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SAMMANFATTNING  

 
Bakgrund: Demenssjukdomar är ett samlingsbegrepp för ett antal sjukdomar som drabbar 
hjärnan. Symptomen kan skilja sig åt mellan individer men beteendeförändringar, oro, 
glömska, irritation och aggressivitet är vanliga. Antalet patienter som är drabbade av demens 
kommer att fördubblas till år 2050, detta leder till en ökad påfrestning för vårdarna då 
demenssjuka kräver stora vårdinsatser. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka undersköterskors upplevelser av fysiskt våld inom 
den patientnära omvårdnaden av demenssjuka. 
Metod: Studien var deskriptiv med en induktiv utgångspunkt. Den genomfördes som en 
kvalitativ intervjustudie baserat på fem intervjuer. 
Resultat: Studien resulterade i två huvudkategorier, Hinder i vårdarbetet och Resurser att 
hantera våld. De redovisas i subkategorierna Reaktioner på våld, Förståelse och förklaring, 
Påverkan bortom arbetstiden, Stöttning i arbetet, Att utvecklas genom utmaning samt Negativ 
påverkan på arbetsklimat.  
Att bli utsatt för våld av en demenssjuk var för informanterna en komplex upplevelse, både 
fysiskt och psykiskt. Deltagarna i studien upplevde att empati för de demenssjuka och stöd 
från arbetskamrater var viktigt för att kunna hantera våldsamma situationer med dementa 
brukare.  
Slutsatser: Upplevelser av våld inom demensvården är ett mångfacetterat, subjektivt 
fenomen. Våldsamma situationer ledde oftast till utmattning, oro och frustration men kunde 
ibland även vara lärande erfarenheter både för vårdare och arbetslag. 
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INLEDNING 
Intresset för studiens ämnesområde väcktes hos oss genom erfarenheter före och under 
utbildningstiden. Vi har båda arbetat eller praktiserat i vårdsituationer där verbalt och fysiskt 
våld mot vårdare är vanligt och samtalade mycket om detta under tiden vi arbetade fram 
ämnet för uppsatsen. Våldsamma situationer naturligtvis kan upplevas som obehagliga, 
psykiskt påfrestande och tröttande men vi fann att de även kunde provocera fram reflektion. 
Denna reflektion mynnade för oss ut i en vilja att fundera över vad som hände och hur det 
hände, men även begrunda varför det hände.  
Vårdvetenskapliga begrepp som livsvärld och vårdrelation som i annan vårdkontext upplevts 
som självklara och intuitivt kunde appliceras i vårdandet tvingades vi i våldsamma situationer 
problematisera på ett djupare och mer begrundande plan. Dels för att de skulle kunna 
tillämpas och kännas greppbara men också för att de ofta stod i bjärt kontrast med de 
instinktiva reaktioner en människa oftast har på att utsättas för våld. Skillnaden mellan 
privatpersonen och vårdaren är sällan mer tydliggjorda än i just de ögonblicken då vårdaren 
av nödvändighet måste bära allt ansvar för att vårdrelationen ska kunna uppehållas. Eftersom 
våra personliga erfarenheter kring ämnet blommat ut i en uppsjö av olika funderingar och 
tankar ville vi undersöka andra vårdares berättelser kring detta fenomen.  

BAKGRUND  
 

Demenssjukdomar 
Demenssjukdomar är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika sjukdomar vars gemensamma 
nämnare är att de skadar hjärnan (Edberg, 2014). Vid demenssjukdom uppstår 
vävnadsförändringar i hjärnan som skadar nervceller med följd att hjärnans funktioner 
hämmas. Det är inte typen av eller orsaken till skadorna utan lokalisationen, svårighetsgraden 
samt utbredningen i hjärnan som definierar vilka symtom den demensdrabbade har (Englund, 
2002). Enligt Basun, (2002) är symtom som minnessvårigheter och intellektuell svikt vanliga 
i ett tidigt sjukdomsskede. Personen som är drabbad får ofta svårt med språk och 
minnesfunktion. Enligt Edberg (2014) är symptomen vanliga under hela sjukdomstiden. I takt 
med att sjukdomen fortskrider får den drabbade successivt svårare med minnet och får svårare 
att klara av sina vardagliga sysslor. Även beteende och personlighetsförändringar blir efter 
hand märkbara. Vanligtvis visar de sig som oro, irritation och aggressivitet. Symptomen 
förstärks när sjukdomen fortlöper och aggressivitet med fysiskt våld är vanligt förekommande 
(ibid.). Kroppsliga symtom som ofrivilliga muskelryckningar, urininkontinens eller stelhet i 
till exempel fingrar framträder i takt med att demenssjukdomen framskrider (Basun, 2002). 
Den drabbade blir således alltmer beroende av hjälp för att klara av vardagen. 

Den vanligaste demenssjukdomen i Sverige är Alzheimers som står för 60-70 procent av alla 
fall. Orsaken är att hjärnceller förtvinar och dör i onormal utsträckning. Sjukdomsförloppet är 
oftast långsamt framskridande. De första symptomen är glömska samt svårigheter att planera 
och de förvärras allt eftersom skadan sprider sig i hjärnan (Edberg, 2014). 

Vaskulär demens är den näst vanligast förekommande demenssjukdomen. Den orsakas av 
minskad blodtillförsel till delar av hjärnan, framför allt genom blodproppar eller blödningar. 
Den minskade blodtillförseln leder i sin tur till minskad syretillförsel vilket gör att 
hjärncellerna i det drabbade området dör. Symptomen kommer ofta hastigt och är tydligt 
märkbara. Den drabbade och människor i hens omgivning kan ofta tydligt identifiera när i 
tiden förändringen skedde (Gustavsson, 2002a).  
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Frontallobsdemens omfattar ett antal sjukdomar som liknar varandra kliniskt och 
neuropatologiskt. Det är dock vanligen en onormal celldöd i hjärnan inom frontalloberna och 
främre delen av temporalloberna (Gustavsson, 2002b). Sjukdomsdebuten är smygande och 
redan i ett tidigt stadium domineras sjukdomsbilden av förändringar i personligheten och 
beteendet. I en svensk undersökning av demens fann man frontallobsdemens hos 7,5 % hos 
patienterna och det debuterar nästan undantagslöst före 65 år (ibid).  

Demens ur ett samhällsperspektiv 
År 2012 levde cirka 160 000 personer i Sverige med en demenssjukdom. Varje år insjuknar 
ungefär 25 000 personer och antalet insjuknande per år förväntas öka. År 2050 beräknas 
antalet nästan fördubblas jämfört med dagsläget (Socialstyrelsen, 2014a). Detta innebär en 
stor framtida utmaning för samhälle och vårdare. De totala kostnaderna för demensvård under 
2012 uppskattades till ca. 63 miljarder kr. Siffran inkluderar en uppskattning av så kallad 
informell vård, det vill säga insatser från närstående, grannar och vänner som beräknas till ca. 
10 miljarder kr (Socialstyrelsen, 2014b).  

Våld från patienter med demenssjukdom 
Enligt Duxbury, Pulsford, Hadi och Sykes (2013) upplever både anhöriga och vårdare att det 
finns många situationer som kan trigga våldsamt beteende hos demenssjuka. Studiens 
deltagare upplevde att beteendet berodde på frustration över sin sjukdomssituation eller att de 
demenssjuka inte kunna kommunicera sina behov på ett sätt som närstående eller vårdare 
kunde förstå. Både anhöriga och vårdare identifierade en oförmåga att på ett lämpligt sätt 
bemöta individer med demenssjukdom som en vanlig orsak till konfrontation, frustration eller 
våld i den vardagliga kontakten. Baker, Hanley och Matthews (2006) fann att aggressiva 
handlingar som slag förekom med tio gånger högre frekvens när vårdare skulle hjälpa 
brukarna med toalettbestyr än när vårdaren interagerade med brukaren socialt i en vardaglig 
miljö. Våldsyttringar inträffar således inte nödvändigtvis av att vårdare är inom räckhåll och 
interagerar med brukaren utan triggas av specifika vårdmoment och situationer.  
Detta speglas av Isaksson, Graneheim, Åström & Karlsson (2011) som i en studie som 
omfattade 309 brukare med demens undersökte våldsamma situationer. De rapporterade 135 
våldsamma situationer under studien och upptäckte att av och påklädning, hjälp med 
tvätt/hygien, toalettbesök samt förflyttning till och från säng var de situationer där våld 
vanligtvis inträffade. Nästan en tredjedel av de brukare som deltog i studien visade under en 
vecka upp våldsamt beteende. Gemensamma nämnare för brukare som uppvisade våldsamt 
beteende var att de i större utsträckning hade talsvårigheter, svårigheter att förstå verbal 
kommunikation, hade större doser smärtlindrande preparat samt hade större behov av 
stöttning för att kunna klara av allmän daglig livsföring (ibid.).  
Brist på kommunikation och en oförmåga att effektivt förmedla sammanhang och mening i 
vårdmomenten på ett sätt som patienterna kan förstå kan vara en faktor som leder till 
aggressivt beteende. Patienterna i sin tur kan inte alltid förmedla sina önskemål och obehag 
verbalt. Våldet kan i sådana fall vara ett substitut för språket. 
Pulsford, Duxbury & Hadi (2011) fann att en fjärdedel av de aggressiva handlingar som låg 
till grund för deras studie skedde när vårdarna gav personnära vård. Vid tre fjärdedelar av alla 
aggressiva handlingar var det vårdarna som var målet, det var dock ovanligt att de resulterade 
i skador som krävde vård. Oftast var resultatet att mottagaren för aggressionen kände sig 
upprörd eller fick mindre skador som inte krävde vård. De vårdare som deltog i studien 
instämde till stor del i påståendet att trånga utrymmen kan trigga våldsamt beteende hos 
demenssjuka samt att god vårdrelation mellan vårdare och brukare kan reducera detta 
beteende (ibid.).  
Boström Squires, Mitchell, Sales & Estabrooks (2012) fann att 60 av de 91 vårdare som 
deltog i studien hade varit med om minst en aggressiv handling under studiens tidsrymd. De 
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vanligaste aggressiva handlingarna var fysisk misshandel och verbala övergrepp. Den typen 
av övergrepp var vanligare på avdelningar som behandlade individer med längre framskriden 
demens. Våld från individer som är drabbade av demens är vanligt förekommande i den 
patientnära vården och riktas ofta mot den vårdare som utför vårdmomentet. Behovet av 
stöttning med allmän daglig livsföring, till exempel av och påklädning, hjälp med hygien och 
toalettbesök blir större ju mer framskriden demenssjukdomen blir. Frekvensen av de 
vårdsituationer där de individer som är drabbade av demens ofta uppvisar våldsamt beteende 
ökar således i takt med sjukdomens utveckling.  

Särskilt boende 
Enligt 5 § i kap. 5 i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är kommuner skyldiga att inrätta 
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt 
stöd. Begreppet särskilda boendeformer är emellertid inte klart definierat. Enligt regeringens 
proposition (2005/06:115) ska ett särskilt boende vara utformat på ett sätt som gör att den 
boende kan leva så självständigt som möjligt. Det ska även dygnet runt finnas tillgång till de 
tjänster som den enskilde behöver samt att det ska finnas personal närvarande som kan 
bedöma när social eller medicinsk vård krävs och kunna garantera att den ges. På ett särskilt 
äldreboende är undersköterskan en del av brukarens vardag för att ge stöd så de kan leva ett så 
självständigt liv som möjligt. Detta innebär till exempel hjälp med dagliga rutiner som hygien, 
påklädning, förflyttningar, städning och tvättning (Socialstyrelsen, 2006). 
Under begreppet särskilt boende ryms således ett antal olika boendeformer som 
tillhandahåller stöd och vård i stor eller liten omfattning beroende på vilka behov som finns. 
Socialstyrelsen (2010, s10) rekommenderar att demenssjuka bör bo i småskaliga särskilda 
boenden som är specifikt anpassade för dem och deras behov. År 2012 bodde ca. 66000 
individer med någon form av demenssjukdom i ett särskilt boende. Detta motsvarade 42 % av 
de ca.158 000 individer som då beräknades lida av någon form av demenssjukdom 
(Socialstyrelsen, 2014b).  

Nationella riktlinjer för demensvård 
De nationella riktlinjerna för vård och omsorg för personer med demenssjukdom utarbetas av 
Socialstyrelsen. Enligt riktlinjerna ska omvårdnaden vara personcentrerad (Socialstyrelsen, 
2010). Detta innebär att vårdandet alltid ska utgå ifrån den demenssjukes perspektiv. Målet är 
att göra vårdandet personligt och inte följa en mall formad efter sjukdomen. Vården ska 
således i största möjliga mån utformas med hänsyn till den demenssjukes livsmönster, 
värderingar och personliga preferenser samt värna om den demenssjukes rätt till 
självbestämmande och personlig integritet. Vidare ska vården enligt Socialstyrelsen (2010) 
kännetecknas av multiprofessionellt teambaserat arbete, ett samarbete mellan olika 
yrkeskategorier för att hitta lösningar och tillgodose behov. Yrkeskategorierna kan i detta fall 
vara läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, biståndshandläggare, enhetschefer, kuratorer och 
arbetsterapeuter för att nämna några.  
Kompetensutveckling för framförallt vårdbiträden och undersköterskor är också en del av de 
nationella riktlinjerna. Långsiktig utbildning i kombination med praktisk övning ska ge bättre 
vårdupplevelser för patienterna men även öka trivseln hos vårdarna (ibid.).  

Undersköterskors utbildning och arbetsuppgifter 
För att bli undersköterska krävs minst en gymnasial omvårdnadsutbildning inom vård och 
omsorgsprogrammet eller en av de vuxenutbildningar som står till buds. Förutom stöttning 
med vardagliga rutiner omfattar en undersköterskas arbetsuppgifter även såromläggningar, 
kontroller (till exempel puls, blodtryck, temperatur) och hjälpa brukaren med mediciner 
(Sociastyrelsen, 2006).  
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Sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet 
En sjuksköterska ska ha förmåga att utefter patientens behov systematiskt leda, prioritera, 
fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet utifrån medarbetarnas olika kompetens 
samt utvärdera teamets insatser (Socialstyrelsen 2005). Sjuksköterskan ska motivera och ge 
återkoppling till arbetslaget i en positiv anda samt ta tillvara medarbetarnas synpunkter och 
förslag för att utveckla och förbättra vården. Detta innebär att en sjuksköterska agerar 
arbetsledare för undersköterskor. Sjuksköterskor ska även tillgodose patientens basala och 
specifika omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ska alltså även utför patientnära omvårdnad, till 
exempel medicinutdelning, såromläggningar och provtagningar beroende på vilka behov som 
finns (ibid.).  

Definition av våld 
Det finns ingen universellt accepterad definition av ordet våld. Hallberg (2011) definierar våld 
inom vård och omsorg som "en avsiktlig, eller synbarligen avsiktlig, aggressiv handling, som 
leder till psykisk eller fysisk skada hos en annan människa" (Hallberg, 2011). Detta är en bred 
definition av begreppet som skulle kunna omfatta allt från otrevliga ord till livshotande fysiskt 
våld. Isaksson, Åström & Graneheim, (2007) menar att vårdares uppfattning om vad som 
definierar gränserna för vad som uppfattas som våld i en vårdkontext är subjektiv. 
Toleransnivån beror på en mängd faktorer beroende på tidigare erfarenheter hos vårdarna 
samt i vilken kontext våldet skett. Beskrivningar av våld i olika situationer kunde variera från 
hotfullt och obehagligt till ordinärt och vardagligt.  
I föreliggande studie kommer definitionen av våld att snävas in till att endast omfatta aktiva 
fysiska handlingar, till exempel att knuffa, riva med naglarna, slå eller på annat sätt fysiskt 
lägga hand på en vårdare med uppenbar avsikt att orsaka psykisk eller fysiskt lidande.  

TEORETISK REFERENSRAM 
Föreliggande studie hade ett vårdvetenskapligt perspektiv och fokuserade på undersköterskors 
upplevelser av fysiskt våldsamma situationer i samband med vård av individer med 
demenssjukdom. Vårdvetenskap innebär fokus på individens subjektiva upplevelser av hälsa 
och vårdande och utgår från ett holistiskt synsätt där fysiska, psykiska, andliga och sociala 
aspekter är betydelsefulla och relevanta för en individs hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 
De vårdvetenskapliga begrepp som är centrala i studien är livsvärld, vårdrelation och 
vårdande hållning. 

Livsvärld 
Dahlberg och Segesten (2010) fastställer begreppet livsvärld som världen så som den erfars. 
Med detta menas att liknande situationer kan upplevas olika för olika individer baserat på 
deras erfarenheter, fysiska förutsättningar och känslor. Vårdare kan inte utgå ifrån att 
individer som är i samma situation uppfattar den på samma sätt utan måste se en individs 
upplevelser som unika, subjektiva och färgade av deras tidigare erfarenheter (Snellman, 
2009). Att ta hänsyn till en patients livsvärld är en förutsättning för att en patientcentrerad 
vård ska kunna uppnås. Detta innebär att vårdarna måste ta hänsyn till patientens preferenser 
och i den mån det är möjligt låta dessa styra vården (ibid.).  
I kontext av demensvård innebär detta en förståelse för varför demenssjuka i vissa fall kan 
uppleva påklädning och hjälp med intimhygien som ett oönskat övergrepp. Detta för att de på 
grund av sin sjukdomsbild inte alltid är kapabla att förstå sammanhang och minnas på samma 
sätt som vårdarna kan. Begreppet livsvärld handlar således om en förståelse för varför 
demenssjuka patienter måste bemötas på ett visst sätt för att inte missförstånd och upplevda 
övergrepp ska uppstå samt en förmåga att reflektera över situationer med den demenssjukes 
perspektiv i fokus. 
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Vårdrelation  
En vårdrelation syftar på relationen mellan patient och vårdare och har som syfte att stärka 
patientens hälsoprocesser och leda till förbättrad hälsa (Snellman, 2009). Chow (2013) menar 
att vårdrelationen kräver en kommunikation med patienten där vårdare söker efter mening och 
sammanhang genom att bekanta sig med patienten som individ. Det ger möjlighet för vårdare 
att förstå patientens perspektiv vilket underlättar hjälpinsatsen då det upplevs som lättare att 
arbeta tillsammans när målet är gemensamt (Ibid).  
En vårdrelation är på många sätt annorlunda än en relation mellan till exempel anhöriga eller 
vänner då den är asymmetrisk i avseendet att vårdaren ska hjälpa patienten (Snellman, 2009). 
Även om det krävs ett visst deltagande från båda parter faller det på vårdarens lott att skapa 
förutsättningarna för att en vårdrelation ska komma till stånd. Vårdaren ska i vårdrelationen 
inte kräva att få något tillbaka utan ska på ett förutsättningslöst sätt stäva efter att lyssna och 
förstå varje enskild individ som ett subjekt med särskilda behov för att kunna ge god vård 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Chow (2013) ska vårdrelationen i idealfallet präglas av 
en balans. Å ena sidan ska vårdaren utnyttja patientens resurser på ett sätt som låter hen vara 
en aktiv deltagare i att stärka sina hälsoprocesser. En vårdrelation ska även vara dynamisk och 
följsam och anpassas efter individens förutsättningar. Vårdrelationen ska således förändras 
när den demenssjuka patientens resurser förändras. Å andra sidan får vårdaren inte ställa för 
höga krav på patienten då det kan leda till frustration och en känsla av otillräcklighet. Det 
finns ingen mall som vårdare kan följa, gränsdragningen mellan aktivitet och stöd måste 
avgöras av vårdaren och grunda sig i patientens behov som individ.  

Vårdande hållning 
Dahlberg och Segesten (2010) menar att en vårdande hållning ska vara öppen och 
reflekterande i sin natur, ta hänsyn till patientens autonomi och känsla av delaktighet. En 
vårdande hållning avgör på vilket sätt och med vilken inställning vårdaren ska gå in i en 
vårdrelation. En vårdande hållning inom demensvården innebär således att vara följsam och 
lyhörd samt att ta hänsyn till brukarens livsvärld även om hen inte alltid är kapabel att 
uttrycka sina behov. Vårdaren måste då ta hänsyn till andra signaler för att kunna svara på 
brukarens vårdbehov.    

PROBLEMFORMULERING 
 

Ur bakgrunden kan utläsas att människor som lider av någon demenssjukdom är en ansenlig 
patientgrupp med stort omvårdnadsbehov. Denna patientgrupp kommer att öka i antal under 
den överskådliga framtiden vilket i sin tur leder till ett ökat behov av vårdare. Vårdare som 
arbetar med vård av dementa är ofta utsatta för våld från sina patienter då de utför patientnära 
vård. Det är oftast i situationer där de demenssjuka upplever sig trängda våld förekommer, till 
exempel toalettbesök eller hjälp mer personlig hygien. Den patientgrupp som är mest trolig att 
uppvisa våldsamma tendenser är således i större utsträckning beroende av just den typ av vård 
som forskning visar ofta kan trigga våldsamt beteende. Oftast är det undersköterskor som 
interagerar med individer drabbade av demens i de situationerna. 
Sverige kommer således att ha en växande yrkesgrupp som är särskilt utsatta för våld under 
sitt yrkesutövande. För att förstå vilka redskap och resurser denna yrkesgrupp behöver för att 
ge god omvårdnad, åstadkomma god vårdrelation och känna sig trygga i sin arbetssituation 
krävs kunskap om deras upplevelser och känslor kring våldsamma situationer. Då en god 
vårdrelation är något som kan underlätta och göra det lättare för vårdarna att hantera 
våldsamma situationer är det relevant att undersöka hur den påverkas av just våldsamma 
situationer. 
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Detta är relevant för sjuksköterskor av två anledningar. För det första har undersköterskor och 
sjuksköterskor många gemensamma arbetsuppgifter. Till exempel provtagningar, 
såromläggningar och daglig patientkontakt viket innebär att sjuksköterskor likt 
undersköterskor utför patientnära vård på demenssjuka. För det andra är en av sjuksköterskans 
uppgifter att agera arbetsledare och delegera arbetsuppgifter till bland annat undersköterskor, 
samt vara delaktiga i beslut om vårdrutiner på avdelningar. Därför är det av viktigt att 
sjuksköterskan är insatt i deras arbetssituation och upplevelse av den för att kunna ge stöttning 
och förändra arbetsrutiner vid behov. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

• Hur påverkas vårdrelationen mellan demenssjuka brukare och undersköterskor av 
fysiskt våld? 

• Vilka faktorer påverkar undersköterskors förmåga att hantera fysiskt våld på arbetstid? 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att undersöka undersköterskors upplevelser av fysiskt våld inom den 
patientnära omvårdnaden av demenssjuka. 

METOD  
 

Design  
Studien hade en deskriptiv design med kvalitativ ansats och hade en induktiv utgångspunkt. 
Enligt Lundman & Hällgren, (2009) är definitionen av en induktiv utgångspunkt en 
förutsättningslös analys. I detta fall en analys av texter baserade på människors berättelser om 
sina upplevelser utan någon på förhand utarbetad mall. De betonar dock att det inte råder 
konsensus kring huruvida en individ har möjlighet att arbeta förutsättningslöst och bortse från 
sin förförståelse.  

Datainsamling 
Kvalitativa intervjuer användes som datainsamlingsmetod i studien. Enligt Trost (2010) är en 
kvalitativ ansats ett lämpligt redskap för att undersöka upplevelser och känslor som är 
kopplade till ett fenomen.  

Urvalsförfarande 
Den första inofficiella kontakten togs först med enhetschefer på särskilda boenden i södra 
Sverige där författarna trodde det fanns anställda som uppfyllde inklusionskriterierna. 
Särskilda boenden valdes framför till exempel sjukhusavdelningar då de i större utsträckning 
hyser individer med demenssjukdom. I det mejl som skickades ut beskrevs studiens syfte och 
inklusionskriterier kortfattat och ett dokument avsett för informanterna inkluderades (se 
bilaga 1). Enhetscheferna ombads vidarebefordra förfrågningarna till vårdare som stämde 
överens med inklusionskriterierna. En officiell förfrågan till respektive enhetschef gjordes på 
de arbetsplatser där författarna fann informanter som ville ställa upp på intervju. 
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Informanter  
Sammanlagt fem undersköterskor som var yrkesverksamma på tre olika särskilda boenden 
inkluderades i studien. Undersökningsgruppen bestod uteslutande av kvinnor då det endast 
var kvinnor som anmälde intresse att delta i studien. Den yngsta deltagaren var 30 år och den 
äldsta 64 år. Antal yrkesverksamma år som undersköterska varierade mellan 2 och 18.  

Inklusionskriterier 
• Anställd som undersköterska 
• Yrkesverksam på avdelning som vårdar patienter med demenssjukdom 

Exklusionskriterier 
• Har ej varit utsatt för våld av dementa patienter under den senaste 12-

månadersperioden 
• Undersköterskor i särskilt utsatt situation (t.ex. psykisk ohälsa, sjukskrivning) 
• Samtycker ej till inspelning av intervju 

Intervjuer 
En semistrukturerad intervjuform användes i studien och en intervjuguide utformades för att 
ha som stöd under intervjuerna (se bilaga 2). Intervjuns stomme bestod av fyra öppna 
grundfrågor som åtföljdes av följdfrågor beroende på vilka svar som gavs och hur väl svaren 
kunde kopplas till syftet. Följdfrågornas syfte var att få en tydligare bild av de upplevelser 
som svarade mot syftet. En pilotintervju genomfördes för att undersöka om intervjufrågorna 
gav relevanta svar och för att ge författarna en chans att praktiskt öva på intervjuformen. Trost 
(2010) menar att pilotintervjuer är en lämplig metod för finslipning och övning. Intervjun 
spelades in och transkriberades, därefter genomfördes en innehållsanalys. Detta gjordes för 
undersöka om intervjufrågorna och intervjumetoden gav data som svarade mot syftet. Att göra 
innehållsanalys på pilotintervjun gav även författarna en indikation om kvalitén på den data 
som kunde utvinnas från intervjun. Författarna ansåg att intervjuguiden inte behövde justeras 
och att pilotintervjun på ett tillfredställande sätt svarade mot syftet. Därför inkluderades den 
också i studien.  
Ytterligare fyra semistrukturerade intervjuer genomfördes. En intervju genomfördes i 
informantens hem då författarna föreslog hemmet som en möjlig intervjuplats. Resterande 
genomfördes i samtals eller vilorum på respektive arbetsplats. Inför varje intervju förklarades 
studiens syfte och informanterna gavs tillfälle att ställa frågor om studien och metoden. 
Informanterna skrev därefter på en samtyckesblankett innan intervjun började (se bilaga 3). 
Intervjuerna varade i ca. 30 min och spelades in med diktafon på en av författarnas telefon. 
Den inspelade intervjun fördes därefter över till författarnas dator och raderades därefter från 
telefonen. Båda författarna närvarade vid intervjun men endast en var aktiv. Den passiva 
författaren observerade utan att ingripa och ställde kompletterade frågor efter intervjuaren 
ansåg sig vara färdig. Efter intervjun var slutförd gav författarna informanterna ytterligare ett 
tillfälle att ställa frågor kring metoden och studien.  

Analys 
Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) användes för att extrahera 
data och sammanställa den från intervjuerna. Intervjuerna transkriberades i sin helhet och 
lästes igenom av båda författarna för att få en övergripande bild av innehållet. Därefter 
identifierades meningsbärande enheter, meningar eller delar av meningar som författarna 
ansåg svarade till studiens syfte. Även pilotintervjun analyserades om från grunden 
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tillsammans med övriga intervjuer. De jämfördes sedan och justerades där författarna hade 
olika åsikt om vilka meningsbärande enheter som var relevanta för syftet. Meningsbärande 
enheter klistrades därefter in i separata textdokument. Samtliga meningsbärande enheter 
färgkodades för att författarna skulle kunna hitta originalkällan i de transkriberade 
intervjuerna om ytterligare kontext ansågs nödvändig senare i innehållsanalysen. De olika 
meningsbärande enheterna som bedömdes ha samma innebörd samlades i grupper i ett nytt 
dokument och förseddes respektive grupp försågs sedan med en kod. Koderna samlades under 
subkategorier och sedan under kategorier som redovisades i resultatet (se bilaga 4). Alla steg i 
informationsanalysen genomfördes först åtskilt av författarna för att sedan jämföras och 
diskuteras tills konsensus uppnåtts.  

Etiska överväganden 
Innan studiens början genomfördes en etisk egengranskning enligt de punkter som tagits fram 
av Etikkommittén Sydost (se bilaga 5). Då studien inte behandlade känsliga personuppgifter, 
innebar några fysiska ingrepp, hade som syfte att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna, använde biologiskt material från människor eller hade moment där 
frivillighetsprincipen frångicks fanns ingen anledning att söka etikprövning. Intervjustudien 
har genomförts i enighet med Helsingforsdeklarationen (2013) och de fyra forskningsetiska 
principer som utarbetats av Vetenskapsrådet (2002).  

Informationskravet 
Ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut till särskilda boenden där författarna 
förmodade att det fanns anställda som uppfyllde studiens inklusionskriterier. Dock endast 
särskilda boenden som låg inom ett geografiskt område författarna ansåg vara rimligt i 
förhållande till studiens omfattning. Inför varje intervju upprepades informationen muntligt. 
Studiens syfte, design och metod förklarades mer ingående och informanterna fick även 
tillfälle att ställa frågor om studien före och efter intervjuerna genomförts.  

Samtyckeskravet 
Författarna förklarade inför varje intervju att alla moment av deltagande var frivilliga. Detta 
innebar bl.a. att informanterna kan avböja att svara på enskilda frågor och när som helst kan 
välja att dra tillbaka sitt deltagande i studien utan att behöva motivera det. Informanterna fick 
även skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 2). 

Konfidentialitetskravet 
All data från intervjuerna behandlades endast av författarna. Samtliga personuppgifter och all 
annan information som på något sätt kunde komma att identifiera informanterna och deras 
arbetsplatser behandlas på ett sätt som gjorde att inga obehöriga kunde få ta del av dem. 
Resultatet utformades medvetet på ett sådant sätt att identifiering av personer och 
arbetsplatser inte var möjlig.  

Nyttjandekravet 
Ingen data från intervjuerna kommer användas i kommersiella syften eller andra icke-
vetenskapliga syften.  

Förutom att de fyra forskningsetiska principerna som tagits fram av Vetenskapsrådet (2002) 
följdes och återberättades för informanterna innan varje intervju följdes även  
rekommendationen om att berätta för informanterna om var studien kommer att publiceras. 
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RESULTAT  
 

Resultatet redovisas i löpande text utifrån kategorierna "Hinder i vårdarbetet" och "Resurser 
att hantera våld". Där informanterna citeras benämns de konsekvent som USK 
(undersköterska) 1 till 5.  

Resurser att hantera våld 
Följande kategori beskriver det informanterna upplevde som resurser och positiva redskap i 
vårdarbetet med demenssjuka brukare. Den omfattar kollegialt stöd, lärande erfarenheter och 
reflektioner kring våld samt empati för brukarnas sjukdomssituation.  

Förståelse och förklaring 
Empati och en förståelse för varför patienterna agerar våldsamt var ett återkommande tema i 
intervjuerna. De flesta informanter uppgav att de kunde förstå sig på våld som uppstod i vissa 
situationer och menade att detta var någonting som kunde göra våldet förklarligt och i viss 
mån uthärdligt. Detta avsåg främst situationer de försökte hjälpa brukaren i med tvättning och 
av och påklädning. I sådana situationer upplevde de en acceptans för beteendet och insåg 
varför brukaren kunde känna sig särskilt utsatt och bli aggressiv.  

 De förstår inte syftet med vad jag gör och om någon hade kommit och börjat ta 
 ner mina byxor och jag inte förstod vad den sa, då hade jag nog reagerat likadant tror 
 jag. (USK 5) 

Att brukarna i dessa situationer blev aggressiva och slogs förklarades av en informant av att 
de försvarade sig mot ett upplevt hot och ett intrång på deras privatliv. Hon kände att detta 
gav en förståelse och acceptans för varför brukaren blev våldsam.  

 Ja, de är dementa och de försvarar sig själva, tror jag, därför gjorde de så. (USK 1) 

Acceptans för den dementas sjukdom uppfattades av informanterna som ett redskap för att 
kunna hantera, förklara och bearbeta varför de hade blivit utsatta för fysisk våld.  
De flesta informanter poängterade att de inte upplevde att det inte var av elakhet som 
brukaren blev aggressiv. De ansåg att brukaren på grund av sitt sjukdomstillstånd inte kunde 
hjälpa det. 

 Hon gjorde inte det för att hon var dum och elak eller så, men för att hon mår 
 dåligt. (USK 4) 

Två informanter upplevde att våld ofta kunde bero på bristande kommunikation. De menade 
att brukarna saknade resurser att kunna uppfatta vad vårdare försökte förklara för dem inför 
ett vårdmoment. De berättade att de istället för att lägga skuld på brukaren reflekterade över 
sitt eget agerande och vad de kunde lära sig av situationen för att undvika att den upprepas.  

 Nej, det enda jag tänkt på är att anledningen till att det sker ... det beror nog 
 mycket på hur man bemöter tror jag. Därför funderar jag mycket på hur man 
 kan göra annorlunda när det sker, om man kan göra annorlunda på något vis. Men jag 
 brukar säga att det är inte deras fel. (USK 5) 

Förutom empati och acceptans för brukarnas sjukdomssituation underströk en informant att 
det fanns positiva sidor även hos de brukare som kunde utsätta vårdarna för våld. Hon 
uppfattade den personliga relationen till brukarna som en viktig del i att kunna upprätthålla en 
god vårdrelation med dessa patienter trots fysiskt våld. 
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 Man har ju sån anknytning till ens brukare. Man tycker ju om dem för dem de 
 är som människor .... Jag tror det fina väger ändå över de dåliga stunderna 
 liksom. (USK 4) 

En informant berättade att känslan av tillfredställelse efter att ha utfört god vård kunde vara 
något som i efterhand gav mening åt de situationer som kändes svåra att hantera. Detta avsåg 
främst moment där vårdare var tvungna att genomföra vårdmoment mot brukarens vilja, till 
exempel tvättning, klädbyte eller medicinering. 

 Det är jobbigt men samtidigt så ser jag ju att jag gör något gott och att han 
 eller hon är tacksam efteråt. Så man får ta det onda med det goda lite där   
 känns det som. (USK 2) 

Den psykiska påfrestningen av att genomföra tvångsåtgärder vägdes i efterhand upp av en 
känsla av att ha gjort något nödvändigt. Något som i slutändan lindrade patientens lidande. 

Stöttning i arbetet  
Informanterna upplevde att stödjande arbetskamrater och ett gott kollegialt samarbete var 
viktigt för att de skulle orka och klara av att hantera fysiskt våldsamma brukare. Samtliga 
informanter uppfattade en fungerande arbetsgrupp som en viktig kugge i det dagliga arbetet. 
Det vill säga en arbetsgrupp som präglas av tillit där arbetskamrater kan stötta varandra när en 
våldsam situation uppstår. 

Samarbetet med sjuksköterskor ansåg de flesta informanter vara betydelsefullt i arbetet med 
att förebygga våldsamma situationer. Det kunde handla om att ge lugnande vid 
behovsmedicin, utformning av arbetsrutiner samt undervisning i bemötande av dementa 
brukare. 

 Man känner ju att utan henne skulle vi stå oss slätt och utan oss skulle hon stå 
 sig slätt. Man känner det, vi behöver varandra och det måste funka. (USK 2) 

I de våldsamma situationerna där det behövdes mer än en vårdare uppfattade informanterna 
att en sammansvetsad arbetsgrupp var av stor vikt. Detta syftade främst på förberedelser inför 
situationer med brukare de visste varit våldsamma tidigare. Informanterna ansåg att planering 
och samarbete med kollegor inför ett potentiellt våldsamt möte var något som gjorde dem 
mentalt förberedda och kände sig tryggare i sin arbetsroll. 

 Ja, det ger en stor känsla av trygghet. För vet man att man har pratat med de 
 personerna som man ska jobba ihop med och vem som gör vad i momenten då 
 känner man sig trygg i sin roll. (USK 3) 

En informant underströk vikten av att kunna bytas av när svårigheter uppstod. Hon menade att 
det ibland kunde vara enklare för vårdare att bytas av när någon stöter på motstånd snarare än 
att försöka genomföra momentet själv. Motståndet kunde ha sin grund i en upplevd kränkning 
som gjorde att brukaren blev negativt inställd till vårdaren som skulle utföra vårdmomentet.  

 Ibland kan det räcka med att de ser ett annat ansikte. Ibland är man ju körd 
 efter att ha... de tycker man gjort något konstigt som man själv inte förstår. 
 (USK 5) 

Att kunna överlämna vissa moment till en kollega kunde ibland upplevas som en lättnad för 
informanterna. Detta kunde vara precis efter en särskilt svår situation uppstått eller när de 
upplevde ett motstånd från brukaren och ansåg att det fanns risk för våld om de fortsatte. En 
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informant berättade att hon efter ett tillfälle var tveksam att gå tillbaka till jobbet dagen efter 
en våldsam situation hon upplevt som svår, men gjorde det ändå eftersom hon visste att 
hennes kollegor skulle stötta henne. Under de första dagarna efter situationen inträffat tog de 
hand om brukaren så hon själv kunde bestämma när hon ville ta kontakt med honom igen. Det 
ledde till att ångesten gradvis avtog efter en vecka och hon kunde arbeta som vanligt igen.    

 Den dagen, dagen efter händelsen var jag inte riktigt redo, så mina 
 arbetskamrater lät mig gå till andra boende istället för honom. De tog honom 
 och hjälpte honom istället. Sen har jag också en bra känsla att mina 
 arbetskamrater försöker hjälpa mig så jag inte blir utsatt igen. (USK 1) 

Flertalet informanter upplevde att de kunde slappna av och att det var en trygghet att veta att 
kollegor var närvarande, att de fanns där för att hjälpa till om brukaren skulle bli fysiskt 
aggressiv igen.  

 Men när jag går in själv så vet jag att mina arbetskamrater är vid sidan om 
 och lyssnar. Och när de hör att det är lite ljud ... och sen kommer de. En först 
 och sen två. Då blir man tryggare och blir inte utsatt en gång till. (USK 1) 

En god stämning i arbetsgruppen och en möjlighet att ventilera känslor med varandra 
upplevdes som viktigt av informanterna. En dialog med kollegor upplevdes som en 
nödvändighet för att kunna växla mellan intensiva våldsamma situationer och normala, 
odramatiska vårdmoment. Flertalet informanter menade att det var en avlastning att kunna 
bearbeta svåra händelser genom att reflektera med en eller flera kollegor efter att de inträffat.  

 Så mycket som vi ventilerar med varandra, jag tror det har varit våran räddning i 
 gruppen. Kan man då inte få dra med en kollega ut på kontoret och få ur sig 
 allt, jag menar då klarar man det inte. (USK 4) 

 Vi hade en otrolig sammanhållning, vi kunde ventilera och vi visste precis hur 
 vi skulle hjälpa varandra. (USK 2) 
 
Informanterna menade att rutiner kan vara ett bra stöd i arbetet. Rutiner upplevdes som en 
trygghet bland annat för att de gjorde att alla jobbade på samma sätt och mot samma mål. Det 
kunde vara rutiner som vårdarna genom erfarenhet arbetat fram i ett specifikt syfte och för 
specifika situationer eller evidensbaserade metoder som rekommenderats av sjuksköterskan. 

  ... alltså hon var ju så oberäknelig men vi fick in vissa rutiner tillslut det var ju 
 bra. Hur vi samarbetade tillexempel, att man kände sig trygg med sina 
 arbetskamrater. Det tror jag är det viktigaste. (USK 2) 

Två informanter upplevde att ett arbete som var upplagt enlig gemensamma rutiner och ett 
strukturerat arbetssätt skapade märkbart färre våldsamma situationer. De menade att rutiner 
skänkte trygghet åt vårdarna men även åt brukarna. 

För att ofta mår demenssjuka bra av att känna igen... har man samma förlopp i 
 sättet att vårda dem så. Man går från ena stället till nästa och där gör man  samma sak, 
 ofta mår de bra av att ha rutiner också. (USK 5) 

Rutinerna omfattade bland annat en bemötandeplan som dikterade hur vårdarna skulle bemöta 
demenssjuka brukare för att kunna nå fram till dem. Det kunde innebära att ha ögonkontakt 
med brukaren, anpassa taltempo till brukarens uppfattningsförmåga samt jobba med 
upprepningar av information för att brukaren lättare ska minnas.  
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Att utvecklas genom utmaning 
Trots att våld inom demensvården upplevdes som ett orosmoment ansåg vissa informanter att 
det kunde medföra positiva effekter. Till exempel att utmaningarna på arbetsplatsen ledde till 
en reflektion över det som inträffat. Funderingar över situationen ledde till att flertalet 
informanter begrundade hur de kunde agerat annorlunda. Detta kunde leda till att de 
utvecklades i sin yrkesroll. 

 Jag är en sån som analyserar mycket, funderar på hur jag kunde gjort annorlunda, 
 hur det kunde blivit annorlunda. (USK 5) 

 Men som hon har lärt mig mycket. Hur man bemöter andra människor och hur 
 man hanterar dem .... jag har haft mycket gott ur det ändå fast det är tragiskt så 
 klart. Men jag har lärt mig mycket helt klart. (USK 4) 

En informant berättar hur en våldsam brukare ledde till positiva förändringar inom 
arbetsgruppen. Hon upplevde att en särskilt utmanande period ledde till en mer 
sammansvetsad personalgrupp. 

 På något vis blev vi en bättre arbetsgrupp på grund av det här. Det säger vi 
 allihop faktiskt. För alla hade vi ett gemensamt samtalsämne, hur vi skulle fixa 
 det här. (USK 2) 

Arbetsgruppen förenades av nödvändighet på grund av detta. Gemensamma, svåra 
upplevelser gav en starkare vi-känsla och ett mer stödjande arbetsklimat. 

Hinder i vårdarbetet  
Under denna kategori beskrivs informanternas negativa känslor och upplevelser av att bli 
utsatta för fysiskt våld från demenssjuka brukare. Den består främst av informanternas 
erfarenheter av våld som en hindrande och nedbrytande kraft i omvårdnadsarbetet. 

Reaktioner på våld 
I intervjuerna framkom att informanterna hade olika sätt att reagera och känna när de utsattes 
för våld. Två informanter beskriver att de vid något tillfälle blivit arga när de hanterade en 
aggressiv brukare som hade utsatt dem för fysiskt våld. De beskrev en initial reaktion av ilska, 
chock och rädsla som de tvingades undertrycka och inte visa utåt. Detta då deras 
yrkesmässiga erfarenhet sade dem att våldsamma situationer hanterades bättre med ett yttre 
lugn. 

 Så inombords kan man vara helt rosenrasande men det kan man ju inte visa 
 utåt så det gäller verkligen att bita ihop och tänka på att det här blir bäst om det 
 går lugnt till. (USK 3) 

De upplevde att situationer där våldet skedde plötsligt och oförutsägbart gav starkare och mer 
okontrollerbar spontan känslorespons. En informant beskrev en situation där hon blivit slagen 
i ansiktet utan förvarning. Hon uppgav att det främst var chocken över den kraftiga fysiska 
smärtan som gjorde att hon reagerade så kraftigt.  

 Jo, jag blev förbannad och jag fick verkligen lägga hand på mig att inte slå 
 tillbaka eller försvara mig, men jag behöll fattningen. Hon var ju så. (USK 2)  

Trots att känslor som rädsla, chock och ilska ibland kunde uppstå upplevde informanterna inte 
att vårdrelationen med brukaren förändrades. Informanterna ansåg inte heller att de förändrat 
sitt beteende gentemot brukaren på grund av våld de utsatts för.  
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 Jag skulle säga man lärde sig vara lite mer med på signaler och så där. Annars 
 tycker jag inte att det blivit någon förändring i mitt sätt mot brukaren utan jag 
 har förhållit mig som vanligt. (USK 4) 

Den enda förändring som uppgavs var att de upplevde sig vara mer uppmärksamma på sitt 
eget förhållningsätt och på brukarnas signaler. De menade att de var mer benägna att vidta 
försiktighetsåtgärder vid kontakt med en brukare som tidigare visat aggressivt beteende mot 
dem. 

Negativ påverkan på arbetsklimat  
Trots empati för brukarna och en förståelse för hur och varför våld kunde uppstå uttryckte 
fyra informanter att arbetsklimatet blev märkbart negativt påverkat av fysiskt våld. Detta 
yttrade sig bl.a. i fysisk och psykisk utmattning. Två informanter beskriver den fysiska 
utmattningen efter en våldsam situation. 

  ... men det är som ett gym-pass så man är helt slut efter, är man... Totalt.  
 (USK 3) 

 Alltså man var ju alltid ständigt trött, det är ju ett sånt adrenalinpåslag oavsett 
 vad som händer. (USK 4) 

Informanterna ansåg även att psykisk stress som något som orsakade utmattning. Två 
informanter uppgav att en ständig anspänning på grund av ovisshet om när situationer skulle 
eskalera i våld. De upplevde att de skarpa kontrasterna mellan våldsamma situationer och 
normal vård som särskilt påfrestande. 
 Alltså jag... vi är så fascinerade av hur vi klarade av det allihop ... på nåt sätt 
 klarade vi det men det fick sitt pris i efterhand. Vi gick ju här som fiolsträngar.  
 (USK 2) 

 Vissa dagar kan det vara jättelugnt och så tycker man att nu är det jättelugnt 
 och så exploderar personen ifråga så man ska aldrig slappna av. (USK 3) 

Under intervjuerna uttryckte flera informanter att det inte bara var fysiskt våld som orsakade 
psykisk anspänning. En del av påfrestningen berodde på att de upplevde en känsla av 
frustration och otillräcklighet då de inte förmådde hjälpa den aggressiva brukaren. De 
upplevde att de blev starkt påverkade på ett personligt plan av att inte kunna lindra brukarens 
lidande. 

 Det viktigaste för mig är, som jag känner, är att personen får hjälp. Jag blir 
 helt förstörd om personen inte får hjälp. (USK 3)  

 Ja, alltså frustration framför allt, att inte kunna hjälpa. Alltså man är ju... ja... 
 kan ju inte ge den hjälp som hon vill ha liksom. (USK 4)   

Att de andra brukarna på avdelningen indirekt påverkades ledde till att informanterna kände 
sig otillräckliga och frustrerade över upplevelsen att inte kunna hjälpa dem. En informant 
berättar om känslorna kring att de andra brukarna blev rädda på grund av den utåtagerande 
brukaren.  

 För de som bor här ska den [arbetsplatsen] vara trygg och vi skall se till som 
 att den är trygg. Men det var jättesvårt. Det var olidligt faktiskt. (USK 2) 
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Informanterna upplevde att den tid och uppmärksamhet de kunde ägna åt andra brukare blev 
förminskad på grund av den tid de utåtagerande brukarna tog i anspråk. En informant 
uttryckte frustration över att inte kunna ge övriga brukare tid. 

 Jobbigt, tråkigt, fruktansvärt många gånger. Liksom de blir så åsidosatta, vi 
 har aldrig kunnat göra aktiviteter till exempel för att det har krävts så mycket insats hos 
 en. (USK 4) 

En informant ansåg dock inte att våld påverkade varken hennes inställning till brukarna eller 
hennes arbete i någon större utsträckning. Hon upplevde inte heller att hon kände obehag inför 
arbetet efter att ha upplevt våldsamma situationer. Hon uppgav att hon inte tyckte våld var 
brukarnas fel och inte alltid vårdarnas fel utan bara var något som ibland inträffade. 

 För det händer att man blir slagen och knipen och riven och dragen i håret och 
 så. Men jag anser inte att det är deras fel. Jag tror inte ens det är mitt fel heller 
 för att det är bara något som förekommer, det gör det. (USK 5) 

Informanten trodde hennes styrka och förmåga att reflektera kring våld utan att ta det 
personligt grundade sig i hennes ålder och många år av erfarenhet i yrket.  

Bortom arbetstiden 
Trots att informanterna kunde ha en rationell förståelse för varför våld inträffar och hade ett 
professionellt förhållningsätt gentemot brukarna upplevde flertalet informanter att 
konsekvenserna av våld kunde sitta kvar långt efter att en fysiskt våldsam situation blivit 
uppklarad. Känslorna kring situationen kunde göra sig påminda efter arbetsdagen var slut och 
innan nästa arbetsdag skulle börja. Några informanter beskrev känslan av att gå till arbetet 
under en särskilt svår arbetsperiod. 

 Ja, alltså det är klart att man hade lite ont i magen och sådär. Man visste att 
 nu är det dags igen. (USK 4) 

 Ja det var en dag när man gick till jobbet och skulle hämta ut kläderna och 
 bara kände nej, det var som en vägg. Det här är inte roligt längre, det här är 
 inte det jag vill göra. (USK 2) 

Att skilja jobb och ledighet var något som flertalet informanter uppfattade som väldigt svårt. 
Om de hade varit med om en våldsam situation upplevde informanterna att det var lätt att 
känslorna kring våld sträckte sig långt bortom arbetstiden och även påverkade deras fritid och 
att en stor del av att kunna hantera yrket var att kunna släppa tankarna på arbetet när de gick 
hem. 

 Man får försöka sortera bäst man kan liksom och inte ta med det hem. Det 
 förstör ju för en själv. Man får lära sig det, att lämna det på jobbet. (USK 4) 

Två informanter berättade att de vid något tillfälle haft sömnproblem på grund av situationer 
som utspelat sig på arbetstid. Anledningarna till sömnsvårigheterna skiljde sig däremot åt. En 
informant berättade om hur jobbet påverkade hennes fritid under särskilt påfrestande perioder. 

 Det här snacket med att när du går ut från ditt jobb då lämnar du ditt jobb, det 
 gör man inte. Man drar med sig det hem, ligger med det om natten. (USK 2) 

En annan informant uppgav att hon fick sömnproblem i anslutning till en specifik situation då 
hon av en brukares fru blev anklagad för att ha slagit brukaren. Informanten berättade att det i 
själva verket var brukaren som hade slagit henne.   
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 Liksom jag har helt, vad ska man säga, panik, jag fick ångest och hela natten, 
 jag vet inte hur många timmar jag har sovit på grund av det här. (USK 1) 

Informanten uppgav att upplevelsen och den ångest hon fick av att bli anklagad för att ha 
misskött sitt arbete kändes mycket värre än att ha blivit utsatt för fysiskt våld. Hon beskrev att 
ångesten och oron över att få sin yrkeskompetens och sitt arbete ifrågasatt påverkade henne 
även bortom arbetstiden på ett sätt som övriga våldsamma situationer inte gjorde. 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
För studien valdes en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Intervjuer ansågs av 
författarna vara en lämplig metod för att samla data då syftet var att undersöka informanternas 
upplevelser av erfarenheter som kring våld inom demensvården. Trost (2010) menar att 
kvalitativ metod är lämplig för att förstå ett fenomen, hitta mönster och undersöka subjektiva 
upplevelser och känslor i förhållande till ett visst fenomen. Till skillnad från en kvantitativ 
enkätstudie tillät intervjuformatet författarna och informanterna att samspela för att få fram 
utförliga beskrivningar av upplevelser kring det fenomen som skulle undersökas. En 
kvantitativ studie lägger av sin natur lägger större fokus på objektiv, mätbar frekvens. Därför 
är den ej lämplig för studier som ska undersöka upplevelser och känslor (Trost, 2010). 
Författarna anser att intervjuerna gav en rik flora av skilda och likartade upplevelser som på 
ett tillfredställande sätt svarade mot syftet.  

På grund av föreliggande studies begränsade omfattning ansåg sig författarna tvungna att göra 
ett bekvämlighetsurval. Detta innebar att informanter först och främst eftersöktes i det 
geografiska område som författarna ansåg vara rimligt med tanke på studiens omfattning. 
Denna form av urval kan emellertid vara försvarbart i kvalitativa studier där författarna 
eftersöker informanter från en särskild grupp men är i övrigt inte den urvalsform som är 
idealisk för kvalitativa studier (Polit & Beck, 2012).  

Förutom inklusions och exklusionkriterierna skedde inget övrigt urval då antalet informanter 
som valde att ställa upp var så pass få att ingen ytterligare urvalsprocess kunde genomföras. 
På grund av detta intervjuades tre informanter som jobbade på samma särskilda boende. 
Författarna anser att det kan minska studiens giltighet då liknande arbetskultur, rutiner och 
arbetsplatser skulle kunna ge mer likriktade upplevelser av våld inom demensvården och i 
förlängningen ge mindre variation än om 5 personer på olika boenden kunnat intervjuas. 
Lundman och Hällgren (2006) menar att en större och mer variationsrik urvalsgrupp leder till 
större variation i de erfarenheter kring fenomenet som ska studeras. Ett större antal intervjuer 
kunde således gett ett mer nyansrikt resultat. Polit och Beck (2012) menar att det är uppnådd 
datasaturation som bör styra mängden informanter i en kvalitativ studie.  
  
Ytterligare en faktor som kan ha påverkat studien är att båda författarna har tidigare 
erfarenhet av demensvård. Denna förförståelse kan ha påverkat vilka intervjufrågor och 
följdfrågor som ställts. Intervjuerna kan således i viss mån ha drivits i en förutbestämd 
riktning i enighet med författarnas egna upplevelser, även om författarna haft som avsikt att 
arbeta förutsättningslöst. Lundman och Hällgren (2006) menar dock att författarens roll i 
intervjuer där informanten ska berätta om upplevelser och känslor kring ett visst fenomen är 
delta och i viss mån vara medskapare av intervjutexten. Att som författare helt ställa sig och 
sin förförståelse utanför och inte påverka är således inte alltid önskvärt eller ens möjligt. 
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Tvärtom kan förkunskaper kring ämnet betraktas som ett viktigt redskap för att uppfatta 
budskap som grundar sig på igenkännande inom både intervju och informationsanalys (ibid.). 
 
Intervjuplats och miljö kan ha spelat in i att forma de svar informanterna gav under 
intervjuerna. Fyra av fem intervjuer genomfördes på respektive arbetsplats i ett vilorum eller 
samtalsrum. Trots att rummet där intervjun genomfördes var avskild från avdelningar, 
lunchrum och kontor kan det inte uteslutas att informanterna kände sig obekväma på grund av 
närvaron till kollegor, chefer och brukare. Även intervjun som genomfördes i informantens 
hem kan ha påverkats av att informantens make var närvarande i lägenheten, dock inte i 
rummet där intervjun genomfördes. Trost (2010) menar att alla intervjuplatser kan vara 
problematiska och betonar att det är viktigt att intervjuaren är medveten om den eventuella 
maktobalans de olika intervjuplatserna kan medföra. Författarna till föreliggande studie 
samtalade med informanterna före intervjun för att i viss mån försöka avdramatisera den. Inga 
störande moment förekom under intervjuerna. Författarna upplevde inte heller informanterna 
som tidsmässigt stressade då samtliga stannade kvar en stund efter intervjun och samtalade 
med författarna. 

Pilotintervjun ansågs av författarna vara uppnå tillfredställande kvalité. Trost (2010) anser att 
det kan vara lämpligt att inkludera pilotintervjuer att författaren även kan använda sig av delar 
av en pilotintervju om den inte skulle vara av genomgående god kvalitet. Pilotintervjuer måste 
endast exkluderas om de är "mycket dåligt utförda och praktiskt taget meningslösa" (Trost, 
2010). Då författarna ansåg att pilotintervjun var meningsfull och svarade mot studiens syfte 
inkluderades den i föreliggande studie. 

Dataanalysen inleddes med en ordagrann transkribering av intervjumaterialet. Ljudkvalitén på 
det inspelade materialet blev tillfredsställande och förbättrades digitalt för att göra talet 
tydligare. Trots detta kunde vissa ord vara svåra att uppfatta. Det kunde till exempel vara 
hostningar eller harklingar som överröstade enstaka ord eller delar av ord eller att 
artikuleringen på vissa ord var otydlig. Med hjälp av kontext, uppspelning i lägre hastighet 
och brusreducering kunde transkriberingarna slutföras. Där oklarheter fanns diskuterade 
författarna sammanhanget tills konsensus uppnåtts. Inga oklarheter fanns i de meningsbärande 
enheter som låg till grund för informationsanalysen.  

En informant var av utomnordiskt ursprung. Hon talade klar förståelig svenska men med en 
meningsuppbyggnad som inte var grammatiskt korrekt vilket försvårade 
informationsanalysen. De meningsbärande enheter som utvanns ur den transkriberade 
intervjun formulerades därför om av författarna för att underlätta kondensering och kodning. 
Detta genomfördes åtskilt av författarna och därefter diskuterades resultatet tills författarna 
enats om vilka formuleringar som skulle användas. Informanten fick därefter ta del av de 
omformulerade meningsbärande enheterna. Detta gjordes för att författarna i så stor 
utsträckning som möjligt ville försäkra sig om att de inte förändrat innebörden i de 
meningsbärande enheterna på ett sätt som inte representerade informantens upplevelser. 
Eftersom informanten gav sitt godkännande anser författarna att de gjort en rättvisande 
omformulering av informantens meningsbärande enheter.  

Graneheim och Lundman (2004) menar att en studies tillförlitlighet kan skadas av en icke 
konsekvent datainsamlingen och databearbetningen. De menar att en intervjustudie med 
databearbetning kan riskera att utföras mindre konsekvent om den utförs under en längre 
tidsperiod. Förutom pilotintervjun genomfördes alla intervjuer inom en tidsperiod på två 
dagar. Författarna tror att detta gjorde att intervjuerna kunde genomföras på ett mer 
konsekvent sätt än om de varit utspridda under en längre tidsperiod. Även databearbetningen 
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skedde under en sammanhängande tidsperiod för att den i så stor utsträckning som möjligt 
skulle vara enhetlig.  

Förberedande information och intervjuernas huvudfrågor genomfördes i samma ordning i 
samtliga intervjuer. Författarna hade även samma roller i samtliga intervjuer. En var aktiv i 
intervjun och ställde frågor och följdfrågor och den andra satt passivt lyssnande och ställde 
kompletterande frågor efter intervjun där han tyckte det saknades något. Detta förfarande kan 
enligt Lundman och Hällgren (2006) ha gett ett mer konsekvent genomförande än om flera 
intervjuare varit inblandade eller om författarna bytt roll mellan intervjuerna. De menar dock 
att det finns för och nackdelar med att vara konsekvent under intervjuerna. Skillnader i 
intervjuförfarandet kan leda till större variation i svaren (ibid.). Trost (2010) menar att det 
med två intervjuare kan finnas risk för att informanten känner sig i underläge. Av den 
anledningen förhöll sig den passiva intervjuaren på ett sådant sätt som gjorde att den aktiva 
intervjuaren och informanten inte behövde ta hänsyn till honom. Först efter att samtliga huvud 
och följdfrågor var genomförda tog den passiva intervjuaren en aktiv roll i intervjun.  

På grund av det semistrukturerade formatet är det möjligt att följdfrågorna förändrades ju fler 
intervjuer som genomfördes då varje intervjutillfälle var en möjlighet att "öva" på 
intervjutekniken. Således kan det inte uteslutas att skillnader fanns i intervjuförfarandet vilket 
i sin tur skulle kunna leda till annorlunda svar beroende på ordningen som intervjuerna 
genomfördes i. Lundman och Hällgren (2006) menar att detta inte enbart är negativt då det 
kan fånga upp fler variationer i det fenomen som studeras. 

Samtliga moment i informationsanalysen genomfördes först enskilt för att sedan diskuteras 
tillsammans av författarna. Lundman och Hällgren (2006) menar att detta förfarande stärker 
tillförlitligheten i resultatet. Att genomföra innehållsanalys åtskilt för att sedan jämföra och 
diskutera resultatet minskar risken att författarna frångår textens huvudsakliga mening. Det 
kan även ge möjlighet att jämföra olika tolkningar och infallsvinklar som annars skulle gått 
förlorade.  

Att studien endast omfattat kvinnliga undersköterskor bör inte ha påverkat resultatets 
överförbarhet då kvinnor är kraftigt överrepresenterade bland undersköterskor i Sverige, 93% 
av yrkeskåren är kvinnor (Statistiska Centralbyrån, 2016). Författarna till föreliggande studie 
kan däremot inte utesluta att andra erfarenheter och perspektiv skulle framkommit om 
manliga undersköterskor skulle kunnat inkluderas i studien.  
Lundman och Hällgren (2006) menar att det i slutändan är upp till läsaren att avgöra 
resultatets överförbarhet. Författarnas ansvar ligger i att göra det lättare för läsaren att avgöra 
studiens överförbarhet genom en tydlig metodbeskrivning. Trost (2010) menar däremot att 
urvalet i kvalitativ forskning inte är representativt i någon statistisk mening. Trost anser också 
att det i kvalitativa studier oftast är ointressant med ett urval som är representativt för en 
större population.  
Författarna av åsikten att studiens överförbarhet är låg oavsett könsfördelning. Antalet 
informanter är för litet för att det ska vara möjligt att göra generaliseringar baserat på 
resultatet. De upplevelser en individ har av våldsamma situationer inom demensvård stämmer 
nödvändigtvis inte överens med nästa individs upplevelser. Inte ens om de arbetar på samma 
typ av boende, har samma arbetsuppgifter och har jämförbar arbetslivserfarenhet och ålder. 
Resultatet i föreliggande studie bör därför ses som individers upplevelser och en uppmuntran 
till fortsatt forskning snarare än en upphöjd, universal sanning. 
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Resultatdiskussion  

Reaktioner på våld 
I föreliggande studie framkom att informanterna reagerade och kände på olika sätt i 
situationer där de blev utsatta för våld. Att bli utsatt för våld gav för vissa en instinktiv 
känsloimpuls. Informanter berättade att de kunde bli chockade, känna sig rädda och arga. De 
ansåg däremot att de inte kunde visa känslorna utåt men istället upplevde sig tvungna att 
undertrycka dem och bita ihop. Isaksson, Åström och Graneheim (2012) fann att vårdare i 
deras studie upplevde sig tvungna att kontrollera sina spontana reaktioner gentemot brukarna 
när det fysiska våldet uppstod. Detta för att situationerna skulle kunna lösas på ett så effektivt 
sätt som möjligt. Informanterna i föreliggande studie upplevde också att de våldsamma 
situationerna hanterades lättare om de hade ett yttre lugn gentemot de aggressiva brukarna. 
Arnetz och Arnetz (2001) fann att vårdare ofta upplevde starka negativa känslor som ilska, 
nedstämdhet, besvikelse och rädsla efter att ha blivit utsatt för våld av en brukare. Författarna 
till föreliggande studie menar att denna upplevda oförmåga att formulera sin ilska eller rädsla 
när brukarens beteende inte är acceptabelt illustrerar en faktor av den obalans som skiljer en 
vårdrelation från en vardaglig vänskapsrelation.  

Förståelse och förklaring  
Informanterna i föreliggande studie tog hänsyn till brukarnas livsvärld och på grund av detta 
hade de lättare att acceptera brukarnas aggressiva beteende. Flertalet informanter uttryckte 
egna förklaringar till varför våldsamma situationer inträffade och ingen lade ansvaret på 
brukarna. Zeller, Dassen, Kok, Needham och Halfens (2009) beskriver att aggressivt beteende 
från brukare med demenssjukdom ofta uppstår vid omvårdnadsåtgärder som involverar 
kroppsnära, intima situationer. Informanterna förstod att brukarna kunde uppleva 
situationerna som en kränkning av deras kroppsliga integritet. Enligt Graneheim, Hörnsten 
och Isaksson (2011) ansåg vårdare att det är en oförmåga att känna igen eller förstå syftet med 
vårdmomentet eller situationen som leder till frustration och av fysiskt våld från demenssjuka. 
Pulsford et al. (2010) fann att vårdarna i deras studie höll med om påståendet att demenssjuka 
kan bli aggressiva när de inte förstår vad vårdarna försöker hjälpa dem med. Flertalet 
informanter i föreliggande studie berättade att de hade förståelse för varför brukare kunde bli 
aggressiva när de till exempel försökte hjälpa hen med intimhygien. De trodde att detta kunde 
kännas obehagligt för brukaren eftersom hen inte alltid förstod anledningen till varför det 
skedde. Zeller et al. (2009) fann att vårdare ofta förklarade våldsamma situationer med att 
brukaren inte kunde förstå sammanhanget i vårdmomentet och därför blev överväldigad. Det 
livsvärldsperpektiv informanterna i föreliggande studie uppvisade gav dem en möjlighet att 
förstå våldsamt beteende. Flertalet informanter menade att de själva förmodligen också hade 
försvarat sig om en människa de inte kände igen gjort intrång på deras privatliv. Detta speglas 
av Boström et al. (2011) där vissa vårdare uppgav att de var medvetna om brukarnas situation 
och att brukarna inte alltid förstod att de skadade vårdarna eller att de uppförde sig på ett 
oacceptabelt sätt. 
Enligt Isaksson et. al (2011) finns en koppling mellan demenssjuka brukares behov av hjälp 
med till exempel toalettbesök och hygien med frekvensen av våldsyttringar mot vårdare. Det 
var vid just toalettbesök brukarna vanligtvis uppvisade aggressivt beteende mot vårdare. 
Våldsyttringar från brukare sker enligt Baker et al. (2006) i långt större utsträckning vid 
toalettbesök än i andra situationer. Författarna till föreliggande studie tror insikt i brukarens 
livsvärld i situationer där brukare känner sig kränkta och utsatta kan leda till en vårdande 
hållning som i förlängningen möjliggör en mer följsam vårdrelation mellan informanter och 
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brukare. Framför allt i situationer där erfarenhet och forskning visar att våld är vanligt 
förekommande. 

En informant i föreliggande studie beskrev situationer där hon varit tvungen att genomföra 
vårdmoment mot brukarens vilja som psykiskt påfrestande. Hon berättade att detta oftast 
ledde till våldsamt beteende hos brukare. Enligt Isaksson et al. (2012) baserade vårdare beslut 
om tvångsåtgärder på vad de ansåg vara etiskt rätt och vad som var bäst för brukaren i 
situationen. Informanten i föreliggande studie hade liknande tankar, hon menade att det var 
jobbigt i situationen men upplevde att brukaren inte alltid förstod sitt eget bästa. Efter att 
tvångsåtgärderna var slutförda upplevde hon en lättnad eftersom att hon märkte att brukaren 
mådde bättre.  
I Graneheim et al. (2011) uppger vårdare att de inte lägger skulden på brukaren när fysiskt 
våld uppstår. Detta på grund av en förståelse för den sjukdom brukaren lider av. De menade 
att det var sjukdomen som låg till grund till det våldsamma beteendet och att personerna som 
lider av demens inte längre var de personer som de en gång var. Isaksson et al. (2007) fann att 
vårdare ansåg att vissa former av våld var ursäktliga på grund av brukarnas 
sjukdomssituation, i andra fall för att vårdarna uppfattade vissa våldshandlingar som rena 
reflexer och skyllde våldet på sitt eget beteende. I föreliggande studie uppgav de flesta 
informanter att de hade en liknande acceptans för sjukdomen och använde även detta som ett 
redskap för att bearbeta och acceptera situationen som uppstått. Informanterna upplevde inte 
att brukaren slog dem eftersom de var elaka eller nödvändigtvis utfört sitt arbete på fel sätt, 
utan för att brukaren mådde fysiskt eller psykiskt dåligt.  

Stöttning i arbetet 
I föreliggande studie framkom att upplevt stöd från arbetskamrater spelade en stor roll för hur 
trygga informanterna kände sig på sin arbetsplats. Det stöd som oftast nämndes var stöd som 
ledde till en lättnad av den psykiska bördan. Detta kunde förutom stöd från övriga 
undersköterskor även omfatta sjuksköterskan till exempel i utformningar av gemensamma 
arbetsrutiner och rutiner för bemötande. Detta gav en upplevelse av trygghet på arbetsplatsen. 
Cole, Scott och Skelton-Robinson (2000) fann en positiv korrelation mellan det upplevda 
stödet från arbetskamrater och upplevelsen av psykiskt välbefinnande hos vårdare. Psykiskt 
välbefinnande hos vårdare påverkades däremot inte av graden av upplevt aggressivt beteende 
från brukare. Författarna till föreliggande studie tror att den positiva upplevelsen av stöd från 
arbetskamrater kan vara en nödvändig motvikt till aggressiva brukare som underlättar vid 
utmanande situationer.  

Av föreliggande studie kan utläsas att informanternas behov av stöttning från arbetskamrater 
var mångfacetterat och nödvändigt i olika lägen. Både inför, under och efter våldsamma 
situationer. Det önskvärda stödet kunde visa sig på olika sätt beroende på var i vårdkedjan det 
behövdes. Det kunde handla om att stålsätta sig och prata sig samman med kollegor inför en 
situation som de trodde kunde leda till våldsamheter, tryggheten av att ha kollegor närvarande 
när en våldsam situation inträffade eller stödet av att ha någon att ventilera med efter att en 
våldsam situation inträffat. Zeller et al. (2009) fann att dialog och stöd från arbetskamrater var 
det första vårdare eftersökte när de upplevt en situation med en aggressiv brukare. Dels för att 
få diskutera händelsen med en kollega men även för att de ofta funnit att de inte var ensamma 
om sina erfarenheter. Merparten av informanterna i föreliggande studie angav att de ofta 
reflekterade kring våld och varför våldsamma situationer uppstått. De menade att kollegor är 
en viktig resurs för att kunna diskutera och bearbeta svåra händelser på arbetstid.  
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Att utvecklas genom utmaning 
Zeller et al. (2009) fann att vårdare sökte efter sätt att bearbeta svåra situationer för att 
ombilda sig själva och bli starkare av sin erfarenhet. Stöd från kollegor spelade en viktig roll i 
en positiv personlig utvecklig efter en upplevd svår situation. Flertalet informanter i 
föreliggande studie uppgav att utmaningar och situationer som varit svåra att hantera i 
efterhand lett till positiva förändringar eller lärdomar. De upplevde att de kunde lära sig av 
sina misstag genom att problematisera sitt eget tillvägagångssätt. Detta kunde ge nya 
infallsvinklar på besvärliga situationer. Det kunde även leda till positiva förändringar i 
arbetsgruppen. Våldsamma och utmanande brukare kunde ge ett mer sammansvetsat arbetslag 
där sammanhållningen blev bättre på grund av behovet att stötta varandra och enas kring ett 
gemensamt problem. Det kunde även leda till att arbetsgruppen tillsammans med 
sjuksköterskan utarbetade nya rutiner som bättre passade de nya situationerna. 
Författarna tror att kollegialt stöd och en arbetsgrupp som präglas av en accepterande 
atmosfär där det finns möjlighet att reflektera kring och ventilera över utmaningar är viktigt. 
Inte bara för att det är en nödvändighet för att kunna utföra god vård i svåra situationer utan 
även för att det är en viktig faktor för positiv personlig utveckling och en god lärandeprocess 
hos vårdarna. Mer forskning behövs dock för att styrka detta.  

Negativ påverkan på arbetsklimat 
Majoriteten av informanterna i studien upplevde att många aspekter av arbetsmiljön och 
upplevelsen av arbetet blev negativt påverkade av fysiskt våld. De upplevde att 
konsekvenserna av våld ledde till fysisk och psykisk utmattning. Dels på grund av våldets 
oförutsägbara natur som störde arbetsrytmen men också på grund av de stora omställningar 
det innebar att gå från normal omvårdnad till att hantera våldsamma situationer. Isakssson et 
al. (2008) fann att vårdares upplevelse av psykisk arbetsbörda var högre i de avdelningar som 
hade hög förekomst av fysiskt våldsamma situationer.  
Den psykiska arbetsbördan informanterna i föreliggande studie upplevde berodde dels för att 
det ombytliga klimatet på arbetsplatsen inte alltid tillät dem slappna av i den utsträckning de 
önskat. Frustration som grundade sig i känslan av att inte räcka till eller kunna hjälpa 
brukarna bidrog också till ökad psykisk arbetsbörda. Informanterna ansåg också att de brukare 
som inte uppvisade våldsamt beteende blev lidande på grund av att de fick mindre 
uppmärksamhet och tid. Orsaken var att vårdarna tvingades ägna mer tid åt brukare som 
oftare var våldsamma och svårare att hantera viket gav mindre tid över att vårda övriga 
brukare. Författarna tolkar detta som att personcentrerad vård och den vårdrelation som 
föreskrivs i Socialstyrelsen (2010) försvåras om vårdarna saknar resurser att hantera 
våldsamma situationer och psykisk stress. Och att detta förvärras om vårdarna saknar 
förutsättningar att ge stöttning åt varandra.  
Författarna till föreliggande studie anser att mer forskning behövs för att kunna identifiera och 
förutse behov hos vårdare som är ansvariga för den patientnära vården av demenssjuka. Både 
kvantitativa och kvalitativa studier kan ge värdefull insikt i vårdares upplevelser av våld. 

SLUTSATSER 
 

Att reaktioner på våld inom demensvården är ett mångfacetterat fenomen kan utläsas av 
föreliggande studie. Det är någonting som är ständigt närvarande och ett fenomen många 
informanter i föreliggande studie såg som en del av arbetet. Trots de svårigheter det innebar 
för vårdare fanns en acceptans och en förståelse för varför våldsamma situationer inträffar och 
att våldet inte är personligt. Den frustration som uttrycktes över våldsamma situationer 
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riktades sällan mot de demenssjuka utan åt situationen och den sjukdom brukarna lider av. 
Ibland vändes frustrationen inåt mot det informanterna upplevde vara egen oförmåga att 
bemöta brukarna på ett sätt som inte triggar detta våldsamma beteende. Därför upplevde 
informanterna att stöd från kollegor var en viktig del av deras kapacitet att hantera sin 
arbetssituation. Kollegor uppledes som ett stöd inför svåra situationer, en trygghetsfaktor när 
risken för våld upplevs stor och även ett känslomässigt stöd efter att en våldsam situation 
inträffat. Detta kan i bästa fall leda till att vårdare och arbetslag stärks och drar lärdom ur 
utmanande situationer och utarbetar nya rutiner för bemötande av våldsamma patienter som 
drabbats av demens.  
I värsta fall kan det bli en nedbrytande faktor som leder till sämre arbetsmiljö, sämre trivsel 
för vårdare och i förlängningen sämre vård för brukarna. Eftersom demenssjuka är en stadigt 
ökande patientgrupp anser författarna till föreliggande studie att det är viktigt att vårdare ges 
resurser och möjligheten att utvecklas av den växande utmaning demenssjukdomar kommer 
vara för vården i framtiden.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Informationsbrev 

Till undersköterskor på xxxxxxxx 

Hej!  

Vi heter Patrik Persson och Victor Svensson och studerar till sjuksköterskor vid 
Linneuniversitetet. Vi skriver nu under termin 5 en intervjustudie med syftet att undersöka 
undersköterskors upplevelser av våldsamma situationer inom demensvården. Vi är 
intresserade att höra om ditt arbete och erfarenheter inom just detta område och vill intervjua 
dig som under de senaste 12-månaderna inom demensvården varit med om en våldsam 
situation under arbetstid och är anställd som undersköterska.  

Intervjuerna är planerade att genomföras under April.   

Deltagandet i studien sker anonymt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan 
i studien utan att behöva ange anledning. Intervjuerna är planerade att genomföras antingen i 
ett samtalsrum på ditt jobb, i ditt hem eller i annan lokal där intervjun kan genomföras ostört. 
Den kommer ta ungefär 45 minuter och kommer att spelas in för att på ett så korrekt sätt som 
möjligt kunna transkriberas.  

Materialet som kommer att användas i vår kandidatuppsats behandlas konfidentiellt. 
Resultatet av intervjun kommer varken kunna härledas till dig, din avdelning eller din 
arbetsplats och inga namn kommer nämnas i uppsatsen. Vi kommer även genomföra 
intervjuer på boenden i andra kommuner. Det inspelade och analyserade materialet förstörs 
när studien är godkänd och kommer endast hanteras av författarna.  
 
Har du några frågor eller vill ha ytterligare information får du gärna kontakta Patrik eller 
Victor. 

Med Vänliga Hälsningar  

Patrik Persson  
Mobilnummer: xxxxxxxx 
E-post: xxxxx@student.lnu.se 

Victor Svensson  
Mobilnummer: xxxxxxxx 
E-post: xxxxxx@lnu.student.se  

Handledare:  
Martin Olsson  
Linneuniversitetet  
Telefonnummer: xxxxxxx 
E-post: xxxxxxxxxx@lnu.se 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 

 

• Kan du beskriva ett tillfälle när du blivit utsatt för fysiskt våld från en patient på din 

arbetsplats?  

• Hur upplever du generellt att vårdrelationen mellan dig och patienten påverkades av 

våld under arbetstiden? 

• Vad upplever du vara till hjälp för dig hantera en våldsam situation på arbetsplatsen? 

• På vilket, om något, sätt upplever du att våldsamma situationer påverkat ditt 

yrkesutövande? 

 

Avslutande frågor: 

• Kön: 

• Ålder: 

• Yrkeserfarenhet (i antal år) som undersköterska? 

• Yrkeserfarenhet (i antal år) inom demens- och äldrevård? 

• Yrkeserfarenhet (i antal år) på nuvarande arbetsplats? 

  



 
 

 

Bilaga 3: Samtyckesblankett 

Jag har mottagit och läst informationsbrevet om studien och förstått dess syfte.  

Jag har tagit del av information om att deltagande i studien är frivillig och att jag när som 

helst kan välja att avbryta mitt deltagande utan att behöva ange anledning.  

Jag ger härmed mitt samtycke till att bli intervjuad. Jag tillåter också att intervjun spelas in.  

Jag har tagit del av information om att allt material kommer att behandlas konfidentiellt och 

att detta kommer förstöras när studien är godkänd. 

Underskrift av informant  

 

Underskrift, namnförtydligande 

 

Ort, datum  

 

Telefonnummer  

 

Underskrift av student  

 

Underskrift, namnförtydligande  

 

Ort, datum 

 

Telefonnummer 



 
 

 

Bilaga 4: Exempel på innehållsanalys
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Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

... men som hon 
har lärt mig 
mycket. Hur man 
bemöter andra 
människor och hur 
man hanterar dem. 
.... jag har haft 
mycket gott ur det 
ändå fast det är 
tragiskt så klart. 
Men jag har lärt 
mig mycket helt 
klart 

Den våldsamma 
brukaren har lärt 
mig mycket om 
hur man bemöter 
och hanterar 
andra människor  
 

Reflektioner 
kring våld 

Att utvecklas av 
utmaningar 

Det personliga 
planet 

Så mycket som vi 
ventilerar med 
varandra, jag tror 
det har varit våran 
räddning i gruppen 
för det har pyst 
över allt hela tiden 
 

Vi ventilerar 
mycket med 
varandra, det har 
varit vår räddning 
i gruppen 
 

Känslomässigt 
kollegialt stöd 
 

Stöttning i 
arbetet 
 

Det professionella 
planet 
 

Man får försöka 
sortera bäst man 
kan liksom och 
inte ta med det 
hem, man får lära 
sig att lämna det 
på jobbet 
 

Man får inte ta 
med jobbet hem, 
utan lära sig att 
lämna det på 
jobbet. 
 

Ta med jobbet 
hem 

Bortom 
arbetstiden 

Det personliga 
planet 

Inombords kan 
man vara helt 
rosenrasande men 
det kan man ju inte 
visa utåt så det 
gäller verkligen att 
bita ihop 
 

Inombords kan 
man vara rasande, 
men får inte visa 
det utåt 
 

Chock, rädsla 
och ilska 

Konsekvenser 
av våld 

Det professionella 
planet 
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(

Projekttitel: ____________________________________________________ 
! (

!
Projektledare:!__________________________________________________!
! !

! Handledare:!____________________________________________________! !
( (( (( Ja( Tveksamt( Nej( (

!

(

1(

Avser!undersökningen!att!behandla!känsliga!personuppgifter!!
(dvs.!enligt!Personuppgiftslagen!behandla!personuppgifter!som!
avslöjar!ras!eller!etniskt!ursprung,!politiska!åsikter,!religiös!eller!
filosofisk!övertygelse,!eller!medlemskap!i!fackförening!eller!att!
behandla!personuppgifter!som!rör!hälsa!eller!sexualliv).!

! ! !

!

!

(

2(

Innebär!undersökningen!ett!fysiskt!ingrepp!på!
forskningspersonerna!(även!sådant!som!ej!avviker!från!rutinerna!
men!som!är!ett!led!i!forskningen)?!

! ! !
!

!

(

3(

Är!syftet!med!undersökningen!att!fysiskt!eller!psykiskt!påverka!
forskningspersonerna!(t.ex.!behandling!av!övervikt)!eller!som!
innebär!en!uppenbar!risk!att!påverka?!(Se!4!§!2!punkten!i!
Etikprövningslagen!2003:460)!

! ! !

!

!
(

4(

Används!biologiskt!material!som!kan!härledas!till!en!levande!eller!
avliden!människa!(t.ex.!blodprov!eller!PAD)?! ! ! ! !

!

((((((((

((((((5(

(

Kan! frivilligheten! ifrågasättas! (t.ex.! utsatta! grupper! såsom! barn,!
dementa! eller! psykiskt! handikappade! liksom! personer! i! uppenbar!
beroendeställning! såsom! patienter! eller! studenter! som! är! direkt!
beroende!av!försöksledaren)?!

! ! !
!

(

Om(någon(av(frågorna(1A5(besvarats("Ja"(eller("Tveksamt"(kan(forskningsarbetet,(om(det(genomförs(på(
forskarnivå,(kräva(godkännande(vid(en(etikprövning(av(regional(etikprövningsnämnd((EPN).(

För(vidare(information(om(Etikprövningsnämnden(se(www.epn.se.!
(

Om(frågorna(1A5(besvarats(med(ett("Nej",(fortsätt(egengranskningen(genom(att(kryssa(när(punkten(är(uppfylld:!
(( (( Ja( Tveksamt( Nej(

6( I!den!skriftliga!informationen!beskrivs!projektet!så!att!deltagarna!
förstår!!
dess!syfte!och!uppläggning!(inklusive!vad!som!krävs!av!den!enskilde,!
t.ex.!antal!besök,!projektlängd!etc.)!och!på!så!sätt!att!alla!detaljer!som!
kan!påverka!beslut!om!medverkan!klart!framgår!(mörka!inget!men!
överdriv!ej!heller!farorna).!Minderårig!skall!i!allmänhet!ha!
vårdnadshavares!godkännande!(t!ex!enkäter!i!skolklasser).!

! ! !

7( Deltagandet!i!projektet!är!frivilligt!och!detta!framgår!tydligt!i!den!
skriftliga!informationen!till!patient!eller!forskningsperson.!Vidare!
framgår!tydligt!att!deltagare!när!som!helst!och!utan!angivande!av!skäl!
kan!avbryta!försöket!utan!att!detta!påverkar!forskningspersonens!
omhändertagande!eller!behandling!eller,!om!studenter,!betyg!etc.!

! ! !

8( Eventuellt!upprättande!av!personregister!(där!data!kan!kopplas!till!
fysisk!person)!är!anmält!till!registeransvarig!person!på!respektive!
förvaltning!(PULW!ansvarig).!!!

! ! !

9( Det!finns!resurser!för!genomförande!av!projektet!och!ansvariga!för!
forskningspersonernas!säkerhet!är!namngivna!(prefekt,!
verksamhetschef!eller!motsvarande).!

! ! !


