätta intervjun och sitt deltagande i 
forskningsprojektet.  
 
I avhandlingen finns enbart vårdarnas perspektiv på våldshändelserna. Att 
avgränsa till detta perspektiv blev nödvändigt under datainsamlingsperioden. 
Framför allt av etiska skäl visade det sig vara svårt att intervjua de äldre som varit 
involverade i händelserna. Det huvudsakliga skälet var att vårdpersonalen vid 
information om projektet erbjöds rättigheten att själva bestämma om övriga 
involverade i händelser som de rapporterade skulle tillfrågas om intervju och 
ytterligare datainsamling. Många i den intervjuade gruppen vårdare ville inte att 
forskarteamet gick vidare och intervjuade den äldre person som varit involverad i 
den händelse vårdaren berättade om. Detta motiverades med att de inte ville 
skada den äldre utan istället ville skydda dem från risken att uppleva att de blev 
anklagade för att ha varit våldsamma. Ett annat skäl var att det till följd av 
sjukdom eller funktionsnedsättning var svårt för den äldre att kommunicera om 
händelsen eller att alls minnas händelsen. 
 
Etiskt tillstånd har beviljats av Forskningsetikkommittén vid Medicinska 
fakulteten, Umeå universitet (§272/98).  
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RESULTAT 
 
Resultatpresentationen nedan innefattar även till viss del reflektionerna från delarbete II, 
III, och IV. Det beror på att artiklarna är skrivna så att det ibland finns reflektion i 
analysavsnitten och att analys och reflektionsavsnitten inte betraktats som dikotoma.  
 
 
Delarbete I 
 
I delarbete I fokuserades hur vårdare beskrev de våldshändelser som de själva 
varit involverade i. När vårdarna beskrev våldshändelserna berättade de om 
missförstånd mellan de involverade parterna, om personliga kränkningar och om 
acceptans av våld i arbetet.  
 
Missförstånd uppstod mellan vårdare och de äldre, men det hände också att det 
var de äldre som bodde i det särskilda boendet som missförstod varandra. En 
möjlig orsak till att missförstånd uppstod kunde enligt vårdarna vara att en del av 
de äldre betedde sig som om de var i en egen värld. Vårdarna berättade att de var 
noga med att informera de äldre om vad de skulle hjälpa dem med, men att de 
äldre inte förstod informationen och därför gjorde motstånd istället för att 
medverka. De äldre beskrevs som att de hade nedsatt förmåga att kommunicera, 
t.ex. att de hörde eller såg dåligt. Vidare berättade vårdarna att de ibland inte 
förstod de äldre. Några menade att det fanns äldre som försökte kommunicera 
när de var aggressiva och våldsamma, att det vara något den äldre ville säga men 
inte kunde.  
 
Personliga kränkningar förekom mot både vårdare och äldre. Våldshändelser 
uppkom när vårdarnas och de äldres viljor var inkongruenta. Det framstod som 
att var och en av de involverade parterna, oavsett vem som betraktades som offer 
respektive förövare i händelsen, kämpade för att få sin vilja igenom, för att 
bevaka den egna identiteten och integriteten. Den som utsattes för kränkningar 
hade förlorat rätten att fatta egna beslut. Vårdarna berättade om osäkerhet i 
relation till vem som skulle bestämma när det var dags för den äldre att duscha 
eller stiga ur sängen på morgonen. Även om besluten fattades utifrån ambitionen 
att göra gott och inte skada så blev resultatet ofta situationer med våld, t.ex. med 
anklagelser, sparkar och slag från den äldre mot vårdarna. Frågan om vem som 
hade rättigheten att bestämma komplicerades av frågan om det särskilda boendet 
var den äldres eget hem med rätt att själva bestämma eller en institution där 
personalen hade preferens att bestämma över den äldre. Vårdarna berättade 
också om kränkningar i form av misstro, anklagelser och förolämpningar från 
närstående eller i form av sexuella trakasserier eller handlingar från de äldre. 
Kränkningarna mot vårdarna beskrevs inte bara som en kränkning av den 
personliga integriteten utan även som en brist på respekt för vårdarna i deras 
profession.  
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Vårdarna berättade även om acceptans av våld i arbetet. Händelserna som 
förekom dagligen beskrevs som en del i arbetet, att man blev van vid dem, att de 
var oundvikliga och svåra att hantera. Vårdarna berättade att de deltog i slagsmål 
för att kunna utföra vad de ansåg vara deras jobb t.ex. att hjälpa de äldre att stiga 
upp, klä sig eller duscha. Vårdarna pratade om skuldkänslor och maktlöshet och 
hur de riskerade att förlora sina jobb om de inte utförde sina arbetsuppgifter.  
 
I beskrivningarna framkom våldshändelser där de involverade parterna inte 
enbart var antingen utsatta för våld eller utövade våld. Händelserna 
karakteriserades snarare av ömsesidiga missförstånd och personliga kränkningar 
och det framstod som mer rimligt att betrakta de involverade parterna som både 
offer och förövare.  
 
 
Delarbete II 
 
I delarbete II ifrågasattes de involverade parternas positioner, offer och förövare, 
som fasta och dikotoma positioner. En vårdare (Nancy) berättade att hon själv 
dagligen utövade våld mot en äldre dam (Ellen) som bodde inom ett av 
kommunens särskilda boenden. I Nancys berättelse utforskades de involverade 
parternas positioner och de rörelser och krafter som fanns i relation till 
positionerna belystes. Alltigenom berättelsen så skiftade de involverade 
parternas positioner mellan offer, förövare och beskyddare. Ibland överlappade 
positionerna varandra, dvs. en part var inte enbart offer eller förövare.  
 
I sin berättelse presenterade Nancy sig själv och de övriga involverade parterna 
som aktörer i ett drama med tre olika scener. I dramats första scen Förövaren blir 
offer intog Nancy till en början en aktiv förövarposition när hon berättade att Jag 
utövade våld mot en äldre dam (Ellen) genom att hon spände fast Ellen i hennes 
rullstol mot hennes vilja flera gånger varje dag. Nancy använde även Vi och Oss 
när hon berättade om att Ellen blev fastspänd och därigenom inkluderade Nancy 
även övriga vårdare i den aktiva förövarpositionen. Emellertid, tidigt i berättelsen 
ändrade Nancy denna förövarposition till en offerposition genom att berätta att 
Vi spänner fast Ellen mot vår vilja, att Vi är utsatta för tvång, tvungna att spänna 
fast Ellen. Vi intog tillsammans med Ellen offerposition utan makt och kontroll 
över situationen. Istället var de tillsammans utsatta för maktutövning. I samband 
med detta positionsskifte introducerade Nancy i sin berättelse en ny karaktär, 
Dom. Det var Dom som tvingade Oss att utföra våldshandlingen. Dom hade fattat 
beslutet om att Ellen skulle spännas fast och positionerades därmed i, vad som av 
oss som läsare av Nancys berättelse, benämnts som aktiv besluts-förövar-
position.  
 
I den andra scenen Offren utövar motmakt förändrade Nancy genom sitt sätt att 
berätta de passiva offerpositionerna till aktiva oppositionella positioner. Nancy 
berättade att Ellen bl.a. vägrade att äta och att hon gjorde motstånd när vårdarna 
försökte spänna fast henne i rullstolen. Ellen positionerades fortfarande som 
offer, utsatt för våld men inte längre som ett passivt offer utan istället 
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positionerades hon i den här scenen som aktiv oppositionell agent. Nancy 
berättade också hur hon och de andra vårdarna tillsammans med Ellen använde 
olika strategier och utförde olika aktiviteter för att tillsammans utöva motmakt 
mot den maktutövning hon tillsammans med övriga vårdare och Ellen utsattes 
för. Nancy skapade en gemensam oppositionell position för Ellen och vårdarna 
genom att hon när hon berättar om Vi inkluderar även Ellen i Vi. Detta kan läsas 
som att varken Ellen eller vårdarna längre är positionerade som offer eller 
förövare i traditionell betydelse i jämförelse med att Nancy rapporterade sig själv 
som förövare när hon spände fast Ellen mot hennes vilja. När Nancy 
konstruerade sin berättelse använde hon binära oppositioner som Vi var 
närvarande – Dom var frånvarande, Vi i kontrast till Dom visste att ..., Dom tror, 
osv.  
 
I dramats tredje scen När våldet blir beskydd berättade Nancy om handlingen att 
spänna fast Ellen i rullstolen som en skyddshandling istället för en våldshandling. 
Hon berättade att Dom ville skydda Ellen från fysiska skador om hon skulle 
ramla ur rullstolen. Detta byte i perspektiv förändrade subjektens positioner från 
offer och förövarpositioner. I kontrast till tidigare i berättelsen positionerades 
Dom i den här scenen som beskyddare istället för förövare. Som läsare av Nancys 
berättelse läser vi detta som ett sätt för Nancy att göra beslutet att spänna fast 
Ellen mot hennes vilja begripligt. Perspektivbytet från våldshandling till 
skyddshandling i denna scen förändrade även Ellens position. Även om hon 
fortfarande spändes fast i sin rullstol mot sin vilja så positionerades hon inte 
längre som offer, utan som någon som inte förstod vilka handlingar som var 
nödvändiga för hennes eget bästa.  
 
De skiftande och olika positionerna möjliggjordes genom att berättaren i sin 
berättelse tog stöd i tillgängliga och existerande diskurser, d.v.s. olika 
subjektspositioner blev möjliga inom ramen för olika diskurser. 
Förövarpositionen i den första scenen producerades inom ramen för en 
omvårdnadsdiskurs som betonar vikten av att göra gott och inte skada, att lindra 
lidande och att främja hälsa och välbefinnande (jfr. International Council of 
Nurses 2006). När Nancy förändrade förövarpositionen till en offerposition så 
tog hon istället stöd i en annan diskurs. Offerpositionen producerades inom 
ramen för ”den fria viljans diskurs” (jfr. Olsson 1997), vilken betonar individens 
frihet och självbestämmande. Individens frihet och självbestämmande betonas 
även i hälso- och omvårdnadsdiskurser (Olsson 1997) samt även i 
äldreomsorgsdiskursen (jfr. SOU 1997:170). När Nancy i dramats tredje scen 
talar om handlingen att spänna fast Ellen mot sin vilja som en skyddshandling 
istället för en våldshandling och att handlingen därmed görs i välmening och med 
goda intentioner så tar hon stöd i ”den goda viljans diskurs” (jfr. Fahlgren 1999). 
Beslutet att spänna fast Ellen kan därmed förstås inom ramen för den goda 
viljans diskurs. De olika diskurserna är samtidigt förekommande, de överlappar 
varandra. Men diskurserna bryter också mot varandra, de är motstridiga. Till 
exempel bröts diskursen om den fria viljan där Ellens fria vilja och integritet ska 
respekteras mot diskursen om den goda viljan som positionerade Dom som 
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välmenande när Ellen inte tilläts fatta ett eget beslut och ta ansvar för sin egen 
hälsa om att vara fastspänd eller inte. 
 
 
Delarbete III 
 
I delarbete III fokuserades diskursivt identitetsskapande av en äldre dam (Alice) 
som hade utsatt de berättande vårdarna får våld. Det handlade också om att 
belysa de konsekvenser och effekter som de skapade identiteterna fick. Alice olika 
identiteter konstruerades i berättelserna genom att Alice intog alternativt inte 
intog de positioner som hon erbjöds. De olika positioneringarna och identiteterna 
fick både diskursiva och icke-diskursiva konsekvenser och effekter, t.ex. förlust av 
autonomi, användning av tvång, förnedring och uteslutning.  
 
Alice som någon som inte längre klarar sig själv konstruerades genom att Alice 
positionerades i en behovsposition. Hon bedömdes av andra som att hon var i så 
stort behov av vård att hon inte längre kunde bo kvar i sitt ordinarie hem utan var 
tvungen att flytta till särskilt boende. Alice ville inte flytta och beslutet fattades 
över hennes huvud. Därmed positionerades Alice även som någon som berövades 
rätten att delta i diskussionen om sig själv och att fatta egna beslut. I utsagorna 
gavs positioneringarna stöd genom argument som grundades i en bedömning av 
Alice beteende som avvikande. Alice gick ut ur sin lägenhet på opassande tider. 
Hon öppnade och stängde sin dörr när det inte fanns någon anledning. Hon 
vägrade släppa in andra människor i sin lägenhet, människor som själva ansåg 
att de hade rätt att vara där, t.ex. vårdbiträden. Behovspositionen skapade en 
binär hjälparposition som intogs av Vi, dvs. vårdarna. Behovspositionen var 
passiv och hjälparpositionen aktiv. I utsagan Vi ska hjälpa dig fanns rättigheten 
och skyldigheten att hjälpa Alice, men där fanns också tvång och makt som fick 
konsekvenser på den sociala interaktionen mellan Alice och vårdarna.  
 
I utsagorna gavs plats åt Alice egen röst, vilket kan läsas som att Alice intog inte 
den passiva behovspositionen som hon erbjöds utan istället positionerade sig 
själv som Jag genom att hävda sin egen vilja och förmåga att klara sig själv. Att 
positionera sig som Jag kan läsas som en strävan efter att upprätthålla sitt 
oberoende och rättigheten att fatta beslut som rörde henne själv. Som Jag 
identifierade hon sig inte med någon som behövde vård eller var beroende av 
andra. Detta ledde till ett etiskt dilemma för personalen där det var deras plikt att 
hjälpa Alice men också att respektera hennes vilja och rätt att bestämma själv. 
Den här motsättningen fick icke-diskursiva effekter i form av våld i 
interaktionerna med Alice. När Alice upprätthöll positionen som Jag så gjorde 
hon detta genom att vara arg och våldsam. Hon presenterades som aggressiv, 
oförutsägbar och farlig. Vårdarna upprätthöll sin hjälparposition genom att 
tvinga Alice att t.ex. stiga upp eller duscha mot hennes vilja. Diskursivt löste 
vårdarna motsättningen mellan de olika positionerna genom att skapa en ny 
position för Alice. Hon identifierades som någon man måste akta sig för och 
vårdarna intog den binära positionen som de som behövde akta sig. Genom att 
inta denna position kunde de legitimera att de t.ex. höll fast Alice när de hjälpte 
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henne. Alice beteende avvek från de förväntningar, normer, värderingar och 
föreställningar som råder för någon som är i behov av vård position. I texten 
presenterades hon som unik och som att hon inte passade in och vårdarna hade 
diskuterat om hon skulle flyttas någon annanstans.  
 
Om Alice var avvikande från behovspositionen så var hennes beteende typiskt för 
personer med demenssjukdom. Hennes beteende passade väl in med de 
förväntningar och föreställningar som följde en sådan position. I utsagorna fanns 
en skillnad mellan Alice som någon med demenssjukdom och Alice som sjuk. 
Med positionen som demenssjuk följde värderingar som ursäktade Alice 
beteende och som befriade henne från ansvar för sina handlingar, t.ex. de 
våldshandlingar hon utförde när vårdarna skulle hjälpa henne. Med positionen 
som sjuk följde att det var synd om Alice ”stackars Alice”.  
  
Alice som förödmjukad och underordnad konstruerades genom av att personalen 
positionerade sig som överordnad när de klädde av Alice kläderna mot hennes 
vilja och därmed kränkte hennes integritet. Att vara naken i en dusch avklädd av 
andra antogs vara förödmjukande. Den underordnade och överordnade 
positionen kan jämföras med en vuxen-barn relation där vuxna bestämmer över 
barn om deras beslut uppfattas som felaktiga. I texten fanns utsagor som gav stöd 
för infantilism och som beskrev Alice som ett litet barn. Vårdarna intog 
motsvarande auktoritetsposition som kan förknippas med en föräldraposition.  
 
Vårdarna beskrev att de ”kände” Alice. De visste hur hon var, t.ex. att hon slogs 
varje gång de gick in till henne. Andra äldre i det särskilda boendet visste också 
att hon var ”sån”. Hennes nuvarande tillstånd och beteende förkastades. Ingen 
ville bli som hon var nu. Allting hade varit bättre förr. Vårdarna beskrev att de 
egentligen inte visste så mycket om Alice tidigare liv, men ändå presenterade de 
Alice som att hon hade varit en beslutsfattare, hade varit oberoende, hade varit 
hjälpsam, hade varit en god mor, osv. Hon var alltså inte längre en beslutsfattare 
eller hjälpsam eller en god mor, osv. Hennes förflutna idealiserades och som hon 
var nu identifierades hon som förkastad i ljuset av ett idealiserat förflutet.  
 
Det är diskurser som tillhandahåller subjektspositioner som individer kan ta upp 
eller motstå. Med de subjektspositioner som finns tillgängliga i diskurser följer 
specifika rättigheter, outtalade normer och värderingar som anger speciella 
förväntningar på beteenden och som reglerar vad som kan sägas eller inte sägas 
utifrån en sådan position (Burr 2003; Winther Jørgensen & Phillips 2000). Alice 
olika identiteter och positioneringar skapades genom att Alice och hennes sätt att 
bete sig liknade eller avvek från förväntningar och outtalade normer om hur man 
skulle bete sig i förhållande till rådande diskurser. När Alice t.ex. identifierades 
som att hon inte längre klarade sig själv så avvek hon från normen om hur någon 
ska bete sig för att anses klara sig själv och få fatta sina egna beslut. För att bli 
betraktad som ”normal” och klara sig själv med rättighet att fatta egna beslut 
krävs att individen beter sig i enlighet med vad som i ett samhälle anses vara 
normalt. Det är ”normalitetsdiskursen” som skapar, upprätthåller och återskapar 
dessa förväntningar och normer. Genom att identifiera Alice på detta sätt så 
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definierades och synliggjordes en oönskad situation vilket är nödvändigt för att 
kunna rättfärdiga interventioner (jfr. Fahlgren 1999), i det här fallet t.ex. att flytta 
Alice mot hennes vilja eller att tvinga henne att duscha. Diskursivt skapade 
identiteter får därmed sociala konsekvenser och effekter som återskapas och 
upprätthålls i samverkan med tillgängliga diskurser och den sociala praktiken. 
Det är diskurser som pekar ut olika handlingar som möjliga och relevanta i 
situationer och därmed får den diskursiva förståelsen sociala konsekvenser, här i 
form av sociala interaktioner innehållande våld. Ett syfte med kommunal 
äldreomsorg är att äldre personer ska kunna leva ett normalt och oberoende liv 
oavsett om de bor i särskilt boende eller i sitt ordinarie hem (The Swedish 
Institute 2007). Det som anses vara bäst är att upprätthålla och anpassa 
individen till ett normalt liv och till vad som anses vara normal ordning i 
samhället, med våld om så behövs (Fahlgren 1999; Sandvide, Åström, Norberg & 
Saveman 2004). Detta är vårdarnas plikt. De är satta i en position att 
upprätthålla normalitetsdiskursen. Det är den diskursiva makten som ger dem 
rättighet och auktoritet att utföra handlingarna.   
 
 
Delarbete IV 
 
I delarbete IV var fokus riktat mot hur vårdare diskursivt konstruerade och 
framställde problem i relation till när våld förekom i sociala interaktioner där de 
själva rapporterat att de blivit utsatta för våld från äldre personer i särskilt 
boende. Problemen konstruerades utifrån bakomliggande föreställningar om vad 
som var norm och mer framträdande och viktigt än annat och vad som ansågs 
som avvikande. I utsagorna fanns uppdelningar och gränsdragningar där normer 
och avvikelser framträdde genom binära oppositioner som sjuk-frisk, kropp-själ 
och hierarkiska strukturer. Genom de olika begrepp och kategorier som användes 
framhävdes eller doldes olika aspekter av interaktionerna och de relaterade 
problemen. Problemen konstruerades och framställdes som relaterade till 
sjukdomen, att sköta om kroppen, kompetens och profession och till den sociala 
ordningen.  
 
Problemet framställdes som svårt och oundvikligt. Interaktionerna beskrevs som 
obegripliga, ej förväntade och plötsliga. De betecknades som allvarliga med 
risker för både psykiska och fysiska skador på involverade parter. Att våld 
förekom betraktades som oundvikligt och det fanns inget att göra åt detta. I 
utsagorna framfördes upplevelser som beskrevs med begrepp som uppgivenhet, 
maktlöshet och acceptans. Ingen förstod vad som hände. Våldet uppfattades 
som både avsiktligt och oavsiktligt.  
 
En av problemframställningarna byggde på uppdelningen och gränsdragningen 
mellan sjuk och frisk. Vårdarna inkluderade att vara sjuk på ett tydligt sätt genom 
att i sina utsagor ge sjukdomen en central och inkluderad plats i relation till det 
våld som förekom i interaktionerna mellan dem själva och de äldre. De äldre som 
utövade våld var faktiskt sjuka. Om de inte hade varit sjuka hade de aldrig betett 
sig som de gjorde. Problemet tillskrevs sjukdomen. Det var sjukdomen som 
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antingen direkt orsakade de äldres beteenden eller medförde svårigheter för 
vårdarna att kommunicera med de äldre och vice versa. Sjukdomen ansågs också 
förstärka de äldres känslomässiga sida och det var detta som kom till uttryck i 
interaktionerna. De äldre kunde t.ex. bli aggressivare och sjukdomen gjorde att 
de äldre inte kunde styra sin aggressivitet. Sjukdomen förstärkte även icke 
önskvärda beteenden som t.ex. att vara skrikig eller kräva uppassning. Även om 
sjukdomen för vårdarna hade en central och inkluderad plats i den 
äldreomsorgskontext där de befann sig så var det inte tillåtet att prata om de 
äldre eller om sjukdomen. Det var inte riktigt efter reglementet att diskutera 
sjukdom och den äldre sinsemellan. Sjukdomen marginaliserades och exkluderas 
även i relation till andra sociala kontexter. Vårdarna beskrev att anhöriga 
skyddade sjukdomen tills det inte gick längre. Sjukdomen blev därigenom 
exkluderad både särskilt boende men också i relation till det övriga samhället.   
 
Uppdelningen och gränsdragningen mellan sjuk och frisk följdes av en ytterligare 
uppdelning mellan fysisk och psykisk sjukdom. Framför allt psykisk sjukdom 
omtalades i texten som något som doldes och marginaliserades utifrån 
föreställningar om skuld och lägre social ställning. Att ha en psykisk sjukdom var 
inte fint. Det var inte ens fint att prata om att vara psykiskt sjuk. Att må psykiskt 
dåligt fick inte förekomma, i så fall var det ens egen skuld.  
 
Även om den psykiska sjukdomen länkades till skuld så länkades sjukdom mer 
generellt i relation till det våld som förekom som orsakat av något som låg 
utanför individen och därmed utanför individens möjlighet att påverka. 
Uteslutning av individuella orsaker innebar uteslutning av lösningar på 
individnivå. Att tillskriva orsaken till våldet till sjukdomen istället för till 
individen kan läsas som att problemet är av medicinsk karaktär snarare än av 
omvårdnadskaraktär. Föreställningen om sjukdomen som den centrala orsaken 
öppnade för medicinska åtgärder och lösningar. Vårdarna uttryckte behov av 
läkarundersökning och medicinering. Medicineringen beskrevs som bristfällig. 
Det som behövdes var läkare med specialistkompetens. Genom att lyfta fram 
behovet av specialistkompetens underströks det komplexa och svåra i 
situationerna. 
 
Utifrån ovanstående gränsdragning där möjliga lösningar ur ett medicinskt 
perspektiv var att justera kroppens mekanismer med farmakologiska insatser 
fanns i texten en näraliggande gränsdragning som handlade om kropp och själ. 
Att sköta de äldres kroppar gavs en central och inkluderad plats i utsagorna om 
det dagliga arbetet. Våld uppstod i interaktioner mellan vårdare och de äldre när 
kroppen måste skötas. Det fanns krav på att den äldre skulle vara hel och ren, 
de måste vara hela och rena, man får absolut inte låta dem ligga i sängen, vi är 
tvungna att ta upp dem och de måste stiga upp annars får de liggsår. De äldres 
magar behövde också skötas. Kanske du har fem magar på den morgonen, 
kanske du har två tre duschningar. 
 
Den fysiska överordningen var tydlig. Den personliga biten och att engagera sig 
i en person beskrevs som inte möjligt att inkludera i arbetet. Själen, olika känslor 
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eller känsloyttringar gavs en mer marginaliserad och utdefinierad plats. Ilska och 
aggressivitet accepterades inte. Aggressivitet var något som måste hållas i schack 
och när de äldre inte klarade detta måste vårdarna sätta gränserna för detta. De 
äldres beteenden som relaterade till känsloyttringar framställdes som icke 
önskvärda och störande både i interaktionerna som innehöll våld men också i 
andra sociala sammanhang som restaurangbesök och underhållningstillfällen. 
Det som hörde till själen hörde också till den unika individen och framställdes i 
termer av specifikt den här mannen eller den här damen. Unikheten underströks 
av att individen presenterades som avvikande från andra äldre personer i det 
särskilda boendet. Avvikelsen var så stor att individen var på fel plats men att 
flytta honom var inte inom ramen för en möjlig lösning vem skulle vilja ta emot 
honom, det vet jag inte. Den fysiska överordningen syntes också i 
argumentationen om att vara gammal och trött inte var ett tillräckligt argument 
för att få ligga kvar i sängen, möjligen att ha ont, dvs. fysisk smärta, kunde 
motivera att de äldre fick ligga kvar i sängen. 
 
Vårdarnas huvudsakliga uppgift beskrevs som att utföra allmän omvårdnad och 
arbetet beskrevs som bestående av olika bitar. Den första biten handlade om 
sådant som hör hemmet till dvs. att kunna diska, baka och städa. Men arbetet var 
mycket mer än så. Den andra biten, den som inte syntes, handlade om att kunna 
möta människor på deras villkor och det var den biten som ställde de stora 
kraven på vårdarna. Vårdarnas arbete handlade inte bara om att arbeta i någons 
hem och utföra hushållssysslor. Det handlade inte heller om att möta friska 
människor i deras hem, i ett hem klarar man sig, utan det handlade istället om 
att möta sjuka människor som inte alla gånger hade ett vanligt språk eller 
betedde sig på ett socialt accepterat sätt. För att kunna detta krävdes en högre 
kompetens än en hemmafrus. Det var genom yrkesrollen vårdarna fick sitt värde. 
Att inte bli respekterad i sin yrkesroll innebar att inte vara vatten värd.  
 
I texten fanns en tydlig hierarkisk ordning där den anhöriga bestämde och 
vårdarna lydde. De krav som ställdes, de olika måsten som fanns (stiga upp, 
tvätta sig, osv.), kom från anhöriga. Anhöriga måste åtlydas, det är så idag. 
Vårdarna måste tyvärr följa anhörigas krav. Enligt utsagorna betonades detta 
av arbetsledningen. Det fanns en tydlig hierarkisk ordning där de anhöriga 
bestämde och vårdarna lydde. Gentemot den äldre intog vårdarna en överordnad 
position genom att göra anspråk på vetandet, dvs. att veta vad de äldre ville, vad 
de orkar och inte orkar, samt att hjälpa de äldre på rätt väg. Vårdarna intog en 
maktposition där de kunde bestämma och som legitimerade och rättfärdigade ett 
handlingsutrymme där de kunde bestämma om den äldre skulle stiga upp eller 
inte. De äldre som självbestämmande individer exkluderades och därmed också 
rätten till självbestämmande. Vårdarna förde fram rätten till självbestämmande 
genom att fråga, får jag verkligen bestämma så mycket? Hon är dock en 
människa.   
 
I utsagorna länkades våldet till begrepp inom rättsväsendet och det handlade då 
om skuld, att vara oskyldig eller skyldig. Det förekom också en argumentation 
både för och emot att anmäla det våld som förekom. Argumentationen för 
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handlade om att synliggöra att våld förekom i särskilda boenden för äldre. Den 
rådande oskrivna normen var att inte anmäla. Istället fråntogs individen ansvar 
för sitt beteende och handlingar eftersom han eller hon beskrevs som faktiskt 
sjuk. Även om de äldre befriades från ansvaret för vad de gjorde så gavs de inte 
rättigheten att bete sig så. Utan att behöva ställa någon till svars ville vårdarna 
ändå rikta uppmärksamheten mot att våld förekom, att de blev utsatta och mot 
den komplicerade arbetsuppgiften med att möta svårt sjuka människor med 
aggressiva beteenden, ångest och depressioner.  
 
De olika problemformuleringarna är manifestationer av diskurser. De är 
“outcrops of representations of events upon the terrain of social life. They have 
there origin not in the person’s private experience, but in the discursive culture 
that those people inhabit.” (Burr 2003, p. 66). Diskurser är knutna till sociala 
strukturer och sociala praktiker. En diskurs opererar inte ensam utan inom ett 
område finns flera samtidiga diskurser som kämpar om vilken av dem som ska 
råda (Burr 2003; Winther Jørgensen & Phillips 2000). Flera samtidiga diskurser 
som var och en erbjöd olika alternativ för att konstruera problemen i relation till 
interaktionerna identifierades. De rådande diskurserna i texten var en medicinsk 
och en fysisk kroppslig diskurs. Som omvårdnadsforskare känns det naturligt att 
ställa frågan Hur är det möjligt att inte omvårdnadsdiskursen erbjuder alternativ 
för konstruktion av problemen? Det kan förklaras av att utgångspunkten för 
berättelserna var interaktioner där våld förekom och våld inte är en del av 
omvårdnad. En av intentionerna med de presenterade diskursiva 
problemkonstruktionerna är att avslöja dominerande föreställningar för att 
därigenom också kunna utmana dem (jfr. Burr 2003).  
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REFLEKTIONER 
 
Syftet med den här avhandlingen har varit att studera relationer mellan det våld 
som förekommer i särskilda boenden för äldre och det språk som används när 
våldet och de involverade parterna talas och berättas om. Avhandlingen skulle 
kunna sägas tillhöra vad Börjesson (2003) kallar för en bred intellektuell trend – 
”den språkliga vändningen” – där utgångspunkten är att vi genom språklig 
aktivitet skapar vår sociala verklighet och våra sociala identiteter och att vi 
genom att berätta gör något – vi rättfärdigar, legaliserar, argumenterar, 
positionerar, osv. Genom den språkliga aktiviteten presenterar vi en viss version 
av verkligheten, av oss själva och andra (Johansson 2005). Den social 
konstruktionistiska ansatsen i avhandlingen har inneburit ett lämnande av den 
tidigare dominerande belysningen av våldet som riktat mot en part. Det har 
inneburit att lämna vem som gör vad mot vem till att istället betrakta våld, offer 
och förövare som sociala fenomen som skapas i diskursiva processer. De olika 
delstudierna har fokuserat den sociala verklighet där sociala interaktioner mellan 
vårdare och äldre i särskilt boende innehåller våld, de involverade parternas 
skiftande positioner, diskursivt konstruerade identiteter av en äldre dam samt 
vårdares diskursiva problemformuleringar i relation till det våld som 
uppkommit.  
 
Genom att analysera vårdares berättelser har det blivit möjligt att se hur 
diskurser som tonat fram, samverkar och konkurrerar om att ge innehåll åt 
konkreta sociala interaktioner där våld förekommer. Genom att se hur diskurser 
opererar har det varit möjligt att beskriva, förstå och protestera, men också att 
legitimera och rättfärdiga handlingar och det som händer i interaktionerna. 
Berättelserna har öppnat för möjligheter att studera praktiker som talas om i 
termer så att de framstår som naturliga (jfr. Davies & Harré 1990; jfr. Riessman 
1993). Det som berättats har betraktats som manifestationer av olika diskurser 
där en diskurs producerar en speciell version av interaktionerna och de 
involverade parterna. En sådan version är en av flera möjliga versioner och den 
är ständigt föränderlig (Burr 2003).  
 
 
En diskursiv kamp 
 
I kommunalt särskilt boende lever främst äldre personer som har komplexa och 
sammansatta vårdbehov till följd av olika sjukdomar som t.ex. stroke eller 
demenssjukdom (Socialstyrelsen 2006). I de interaktioner mellan vårdare och 
äldre där våld förekom gavs sjukdomen en central plats och problemet 
konstruerades utifrån en medicinsk diskurs (IV). Men samtidigt som vårdarna 
tillskrev sjukdomen en central plats i relation till våldet beskrevs också att det 
inte var ”efter reglementet att diskutera sjukdom” inom den kommunala 
äldreomsorgskontext där de befann sig. Detta kan läsas som ett försök att 
exkludera sjukdomen från dagordningen och att en annan diskurs istället 
försöker ta plats och göra anspråk på att ge innehåll åt den vård och omsorg som 
ges inom äldreomsorgen. I varje samhälle och kultur finns föreställningar om 



 52 

t.ex. vård, äldreomsorg och äldre personer. Sådana samhälleliga föreställningar 
är institutionaliserade i den lagstiftning som reglerar en verksamhet. I den 
lagstiftning som reglerar svensk äldreomsorg och särskilt boende betonas i de 
grundläggande principerna vikten av att respektera trygghet, värdighet, integritet 
och rätten till självbestämmande. I lagstiftningen behandlas även ansvarsfrågor 
om att tillhandahålla och ge god vård till äldre personer (HSL 1982:763; 
Socialstyrelsen 2006; SOL 2001:453; SOU 1997:170; SOU 2008:51). Att begrepp 
som trygghet och värdighet saknas i text som handlar om interaktioner där våld 
förekommer är inte förvånande. Eftersom det är svårt sjuka äldre personer som 
vårdas i särskilt boende är det inte heller speciellt förvånande att problemet i 
vårdarnas berättelser tillskrevs sjukdomen eller att en medicinsk diskurs gav 
innehåll åt problemet (IV). Däremot är det förvånande att sjukdomen tycks ha en 
marginaliserad plats i de olika utredningar (t.ex. SOU 2008:51) som innefattar 
särskilt boende trots att dessa boenden antas vara det alternativ som bäst kan 
tillgodose behovet av vård och omsorg men också ge trygghet för äldre personer 
som är svårt sjuka (Socialstyrelsen 2006). I utredningar betonas individen som 
en aktiv och oberoende individ, som ska ha möjlighet att leva ett normalt liv och i 
värdighetsutredningen framförs begreppet ”demenssjuk” som ett exempel på 
begrepp som ”suddar bort individerna” (SOU 2008:51, s. 38). Inom ett område 
finns det alltid flera diskurser som opererar och som kämpar om att få ge 
innehåll och betydelse till olika fenomen (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 
Här kan vi identifiera en kamp mellan den medicinska diskursen och den 
individualistiska diskursen, om att bestämma innehållet och därmed få råda 
inom äldreomsorgen. Utifrån det stora vårdbehov personer som bor i särskilt 
boende har är det anmärkningsvärt att en omvårdnadsdiskurs inte finns med i 
denna kamp. En frånvarande omvårdnadsdiskurs skulle kunna förklaras av den 
rådande diskursordning för den vårdande praktiken som presenteras av Rehn 
(2008). Hon framför att föreställningar om den vårdande praktiken och den 
sjuka människan allt mer präglats av sociologiska och beteendevetenskapliga 
förklaringar. Även i hennes presentation saknas en omvårdnadsdiskurs. 
Frånvaron av en omvårdnadsdiskurs kan belysas med reflektioner kring det som i 
utsagorna talades om i relation till kompetens, men också i relation till den 
maktlöshet och strävan om att göra gott som talades om. 
 
 
Kompetens 
 
Vi börjar med reflektioner i relation till kompetens. Jag har tidigare konstaterat 
att i äldreomsorgens grundläggande principer betonas vikten av att respektera 
trygghet, värdighet, integritet och självbestämmande. Att respektera trygghet, 
värdighet, osv. kan betraktas som relaterat till den unika personen. I utsagorna 
framfördes att sådant som kan räknas till den ”personliga biten” och till att 
”engagera sig i en person” inte var möjligt att inkludera i arbetet. Arbetet 
beskrevs som uppgiftsorienterat (I) och den huvudsakliga arbetsuppgiften 
beskrevs som allmän omvårdnad och den fysiska överordningen över själen i 
texten om arbetet var tydlig. De äldres kroppar måste skötas, hållas hela, rena 
och fräscha. ”Magarna” i kropparna behövde också skötas. Arbetsuppgifterna 
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handlade om magar och duschningar (IV), om att mata, tvätta och byta blöjor (I). 
Våldet uppstod i interaktioner där kropparna skulle skötas, t.ex. när den äldre 
skulle stiga upp eller duscha. Interaktioner som eskalerade talades om i termer av 
slagsmål och som hemska (I). Problemet framställdes som svårt och oundvikligt 
(I, IV). De äldre som var involverade i de här aktuella interaktionerna var enligt 
vårdarna personer med en eller flera sjukdomar och att möta dessa människor 
krävde mer kompetens än att kunna diska, baka och städa. Vårdarna talade om 
”hemmafrukompetens” och framförde att arbetet var mer kvalificerat än så och 
därför också krävde högre kompetens än så. Vårdarna framförde också en 
okunskap om sjukdomen (IV). 
 
Den kompetens som efterfrågas kan inbegripas i den särskilda kompetensen som 
behövs för att tillgodose det specifika omvårdnadsbehovet. Sjuksköterskor har 
omvårdnad som sitt yrkesansvar och de har också en kvalificerad utbildning i 
specifik omvårdnad (HSL 1982:763; SOSFS 1993:17). Behovet av adekvat 
kompetens i särskilt boende har betonats utifrån att arbetet inom detta boende 
blir alltmer kvalificerat eftersom de äldre personernas vårdbehov blir alltmer 
sammansatta och komplexa (Socialdepartementet 2006). Samtliga svenska 
kommuner har ansvar för hälso- och sjukvården till och med insatser inom 
sjuksköterskans kompetensområde. Sjuksköterskans kompetensområde finns väl 
beskrivet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen 2005). 
Nyligen publicerade Socialstyrelsen (2008) öppna jämförelser inom vård och 
omsorg med avseende på verksamheternas kvalitet. I dessa jämförelser går det 
inte att utläsa hur många sjuksköterskor som arbetar i särskilt boende eller hur 
deras arbete i särskilda boendeformer är organiserat. Den kompetens som 
behandlas i denna publikation är snarare av social karaktär än av 
omvårdnadskaraktär. Socialstyrelsen (2006) menar att de medicinska insatser 
som kan behövas i det enskilda fallet kräver kompetens inom hälso- och 
sjukvårdsområdet ”medan övriga omvårdnadsinsatser är att betrakta som 
sociala. I varje enskilt fall och beträffande varje enskild insats får man ta ställning 
till om den är att hänföra till det ena eller andra vårdområdet vid den tidpunkt då 
insatsen ges” (Socialstyrelsen 2006, s. 14). Här finns en tydlig gränsdragning 
mellan det medicinska och det sociala, medan insatser av omvårdnadskaraktär 
inte omtalas. 
 
Genom att använda diskursanalys blir det möjligt att klarlägga hur diskurser 
påverkar människors handlingsförmåga (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 
Genom de avtäckta binära oppositionerna klarläggs bakomliggande 
föreställningar och dessa blir därmed möjliga att ifrågasätta och utmana. Därmed 
öppnas också möjligheten att fundera över alternativ (Crowe 2005). I relation till 
det våld som förekommer i särskilt boende och vårdarnas utsagor skulle man 
kunna tänka i omvårdnadstermer istället för att tänka utifrån ett medicinskt 
perspektiv. I den tidigare omvårdnadsforskningen finns en mängd relevanta 
alternativ t.ex. t.ex. integritet (Andersson 1994), en vårdande relation 
(Greenwood 2007), person centrerad vård (Edvardsson, Winblad & Sandman 
2008), eller ett gott åldrande (Nygren 2006). 
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Vårdarna framställde våldet som ett svårt och oundvikligt problem (IV) och 
beskrev interaktionerna som en del i det dagliga arbetet och som omöjliga att 
hantera. De talade också om att de saknade arbetsledning i det dagliga arbetet (I). 
I sjuksköterskans kompetensbeskrivning presenteras tre huvudsakliga 
arbetsområden, förutom sjuksköterskans specifika kompetens i omvårdnadens 
teori och praktik, även forskning, utveckling och utbildning, samt ledarskap. 
Området ledarskap handlar om att leda omvårdnadsarbetet (Socialstyrelsen 
2005). Den frånvaro av ledarskap som uttrycks i berättelserna kan vara relaterad 
till det faktum att sjuksköterskor på de aktuella enheterna hade en konsultativ 
funktion medan ledarskapet var relaterat till socialt skolad personal utan 
kunskap i omvårdnad eller medicinsk vård. Detta kan förstås utifrån den 
utbildningsdiskurs som presenteras av Rehn (2008) där föreställningar om 
sjuksköterskans specifika kompetens berättigar hennes överordning. Genom att 
framställa sjuksköterskan som arbetsledare framställs hon också som den med 
makten att styra handlingsutrymmet.  
 
 
Makt, maktlöshet eller motmakt 
 
Utifrån innehållet i, och analysen av, vårdarnas berättelser är det naturligt att 
reflektera kring makt även om inte någon särskild maktanalys gjorts. Vårdarna 
talade inte om makt utan om maktlöshet i relation till det våld som förekom (I, II, 
IV). Maktlöshet har framkommit även i andra studier om våld (t.ex. Needham et 
al. 2005; Åström et al. 2004). I min reflektion över maktlösheten tänker jag 
använda mig av vad Burr (2003) kallar ett Foucauldianskt perspektiv, dvs. 
utifrån den franska filosofen Michel Foucaults tankar och idéer om makt och 
kunskap. Diskurser, makt och kunskap är intimt förbundna med varandra. 
Diskurser producerar vår kunskap om verkligheten. Det är diskurser som gör det 
möjligt för oss att betrakta världen på ett visst sätt. De inverkar på vårdpraktiken 
(jfr. Rehn 2008) genom att de reglerar våra individuella och samhälleliga 
föreställningar och kunskapen om t.ex. äldre personer, våld och äldreomsorg. 
Kunskapen refererar till en speciell version av t.ex. våld, äldre personer eller 
äldreomsorg som framställs i termer av sanning och som präglar i det här fallet 
vård och omsorg inom särskilt boende för äldre. Om kunskapen om de äldre 
personer som bor i särskilt boende refererar till en version av de äldre som friska, 
dvs. utan sjukdom (utifrån den binära oppositionen sjuk-frisk) och denna version 
hålls som sann får detta konsekvenser för hur vården och omsorgen utformas. 
Om kunskapen istället refererar till en version av de äldre som äldre personer 
med sjukdom men med vissa kvarvarande funktioner utformas troligen vården 
och omsorgen annorlunda än i relation till den första versionen. I det första 
scenariot regleras kunskapen utifrån en diskurs som handlar om att se till det 
friska, medan i det andra fallet skulle diskursen kunna handla om att se till det 
sjuka, men det skulle också kunna vara att se till den enskilda individen som har 
en sjukdom med särskilda behov som följd.  
 
Makt utövas genom att tala och agera utifrån diskurser och de olika handlingar 
som tillåts och accepteras beror på den rådande kunskap som hålls för sann i 
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samhället, t.ex. i olika lagstiftningar och regelverk. Ovan identifierades kampen 
mellan den medicinska, den individualistiska och den sociala diskursen om att 
bestämma innehållet i äldreomsorgen. Även frågan om omvårdnadsdiskursens 
frånvaro i denna kamp påtalades. Det kanske är uteslutningen av 
omvårdnadsdiskursen och den kunskap och kompetens som den är förknippad 
med som resulterar i upplevelser av maktlöshet. Det förefaller också vara så att 
en version av verkligheten med föreställningar om den äldre som en person med 
en sjukdom inte hålls för sann inom kommunal hälso- och sjukvård. Det 
förefaller istället finnas föreställningar om den äldre som antingen sjuk eller frisk 
som konstruerar äldres identiteter, dvs. att enskilda äldre och äldre som social 
grupp identifieras utifrån en medicinsk eller en social diskurs. Inte bara 
föreställningarna om den äldre utan även föreställningarna om den sjuka äldre 
människan påverkar utformningen av den vårdande praktiken och 
äldreomsorgen (jfr. Rehn 2008; jfr. Wreder 2005). Då makt, kunskap och 
diskurser är intimt förknippade med varandra och den medicinska och den 
sociala diskursen tillåts råda så opererar också makten utifrån dessa diskurser. 
Följaktligen hamnar omvårdnadsdiskursen vid sidan om och negligeras på olika 
beslutsnivåer. 
 
I de olika delarbetena har vi sett hur makten opererar genom att olika handlingar 
kan legitimeras utifrån olika diskurser. Att spänna fast någon mot dennes vilja 
kan betraktas som en våldshandling utifrån diskursen om individens fria vilja 
men samma handling kan också betraktas som en god handling utförd med 
individens bästa för ögonen utifrån diskursen om den goda viljan (II). Vi har 
också sett hur det är möjligt att utifrån föreställningar om vad som är normalt 
alternativt icke normalt, dvs. normalitetsdiskursen, flytta personer till särskilt 
boende utan deras samtycke och delaktighet i ett sådant beslut (III). Vårdarna 
talade om maktlöshet, vilket kan ställas i förhållandet att en part har makt och 
den andra parten är maktlös. Utifrån Foucault (2001; 2002a) handlar det snarare 
om att där makt finns, finns också motmakt och att makten ständigt opererar i ett 
nät av maktrelationer. Framställningar i berättelserna visade att vårdarna var 
utsatta för maktutövning (måste, ska) (II, III, IV) men också att både vårdare och 
äldre utövade motmakt (II, III). För vårdarna kan ett alternativt sätt till 
problemformuleringen om att tillskriva sjukdomen problemet bli att istället se 
aggressiviteten och våldshandlingarna som utövande av motmakt. På det sättet 
förstås våld som en diskursivt konstituerad del i äldreomsorg och 
motståndsstrategierna som vägar till att förstå handlingar från både vårdare och 
de äldre där motmakten har stöd i tillgängliga diskurser.  
 
 
Identitetskonstruktioner 
 
I beskrivningarna av de sociala interaktionerna där våld förekom framkom att det 
var mer rimligt att betrakta de involverade parterna som både offer och förövare 
snarare än det ena eller det andra (I) och därför ifrågasattes dessa positioner som 
fasta och dikotoma positioner (II). I en vårdares berättelse visade det sig att de 
involverade parternas positioner var föränderliga och flytande mellan offer, 
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förövare och beskyddare och att dessa olika positioner blev möjliga utifrån 
tillgängliga diskurser. Genom sättet att berätta skapades identiteter som var att 
föredra framför andra, t.ex. att hellre identifieras som offer än som förövare. Att 
själv vara offer t.ex. utsatt för tvång och maktutövning möjliggör befrielse och 
frikännande från skuld (II). Skuld och skuldförskjutning har framförts som 
centralt av andra forskare vid involvering i våld (Benson, Balfe, Lipsedge, 
Robinson & Walker 2003).  
 
Genom att diskursivt skapa olika identiteter och tillskriva individen eller gruppen 
vissa karakteristika skapas förutsättningar för en viss äldreomsorgspolitik men 
också för en äldreomsorgspraktik där vissa handlingar blir nödvändiga och också 
legitimerade (jfr. Burr 2003; Mörkenstam 1999; Rehn 2008). I utsagorna 
skapades olika identiteter som i sin tur skapade förutsättningar för och 
legitimerade vissa handlingar. Utifrån föreställningen om att den enskilda äldre 
inte förstod sitt eget bästa blev det möjligt att utifrån diskursen om den goda 
viljan spänna fast en äldre dam i hennes rullstol mot hennes vilja (II). När en 
äldre dam identifierades som någon som inte längre klarade sig själv genom att 
hennes beteende definierades som avvikande mot vad som ansågs vara normalt 
beteende skapades förutsättningar för att t.ex. tvinga henne att flytta till särskilt 
boende och att duscha henne mot hennes vilja (III). En föreställning om att 
individen inte alltid vet sitt eget bästa när det gäller hälsa och hygien och att 
vårdpraktiken bör innehålla ett fostrande inslag har funnits under lång tid (Rehn 
2008). De olika sätten att i berättelserna identifiera enskilda äldre fick sociala 
konsekvenser och effekter på deras liv. Dessa konsekvenser och effekter 
återskapas och upprätthålls i samverkan mellan tillgängliga diskurser och den 
sociala praktiken. De olika handlingarna som utfördes legitimerades utifrån 
diskursen om den goda viljan och normalitetsdiskursen. Den goda viljans diskurs 
handlar om att utgå från vad som anses vara gott och det bästa för individen. 
Normalitetsdiskursen bestämmer vad som anses normalt eller avvikande utifrån 
rådande normer och föreställningar. Det är utifrån dessa diskurser det blir 
möjligt att definiera en icke önskvärd situation eller ett icke önskvärt beteende, 
dvs. en situation eller ett beteende som avviker från vad som anses vara gott eller 
normalt och som också legitimerar vissa handlingar (jfr. Fahlgren 1999). 
Normalisering är en av de grundläggande socialpolitiska principerna inom 
äldreomsorg. Med normalisering avses att individen så långt det är möjligt ska 
kunna vara som andra, ha det som andra, men också ha rätten att vara sig själv 
(Socialstyrelsen 2006). I utsagorna framstod vårdarna som satta i position att 
upprätthålla normalitetsdiskursen, med tvång om så var nödvändigt. Det var den 
diskursen som gav dem rättighet och skyldighet att ingripa i den icke önskvärda 
situationen och ”att hjälpa” den äldre att istället uppnå en normal och önskvärd 
situation, dvs. att vara hel och ren, sova på natten, stiga upp på morgonen, osv. 
(III).  
 
I den här avhandlingen har identitet betraktats och studerats som något 
föränderligt och skapat i diskursiva processer genom att subjektet tar upp eller 
motstår de positioner som tillhandahålls av tillgängliga diskurser. 
Identitetskonstruktion kan handla om att skapa identiteter för enskilda individer, 
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den enskilda äldre personen, men också om att skapa identiteter för sociala 
grupper, t.ex. äldre personer som social grupp. En individ eller grupp kan ha 
olika identiteter beroende på vilka de tillgängliga diskurserna är (Laclau & 
Mouffe 2001; Winther Jørgensen & Phillips 2000). Utifrån en medicinsk diskurs 
kan individen identifieras som sjuk, medan samma individ också kan utifrån t.ex. 
en social diskurs identifieras som frisk. Det finns andra sätt att betrakta 
begreppet identitet och dess innebörd. I värdighetsutredningen (SOU 2008:51) 
betraktas identitet som något stabilt och bestående över tid. Det handlar om att i 
grunden vara densamma vad som än händer i livet. Den personliga identiteten 
antas kunna skadas vid sjukdom. I utredningen framförs att äldre personer inte 
ska behöva göra avkall på sin stabila inre identitet för att det uppstår behov av 
stöd, omsorg och service. Vikten av att kunna leva utifrån sin identitet och sin 
personlighet även vid hög ålder och vid sjukdom betonas. Identiteten betraktas 
alltså inte som något föränderligt utan istället som något stabilt som är nära 
knutet till personligheten, till en medvetenhet om sitt jag, om den egna 
personligheten som formas av alla erfarenheter i livet, samt till förmågan att 
kunna bestämma över tankar och handlingar. I utredningen framhålls dock 
behovet av att ett ”nytt” sätt att se på äldre människor och på åldrandet behövs.  
Ett ”nytt” sätt eller i alla fall ett annat sätt att se på äldre personer, och här 
speciellt de som var involverade i interaktionerna där våld förekom, kan vara att 
mer medvetet betrakta identiteter som ständig föränderliga och socialt 
konstruerade till skillnad från något stabilt inne i individen. Ett sådant synsätt 
öppnar för alternativ (jfr. Crowe 2005) och för möjligheten att individen blir 
bemött som den hon är just nu och inte som någon hon har varit eller kanske 
kommer att bli.  
 
 
Rättfärdigande 
 
Det våld som förekom mot de äldre rättfärdigades genom att de äldre tillskrevs 
vissa karakteristika och identiteter som möjliggjorde och legitimerade vissa 
handlingar, t.ex. tvång och fasthållning (II, III). Att i berättelser rättfärdiga 
handlingarna kan ses som en väg för vårdarna att förstå och hantera 
erfarenheterna av de sociala interaktioner som innehöll våld och som de såg som 
omöjliga att lösa eller undvika (jfr. Bruner 1990; Johansson 2005; Langellier 
2001). I berättelserna rättfärdigades våldet genom att handlingarna genomfördes 
med den äldre personens bästa för ögonen (II, III) (jfr. Fahlgren 1999) och av att 
vårdarna var tvungna att utföra sina arbetsuppgifter annars riskerade de att 
förlora sina arbeten. Arbetsuppgifterna beskrevs som en plikt (I). Att rättfärdiga 
våld på det här sättet medför risk för att vårdare betraktar sin involvering som att 
de ”bara” sköter sina plikter och lyder order. Att göra gott och rättfärdiga 
våldshandlingar har beskrivits av Lagerwey (1999) som undersökte hur det var 
möjligt att sjuksköterskor deltog i massavrättningar av människor i Tyskland 
under andra världskriget. Sjuksköterskorna uppgav att de hela tiden försökte 
vara goda sjuksköterskor. En möjlig förklaring var den ideologiska förskjutning 
från individen till staten och Tredje Riket som skedde i Tyskland under andra 
världskriget. Istället för att vara lojala med individen så var sjuksköterskorna 
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lojala mot institutionen och staten och utförde handlingarna för att de var viktiga 
för staten till skillnad från viktiga för individen. Eftersom en 
lojalitetsförskjutning kan ske omedvetet är det viktigt att kontinuerligt diskutera 
och studera lojalitet, rättfärdigande och maktstrukturer i relation till de 
interaktioner med våld som förekommer i särskilt boende för äldre.  
 
 
Vårdkvalitet 
 
Jag tänker avsluta med några reflektioner i relation till vårdkvalitet. När det 
förekommer våld i särskilda boenden för äldre har vårdkvaliteten påverkats på ett 
negativt sätt (Arnetz & Arnetz 2001; Åström et al. 2002).  Trots pågående 
värdegrundsarbete identifieras fortfarande generella brister i äldreomsorgens 
grundläggande värderingar och förhållningssätt enligt värdighetsutredningen 
(SOU 2008:51). För att höja kvaliteten och för att de äldre ska kunna fortsätta att 
leva sina liv som den han eller hon är och utan att behöva göra avkall på sin 
stabila inre identitet föreslår utredningen ett införande av en värdighetsgaranti 
och att en bestämmelse om nationell värdegrund förs in i socialtjänstlagen (SOU 
2008:51). I avhandlingens olika delarbeten har framkommit hur rådande 
samhälleliga föreställningar om god vård och etiska förhållningssätt presenteras i 
politiska dokument. De har legitimerats i lagstiftning och riktlinjer för 
äldreomsorgen vilka i sin tur har legitimerat olika handlingar som kan uppfattas 
som utförda i all välmening med den äldre personens bästa för ögonen men som 
också kan uppfattas som våld (II, III). Införandet av en värdighetsgaranti och den 
föreslagna lagstiftningen har kritiserats av sakkunniga bl.a. vad gäller värdet av 
ytterligare lagstiftning. Kritik har också framförts om att en diskussion och 
förslag saknas om hur behov av värdighet och välbefinnande ska tillgodoses hos 
de mest sköra äldre, t.ex. personer med demenssjukdom (SOU 2008:51). Crowe 
(2005) menar att man för att höja vårdkvaliteten måste förstå omvårdnadens 
praktik som en social, kulturell och politisk praktik. Språk, ordval och berättande 
är en social praktik som stödjer eller underminerar speciella föreställningar och 
sätt att bete sig i en specifik kultur eller i ett samhälle. Att det finns ett glapp 
mellan den vårdpolitiska praktiken och den sociala praktiken lyfts fram av andra 
(Franssén 1997; Rehn 2008). I den här avhandlingen har relationer mellan det 
våld som förekommer i särskilda boenden och det språk som används när våldet 
talas och berättas om studerats. Det har visat sig att det som förekommer i de 
aktuella interaktionerna inte är isolerade praktiker eller ensamt knutna till de 
involverade personerna utan är en del i kultur och politik. Det handlar inte om 
personernas inre psykologiska egenskaper eller beteenden relaterade till 
individen utan om socialt konstruerade interaktioner, relationer och identiteter 
som kan studeras som sociala fenomen i diskursiva processer. Genom att förstå 
det som sker, och också studera detta, på ett sådant sätt kan föreställningar 
utmanas, accepteras eller förkastas. Alternativ kan bli möjliga. Att studera 
fenomen inom äldreomsorg som sociala fenomen skapade i diskursiva processer 
har på senare år blivit vanligare och har genomförts även av andra forskare t.ex. 
Wreder (2005) och Öresland (2008).  
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Fortsatt forskning 
 
Avhandlingen har gett underlag för fortsatt forskning inom området. Ett område 
är makten och dess rörelser – maktrelationerna behöver ytterligare och mer 
direkt belysning. Ett andra område är identitetskonstruktioner i politiska 
dokument om äldreomsorg. Ett tredje område är att fortsätta studera relationer 
mellan språk och omvårdnadspraktik – omvårdnad som social, kulturell och 
politisk praktik. Det skulle också vara intressant att genomföra 
interventionsstudier där den specifika omvårdnadskompetensen finns 
närvarande och tillgänglig i det dagliga arbetet med de svårt sjuka äldre som bor i 
särskilt boende.  
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AVHANDLINGENS BETYDELSE 
 
Den här avhandlingen om relationer mellan våld och det språk som används när 
våldet och involverade parter talas och berättas om bidrar inte bara till att 
synliggöra att våld förekommer dagligen i denna kontext. Den bidrar även till att 
synliggöra hur komplexa och svåra dessa situationer är. De sociala interaktioner 
som vårdarna berättade om beskrevs som oundvikliga och som en del i det 
dagliga arbetet. Ambitionen är alltid att finna lösningar så att interaktioner inte 
leder till våld. Men en sådan 0-vision är troligen inte realistisk med tanke på att 
de äldre som bor i särskilt boende är svårt sjuka personer med sjukdomar vars 
symtom kan påverka verklighetsuppfattningen, förmågan att kommunicera eller 
som kan ta sig uttryck i aggressiva beteenden.  
 
Den här avhandlingen är betydelsefull på flera sätt. Den bidrar till den teoretiska 
förståelsen om våld i särskilda boenden för äldre. Den ger ett metodologiskt 
bidrag genom användandet och tillämpningen av de metoder som använts. Men 
framför allt ger den även ett betydelsefullt bidrag till kliniska implikationer. 
Avhandlingen kan användas som grund för att ifrågasätta och utmana rådande 
normer och föreställningar som är av betydelse för det våld som förekommer i 
interaktionerna mellan vårdare och de äldre. De normer och föreställningar som 
behöver utmanas handlar framför allt om äldreomsorgen och särskilt boende 
som organisation och verksamhet, om äldre personer som individer eller social 
grupp och som bor i eller kan vara i behov av särskilt boende, men också om våld 
och om omvårdnad.  Normer och föreställningar kan utmanas i reflektiva samtal 
eller i skrivna texter och på olika nivåer, dels i vardagens praktik, men också på 
arbetsledande, organisatorisk och även politisk nivå. Vårdare, arbetsledare och 
politiker kan förhålla sig till och fundera över sina egna föreställningar men de 
kan också fundera över alternativa föreställningar och dess konsekvenser. Det är 
de alternativa föreställningarna eller alternativa konstruktionerna som öppnar 
för nya möjligheter. Nyttan av att kunna identifiera och tänka alternativt och att 
kunna utmana rådande föreställningar kan användas vid kompetensutveckling 
för redan utbildad personal på olika nivåer och inom olika områden, men det kan 
också användas i grundutbildningar. Att fundera och reflektera över hur vi talar 
och tänker om fenomen av olika slag eller om människor vi möter, hur vi 
beskriver, identifierar och talar om vår värld, våra sociala interaktioner och 
sociala relationer är av vikt i många andra sammanhang, inte bara i relation till 
våld i särskilda boenden. Därmed är den här avhandlingens utgångspunkter och 
resultat överförbara till många andra vårdsammanhang.  
 
Avhandlingen kan hjälpa oss att förstå att det våld som förekommer inte enbart 
ska betraktas som kopplat till de involverade personerna och deras egenskaper. 
Att se på identiteter som föränderliga till skillnad från att betrakta dem som 
stabila och i relation till inre egenskaper som mer eller mindre består över tid, 
öppnar för möjligheten att möta den andre som den han eller hon är just nu. Det 
blir då inte så viktigt att fundera över eller att uttrycka vem personen en gång 
varit eller vilka stabila personlighetsdrag personen har. Snarare blir det viktigt att 
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fundera över vilka ord och begrepp som används nu när personen talas om, men 
också vilka konsekvenser detta sätt att beskriva och identifiera personen får. 
 
Avhandlingen har ökat förståelsen för det som sker i interaktionen mellan 
vårdare och de äldre som en social, kulturell och politisk praktik, snarare än som 
en isolerad praktik eller händelse. Det våld som förekommer i interaktionerna 
kan förstås som relaterat till det språk, den kultur och det samhälle som det 
uppstår i, men också i relation till den politik som förs. Avhandlingen och dess 
resultat utgör en god grund för fortsatt forskning om maktrelationer i 
äldreomsorg, för fortsatt forskning om identitetskonstruktioner och dess 
konsekvenser, men också för interventionsstudier där normer och föreställningar 
ifrågasätts och utmanas. 
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SUMMARY IN ENGLISH 
 

The present thesis aims to study the relationship between the violence that occurs 
in institutional care for older people and the language employed when this 
violence and the involved parties is talked and narrated. The thesis has been 
guided by social constructionism and violence, victims and perpetrators have 
been considered as social phenomena constructed in discursive processes. Sixty-
one narrative interviews were conducted with 57 care providers, 12 men and 45 
women, who had been involved in social interactions in which violence occurred. 
The thesis comprises four studies.  

 
In Study I, the aim was to describe how care providers described violent events 
they had been involved in. The presentation of the result included contextual 
aspects and three themes: ‘misunderstanding each other’, ‘invasion of personal 
space’ and ‘acceptance of violence in work’. Misunderstandings occurred between 
the care providers and the older persons. A possible explanation for the 
misunderstanding may have been due to the older persons’ inability to 
understand information. The care providers reported that they were careful to 
inform the older persons about what care they should give. However, the older 
persons did not seem to understand this information and therefore resisted 
instead of complying. Care providers related further that they themselves did not 
always understand the older persons’ behaviour and communication. Personal 
insults occurred both against care providers and older persons and it appeared as 
if each side involved a struggling to maintain its own desires. Further to retain its 
own identity and integrity, independent of who was viewed as victim or 
perpetrator in the violent interactions. The care providers described the violence 
as unavoidable, impossible to solve, as a part of their daily work and that they 
had to accept the occurrence. The themes represent a process of violence in the 
narratives. Mutual misunderstanding may be seen as an antecedent to violent 
events. Invasion of personal space is a theme revealing what violence is about and 
the acceptance of the violence could be seen as a natural consequence. Since it 
was most of the care providers recounting the violent interactions, in which they 
themselves had partaken as victims according to their own evidence, the care 
providers’ accounts largely represented a victim perspective. Nevertheless, taking 
into consideration the misunderstandings and insults, it seemed more reasonable 
to view the involved parties as both victims and perpetrators. 
 
In Study II, the involved parties’ positions, victim and perpetrator, were 
questioned as rigid and dichotomous positions. The aim was to explore the 
involved parties’ positions and to illuminate forces and moves related to these 
positions. One care provider’s (Nancy’s) narrative was analysed. Nancy reported 
that she had exercised violence on a daily basis against an old lady (Ellen) living 
in a sheltered housing. Throughout Nancy’s narrative the positions shifted 
between victim, perpetrator and protector. The positions were fluid and often 
overlapping, i.e. one party was not exclusively victim or perpetrator. Nancy 
altered the involved parties’ positions across the narrative by using available 
discourses. The altered positions were understood as a salient way for Nancy to 
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make sense of her experiences. It was possible for Nancy to construct meaning 
and develop an understanding of the situation, to legitimize her actions and come 
to terms with what she had done. By reading Nancy’s narrative it became possible 
to understand that she was much more than just a perpetrator, which was the 
origin for her narrative. Since there is a difference between being positioned as a 
perpetrator or a protector this study led to two assumptions. First, it is of 
significance how we position ourselves and others in narratives and 
conversations. Second, there is a difference between being categorized in advance 
and getting the opportunity to narrate one’s own story.  
 
In study III, the aim was to describe the discursive identities of an old lady (Alice) 
created by three care providers whom she subjected to violence as well as to 
illuminate the consequences and effects of the created identities. The care 
providers identified Alice as no longer capable of taking care of herself; as I; as 
someone to be on your guard against; as a dementia sufferer versus Alice as being 
sick; as humiliated and subordinate; and as rejected in the light of an idealized 
passed. The identities were discursively constructed by the use of binary 
oppositions. Alice was something in relation to something she was not, e.g. she 
was in the passive need position in relation to the active helper position. The care 
providers’ duty was to prevent Alice from deviating from what was seen as the 
norm, if necessary by means of force. They were put in the position of 
maintaining the discourse of normality. It was the power of this discourse that 
gave them the right and authority to act. The discursively created identities could 
be seen as a way of defining the undesirable situation, thereby legitimizing the 
actions taken. The identities and the conflict between the operating discourses 
influenced the conditions for social practices and became visible when the 
struggle took place in the physical world, in this case in social interactions 
characterized by violence between the subjects.  
 
In study IV, the focus was on how involved care providers discursively 
constructed and framed problems related to the occurrence of violence in their 
interactions with older persons in institutional care. In the articulated problems 
there were constructions of norms and beliefs about the violence that influenced 
the boundaries for possible and relevant solutions. The problems were 
constructed by the use of binary oppositions like illness-health, body-soul, and 
hierarchical structures. The violence was presented as a difficult and unavoidable 
problem, as related to illness, caring for the body, competence and profession, 
and to the social order. The ways this violence and the related problems were 
described were manifestations of discourses (Burr 2003). There are always a 
number of discourses operating at the same time and there is always a struggle of 
which one of them should prevail. The prevailing discourses in the text were the 
medical and physical. How is it possible that the nursing discourse not was a part 
of this struggle? The answer may be that the starting point was violent 
interactions and that nursing is not a part of violence. It might make a difference 
if we were to challenge our beliefs and knowledge about the older persons who 
live in institutional care and refer to a version of them as suffering from illness 
and instead of emphasizing illness to emphasize a person with an illness. The 
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alternative to medical solutions could be knowledge of normal human 
functioning together with knowledge of the actual illness and its treatment, i.e. 
advanced nursing. Discourses are connected to social structures and social 
practices. One aim of presenting constructions of the problems is not only to 
expose but also to challenge dominant ways of thinking as well as the beliefs and 
common understandings about this subject (cf. Burr 2003).   
 
The thesis contributes not only to uncovering the daily occurrence of violence in 
institutional care for older people, but also to present the complex and intricate 
nature of these interactions. The studies in the thesis also contribute to the 
theoretical notions concerning the issue as well as providing methodological 
insights through the use and application of methods with a social constructionist 
approach but above all the clinical implications of the study must be underlined. 
The thesis can help us to understand that the violence that occurs not necessarily 
need to be related to the involved parties. The violence can be understood as 
related to the language and culture, as a social, cultural and political practice 
rather than isolated interactions. The presented discursive constructions can be 
used to challenge beliefs and knowledge about for example violence, eldercare 
and older persons.  
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TACK 
 
Så närmar sig min tid som doktorand vid Institutionen för omvårdnad Umeå 
universitet sitt slut. När jag blickar tillbaka så är det många personer i min 
omgivning som på olika sätt bidragit till att göra arbetet och den här 
avhandlingen möjlig. Till alla er vill jag uppriktigt uttrycka min tacksamhet! Ni är 
för många för att nämna alla vid namn.  
 
Jag vill särskilt tacka 
 
Alla vårdare som rapporterade våldshändelser och som i sina berättelser 
generöst och engagerat delade med sig av sina erfarenheter.  
 
Min huvudhandledare professor Britt-Inger Saveman, för att du finns, 
naturligtvis för stöd och uppmuntran, för stort engagemang och värdefulla 
synpunkter, men också för att du trott på mig och stått bakom mig trots min 
envishet och allt som hänt under våra år tillsammans. Jag kan inte tacka dig nog. 
Utan dig hade det varit omöjligt. Det är nu som ord som tack blir för små. 
 
Under senare delen av avhandlingsarbetet min biträdande handledare och under 
den tidigare delen kollega och medförfattare, docent Sture Åström, för att du 
finns, för fruktbart samarbete, för stort engagemang och värdefulla synpunkter. 
Jag vet ingen som har en sådan förmåga som du att kunna ge kritik, vara envis 
och argumentera och på samma gång kunna förmedla omtanke, värme och 
trygghet. Det har varit en förmån att få arbeta med dig.  
 
Min biträdande handledare under den tidigare delen av avhandlingsarbetet 
professor Astrid Norberg, naturligtvis för stöd och uppmuntran, för ditt stora 
engagemang och för att du generöst delat med dig av din breda och djupa 
kunskap, för din klokskap, men också för att du stått bakom mig och alltid 
funnits till hands. Det har varit en förmån att få arbeta med dig.  
 
Siv Fahlgren, fil.dr., medförfattare i delarbete II, för handledning, för 
klargörande synpunkter och kommentarer och för att du generöst delat med dig 
av din stora kunskap om narrativ analys och diskursanalys.  
 
Eva Benzein, docent och kollega, för din positiva inställning och ditt 
engagemang, för att du genom åren har läst artikelmanus och kappamanus och 
bidragit med konstruktiv kritik, men också för att du har funnits tillhands när så 
har behövts. 
 
Eva Gustafson, kollega och vän, för att du finns, för din medmänsklighet och 
förmåga att bekräfta och ändå föra resonemang vidare, för roliga och trivsamma 
arbetsstunder, för djupa samtal med både skratt och tårar, och inte minst för 
kursen i …… du vet vad. 
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Alla kollegor vid Humanvetenskapliga institutionen, Högskolan i Kalmar, 
professorer, lektorer, doktorander, adjunkter, övrig personal, för 
uppmuntranden, för leenden och för att ni gör vardagen till en fest. Det är en 
glädje att gå till arbetet och ett privilegium att både möta er och att få arbeta med 
er.  
 
Professorer, lektorer, doktorander vid institutionen för omvårdnad i Umeå 
för stimulerande och fruktbara seminarium. Ni har generöst delat med er av era 
kunskaper.  
 
Övriga kollegor i VIV-projektet, Gösta Bucht professor, Stig Karlsson 
med.dr. och Mats Lundström tidigare doktorandkollega numera med.dr, alla för 
fruktbart samarbete. Brita Olofsson, med.dr., inte bara för fruktbart samarbete 
utan också för hjälp med datainsamlingen i Umeå. Till er alla som på något sätt 
varit med för att jag fick chansen att arbeta som forskningsassistent i projektet. 
 
Inga Greta Nilsson, institutionssekreterare vid Institutionen för omvårdnad, 
Umeå universitet för all hjälp med allt möjligt. 
 
Ett varmt och innerligt tack till all personal på Jungmansgården. Ni gör ett 
fantastiskt gott arbete och mamma kunde inte ha haft det bättre. Som närstående 
har jag hela tiden känt mig trygg med den vård och omsorg som hon fått hos er. 
Ett speciellt tack till Stina, naturligtvis för god vård och omsorg, men också för 
den förståelse och för det engagemang som du som kontaktperson har visat. 
 
Ulf, min bästa vän, för att du finns och i alla lägen stått bakom mig i mitt arbete 
och mina studier. Men jag vill passa på att säga att det finns risk att jag kommer 
att ”hitta på något liknande igen”.  
 
Mina barn, utan er hade detta arbete inte varit värt något. Jag älskar er så 
mycket! Vilken tur att ni finns! Jonna för den ovärderliga supporten i vardagen, 
med att hämta hö, besiktiga bilar, hundpromenader, …….. Mimmi och Linus, 
för all hjälp med vardagens sysslor, för att ni stått ut med ”pannkakor i frysen” 
och till sist men inte minst för all fotmassage. 
 
 
 
 
 
 
Den här forskningen hade inte varit möjlig utan anslag från Vårdalstiftelsen, 
Vetenskapsrådet, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet och 
Humanvetenskapliga institutionen, Högskolan i Kalmar. 
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APPENDIX 
 
Tabell 1. Typ av våld, boende, involverade och intervjuade vårdares kön, yrke och typ av involvering.  
 
 
  

Fysiskt våld 
 

 
Psykiskt våld 

 
Sexuellt 
våld 

 
Fysiskt och 
psykiskt 
våld 

 
Fysiskt, 
psykiskt och 
sexuellt våld 

 
Typ av involvering 
 
 

 
                                                                                                                                                          
Sjukhem                                                                                                                       Våld från  →  mot 

Vårdbiträden 
Undersköterskor 
Sjuksköterskor 

2 ♂ 
 
1 ♂ 

6 ♀v 
3 ♀ 

 2 ♂ 
 1 ♂ 

6 ♀v,f 
3 ♀v 
1 ♀ 

2 ♀  

 
   
3 ♂  

 

3 ♀v 
3 ♀v 
1 ♀ 

  
2 ♀ 

äldre person → vårdare (n=30) 
vårdare → äldre person (n=1) 
äldre person → äldre     (n=4) 
närstående → äldre       (n=1) 
närstående → vårdare   (n=3) 

 
Gruppboenden 
Vårdbiträden 
Undersköterskor 
Sjuksköterskor 

2 ♂ 
1 ♂ 

 
3 ♀ 

 3 ♀v,v  

1 ♀v 
  1 ♀ 

2 ♀v 
1 ♀ 

  äldre person → vårdare (n=10) 
äldre person → äldre     (n=4) 

 
Servicehus 
Vårdbiträden 
Undersköterskor 
Sjuksköterskor 

 3 ♀f 
1 ♀v 

 1 ♀ 
1 ♀ 

    
1 ♀ 
1 ♀ 

äldre person → vårdare  (n=6) 
vårdare →  äldre person (n=1) 
äldre person → gäst       (n=1) 

 
♂ intervjuad manlig vårdare, ♀ intervjuad kvinnlig vårdare   
v = vårdare involverad som vittne, f = vårdare involverad som förövare, ingen markering = vårdare 
involverad som offer 



 

 74 

Tabell 2. Exempel på koder och teman i delarbete I. 
 
 
Kod Tema 
 
han förstår ju inte när man säger 
till åt han 
 
hon tar inte in vad vi säger 
 
hon förstår inte vad det är man 
vill göra hon förstår inte att man 
försöker på nåt sätt hjälpa henne 

 
att missförstå varandra 

 
precis som om man inte vore 
någonting värd 
 
du måste göra saker mot hennes 
vilja 
 
man känner att han är 
respektlös emot mig så känner 
jag det 

 
kränkningar av den personliga 
integriteten 

 
har man valt detta yrket eller 
jobbet så får man finna sig i 
sådana situationer  
 
man får tänka att det är ett jobb 
liksom att man vet att sådant 
här kan hända det är inte så 
mycket mer med det 
 
det ingår i mitt jobb 

 
acceptera våld som en del i 
arbetet 

 



 

 75 

 
Figur 1. Ömsesidigt bestämmande triad  
(fritt översatt från van Langenhove & Harré,1999) 
 
 
 
Analysexempel positioneringsteori 
 
och det är ju systerdöttrarna som bestämt då att hon skall sitta fastbunden i 
rullstolen och dom har fått stöd av en läkare som har skrivit ett papper att detta 
skall vara lagligt då  
(dom positioneras som aktiva, fattar beslut och legaliserar) 
 
men sen överlåter dom då på oss i personalen att spänna fast henne varje morgon 
varje gång hon varit på toaletten och  
(dom > oss, ”överlåter” > positionerar subjektet oss till aktiv verkställare av 
beslutet) 
 
de är det som vi tycker är ett övergrepp  
(vi i förövarposition) 
 
och på ett sätt är det ett övergrepp mot oss personal också  
(”övergrepp mot oss” > positionerar oss i offerposition) 
 
att vi skall tvingas göra det här som inte vi vill  
(vi utsatta för tvång > positionerar vi i offerposition) 
 
för EE vill inte vara fastbunden hon lider av det och hon skäms för det också hon 
vill dölja bältet med koftan eller västen  
(positionerar Ellen i offerposition, lider, skäms, vill dölja, till största delen 
passiv) 
 
hon trotsar  
(aktiv offerposition, utövar motmakt) 
 
det är ju det enda sättet hon kan visa att hon inte gillar situationen så är det 
genom att inte äta ..  
(offerposition, aktiv, utövar motmakt) 
 

   position 
 
 

social kraft av handling  
 
 


