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Sammanfattning 

Bakgrund: Våld mot äldre anses vara en enstaka eller upprepad handling som orsakar 

skada eller smärta hos en äldre person. Personer som blir gamla kan behöva ökad hjälp 

av andra människor för att klara sin vardag. Äldre personer med multipla sjukdomar blir 

lätt beroende av vårdpersonalen. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av misshandel av äldre personer inom äldreomsorgen. Metod: En 

deskriptiv litteraturstudie bestående av nio artiklar, tre med kvantitativ ansats samt sex 

med kvalitativ ansats. Huvudresultat: Sjuksköterskor beskrev att mötet med en 

våldsutsatt äldre väckte många känslor, där känslan av maktlöshet och otillräcklighet 

var mest påträffad. Sjuksköterskor var överens om att det finns ett behov av att hjälpa 

vårdpersonal att hantera misshandel och försummelse av äldre. Slutsats: Sjuksköterskor 

behöver nya riktlinjer och utbildning gällande rapportering samt hur man vårdar de 

våldsutsatta äldre. Genom att införa fler resurser kan man minska arbetsbelastningen för 

varje enskild sjuksköterska och på så sätt minska på den arbetsrelaterade stress som kan 

leda till misshandel och försummelse. 
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Abstract 

Background: Violence against the elderly is considered to be a single or repeated act 

that causes harm or pain to an elderly person. People who grow old may need more help 

from other people to cope with their everyday lives. Older people with multiple 

illnesses becomes easily dependent on the caregivers. Aim: To describe nurses' 

experiences of mistreatment of elderly people in the elderly care. Method: A 

descriptive literature study consisting of nine articles, three with a quantitative 

approach, and six with a qualitative approach. Main results: Nurses described that the 

encounter with a violent elderly aroused many emotions, where the feeling of 

powerlessness and inadequacy was most frequently encountered. Nurses agreed that 

there is a need to help healthcare professionals dealing with the abuse and neglect of the 

elderly. Conclusion: Nurses need new guidelines regarding reporting and how to care 

for the abused old people. By introducing more resources, it is possible to reduce the 

workload for each individual nurse, thus reducing the work-related stress that can lead 

to abuse and neglect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  Nurse, experiences, geriatric institution, elder abuse 



 

 

Innehållsförteckning 

Introduktion .................................................................................................................... 1 

Våld mot äldre .............................................................................................................. 1 

Omvårdnad ................................................................................................................... 2 

Hälsa- äldres perspektiv ............................................................................................... 3 

Etik och vårdande ......................................................................................................... 3 

Kari Martinsens omsorgsteori ...................................................................................... 4 

Problemformulering...................................................................................................... 4 

Syfte .............................................................................................................................. 5 

Frågeställning ............................................................................................................... 5 

Metod ............................................................................................................................... 5 

Design ........................................................................................................................... 5 

Sökstrategi .................................................................................................................... 5 

Urvalskriterier ............................................................................................................... 7 

Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar ................................................................. 7 

Dataanalys .................................................................................................................... 8 

Etiska överväganden ..................................................................................................... 8 

Resultat ............................................................................................................................ 9 

Sjuksköterskans känslor i samband med mötet med våldsutsatta äldre .............. 9 

Maktlöshet och otillräcklighet .................................................................................... 10 

Frustration, hopplöshet och skam .............................................................................. 10 

Rädsla ......................................................................................................................... 10 

Svårighet i hantering .................................................................................................. 11 

Sjuksköterskans upplevelse av sin profession inom området ............................... 11 

Brist på kunskap och riktlinjer ................................................................................... 11 

Överbelastning och stress ........................................................................................... 12 

Svårighet att identifiera misshandel ........................................................................... 12 

Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av rapporteringssvårigheter 

gällande misshandel .................................................................................................. 13 

Diskussion ...................................................................................................................... 14 

Huvudresultat.............................................................................................................. 14 

Resultatdiskussion ...................................................................................................... 14 

Metoddiskussion ......................................................................................................... 19 



 

 

Kliniska implikationer för omvårdnad ....................................................................... 20 

Förslag till fortsatt forskning ...................................................................................... 21 

Slutsats ........................................................................................................................ 21 



 

1 

 

Introduktion 

 

Våld mot äldre 

Våld mot äldre anses vara en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av 

önskvärd handling som förorsakar smärta eller skada hos en äldre person. Denna 

handling kan vara av både fysisk och psykisk karaktär, men kan även innebära 

finansiellt våld eller försummelse. Fysiskt våld kan till exempel ta sig i utryck i form av 

knuffar, slag, drag i håret, att bli nypt, skakad och fasthållen, samtidigt som isolering, 

hot, skrämsel och utpressning kan räknas som psykiskt våld. När personliga 

tillhörigheter blir stulna, tas sönder, eller avsiktligt förstörs kan detta innebära ett 

finansiellt våld. Bristande omsorg, otillräcklig föda, avsiktlig eller oavsiktlig felaktig 

medicinering är en form av försummelse (Regeringskansliet 2014). 

Våld mot äldre har troligen funnits i många år, men är det först under det senaste 

decenniet som det har blivit en viktig aspekt av sjukvården, eftersom detta inte bara 

påverkar äldre personer utan hela sjukvårdsystemet och människosynen världen över 

(Ahmed et al. 2016). Multisjuklighet och omsorgsbehov ökar vårdgivarnas arbetsbörda 

vilket i sin tur kan medföra risken för trauma och misshandel av äldre personer (Nygren 

& Lundman 2009). Enligt brukarundersökningen som gjordes år 2013 på regeringens 

uppdrag har ungefär 16 % av de äldre personer som bor på särskilt boende, någon eller 

flera gånger känt sig kränkta av personalen (Regeringskansliet 2014). En studie som 

undersökte hur de äldre själva uppfattar våld och misshandel beskrev att känslor av 

skam, hjälplöshet, förödmjukelse, rädsla och ångest blandat med stress och depression 

var de mest träffade. Äldre personer kände sig desperata, frustrerade, hopplösa och 

oroliga för att de inte kunde förändra situationen, dessutom kände de flesta att de på 

något sätt hade bidragit till detta och är skyldiga (Mysyuk, Westendorp, Gerardus & 

Lindberg 2016). Statistiken visar att i Sverige kommer antalet personer 65 år och äldre 

öka med ca 400 000 fram till år 2020, vilket motsvarar 22 % av befolkningen, samtidigt 

som en stor ökning av åldersgruppen över 80 år kommer att ske senare och det kommer 

att finnas dubbelt så många 80-åringar eller äldre år 2050 än det finns idag (Nygren & 

Lundman 2009). Ny teknologi och nya behandlingsformer har medfört minskad 

dödlighet och ökad livslängd, och detta innebär att de äldre idag och i framtiden utgör 

en stor andel av befolkningen vilket kommer att sätta krav och ha betydelse för vården 

(Nygren & Lundman 2009). 
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Åldrandet och att vara gammal 

Åldrandet beskrivs som en förmåga att överbrygga och omfamna, det vill säga att vara 

både den man var tidigare och den man är nu. Det finns både positiva och negativa sätt 

att se på åldrandet, till exempel som en process med successiv degeneration och hotande 

ohälsa eller som en process med utveckling och mognad. Åldrandet innebär inte bara 

ökande sårbarhet, utan även ökande av inre styrka och vishet (Nygren & Lundman 

2009). Att vara gammal kan innebära ett ökat behov av andra människor för att klara av 

sin vardag (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg 2009). Det är då goda mänskliga kontakter 

är lika värdefulla som fysisk hälsa eftersom i kombinationen med bibehållen autonomi, 

integritet och delaktighet kan man bevara ett gott åldrande för alla äldre inklusive de 

som är svaga, beroende av omvårdnad samt funktionshindrade. Målet med gott åldrande 

är en förlängd period av livet med hälsa och välbefinnande (Nygren & Lundman 2009). 

Idag lever vi i ett samhälle som har många negativa attityder till äldre, vilket begränsar 

de äldres möjligheter att erhålla en bra vård. Olika stereotyper och fördomar som utgår 

från en människans ålder kan leda till diskriminering och försummelse (Nygren & 

Lundman 2009). Äldre, speciellt de som bor på vårdinstitutioner, generellt har multipla 

problem, nedsatt mental förmåga och löper större risk att drabbas av sjukdom. De är 

gamla och sjuka, de är många, har oftast mer än en sjukdom samtidigt, kan kräva längre 

behandlingstider, mer personal och behandlas vanligen med flera typer av läkemedel 

(Larsson & Rundgren 2010). När vårdgivarna ofta är lika gamla som deras barnbarn kan 

det leda till generationsmotsättningar och språkliga missförstånd. Ibland även inom 

sjukvården möter man uppfattningen att äldresjukvården ska vara lågprioriterad och 

dessutom står den tillbaka för de yngres behov rent resursmässigt (Larsson & Rundgren 

2010).  

 

Omvårdnad 

Målet med omvårdnaden är att göra personen självständig så långt det är möjligt, samt 

få personen att uppleva välmående. God omvårdnad innebär att personen får en god och 

säker vård, utifrån den aktuella situationen och sina behov. Det är den enskilda 

sjuksköterskans kompetens som avgör kvaliteten i omvårdnaden, hur omvårdnadens 

insatser genomförs och hur de bemöter patienterna. Målsättningen är även att kunna 

balansera maktförhållandet i omvårdnadsrelationer så att patienten är delaktig, känner 

sig trygg och respekterad (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Med sin utbildning och 

erfarenhet har sjuksköterskan den ansvarsfulla rollen och innehar omfattande kompetens 
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inom omvårdnad. Att leda omvårdnadsarbetet är en av sjuksköterskans ansvarsområde 

(Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand 2013). 

Sjuksköterskan ansvarar även för sin yrkesutövning, yrkeskompetens och för 

bedömning av andras kompetens när det gäller att ta emot eller delegera arbetsuppgifter 

och ansvar. Genom sina handlingar kan vårdgivaren antingen skydda eller kränka 

patientens värdighet, därför har sjuksköterskan ett professionellt ansvar att förhindra 

detta (Heijkenskjöld, Ekstedt & Lindwall 2010). En studie presenterade professionella 

värden som sjuksköterskor ansåg vara viktiga. Altruism var en av de, därför att 

patienternas välbefinnande är viktigt och skall uppnås även på viss kostnad. 

Omtänksamhet, medlidande och trovärdighet nämndes ofta då detta enligt 

sjuksköterskor hjälpte till att etablera kontakten med patienterna. Det betonades att 

patienternas värdighet och autonomi är det som sjuksköterskor bör upprätthålla samt 

ansvar för yrkesutveckling prioriterades högt, då en sådan profession innebär ett 

livslångt lärande och ständig utveckling (Pang, Senaratana, Kunanviktikul, Klinklin & 

McElmurry 2009). 

 

Hälsa- äldres perspektiv 

Hälsa är ett centralt begrepp inom omvårdnad och definieras olika beroende på vad som 

anses vara omvårdnadens mål och syfte.  För äldre personers hälsa och ohälsa innebär 

det ofta att deras förmåga till anpassning i situationer samt hur bra vårdare och anhöriga 

kan kompensera för de hinder äldre stött på (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg 2009). 

Ömsesidiga relationer har stor betydelse för de äldre, för att kunna uppleva bekräftelse, 

tillit och livsglädje. Detta utgör den viktigaste kärnan till äldres både fysiska och 

psykiska upplevelsen av hälsan. För att få en inblick i vad ett gott liv och en god hälsa 

innebär för äldre personer genomfördes en intervjustudie bland de som vårdades på ett 

sjukhem. Det framkom att den viktigaste aspekten i upplevelsen av hälsa för de äldre 

var ett människovärdigt liv samt självkänsla, integritet och identitet. Att kunna fortsätta 

leva det liv de varit vana vid, göra det de tycker om, behålla sin personlighet, må bra 

och vara stark är viktiga aspekter av hälsa för de äldre (Nygren & Lundman 2009). 

 

Etik och vårdande 

Enligt ICN:s etiska koder för sjuksköterskor, bör omvårdnad alltid ges med respekt, 

oberoende av patientens ålder, kön, hudfärg, tro, etnisk- eller kulturell bakgrund, 

nationalitet, sexuell läggning eller social ställning (Svensksjuksköterskeförening 2017). 
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Målet med vården är att göra det som är gott för andra människor och de som arbetar 

inom vården ställs dagligen inför olika val där möjliga etiska värden och normer står på 

spel. Etiska värden ligger till grund för vårdandet och är de övergripande skälen till hur 

och varför vi vårdar (Sandman & Kjellström 2013). I en studie berättade sjuksköterskor 

om hur viktigt de ansåg det var att kunna tillämpa etiskt förhållningssätt i sitt arbete. 

Det visade sig att sjuksköterskorna i studien kände stort ansvar och den ständiga pressen 

och stressiga arbetsmiljön försämrade deras relation med patienterna. Sjuksköterskor 

berättade även om att frustration, dåligt samvete och otillräcklighet ledde till sämre vård 

för patienterna (Sørlie, Kihlgren & Kihlgren 2005). Etiskt ansvar innebär att kunna 

bedöma samt fatta olika beslut med respekt, ödmjukhet och förståelse. Detta innebär 

även att kunna tillämpa det etiska tänkandet och förhållningssättet samt att vara 

medveten om den makt som ligger i en yrkesutövning, där en av parterna kan vara helt 

utlämnad och sårbar på grund av sin sjukdom (Kihlgren, Engström & Johansson 2009).  

 

Kari Martinsens omsorgsteori 

Kari Martinsens omsorgsteori beskriver hur sjuksköterskan bör förstå samt förhålla sig 

till hjälpbehövande (patienter) och omvårdnadsutövning. Det som är viktigast inom 

hälsa enligt Martinsen är att ibland bota, ofta hjälpa men alltid trösta. Martinsen skriver 

att omsorg är en fundamental förutsättning för allt mänskligt liv och att den mest 

grundläggande aspekten i människans tillvaro är beroendet av varandra. Detta beroendet 

blir särskilt tydligt i samband med sjukdom, funktionsnedsättning och lidande 

(Kirkevold 2000). Enligt Martinsen innebär omsorg den ena individens respons på den 

andras beroende och förutsättningen för att kunna utöva omsorg är förståelse för den 

andres situation, vilket växer fram ur gemensamma erfarenheter. Omvårdnad måste 

byggas på ett moraliskt ansvarsfullt maktutövande, vilket överensstämmer med 

principen om att ta ansvar för de svaga. Omsorg bör alltid motiveras utifrån 

sjuksköterskans professionella och etiska bedömning av situationen (Kirkevold 2000). 

En studie som beskrev problem i sjuksköterska-patient relationen hänvisade till 

Martinsens teori, då fel tillämpning av sjuksköterskans maktposition kunde förstöra 

relationer vilket ledde till misstro och dålig vårdkvalitet (Delmar 2012). 

 

Problemformulering 

En enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd handling som medför 

smärta eller skada hos den äldre anses vara våld. Våld inom äldreomsorgen ska 
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förebyggas, tidigt upptäckas och hanteras professionellt (Regeringskansliet 2014). 

Misshandel av äldre personer är ett underforskat område trots att det globalt erkänts som 

ett allvarligt och eskalerande problem. Ändå har forskning hittills varit begränsad. 

Sjuksköterskor utgör en nyckelgrupp när det gäller att upptäcka och identifiera våld, 

därför vill författarna till föreliggande studie uppmärksamma och belysa sjuksköterskors 

tidigare erfarenheter och upplevelser av misshandel av äldre personer för att få 

förståelse för hur våld mot äldre yttrar sig, dess eventuella orsaker och konsekvenser. 

Förhoppningen med denna studie, är att den ska stärka sjuksköterskor i deras profession 

och skapa förutsättningar till god och våld fri äldreomsorg. 

 

Syfte 

- Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av misshandel av äldre personer inom äldreomsorgen. 

 

Frågeställning 

- Hur beskriver sjuksköterskor sina upplevelser och erfarenheter av misshandel av 

äldre inom äldreomsorgen? 

 

Metod 

 

Design 

Beskrivande litteraturstudie. Enligt Polit och Beck (2017) innebär en beskrivande 

litteraturstudie att analysera tidigare gjord forskning, samt att sedan sammanfatta den. 

 

Sökstrategi 

Studiens artiklar söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Enligt Polit och Beck (2017) 

omfattar de valda databaserna tidskrifter och vetenskapliga artiklar med inriktning mot 

huvudområdet omvårdnad. Valet av databaserna gjordes genom att de skulle vara 

relevanta för studiens syfte och frågeställning. Vid sökningarna gjordes begränsningar, 

för att erhålla artiklar mer relevanta för syftet. De begränsningarna som gjorts i 

databaserna, innefattade att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år, skrivna på 

engelska, samt att artiklarna skulle gälla människor. I databasen Cinahl gjordes även 

begränsningen att artiklarna skulle var Peer Reviewed. Vid varje sökning har flera 
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sökord använts, som sedan kombinerats genom den booleska termen ”AND”. Booleska 

termen AND används för att begränsa en sökning, då databasen söker efter artiklar där 

alla valda söktermer finns med (Polit & Beck 2017).  

Sökningarna har gjorts som ”MeSH major topic”, samt i ”Fritext”. Sökorden som 

använts, har varit ”Elder abuse”, ”Nurse experience”, ”Nursing home”, ”Nurse”, 

”Experience”, ”Elder abuse and neglect”, ”Nurse experience or perceptions”, ”Geriatric 

institution”, ”Attitudes”, Geriatric nursing”, ”Elder abuse nurse experience”, ”Nursing 

homes”, ”Causes”, ”Nurses role” samt ”Nursing experience”. 

Sökord och begränsningar kan ses i Tabell 1, Sökstrategi. 

 

Tabell 1: Sökstrategi 

Databas Begränsningar, sökdatum Sökord Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubletter) 

Valda 

artiklar 

Cinahl 18/9-19 

Peer Reviewed 

Human 

Engelska  

10 år 

Elder abuse (fritext) 

AND Nurse’s role 

(fritext) 

17 3 3 

Cinahl 18/9-19 

Peer Reviewed 

Human 

Engelska 

10 år 

Elder abuse (fritext) 

AND Nurse 

experiences or 

perceptions (fritext) 

AND Nursing home 

(fritext) 

17 1 2 

Cinahl 18/9-19 

Peer Reviewed 

Human 

Engelska 

10 år 

Elder abuse (fritext) 

AND Nurse (fritext) 

And Experience 

(fritext) 

17 9 0 

Cinahl 18/9-19 

Peer Reviewed 

Human 

Engelska 

10 år 

Elder abuse (fritext) 

AND Nursing home 

(fritext) AND 

Experience (fritext) 

19 2 1 

Cinahl 18/9-19 

Peer Reviewed 

Human 

Engelska 

10 år 

Elder abuse (fritext) 

AND nurse (fritext) 

157 1 1 

PubMed 25/9-19 

Human 

Engelska 

10 år 

Elder abuse nurse 

experience (fritext) 

16 2 1 

PubMed 25/9-19 

Human 

Engelska 

10 år 

Elder abuse (fritext) 

AND Causes (fritext) 

AND Geriatric 

nursing (fritext) 

13 1 0 

PubMed 25/9-19 

Human 

Engelska 

Elder abuse (fritext) 

AND Geriatric 

institution (fritext) 

43

  

1 0 
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10 år 

PubMed 25/9-19 

Human 

Engelska 

10 år 

Elder abuse [MeSH 

Major Topic] AND 

Attitudes (fritext) 

AND Nursing homes 

(fritext) 

22 1 0 

PubMed 25/9-19 

Human 

Engelska 

10 år 

Elder abuse [MeSH 

Major Topic] AND 

Nursing experience 

(fritext) 

19 1 0 

PubMed 25/9-19 

Human 

Engelska 

10 år 

Elder abuse [MeSH 

Major Topic] AND 

Nurse experience 

(fritext) 

13 3 0 

PubMed 25/9-19 

Human 

Engelska 

10 år 

Elder abuse [MeSH 

Major Topic] AND 

Nurse’s role (fritext) 

16 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

PubMed 25/9-19 

Human 

Engelska 

10 år 

Elder abuse [MeSH 

Major Topic] AND 

Nursing home 

(fritext) 

119 3 1 

   Totalt: 

488 

Totalt: 28 Totalt: 9 

 

Urvalskriterier 

Urvalskriterierna för att artiklar skulle inkluderas var att de skulle vara vetenskapliga, 

samt primärkällor relevanta för studiens syfte. Inklusionskriterier för valda artiklar, 

innefattade att de skulle inkludera sjuksköterskors erfarenhet och upplevelser av 

misshandel av äldre. Exklusionskriterierna innefattade litteraturstudier, samt enbart 

annan vårdpersonals erfarenhet och upplevelser av misshandel av äldre. 

 

Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Den totala sökningen gav ett utfall på 488 artiklar. Efter att dubbletter exkluderats 

kvarstod 463 artiklar. Rubrikerna på dessa 463 artiklar granskades, för att se så 

artiklarna överensstämmer med det aktuella syftet och frågeställningen. 296 artiklar 

exkluderades efter granskning av rubrik. Således granskades 184 artiklar utifrån 

abstract. Ytterligare 156 artiklar exkluderades, då de utgick från annan vårdpersonals 

erfarenhet och upplevelse, exkludering av sjuksköterskans erfarenhet och upplevelse, 

samt artiklar som utgick från ett patientperspektiv. 28 artiklar kvalitetsgranskades av 

båda författarna till föreliggande litteraturstudie utifrån riktlinjer på Högskolan i Gävle, 

se granskningsmall i bilaga C, D samt E. Därefter exkluderades 19 artiklar på grund av 
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bristande kvalitet, tekniska problem hos databaserna, samt att syfte och frågeställning 

inte besvarades. Således inkluderades nio artiklar i studien, tre kvantitativa samt sex 

kvalitativa. Samtliga artiklar granskades noggrant av båda författarna, för att bestämma 

artiklarnas användbarhet i arbetet. Urvalsprocessen beskrivs i ett flödesschema, se Figur 

1. 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema. 

 

Dataanalys 

Analysen av data gjordes genom att varje artikel, både de kvalitativa samt de 

kvantitativa, skrevs ut och lästes individuellt av författarna, för att få en djupare 

förståelse av artiklarnas innehåll, samt att inte påverkas av varandra. Därefter 

analyserades och bearbetades de valda artiklarna gemensamt, för att påträffa likheter 

och skillnader i tidigare gjord forskning. Med hjälp av detta, har författarna 

sammanställt resultaten av de valda artiklarna, se bilaga A samt B, för att därefter ha 

utarbetat teman samt subteman, vilket har varit grunden till den gjorda studien. Det som 

författarna har gjort, är en tematisk analys, vilket innebär att hitta mönster med likheter 

och skillnader för att med hjälp av detta framställa teman (Aveyard 2014). 

 

Etiska överväganden 

De etiska aspekterna som har strävats att uppnå, är att inte förfalska tidigare författares 

studier genom plagiering, redovisning av använda källor, samt att författarna har varit 
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objektiva vid granskning av tidigare gjorda studier. Att vara oredlig inom vetenskapen 

handlar om plagiering och förfalskning av andras data, vilket innebär att någon 

medvetet avstår från de vetenskapliga krav och normer som finns (Polit & Beck 2017). 

 

Resultat 
 

Resultatet i denna litteraturstudie baserar sig på de resultat som framkommit i nio 

vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte, vilket var att beskriva 

sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av misshandel av äldre personer inom 

äldreomsorgen. Resultat presenteras i löpande text med tre teman och sju subteman, se 

tabell 2. De tre teman var sjuksköterskans känslor i samband med mötet, 

sjuksköterskans upplevelse av sin profession och sjuksköterskans upplevelse av 

svårigheter att rapportera misshandel. Teman och subteman kommer att presenteras som 

rubriker och underrubriker. 

 

Tabell 2: Översikt över teman och subteman 

 

                      Teman                        Subteman 

Sjuksköterskans känslor i samband med mötet 

med våldsutsatta äldre 

Maktlöshet och otillräcklighet 

Frustration, hopplöshet och skam 

Rädsla 

Svårighet i hantering 

Sjuksköterskans upplevelse av sin profession 

inom området 

Brist på kunskap och riktlinjer 

Överbelastning och stress 

Svårighet att identifiera 

misshandel 

Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av 

rapporteringssvårigheter gällande misshandel 

 

 

Sjuksköterskans känslor i samband med mötet med våldsutsatta äldre 

Mötet med våldsutsatt äldre väckte många olika känslor bland sjuksköterskorna (Band-

Winterstein 2012). Sjuksköterskornas känslor uttryckte sig i fyra subteman.  
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Maktlöshet och otillräcklighet 

Den vanligast påträffade känslan hos sjuksköterskorna i mötet med en våldsutsatt äldre 

visade sig vara maktlöshet och otillräcklighet. Förekomsten av försummelse och 

misshandel av äldre upplevdes ofta som ett resultat av maktlöshet. Många 

sjuksköterskor kände sig maktlösa i mötet med våldsutsatta äldre då de kände att de inte 

kunde eller inte visste hur de skulle lösa situationen (Band-Winterstein 2012; 

Nordström & Wangmo 2017). Sjuksköterskorna beskrev att bristande kunskaper ledde 

till otillräcklighetskänslan eftersom de hade svårt att veta hur de skulle gå tillväga för att 

hjälpa den våldsutsatta äldre. Sjuksköterskorna berättade även att de kände alltför stort 

ansvar och högbelastning på arbetsplatsen då brist på samarbete i teamet kunde leda till 

att man oftast kände sig övergiven och maktlös (Nordström & Wangmo 2017). 

 

Frustration, hopplöshet och skam 

Många sjuksköterskor berättade om känslan av frustration och hopplöshet när de tänkte 

på de äldre patienter som hade blivit dåligt behandlade av personalen. Skam och 

hopplöshet beskrevs när sjuksköterskorna bevittnade misshandel av äldre på deras 

respektive avdelningar, speciellt om den som har misshandlat en äldre person var en 

kollega (Band-Winterstein 2012). Frustration och en känsla av hopplöshet har även 

tagits upp då sjuksköterskorna berättade om att de har lagt ned mycket tid på att hitta 

folk som kunde ta tag i det och hjälpa de våldsutsatta äldre, men det verkade inte finnas 

någon utväg, ingen som lyssnade eller brydde sig (Cairus & Vreugdenhil 2014). 

Sjuksköterskorna betonade att hopplöshet kunde leda till att de kände sig stress- och 

ångestfyllda eftersom det inte fanns någon som kunde ge stöd, ingen som kunde hjälpa 

eller som visste hur man skulle gå tillväga för att hitta lösningar (Nordström & Wangmo 

2014). 

 

Rädsla 

I artikeln skriven av Band-Winterstein (2012) beskrev sjuksköterskorna att de ofta 

upplevde rädsla eftersom det alltid handlade om en äldre person som kom till boendet 

för att få hjälp och må bra. Sjuksköterskorna betonade att äldre personer oftast är 

hjälplösa och helt beroende av vårdpersonalen vilket ledde till att sjuksköterskorna 

funderade på hur de själva kommer att bli behandlade som gamla. Upplevelse av rädsla 

togs även upp i artikeln skriven av Cairus & Vreugdenhil (2014) då sjuksköterskor 
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beskrev sina känslor efter att de hade bevittnat en misshandel. Detta upplevdes som 

skrämmande och gjorde att de inte kunde sluta tänka på det. Brist på kunskaper och 

dåligt stöd försämrade situationen ytterligare vilket gjorde att rädslan upplevdes ännu 

starkare då sjuksköterskor kände sig ensamma och övergivna. 

 

Svårighet i hantering 

Att möta våldsutsatta äldre eller bevittna fall av misshandel, upplevdes även som 

komplicerat och utmattande bland sjuksköterskorna. De berättade att detta är ett väldigt 

intimt och känsligt ämne, vilket upplevdes som svårt att hantera och prata öppet om 

(Sandmore & Kirkevold 2013). Sjuksköterskorna betonade även att det kunde vara svårt 

att urskilja på sitt arbets- och privatliv. Tankar och funderingar kring den våldsutsatta 

äldre kunde följa med hem och påverka deras privatliv negativt, vilket upplevdes 

utmattande och psykiskt påfrestande då sjuksköterskor ofta kände sig sårbara och 

oskyddade (Nordström & Wangmo 2014; Band-Winterstein 2012). 

 

Sjuksköterskans upplevelse av sin profession inom området 

I mötet med de våldsutsatta äldre kände sjuksköterskorna sig bristande i kunskap. De 

betonade även att det ofta fattades konkreta riktlinjer på deras respektive arbetsplatser 

(Cairus & Vreugdenhil 2014; Sandmore & Kirkevold 2013). Sjuksköterskorna erkände 

att arbetsrelaterad stress tyvärr kunde leda till försummelse av äldre då stort ansvar och 

tidsbrist ledde till att de förlorade kontrollen över situationen. Sjuksköterskorna belyste 

även att det kunde vara svårt att urskilja vad är det som kunde räknas som misshandel 

(Wangmo Nordström & Kressig 2017) 

 

Brist på kunskap och riktlinjer 

Många sjuksköterskor var överens om att det finns stort behov av att hjälpa 

vårdpersonal att hantera fall av misshandel och försummelse genom konkreta regler och 

riktlinjer, vilket upplevdes fattas på arbetsplatsen. De kände sig osäkra på hur de skulle 

gå tillväga om de hade bevittnat ett fall av misshandel eftersom det saknades konkreta 

riktlinjer och strategier. Sjuksköterskorna påpekade även att de kände dåligt stöd från 

ledningen, att sjuksköterske-chefernas roll inte var tydlig (Cairus & Vreugdenhil 2014; 

Sandmore & Kirkevold 2013). Bristande kunskaper inom området som enligt 

sjuksköterskor ledde till en otrygg och osäker vård till de våldsutsatta äldre, samt att 
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problemet aldrig lyftes upp eftersom personalen varken kunde hantera eller hitta 

konkreta lösningar. Sjuksköterskorna upplevde att de inte visste vad som skulle göras 

och på vilket sätt de skulle kunna hjälpa den misshandlade äldre (Nordström & 

Wangmo 2014; Sandmore & Kirkevold 2013). 

 

Överbelastning och stress 

Sjuksköterskorna erkände att de ofta upplever stress på arbetsplatsen. De poängterade 

att det är just i stressiga situationer där en vårdgivare har alldeles för stor belastning och 

ansvar, tyvärr kunde leda till misshandel och försummelse (Nordstrom & Wangmo 

2014). Sjuksköterskorna beskrev sitt dagliga arbete som hektiskt och stressfullt, vilket 

medförde att de ibland bara såg en massa uppgifter som skulle göras och inte en patient 

som behövde hjälp. Situationen förvärrades av att äldre patienter i allmänhet är 

långsamma och kräver alldeles för mycket tid. Att vänta längre när patienten ringer på 

klockan, glömma patienten på toaletten, inte byta blöjan i tid, inte prata med patienten 

kunde enligt sjuksköterskor också vara en form av försummelse vilket aldrig togs upp, 

eftersom detta oftast berodde på stress och tidsbrist (Wangmo, Nordström & Kressig 

2017). Sjuksköterskorna kritiserade även mängden administrativt arbete. De beskrev att 

de var tvungna att skriva allt som gjordes, även de små och obetydliga sakerna som tog 

mycket tid, och detta var på patientens bekostnad, vilket ledde till att sjuksköterskorna 

förlorade kontrollen och upplevde ännu mer stress som försämrade relationer mellan 

dem och patienten (Wangmo, Nordström & Kressig 2017). Att vara professionell i 

förhållande till äldre var enligt sjuksköterskorna nära besläktat med förmågan att 

respektera deras vilja, även om det innebär vissa kompromisser eller rutinändringar i 

vårdarbetet. Sjuksköterskorna beskrev att känslan att inte kunna vara i fas med ens 

professionella normer i arbetet, kunde leda till försummelse av äldre patienter (Wangmo 

Nordström & Kressig 2017). Sjuksköterskorna upplevde att misshandel av äldre är ett 

resultat av en komplex situation såsom personalbrist, hög arbetsbelastning, stress och att 

deras yrke har generellt en låg status i samhället, det vill säga att ta hand om äldre inte 

betraktas som något värdefullt (Andela, Truchot & Huguenotte 2018). 

 

Svårighet att identifiera misshandel 

Misshandel ansågs enligt sjuksköterskorna som handlingar som strider mot äldre 

patienters önskemål och vilja, något som bör uppfattas som helhet, det vill säga både 

fysiska och psykiska tecken (Band-Winterstein 2012). I vissa situationer kunde det vara 
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svårt att urskilja vad är det egentligen som kan räknas som misshandel. 

Sjuksköterskorna kände att misshandel kan börja redan då de tvingar patienter att ta 

medicinen mot deras vilja eftersom de ser på situationen ur en medicinsk synvinkel, 

även om det går mot personens önskemål. Liknande situation kunde även uppstå när 

patienter blir matade mot sin vilja (Band-Winterstein 2012; Wangmo, Nordström & 

Kressig 2017).  

 

Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av 

rapporteringssvårigheter gällande misshandel 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att rapportering av misshandel sköts dåligt. 

Detta medför stora konsekvenser eftersom rapportering utgör nyckelresurs i den 

förebyggande processen (Aparecida, Coelho Silva Neto, Ferreira Duarte Cavalho & 

Campelo Lago 2019). 

 

Sjuksköterskorna var generellt medvetna om sin viktiga roll när det gäller att bekämpa 

och förebygga misshandel och försummelse inom äldreomsorgen, men många av de 

betonade att deras erfarenhet visat att rapporteringen oftast brister. Sjuksköterskorna 

berättade att de ibland valde att inte rapportera en misshandel, i och med att det är 

tidskrävande. En del sjuksköterskor ansåg att det finns andra sätt att lösa situationen, till 

exempel att prata om det inom vårdlaget, samt att en del sjuksköterskor inte tyckte att 

någonting kommer att hända även om de rapporterar en handling eftersom de upplevde 

att detta aldrig tas på allvar (Malmedal, Hammervold & Saverman 2009; Ko & Koh 

2012). Många sjuksköterskor kände sig inte modiga nog att prata fritt om det. Vid 

rapporteringen av en misshandel fanns rädslan för att inte längre vara anonym, särskild 

rädsla fanns att den som utförde misshandeln skulle få reda på vem som har rapporterat. 

Sjuksköterskorna belyste att vissa upplevde kritik och klagomål som ett hot från 

kollegorna, och inte som en förbättringsmöjlighet (Ko & Koh 2012). Sjuksköterskorna 

betonande att misshandel i sig är en fruktansvärd händelse men dess konsekvenser är 

ännu värre. Ovillighet att rapportera, känslolöshet samt bristande kunskaper leder till att 

misshandel och försummelse inte kan bekämpas och förebyggas i framtiden. Eftersom 

inte detta hanteras och rapporteras i tid, är det inte bara den misshandlade äldre som 

lider, utan sjuksköterskor och deras profession också, för att det är deras ansvar, deras 

arbete (Band-Winterstein 2012). 
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Diskussion 

 

Huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelse och 

erfarenheter av misshandel av äldre inom äldreomsorgen. 

Resultatet visar att mötet med en våldsutsatt äldre väckte många blandade känslor hos 

sjuksköterskorna. De beskrev känslan av maktlöshet och otillräcklighet som mest 

påträffande. Känslan av rädsla har även tagits upp då sjuksköterskor beskrev att detta 

oftast handlade om en hjälplös äldre som var helt beroende av vårdpersonal. Då 

funderade sjuksköterskorna på hur de själva kommer att bli behandlade i framtiden. 

Vissa situationer upplevdes skrämmande och svåra att hantera, vilket gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig sårbara och oskyddade. Flera sjuksköterskor erkände att de 

ofta upplevde arbetsrelaterad stress och poängterade att det är vid stressiga situationer 

med för stor belastning och ansvar, som kan leda till försummelse. Sjuksköterskorna 

upplevde att i vissa situationer kunde det vara svårt att urskilja vad som räknas till 

försummelse. Flera sjuksköterskor var överens om att det finns ett stort behov av att 

hjälpa vårdpersonal att hantera misshandel och försummelse av äldre genom konkreta 

regler och riktlinjer, vilket de ofta upplevde saknades på arbetsplatsen. Många 

sjuksköterskor upplevde att rapportering av misshandel sköts dåligt. Detta medförde 

konsekvenser eftersom rapportering utgör nyckelresurs i den förebyggande processen. 

 

Resultatdiskussion 

Studierna i resultatet visade att mötet med en våldsutsatt äldre väckte många blandade 

känslor hos sjuksköterskorna och känslan av maktlöshet och otillräcklighet var den 

vanligast påträffade (Band-Winterstein 2012; Nordström & Wangmo 2017).  

När vi ser andra lida, samt när vi själva handlar i svåra situationer kan många olika 

känslor uppkomma, exempelvis skuld, rädsla, skam, upprördhet, ilska, pinsamhet eller 

orättvisa, men det kan även vara de positiva känslorna som kommer fram såsom empati, 

lojalitet och hjälpsamhet. Alla dessa känslor är bra eftersom de aktiverar vår etiska 

känslighet och triggar igång vårt etiska tänkande (Sandman & Kjellström 2013). Fischer 

& Dahlqvist (2009) belyser att mötet med en person som lider kan framkalla känslan av 

otillräcklighet och vanmakt. Dessa känslor väcker oftast oro och stress, vilket gör att 

sjuksköterskorna reagerar på den etiska utmaningen som patientens situation innefattar. 
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Andras lidande kan vara en påminnelse om den egna utsattheten och detta kan skapa 

rädsla, ångest och ledsamhet. Sjuksköterskor, precis som alla andra människor, kan bli 

rädda, kan känna sig osäkra, otillräckliga, maktlösa och berörda. 

 

Studien av Band-Winterstein (2012) visade att mötet med de våldsutsatta äldre väckte 

känslan av rädsla hos många sjuksköterskor. När de tittade på den gamla och hjälplösa 

personen funderade de på hur de själva kommer att bli behandlade som äldre.  

Fischer & Dahlqvist (2009) menar att när äldre personer behöver samt söker hjälp, och 

får den antingen på ett sjukhus eller ett särskilt boende kan de dessutom utsättas för 

ytterligare lidande. Detta innebär att personens upplevelser förringas eller att beslut 

uteblir på grund av att sjuksköterskorna inte har skaffat sig betydelsefulla kunskaper 

eller saknar empati och lyhördhet. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna reflektera 

över hur man själv skulle vilja bli behandlad i liknande situationer och i framtiden. 

 

Studierna i resultatet visade att mötet med en våldsutsatt äldre kändes svårt att hantera 

(Nordström & Wangmo 2014, Band-Winterstein 2012).  

Kari Martinsen beskriver i sin teori att det är omöjligt att ge omsorg utan någon form av 

medmänsklig relation mellan två individer, en relation som är baserad på gemenskap, 

solidaritet och ömsesidighet. Hon betonar förutsättningen att kunna utöva omsorg är 

förståelse som växer fram ur gemensamma erfarenheter (Kirkevold 2000). 

 

Studierna i resultatet visade att sjuksköterskor ofta upplevde stress på arbetsplatsen.  

Sjuksköterskorna beskrev att stress ibland kunde leda till att de enbart såg uppgifter 

framför sig som skulle göras och inte en patient som behövde hjälp. Sjuksköterskorna 

poängterade att det är de stressiga situationer som kunde leda till misshandel och 

försummelse (Wangmo, Nordström & Kressig 2017). 

Detta stämmer överens med en studie av Neuberg et.al (2017) som undersökte 

stressinverkan på relationen mellan sjuksköterskorna och de äldre på äldreboende. 

Studien påpekade att det är ett välkänt faktum att stress hos sjuksköterskor kan påverka 

negativt i omvårdnaden av patienter. Artikelns författare belyste att de största 

riskfaktorer för försummelse av äldre är stress, låg arbetstillfredsställelse, bristande 

ledningsstöd, tids och resursbrist, utbrändhet samt oförmåga att klara av stressiga 

situationer vilket kunde leda till konflikter och försummelse av de äldre patienter.  
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Fischer & Dahlqvist (2009) beskriver att högt arbetstempo och hektisk arbetsmiljö ofta 

kan leda till att patienten blir reducerad till ett mål för olika vårdhandlingar som utförs 

på rutin, att patienten känner sig sårad, oförstådd och nonchalerad.  

Kari Martinsen belyser att enligt sjuksköterskorna innefattar den etiska kompetensen 

och moraliskt ansvar framför allt att ta ansvar för egna beslut och att vara medveten om 

vilka konsekvenser dessa beslut kan medföra. Ett moraliskt ansvarsfullt maktutövande 

stämmer överens med principen att ta ansvar för de svaga. Men om sjuksköterskan 

undviker kontakten med patienten på grund av stress, förstörs både gemenskapen och 

solidariteten vilket leder till bristande omvårdnad (Kirkevold 2000). 

 

Sjuksköterskorna bör alltid förhålla sig till etiska värden och normer, men särskilt 

viktigt blir det i situationer där etiken står på spel, till exempel när andras eller egna 

handlingar leder till att andra människor kränks eller utsätts för smärta och lidande 

(Sandman & Kjellström 2013). Detta stämmer överens med tidigare studie då Sørlie, 

Kihlgren & Kihlgren (2005) undersökte sjuksköterskors inställning till tillämpning av 

etiskt förhållningssätt i sitt arbete. Det visade sig att sjuksköterskorna ansåg att det är 

betydelsefullt att kunna luta sig mot etiska normer och värden. De berättade även att 

stressig arbetsmiljö kunde försämra deras relation med patienterna och sänka 

vårdkvalitet. 

Det är viktigt att sjuksköterskorna reflekterar över hur deras handlingar kan påverka 

andra, vilka olika handlingsalternativ som finns samt vad det får för konsekvenser 

(Sandman & Kjellström 2013). Handlingarna kan påverkas av till exempel stress, 

överbelastning, personal- och tidsbrist, men dessa faktorer är faktiska förklaringar till 

varför vi beter oss illa, och inte någon moralisk ursäkt. Som vårdgivare har man flera 

val – att göra gott eller att såra, låta bli att kränka eller trösta och respektera, och detta är 

oberoende av yttre faktorer (Öresland & Lützen 2009). Genom sina handlingar kan 

vårdgivaren skydda eller kränka patientens värdighet och som sjuksköterska man har ett 

professionellt ansvar att förhindra detta (Heijkenskjöld, Ekstedt & Lindwall 2010). 

Vårdrelationer eller beroendeförhållandet mellan personen som behöver vård och 

vårdaren kännetecknas av begreppet makt. Som patient är man i beroendeställning och 

som vårdare har man kunskap, erfarenhet och kompetens. Kari Martinsen beskriver att 

den mest grundläggande aspekten i människans tillvaro, är människans beroende av 

någon annan. Hon betonar att beroendet av andra människor blir särskilt tydligt i 

samband med funktionsnedsättning, sjukdom eller lidande. Martinsen menar att 
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människans fundamentala beroende kräver en respons och viktigast inom hälsa är att 

ibland bota, ofta hjälpa men alltid trösta (Kirkevold 2000). Varje dag möter 

sjuksköterskor människor i alla åldrar och med olika livsvillkor och alla befinner de sig 

i ett beroendeförhållande efter att ha uppsökt vården. Det är med förståelsen för detta 

beroendet det etiska ansvaret börjar. Den etiska beslutprocessen innefattar att 

sjuksköterskor kritisk reflekterar och analyserar över vad som är rätt eller fel, gott eller 

ont, samt vad som blir bäst för patienten (Öresland & Lützen 2009). 

 

Föreliggande studies resultat visade att sjuksköterskorna ansåg att i vissa situationer 

kunde det vara svårt att urskilja vad räknas som misshandel. Till exempel att vänta 

länge när patienten ringer på klockan, glömma patienten på toaletten, inte byta blöjan i 

tid, inte prata med patienten kunde enligt sjuksköterskorna vara en form av försummelse 

vilket aldrig togs upp, eftersom detta oftast berodde på stress och tidsbrist. Ibland blev 

patienter matade samt tvungna att ta medicinen mot sin vilja (Band-Winterstein 2012; 

Wangmo, Nordström & Kressig 2017). 

I en studie av Neuberg et.al (2017) poängterades att stressig arbetsmiljö leder till att 

omsorgspersonal ofta anklagas för bristande vård. Under den ständiga tid– och 

resursbristen kan det vara lätt att missa någonting viktigt eller att göra något bristfälligt. 

Studien betonade att det krävs utökade resurser, förbättrade arbetsförhållanden samt 

utbildning för att kunna stödja sjuksköterskor i deras professionen samt höja kvaliteten 

på äldreomsorgen.  

I nästan alla vårdande yrken ingår exempelvis administrativa och andra typer av 

uppgifter, men relationen till andra människor kommer alltid att vara den huvudsakliga 

arbetsuppgiften. Mötet med andra människor kräver handling. Ibland får man möjlighet 

att reflektera över situationen, men tidsbristen kan föra med sig att handlingar måste ske 

snabbt. Dessa handlingar bör motiveras och byggas på vårdgivarnas professionella 

kompetens. Patientens behov går framför allt annat. Ingen är tvingad att utbilda sig 

inom vård och omsorg, men om man ändå väljer att göra det kan professionen förvänta 

sig att man lever och når upp till vissa krav och ståndsmässigt beteende (Sandman & 

Kjellström 2013). En studie i resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att 

misshandel av äldre är ett resultat av en komplex situation såsom personal- och tidsbrist, 

hög arbetsbelastning, stress samt att deras yrke har generellt en låg status i samhället. 

Sjuksköterskorna poängterade att ta hand om äldre betraktas oftast inte som något 

värdefullt (Andela, Truchot & Huguenotte 2018). 



 

18 

 

Studierna i resultatet visade att sjuksköterskor var överens om att det fattades konkreta 

riktlinjer på deras respektive arbetsplatser, därför kände de sig bristande i kunskap vid 

mötet med de våldsutsatta äldre. Sjuksköterskorna kände sig osäkra på hur de skulle gå 

tillväga och på vilket sätt de skulle kunna hjälpa en äldre som har blivit dåligt behandlad 

(Cairus & Vreugdenhil 2014; Sandmore & Kirkevold 2013). Många av de inträffade 

skador inom vården beror oftast på brister i organisationen, det kan handla om bristande 

rutiner, planering, kommunikation och information. Skador inom vården beror oftast på 

att verksamheten saknar effektiva strategier och barriärer som kan förhindra eller stoppa 

de negativa händelserna som leder till att patienten blir drabbad (Öhrn 2009). En av de 

största förutsättningarna för en god omvårdnad är att organisationen är utformad så att 

den stödjer arbetet. Den bör utformas så att risker och skador undviks och att 

vårdpersonalen kan uppleva tillfredställelse i arbetet. Sjuksköterskor är skyldiga att 

agera om de möter ett missförhållande som går ut över patienterna och det gäller oavsett 

om missförhållandet beror på bristande ledarskap, miljö, kompetens eller resursbrist 

(Svensk sjuksköterskeförening 2014). 

 

I föreliggande studies resultat framkom det att sjuksköterskor upplevde att rapportering 

av misshandel sköts dåligt. Sjuksköterskorna beskrev att de ibland valde att inte 

rapportera en misshandel i och med att det är tidskrävande. En del sjuksköterskor 

betonade att det finns andra sätt att lösa situationen, samt en del sjuksköterskor ansåg 

agg ingenting kommer att hända även om de rapporterar en handling eftersom de kände 

att detta aldrig tas på allvar (Malmedal, Hammervold & Saverman 2009; Ko & Koh 

2012). 

Våld mot äldre är ett hälsoproblem som det sällan talas fritt om eftersom vi har svårt att 

föreställa oss äldre som våldsutsatta, vi har svårt att tro att någon kan slå eller knuffa en 

äldre person. Men statistiken visar att ungefär 16 % av de äldre som bor på 

vårdinstitutioner någon eller flera gånger känt sig kränkta av vårdpersonalen 

(Regeringskansliet 2014).  

Den 1 juli 2011 införde regeringen en ny lagstiftning för Lex Sarah. Syftet med Lex 

Sarah bestämmelserna är att klargöra brister i verksamheten och förhindra att liknande 

missförhållanden uppkommer igen. Verksamheterna har skyldighet att rapportera, 

utreda och likvidera misshandel och försummelse, samt de uppenbara risker för 

missförhållanden inom vård och omsorg. Alla allvarliga missförhållanden och 

uppenbara risker bör snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om 
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omsorgspersonal utövar våld mot en äldre person ska detta hanteras i enlighet med de 

bestämmelser som gäller för Lex Sarah. Det är viktigt att all vård och omsorgspersonal 

som misstänker eller har bevittnat misshandel eller annan bristande behandling av äldre, 

uppmärksammar situationen och verkar för att den inte förblir oförändrad. De äldre 

personerna ska kunna leva i värdighet, säkerhet och i frihet från utnyttjande och våld 

inom vård och omsorg, eftersom detta innebär ett stort lidande för den enskilde 

personen (Regeringskansliet 2014). 

 

Metoddiskussion 

Misshandel av äldre är ett underforskat område, därför har författarna till föreliggande 

studie valt att inkludera kvalitativa artiklar samt kvantitativa artiklar med deskriptiv 

design vilket ansågs vara relevant för studien. Enligt Polit och Beck (2017) ger artiklar 

med kvantitativ ansats information som sedan kan analyseras genom statistik. Samtliga 

artiklar har granskats kritiskt med stöd av kvalitets- och granskningsmallar.  

Studien har följt en deskriptiv design, vilket enligt Polit och Beck (2017) kan användas 

när studiens syfte var att beskriva upplevelser. De sökningar efter relevanta artiklar att 

inkludera i studien gjordes i databaserna Cinahl och PubMed, vilket enligt Polit och 

Beck (2017) anses vara tillförlitliga källor vid litteratursökningar. Sökningarna gjordes i 

två olika databaser, för att få tillgång till så många artiklar som möjligt. Sökorden som 

användes gav ett begränsat och riktat resultat av artiklar, vilket kan ses som en svaghet 

för studien då relevanta artiklar försvinner när de inte innehåller de valda sökorden.  

Begränsningarna som gjordes i databaserna var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, gälla människor samt att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år, vilket kan 

ses som en svaghet för studien då artiklar som eventuellt hade varit användbara för 

studien inte kunde inkluderas på grund av språkbegränsningen. Däremot anser 

författarna att språkbegränsningen är en motiverad begränsning, då artiklarna har kunnat 

tydas utan språkproblem. Tidsbegränsningen på tio år, anses vara en styrka för studien 

då den tidigare gjorda forskningen ansågs vara aktuell. Polit och Beck (2017) 

rekommenderar att använda aktuell forskning i litteraturstudier för att valda artiklars 

relevans ska öka. I databasen Cinahl gjordes även en begränsning att artiklarna skulle 

vara Peer Reviewed, vilket enligt Polit och Beck (2017) innebär att studien granskas av 

en eller flera oberoende forskare med samma erfarenhetsnivå som forskarna för studien.  

Sökningarna med begränsningen Peer Reviewed kan ses som styrka för studien, då 

utfallet av artiklar anses vara vetenskapliga vilket författarna till föreliggande studie 
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försökt uppnå. I studiens resultat inkluderades nio artiklar, tre kvantitativa samt sex 

kvalitativa. Detta anser författarna vara en styrka för studien, då det har strävats efter att 

inkludera artiklar med olika erfarenheter samt upplevelser, vilket enligt Polit och Beck 

(2017) framkommer i kvalitativa artiklar där berättelser framkommer genom 

konversationer med deltagare. I studien inkluderades även tre kvantitativa artiklar, 

vilket kan anses vara en svaghet för studien, men då studierna var av beskrivande design 

ansåg författarna till föreliggande studie, att informationen från deltagarna var relevant 

för att inkluderas i studien. 

Urvalskriterierna för inkludering i studien var relevanta för syftet och gav därmed en 

mer specifik sökning.  

Vid urvalsprocessen granskades varje artikel individuellt enligt granskningsmallarna, 

vilket gjorde att författarna till studien inte påverkades av varandra vid läsning. Detta 

anses som en styrka för studien, då författarna var och en för sig fick bilda sig en egen 

uppfattning av vad artiklarna handlade om utan att bli påverkade av den andra, för att 

därefter gemensamt diskutera resultatet av de lästa artiklarna. Därefter har resultaten i 

de valda artiklarna ramanställts för att utarbeta teman och subteman, vilket är grunden 

till den gjorda studien. Enligt Aveyard (2014) innebär detta en tematisk analys för att 

framställa teman med hjälp av mönster med likheter och skillnader, vilket kan ses som 

en styrka då det har framtagits likheter och skillnader i tidigare gjord forskning.  

Etiska överväganden som författarna till studien stävat efter att uppnå är att inte 

förfalska tidigare gjorda studier genom plagiering, redovisning av använda källor, samt 

att ha varit objektiva vid granskningen av tidigare gjorda studier, vilket är en styrka för 

studien då läsningen har gjorts neutralt, vilket gjort att författarnas resultat är opartiskt 

gentemot tidigare gjord forskning. 

 

Kliniska implikationer för omvårdnad 

Denna litteraturstudies resultat kan användas av sjuksköterskor inom hemsjukvården 

och äldrevården, men även inom slutenvård. Resultatet av studien visar att 

sjuksköterskor har negativa upplevelser gällande stress på arbetsplatsen vilket leder till 

misshandel och försummelse, samt att känslan av otillräcklighet vid mötet med en 

våldsutsatt äldre var en återkommande känsla. Genom denna litteraturstudie kan 

personalen få en uppfattning av andra sjuksköterskors tidigare erfarenheter och 

upplevelser av misshandel av äldre personer, vilket kan vara till hjälp för sjuksköterskor 

att anmäla misshandel eller försummelse och därefter förebygga att liknande händelser 
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upprepas. Det är viktigt att sjuksköterskor är observanta på vad som är misshandel för 

att rapportering ska kunna ske. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskor känner rädsla inför rapportering av 

misshandel eller försummelse, särskilt om det handlar om en kollega som utfört 

misshandeln, men även känslor som frustration och skam framkommer. Det krävs nya 

riktlinjer och bättre utbildning för sjuksköterskor gällande rapportering av misshandel. 

Därav krävs det mer forskning på vad som enligt sjuksköterskan anses vara misshandel 

och försummelse, för att på så sätt minska antalet händelser.  

 

Slutsats 

I föreliggande litteraturstudie framkom det att sjuksköterskor upplever många blandade 

känslor såsom maktlöshet, otillräcklighet och rädsla vid mötet av en våldsutsatt äldre. 

Vissa situationer beskrevs som skrämmande och svårhanterliga, men även 

arbetsrelaterad stress vilket kunde leda till försummelse beskrevs. Genom att ta del av 

tidigare erfarenheter kan sjuksköterskor rapportera misshandel och försummelse, samt 

på så sätt förebygga att liknande händelser återupprepas. 
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Wangmo, T., 

Nordström, K. 

& Kressig, R-

W. (2016) 

Schweiz 

Preventing 

elder abuse 

and neglect in 

geriatric 

institutions: 

Solutions 

from nursing 

care providers 

Utredande studie 

med kvalitativ 

ansats 

23 sjuksköterskor Utforskande 

kvalitativa intervjuer 

Deskriptiv tematisk analysmetod 

Winterstein, T-

B. (2012) 

Israel 

Nurses’ 

Experiences 

of the 

Encounter 

With Elder 

Neglect 

Fenomenologisk 

studie med 

kvalitativ ansats 

30 sjuksköterskor Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tolkningsfenomenologisk analys 
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Bilaga B: Sammanställning av artiklarnas syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Andela, M., Truchot, 

D. & Huguenotte, V. 

Förstå aspekter relaterade 

till våld mot äldre genom 

sjuksköterskans 

uppfattning från 

familjehälsostrategin. 

Två temakategorier identifierades: ”Identifiering av 

sjuksköterskorna av våldssituation mot äldre” samt ” 

Åtgärder utförda av sjuksköterskor som svar på 

identifierade fall av våld mot äldre” 

Aparecida Pinheiro 

Landim Almeida, C., 

Coelho e Silva Neto, 

M., Ferriera Duarte 

Carvalho, F-M. & 

Campêlo Lago, E. 

Förstå ytterligare aspekter 

relaterade till våld mot 

äldre genom 

sjuksköterskans 

uppfattning från 

familjehälsostrategin. 

Följande två temakategorier identifierades: ”Identifiering 

av sjuksköterskorna av våldssituationer mot äldre” samt 

”åtgärder utförda av sjuksköterskor som svar på 

identifierade fall av våld mot äldre”. 

Carins, J. & 

Vreugdenhil, A. 

Att utforska erfarenheterna 

från hälso- och 

välfärdspersonalens 

erfarenheter av att arbeta 

med äldre människor som 

upplever misshandel. 

Alla deltagare tyckte att arbetet i fall av äldre misshandel 

var utmanande, samt att själva arbetet upplevdes som 

komplicerat och ibland farligt. Den kumulativa effekten av 

skrämmande arbetssituationer, övningsproblem samt brist 

på stöd resulterade i frustration och stress hos många 

utövare.  

Chungmee, K. & Chin-

Kang, K. 

Att beskriva koreanska 

sjuksköterskors villighet att 

rapportera misstänkta fall 

av misshandel av äldre, 

samt att undersöka dess 

relaterade faktorer. 

68 sjuksköterskor var inte villiga att rapportera misstänkta 

fall av äldre misshandel.  

Malmedal, W., 

Hammervold, R. & 

Saveman, B-I. 

Att beskriva attityder 

angående kollegors 

bristande vård gentemot 

äldre patienter, samt att 

undersöka om vårdpersonal 

har olika attityder mot 

patienter beroende på 

utbildning, ålder samt 

erfarenhet inom 

sjukvården. 

En positiv inställning till rapportering av otillräcklig vård 

som deras kollegor begick hölls av deltagarna i studien. 

Jämfört med yngre personal verkade den äldre personalen 

vara mer motvillig att rapportera kollegor, att vara rädd för 

vad som skulle hända med dem om de rapporterade och 

medverka till att det är bäst att ta itu med sådana frågor 

internt. När det gäller utbildning, verkade det som att en 

högre utbildningsnivå var relaterad till en mer positiv 

inställning till en rapporteringsvilja. 

Nordström, K. & 

Wangmo, T. 

Att förstå vårdgivarnas oro 

för att säkerställa korrekt 

behandling, samt att förstå 

vårdgivarnas erfarenheter 

av försummelse och 

misshandel av äldre 

patienter. 

Studiedeltagarna tror att incidenter av försummelse och 

misshandel, är konsekvenser av deras egen sårbarhet, 

eftersom de inte kan uppfylla kraven då det är hög 

arbetsbelastning. 

Sandmoe, A. & 

Kirkevold, M. 

Att få kunskap om hur 

sjuksköterskechefer och 

deras personal identifierar 

och hanterar misshandlade, 

äldre klienter. 

Identifiering och hantering av äldre offer var beroende av 

enskilda sjuksköterskor och deltagarnas engagemang 

baseras på klinisk erfarenhet och mindre på kunskap 

genom professionell utbildning.  
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Wangmo, T., 

Nordström, K. & 

Kressig, R-W. 

Varför missbruk och 

försummelse förekommer i 

geriatriska institutioner. 

Deltagande sjuksköterskor rapporterade flera faktorer som 

hänför sig till vårdgivaren, den äldre patienten samt den 

institution som utgjorde misshandel och försummelse. 

Winterstein, T-B. Förstå de betydelser som 

sjuksköterskor tillskriver 

äldre försummelse genom 

sin uppfattning och 

yrkeserfarenhet med äldre. 

Fyra viktiga teman framkom: (1) försummelse från utsidan 

eller försummelse inifrån, (2) mellan professionella och 

personliga, (3) vems ansvar är detta? Och (4) professionella 

värden och etik inför en försummad verklighet. 
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Bilaga C: Kvalitetsgranskningsmall för artiklar med kvalitativ ansats 

 Ja, med 

motiveringen 

att… 

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att bedöma, 

med motiveringen att… 

Syfte 

Är den granskade 

studiens syfte tydligt 

formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

Är designen lämplig 

utifrån studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

Är metodavsnittet 

tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

Är deltagarna 

relevanta i 

förhållande till 

studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

Är 

inklusionskriterier 

och eventuella 

exklusionskriterier 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

Är det sammanhang 

(kontext) i vilket 

forskningen 

genomförs 

beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

Är metoden för 

datainsamling 

relevant? 

 

 

 

 

 

   

Är analysmetoden 

redovisad och tydligt 

beskriven? 
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Görs relevanta etiska 

reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

Är det resultat som 

redovisas tydligt och 

relevant i förhållande 

till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 

Diskuteras den 

kliniska betydelse 

som studiens resultat 

kan ha? 

 

 

 

 

 

   

Finns en kritisk 

diskussion om den 

använda metoden 

och genomförandet 

av studien? 

 

 

 

 

 

 

 

   

Är 

trovärdighetsaspekter 

för studien 

diskuterade? 
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Bilaga D: Kvalitetsgranskningsmall för artiklar med kvantitativ ansats 

 
Ja, med 

motiveringen 

att… 

 

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att 

bedöma, 

med 

motiveringen 

att… 

Syfte 

Är den granskade 

studiens syfte tydligt 

formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Är eventuella 

frågeställningar tydligt 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

Är designen lämplig 

utifrån studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

Är metodavsnittet 

tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

Är 

undersökningsgruppen 

representativ? 

 

 

 

 

 

   

Är inklusionskriterier 

och eventuella 

exklusionskriterier 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

Är 

undersökningsmetoden 

relevant i förhållande 

till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

Är validiteten 

diskuterad? 
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Är reliabiliteten 

diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

Är det beskrivet hur 

den statistiska 

analysen är utförd? 

 

 

 

 

 

   

Är bortfallet 

beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

Görs relevanta etiska 

reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

Är det resultat som 

redovisas tydligt och 

relevant i förhållande 

till studiens syfte? 

 

 

 

 

   

 

 

Diskussion 

Diskuteras den 

kliniska betydelse som 

studiens resultat kan 

ha? 

 

 

 

 

 

   

Finns en kritisk 

diskussion om den 

använda metoden och 

genomförandet av 

studien? 
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Bilaga E: Relevansbedömnigsmall 

 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 
Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det 

som studeras) som 

studeras i granskad studie 

relevant i förhållande till 

det aktuella syftet? 

 

 

 

 

  

2 

Är de deltagare som ingår i 

granskad studierelevanta i 

förhållande till det aktuella 

syftet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang 

(kontext) som studeras i 

granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella 

syftet? 

 

 

 

 

  

4. 

Är granskad studies ansats 

och designstudie relevant i 

förhållande till det aktuella 

syftet? 

 

 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: 

bör granskad studie 

inkluderas för 

kvalitetsgranskning i den 

aktuella studien? 
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