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Abstract 
 

Background: Politicians and researchers have become to pay more attention to abuse against 

elderly in retirement home and it has become a global problem. Aim: Therefore was the aim 

of this study to investigate abuse against elderly by staff in retirement home and it was also to 

investigate if there were any possible risk factors which contributes the abuse and how to deal 

with it. Method: Focus group interviews was used, one group consisted of five nurses and the 

other by five nursing assistants. A snowball selection was used to find the relevant selection. 

Results: The results showed that almost all participants had witnessed abuse against elderly. It 

appeared that some risk factors may be more contributory to abuse than others, including 

stress, lack of time and poor patient. Education, more staff and adaptation to the elderly 

requirements would reduce the abuse. 

 

More and wider studies are relevant and needed for this type of topic. By learning more about 

the factors that contributes the abuse, it might reduce or learns how to work preventive against 

this problem.  

 

Keywords: Staff, abuse, elderly, retirement-home. 

  



 

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Politiker och forskare har börjat uppmärksamma övergrepp mot äldre på 

äldreboende som ett globalt problem. Studier visar att övergrepp sker internationellt som 

nationellt. Syfte: Denna studie syftar till att uppmärksamma övergrepp av vårdpersonal mot 

äldre på äldreboende, att ta reda på om det finns några faktorer som bidrar till dessa 

övergrepp, samt att ta reda på hur detta problem kan hanteras och helst undvikas. Metod: Två 

fokusgrupper deltog i studien, där ena gruppen bestod av fem undersköterskor och den andra 

av fem vårdbiträden. Ett snöbollsurval användes för att finna de relevanta personerna. En 

halvstrukturerad intervjuguide användes i intervjuerna. Resultat: Nästan alla deltagare hade 

sett kollegor ta till övergrepp mot äldre på äldreboendet, några specifika faktorer som verkade 

mer bidragande till övergreppen än andra, var framför allt stress, tidsbrist samt dåligt tålamod. 

Vårdpersonalen ansåg att utbildningar, extra personal och att anpassa sig efter kundens 

önskemål var åtgärder som skulle minska övergreppen på äldreboendet. 

 

Fler och bredare studier behövs för den här typen av ämne. Att lära sig mer om faktorerna 

som bidrar till övergreppen, kan ett förebyggande arbete påbörjas och en minskning av 

övergreppen ske. 

 

Nyckelord: Vårdpersonal, övergrepp, äldre, äldreboende. 
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Bakgrund 
Politiker och forskare har på senare år börjat uppmärksamma övergrepp mot äldre på 

äldreboenden och det klassas numera som ett globalt problem (WHO, 2002a; Payne & 

Gainey, 2006). Enligt Brottsförebyggande rådet (2012) drabbas omkring 2-3% av någon form 

av våldsbrott. Att som äldre få en sjukdom eller funktionsnedsättning leder automatiskt till 

ökat beroende av hjälp, vilket kan ses som en riskfaktor för att äldre utsätts för våld både av 

vårdpersonal men även i nära relationer (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Definitioner 

Nedan kommer relevanta begrepp för uppsatsen förklaras och definieras. 

 

Äldre 

Äldre definieras som personer över 65 år som bor på ett somatiskt äldreboende. Begreppet 

äldre kan i vissa delar av uppsatsen bytas ut mot begreppet kund.  

 

Vårdpersonal 

Med vårdpersonal menas undersköterskor och vårdbiträden. Personer som arbetar inom 

äldreomsorgen och kallar sig undersköterska har en omvårdnadsutbildning på gymnasienivå. 

Vårdbiträden har ofta samma arbetsuppgifter som undersköterskor men på grund av 

utbildningsskillnader skiljer sig även lönen. 

 

Särskilt boende 

I begreppet särskilt boende omfattas äldreboende, servicehus, sjukhem och gruppboende för 

demenssjuka (Hauge, 2008). 

 

Äldreboende 

Äldreboenden består oftast av olika avdelningar med olika inriktningar. Det finns avdelningar 

med somatisk inriktning, vilket innebär att kunderna vårdas fysiskt på grund av ålder eller 

sjukdom. Det finns också avdelningar med inriktning mot demenssjukdom, vilket leder till att 

kunderna förlorar sina kognitiva förmågor så som minne, språk, orienteringsförmåga 

(Demenscentrum, 2014).  

 

Övergrepp 

Världshälsoorganisationens (WHO, 2002b) definition på övergrepp mot äldre omfattar 

fysiska, psykiska, emotionella, finansiella och sexuella övergrepp. I hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] (1982:763) i 2 § nämns samma definition av begreppet övergrepp men saknas det 

emotionella övergreppet. Övergrepp av fysisk karaktär beskrivs med nypningar och slag, 

övergrepp av psykisk karaktär beskrivs som hot, bestraffningar, trakasserier och kränkningar 

medan de ekonomiska/finansiella övergreppen beskrivs som stöld, förskingring och 

utpressning (ibid). 

   

Svensk äldreomsorg 

Kommunerna i Sverige ansvarar för omsorgen av äldre, är kontrollerad av Länsstyrelsen och 

reglerad av Socialtjänstlagen. Utöver detta ansvar ska kommunerna enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] erbjuda sjukvård på särskilda boenden. Verksamheter som bedrivs av 

HSL kontrolleras i sin tur av Socialstyrelsen. Personal som arbetar i dessa verksamheter och 

de som bor i dessa, har en skyldighet att anmäla vid misstanke om missförhållanden enligt 

Lex Sarah (Jakobsson & Kristensson, 2010). 
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Statistik från Socialstyrelsen (2012) visar att 86 781 personer över 65 år är på särskilt boende. 

Det är svårt att finna statistik på Lex Sarah anmälningar för hela Sverige. En sammanställning 

från Länsstyrelsen (2006:26) gällande Jönköpings län visade att 32 anmälningar gjorts under 

2005, varav 17 anmälningar avsåg övergrepp inom äldreomsorgen: 5 anmälningar om fysiskt 

övergrepp, 4 anmälningar om psykiskt övergrepp, 1 anmälan om sexuellt övergrepp och 7 

anmälningar om ekonomiskt övergrepp. 

 

Personal inom äldreomsorgen 

Det finns flera olika befattningar som arbetar inom äldreomsorgen; chefer, olika ombud, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, läkare med flera. De som däremot arbetar för 

att vårda och måna om de äldre är undersköterskor och vårdbiträden. Deras arbetsuppgifter 

skiljer sig sällan från varandra, det är snarare så att den med utbildning (undersköterska) har 

högre lön än de outbildade (vårdbiträde). Beroende på var de arbetar kan även arbetsuppgifter 

skilja sig åt men vanligast är att vårdpersonalen hjälper och stödjer äldre i vardagen, det kan 

vara allt ifrån att bädda sängen, servera mat, ta prover, ta puls, blodtryck och blodsocker, dela 

ut mediciner och injektioner, omläggning av sår, hjälpa till med hygien, toalettbesök, dusch 

och av-/påklädning till städning och enklare matlagning. De är vanligt att vårdbiträden inte får 

ge insulin och utföra sårvård (Svensk vård och kompetensutveckling, 2014). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen 

Syftet med hälso- och sjukvårdslagen [HSL 2 §] (SFS 1982:763) är att uppnå en god hälsa 

och en vård på lika villkor för hela befolkningen samt att vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

 

Lex Sarah  

Enligt Socialtjänstlagen [SoL] 14 kap 2 § har anställda inom vård och omsorg skyldighet att 

se till att äldre lever under trygga förhållanden med en god omvårdnad. De som arbetar inom 

äldreomsorgen har en skyldighet att anmäla om någon utsätts för övergrepp eller andra 

missförhållanden. Denna regel kallas Lex Sarah och uppmärksammades 1997 och infördes 

1999 (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Övergrepp mot äldre - Internationellt 

Internationella studier visar att övergrepp och missförhållanden förekommer på äldreboenden 

(Cooper et al, 2008). På tre tyska äldreboenden har intervjuer genomförts med vårdpersonal, 

totalt 81 stycken. Resultatet visade att 71 % av vårdpersonalen själva begått övergrepp mot 

äldre. Det framkom att de mest utsatta var äldre demenssjuka och övergreppen begicks av 

outbildad vårdpersonal. I de observerande fallen av övergrepp framkom de fysiska 

övergreppen som mest förekommande. Övergreppen som observerades avbröts inte och 

orsaken till övergreppet var främst underbemanning. Studien omfattade även en enkätdel och 

där framkom det att vårdpersonal som rapporterade fler övergrepp var utmattade och 

upplevde att de vantrivdes med sitt arbete (Georgen, 2004). 

 

Övergrepp mot äldre - Nationellt 

Den första svenska studien om övergrepp mot äldre på särskilda boenden publicerades 1999. 

En enkät som användes i studien besvarades av vårdpersonal, totalt 499 stycken, där resultatet 

visade att övergrepp mot äldre förekom inom svensk äldreomsorg.  Av vårdpersonalen 

uppgav 2 % att de själva begått övergrepp mot äldre och 11 % hade kännedom om övergrepp 

utförda av någon annan vårdpersonal. Mest förekommande var fysiskt och psykiskt våld och 

de som drabbades i större utsträckning var kvinnor över 80 år med fysisk och/eller psykisk 

funktionsnedsättning (Saveman et al, 1999).  
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En omfångsundersökning gällande våld och övergrepp genomfördes 2001 av 

Brottsoffermyndigheten där 1431 äldre personer som bodde på enskilda eller särskilda 

boenden, deltog. Av dessa uppgav 16 % av kvinnorna och 13 % av männen att de någon gång 

utsatts för våld eller övergrepp efter 65 års ålder och att det endast var en fjärde del av 

kvinnorna och hälften av männen som sökt hjälp för skadorna (Eriksson, 2001). 

 

Tidigare forskning 

Det finns få studier om vårdpersonal som utsätter äldre inom äldreomsorgen för övergrepp. 

Sandvide et al. (2004) studerade våldsamma händelser på äldreboende, där det visade sig att 

149 våldsamma händelser uppmärksammades under en 12-månaders period. Vårdpersonalen 

var offer, förövare eller vittnen till de våldsamma händelserna. Av beskrivningen framgår det 

tydligt att övergreppen kunde placeras in under tre teman; missförstånd mellan kunder och 

vårdpersonal, här beskrevs det att kunderna hade olika funktionshinder afasi, var blinda 

och/eller hörselskadade. Vårdpersonalen talar om vad som ska göras så att kunden blir 

förberedd. Vid flera tillfällen har kunderna då börjat slå, sparka och riva vårdpersonalen, för 

att de uppstod missförstånd mellan vårdpersonal och kund. Invasion av personligt utrymme, 

handlade om att kunden inte längre hade möjlighet att bestämma över sin situation, 

vårdpersonalen har då fått göra val om när det är dags för t.ex. dusch, byta kläder etc. Dessa 

händelser görs för kundens bästa men är ofta svårt då kunden tar till våld mot vårdpersonalen. 

Acceptans av våld i arbetet var sista temat. Vårdpersonalen beskriver att de har 

arbetsuppgifter att utföra och om kunden inte är samarbetsvillig så måste vårdpersonalen ta 

till någon typ av våld för att kunna slutföra sin arbetsuppgift. Det framkom att vårdpersonalen 

varje dag begick fysiska, psykiska och sexuella övergrepp mot kunder och att de upplevde 

detta som fruktansvärda problem, men att de var rädda att förlora sina jobb om de inte utförde 

sina arbetsuppgifter.  

 

Tidigare studier inom äldreomsorgen som berör övergrepp handlar främst om äldres 

övergrepp mot vårdpersonal. Åström et al. (2004) ville i sin studie beskriva vårdpersonalens 

känslor efter att ha blivit utsatt för övergrepp av äldre på äldreboende. Av vårdpersonalen 

(n 848) hade 97 stycken blivit utsatta för övergrepp vilket motsvarar 11,4 %. De mest 

förekommande känslorna för vårdpersonalen efter övergreppen var aggressivitet, rädsla och 

maktlöshet. Även Lundström et al. (2007) studerade förekomsten av övergrepp riktat mot 

vårdpersonalen. Resultatet visade att 31 % av vårdpersonalen (n 120) blivit utsatta för 

övergrepp, där det psykiska våldet varit mest förekommande. Orsakerna till våldet visade sig 

vara att de äldre kände sig maktlösa, arga och frustrerade. 

 

Malmedal et al. (2009) studerade vårdpersonalens attityder till rapportering av otillräcklig 

vård som begåtts av kollegor, för att undersöka om vårdpersonalen har olika attityder 

beroende på ålder, utbildning och längden på erfarenhet inom yrket. Resultatet visade att 

vårdpersonal som var äldre inte rapporterade i lika stor utsträckning som de yngre, de 

upplevde att de inte vågade samt att de var rädda för vad som skulle hända med kollegorna 

om de rapporterades missförhållanden, de tog istället itu med problemen i arbetsgruppen 

istället för att rapportera vidare. Resultatet visade också att vårdpersonal med högre 

utbildningsnivå var positivare till att rapportera och brydde sig inte i lika stor utsträckning om 

konsekvenserna för sina kollegor. 

 

Payne (2003) har i sin studie undersökt hur polischefer, vårdpersonal och studenter tror att 

övergrepp mot äldre på äldreboenden hanteras samt att de fått motivera vad de tycker är 

lämpligt straff för de som begår övergrepp på äldre. Resultatet visade att polischefer och 
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studenter hade mer bestraffande attityder (avstängning) till övergrepp mot äldre på 

äldreboenden än vårdpersonalen som ville se mer rehabiliterande åtgärder.  

 

En annan studie (Payne & Gainey, 2006) tar upp att övergrepp mot äldre av personal på 

äldreboende har uppmärksammats mer av politiker och forskare de senaste åren. Två tredje 

delar av ”gärningsmännen” uppges vara kvinnor och den bidragande orsaken till att 

personalen utsatte äldre (främst över 70 år) för våld berodde på stress. Flera typer av 

övergrepp uppmärksammades i studien; fysiska, sexuella, känslomässiga och ekonomiska 

övergrepp. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

The Public Health Approach är strategi för våldsintervention i fyra steg (WHO, 2014). Steg 1: 

Att identifiera problemet genom insamling av information och omfattning, räckvidd, 

egenskap samt konsekvenserna av våld. För att förstå varför våld uppstår används forskning i 

steg 2: för att fastställa orsaker och motsvarighet av våld, faktorer som ökar eller minskar 

risken för våld. I Steg 3: tar man reda på vad som fungerar för att förebygga våld genom att 

utforma, genomföra och utvärdera insatser. Steg 4: Utvärdera effektiviteten av 

åtgärderna/insatserna (ibid). 
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Syfte 
Syftet med denna undersökning är att uppmärksamma vårdpersonalens övergrepp mot äldre 

på äldreboende utifrån vårdpersonalens perspektiv. 

 

Frågeställningar 

 Vad har vårdpersonalen för erfarenheter av övergrepp mot äldre på äldreboendet? 

 Anser vårdpersonalen att det finns några faktorer som kan vara bidragande för 

vårdpersonalens övergrepp mot äldre? Vilka är dessa faktorer? 

 På vilket/vilka sätt kan detta hanteras för att undvikas?   
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Metod  
För att på bästa sätt besvara syfte och frågeställningar genomfördes fokusgruppintervjuer. En 

halvstrukturerad intervjuguide tillämpades vilket innebär att intervjuguiden har ett antal frågor 

som ställs i ordning och att deltagaren har möjlighet att formulera sig fritt utan givna 

svarsalternativ (Hartman, 2004). Backman (2008) beskriver att den kvalitativa metoden eller 

forskningen ger möjlighet att med egna ord berätta om sin egen verklighet men ger också 

utrymme för tolkningar av den. I denna kvalitativa studie inkluderades två fokusgrupper, med 

fem deltagare per grupp. Wibeck (2000) beskriver fokusgruppintervjuer som en 

forskningsteknik som samlar in data genom gruppinteraktion runt ett bestämt ämne. Att 

använda sig av fokusgruppintervjuer ansågs relevant för syfte och frågeställningar, dels för att 

mer tid då kunde läggas på efterarbetet, än att ha flera individuella intervjuer.  

 

Undersökningsgrupp 

När undersökningsgruppen väljs ut bör man sträva efter ett strategiskt urval, deltagana bör 

väljas ut i enlighet med studiens mål, för att få en djupare förståelse vad den mindre gruppen 

människor har att säga i en viss fråga (Fangen & Sellerberg, 2011). Då syftet var att ta reda på 

om det finns några faktorer som kan bidra till vårdpersonalens övergrepp mot äldre på 

äldreboende, vilka dessa faktorer är och hur problemet kan hanteras, användes två 

fokusgrupper, varav den ena bestod av fem vårdbiträden och den andra gruppen av fem 

undersköterskor, de fördelades efter yrkestiteln, de vill säga fokusgrupp 1: undersköterskor, 

fokusgrupp 2: vårdbiträden. Kriterier för att delta i studien var att deltagarna hade minst fem 

års arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen, som undersköterska eller vårdbiträde. Att 

deltagarna hade minst fem års arbetslivserfarenhet inom vården var för att risken att ha varit 

med om övergrepp i arbetet troligtvis ökar ju längre tid de varit aktiva inom sitt yrke. 

Motiveringen till att undersökningsgrupperna bestod av vårdpersonal var för att tidigare 

forskning studerat och uppmärksammat motsatsen, de vill säga att äldre inom äldreomsorgen 

utsätter personal för övergrepp. 

 

Att två fokusgrupper användes i studien kändes relevant då transkriberingen av intervjuerna 

möjligtvis kan finna samband eller skillnader i deras tankar kring frågeställningen. Enligt 

Wibeck (2000) ska en fokusgrupp innefatta mellan 4-6 personer. Ett icke-slumpmässigt urval, 

så kallade snöbollsurval användes för att finna deltagare genom att skribenten använde sig av 

en kontaktperson. Kontaktpersonen var därmed en viktig person för studien och denne 

användes för att få kontakt med deltagare som uppfyllde studiens kriterier för deltagandet 

(Mack, Woodsong, MacQueen, Guest, & Namey, 2005).  

 

För att på ett smidigt sätt samla fokusgrupperna inför intervjutillfällena gjordes ett 

avgränsande att alla deltagare ska arbeta på samma arbetsplats, det kan då hända att 

deltagarna känner varandra, vilket kan påverka gruppdynamiken och interaktionen antingen 

positivt eller negativt. Fördelar med detta avgränsande är att deltagarna kan ha lättare att fritt 

diskutera med varandra, än att våga göra sig hörd i en grupp där alla är okända för varandra. 

En nackdel med avgränsandet är att deltagarna kan använda sina arbetsroller i 

intervjun/diskussionen (Wibeck, 2000). 

 

Datainsamling 

De två fokusgruppintervjuerna skedde vid två olika tillfällen, på samma arbetsplats och med 

ungefär en vecka emellan för att hinna transkribera och förbättra intervjun till nästa tillfälle. 

Den första fokusgruppintervjun skedde med fokusgrupp 1: Undersköterskor. 

Konferensrummet på deltagarmas arbetsplats användes som intervjurum, vilket var rymligt 

och ljust. Innan intervjun började lämnades ett informationsbrev ut med information om 
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studiens syfte och etiska överväganden (se Bilaga 1), att intervjun skulle spelas in talades om 

innan intervjuerna. Det bjöds på fika under intervjuernas gång för att främja 

sammanhållningen och skapa en positiv atmosfär. Skribenten, som även fungerade som 

gruppledare under intervjuerna, förklarade för deltagana hur begreppet Övergrepp 

definierades och påpekade att en fokusgruppintervju handlar om gruppinteraktion och att 

diskussionen därför ska ske i gruppen och att gruppledaren endast flikar in vid behov 

(Wibeck, 2000). Tiden för intervjuerna beräknades ta en timme per fokusgruppintervju med 

tid för återkoppling. 

 

Intervjuguide 

Intervjun började med öppningsfrågor som enligt Wibeck (2000) syftar till att introducera 

deltagarna för varandra för att de ska känna tillhörighet i fokusgruppen. Detta gjordes genom 

att deltagarna fick presentera sitt namn, ålder och tiden de arbetat som vårdpersonal på 

äldreboendet samt om de har - och i så fall vad de har för intern- och extern utbildning. Enligt 

Wibeck (2000) syftar introduktionsfrågorna till att introducera ämnet för 

intervjun/diskussionen. Genom dessa frågor framkom det mer information om deltaganas 

erfarenheter och tankar om övergrepp på arbetsplatsen. Övergångsfrågorna syftar till att 

deltagarna ska se ett ämne utifrån olika perspektiv (Wibeck, 2000) och frågan om vems 

övergrepp som var mest förekommande på arbetsplatsen togs upp där samtliga deltagare 

besvarade frågan och gruppledaren antecknade svaren för att använda sig av tabeller under 

resultatdelen, även mörkertal gällande anmälningar togs upp. De sista frågorna i 

intervjuguiden inkluderade frågor som rörde hantering- och åtgärder, vilka främst handlade 

om vad som kan göras för att förebygga vårdpersonalens övergrepp mot äldre på 

arbetsplatsen. När samtliga frågor har besvarats ställdes sista frågan till deltagarna; ”Är det 

något annat ni vill tillägga?” 

 

Dataanalys 

Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet, vilket innebär att hela diskussionen 

ordagrant skrevs ned. Skribenten noterade när deltagare håller med, säger emot eller helt 

enkelt avbryter varandra. Att transkribera materialet var tidskrävande och tidvis svårt då 

deltagare ibland pratat ”i munnen” på varandra och därför har det varit svårt att höra vad som 

sagts. 

 

Databearbetning 

Den analysmetod som legat till grund för bearbetning av materialet är tematisk analys, vilken 

går ut på att strukturera, sammanfatta och tolka kvalitativ data som kan vara förbestämd 

och/eller framtagna av intervjumaterialet. Braun och Clarkes (2000) tematiska analysmetod 

innefattar sex steg, vilka redovisas nedan.  

 

1. Materialet transkriberas och texten läses i sin helhet tills läsaren har en god översikt av 

materialet. 

2. Relevanta delar i texten markeras och anteckningar förs.  

3. Citat sorteras ut utifrån teman. 

4. Därefter tas ett tema i taget och läsaren går igenom texten igen för att finna fler relevanta 

citat som hör till respektive tema. 

5. En definition och benämning av teman görs.  

6. Slutligen sammanfattas varje tema med författarens egna ord och de citat som bäst belyser 

innehållet väljs ut (ibid). 
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Analysen genomfördes steg för steg enligt Braun och Clarkes (2000) analysmetod, vilket 

innebär att materialet lyssnades av ett flertal gånger och därefter transkriberades till text. 

Texten lästes i sin helhet för att på så vis få svar på aktuella frågeställningar, markeringar och 

anteckningar fördes för de som ansågs vara relevant. Citat sorterades ur det transkriberade 

materialet, där de sorterades under redan funna teman. Med syfte att finna fler citat till 

respektive tema gick texten igenom igen. Slutligen sammanfattades materialet under 

respektive tema där relevanta citat användes för att tydliggöra missförstånd. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Pellmer och Wramner (2010) tar upp flera etiska överväganden som kommer till användning i 

denna studie. I informationsbrevet som lämnades ut innan intervjuerna blev deltagarna 

informerade om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur. De har 

rätt att bestämma över sin egen medverkan samt att informationen som inhämtas endast 

kommer användas i studiens syfte samt att inspelningarna av intervjuerna kommer förstöras 

efter sammanställningen av materialet. 
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Resultat 
Nedan presenteras resultatet i beskrivande text med hjälp av teman, citat och tabeller. Ord 

som ”kund” är förekommande och innebär i denna studie äldre människor på äldreboende. 

Följande tecken /…/.. används när citat förkortats för att endast få med relevant information. 

Istället för att använda ”fokusgrupp 1” och ”fokusgrupp 2” kommer undersköterskor och 

vårdbiträden att nämnas då dessa fokusgrupper består av personal med samma yrkestitel. 

 

Bakgrundsinformation 

Samtliga deltagare var kvinnor, vilket går att koppla ihop med att vården ofta nämns som ett 

kvinnodominerande yrke. Beroende på om de var undersköterska eller vårdbiträde så skiljde 

sig utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet och ålder åt mellan grupperna. Undersköterskorna 

var generellt äldre än vårdbiträdena, hade högre utbildningsnivå samt längre 

arbetslivserfarenhet. 

 

När det gällde interna utbildningar från arbetsgivaren så hade samtliga deltagare utbildning i 

lyftteknik, kost- och hygienartiklar. Skillnaden på de externa utbildningarna var att 

undersköterskorna har en omvårdnadsutbildning via gymnasiet eller Komvux, tre av fem hade 

utbildning via arbetsgivaren, resterande två hade utbildning från gymnasiet. Vårdbiträdena 

saknade utbildning inom omvårdnad, däremot hade fyra av fem annan utbildning från 

gymnasiet, varav en helt saknade utbildning på gymnasienivå. 

 

Erfarenheter av och orsaker till övergrepp mot äldre 

 

Under mina 20 år som undersköterska har jag varit med om att kollegor begått 

övergrepp mot kunder samt att kunder skadat mig. /…/..jag kan däremot inte 

förstå att personalen kan utföra övergrepp mot de som ofta inte kan försvara sig 

 

(Undersköterska, personlig kommunikation, 16/4-2014). 

 

Samtliga undersköterskor visade sig ha erfarenheter av övergrepp på äldreboendet, antingen 

som offer eller vittne. Vad gäller vårdbiträdena hade 3 av 5 erfarenheter av övergrepp. En 

egen tolkning av detta resultat är att undersköterskorna har längre arbetslivserfarenhet än 

vårdbiträdena, vilket kan vara en orsak till resultatet. Ju längre tid i yrket, desto fler 

erfarenheter, positiva som negativa. 

  

Tabell 1: Finns det några faktorer som kan bidra till att vårdpersonalen utsätter äldre på 

äldreboende för övergrepp? 

  

Undersköterska 1 Stress, tidsbrist Vårdbiträde 1 Stress, tidsbrist 

Undersköterska 2 Dåligt tålamod Vårdbiträde 2 Tidsbrist 

Undersköterska 3 Stress Vårdbiträde 3 Stress, tidsbrist 

Undersköterska 4 Dåligt tålamod, stress Vårdbiträde 4 Tidsbrist 

Undersköterska 5 Dåligt tålamod, stress Vårdbiträde 5 Stress 

 

Enligt frågeställningen i tabellen ovan var båda grupperna överens om att det finns faktorer i 

arbetet/äldreboendet som kan vara bidragande till övergreppen. Den mest förekommande 

faktorn nämndes som stress i båda grupperna, därefter tidsbrist och dåligt tålamod. Mest 

framträdande hos undersköterskorna var stress och dåligt tålamod medan vårdbiträdena 

misstänkte att stress och tidsbrist var bidragande faktorer till övergrepp.  
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Tabell 1 visar att 4 av 5 undersköterskor och 3 av 5 vårdbiträden ansåg att stress var en 

bidragande faktor till övergrepp. Slutsatsen kan dras att stress är ett vanligt förekommande 

problem på arbetsplatsen/äldreboendet och kan leda till övergrepp, samt att nämnda problem 

som tidsbrist och dåligt tålamod även de verkar förekommande på arbetsplatsen/äldreboendet 

och kan vara en bidragande faktor till övergreppen.  

 

Vårdpersonalens övergrepp mot äldre 

Det övergrepp som personalen upplevde som mest förekommande var tydligt vårdpersonalens 

övergrepp mot äldre. Samtliga undersköterskor nämnde vårdpersonalens övergrepp som mest 

förekommande, där 3 av 5 vårdbiträden höll med medan 2 av 5 vårdbiträden upplevde att 

kundens övergrepp mot vårdpersonal var mest förekommande. 

 

En undersköterska nämner följande: 

 

Allra jobbigast måste vara för äldre, speciellt demenssjuka som inte själv har 

möjlighet att göra sig trovärd eller hörd 

 

(Undersköterska, personlig kommunikation, 16/4-2014). 

 

Den typ av övergrepp som vårdpersonalen upplevde som vanligast när det gäller 

vårdpersonalens erfarenheter av övergrepp mot äldre var fysiskt våld där vårdpersonalen varit 

hårdhänt mot kunderna.  

 

Äldres övergrepp mot vårdpersonal 

På frågan om vems övergrepp som ansågs vara mest förekommande, ledde diskussionen fram 

till äldres övergrepp mot vårdpersonal. 

 

Vanligast är att äldre nyps, river, använder sig av verbala hot men väldigt 

sällan slåss, oavsett vad de tar till för våld så gör de sällan ont fysiskt 

 

(Undersköterska, personlig kommunikation, 16/4-2014) 

 

Samtlig personal upplevde att oavsett om äldre begår övergrepp är det sällan att det skadar 

dem fysiskt. Undersköterskorna menade att de är vana vid att få ett rivmärke på armen och 

gör inte en så stor grej av det. Däremot tror de att oerfaren personal kan må dåligt psykisk av 

att ha blivit riven eller fått höra äldre säga elaka saker. 

 

Vårdbiträdena tog upp att media vid flera tillfällen uppmärksammat att äldre på äldreboenden 

runt om i Sverige slagit vårdpersonal och att äldreomsorgen ofta målas upp som en plats där 

våld och övergrepp ofta förekommer. Vårdbiträdet menar att detta är tragiskt. 

 

/…/..under mina 5 år här har jag aldrig varit med om att kunder slagit eller 

försökt slå mig eller mina kollegor. /…/.. de är tragiskt att kunderna målas upp 

som förövare 

 

(Vårdbiträde, personlig kommunikation, 22/4-2014). 
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Mörkertal i anmälningar  

På frågan om mörkertal i anmälningar (vårdpersonalens övergrepp mot äldre), var samtliga 

överens om att mörkertalet är stort på Sveriges äldreboenden. Att mörkertalet är stort beror 

enligt vårdpersonalen på att information om övergreppen inte tas seriöst eller att det ”glöms” 

bort av vårdpersonalen som utfört våldet, vittnet eller arbetsgivaren som trots kännedom om 

händelsen inte rapporterar vidare. Att det skulle vara arbetsgivaren som inte tar informationen 

om övergrepp på allvar eller glömmer bort att rapportera vidare, tror undersköterskorna de gör 

för att slippa negativ uppmärksamhet men kanske också för att arbetsgivaren vill skydda sina 

anställda. Ett vårdbiträde håller inte med: 

 

Jag kan inte förstå att folk undviker att anmäla den här typen av övergrepp. 

Det skulle lika gärna kunna vara min pappa som blev utsatt för övergrepp och 

jag skulle aldrig tolerera att informationen kom från honom. Arbetsgivaren ska 

på ett äldreboende skydda sina kunder, de är ju dem vi är här för att ta hand 

om! 

 

(Vårdbiträde, personlig kommunikation, 22/4-2014). 

 

Vårdbiträdena tror att de höga mörkertalen framför allt inkluderar oerfaren personal, vikarier 

som kort tid har arbetet i yrket. De menar att vikarier med kort tid i yrket inte vågar ifrågasätta 

den mer erfarna vårdpersonalen. 

 

Personalens förslag på åtgärder som förebygger övergrepp 

Tabell 2: Personalens på vad som kan göras för att förebygga att personalen utsätter äldre för 

övergrepp på arbetsplatsen: 

 

Undersköterskor Vårdbiträden 

Kameraövervakning (ej möjlig åtgärd) Extra personal för att slippa arbeta ensam 

Anpassa sig efter kundens önskemål för att 

slippa konflikter/våld 

Fler interna utbildningar, gärna inom våld 

 

På frågan om förslag till åtgärder som förebygger övergrepp var undersköterskorna inne på 

kameraövervakningens fördelar och nackdelar men kom fram till att kameror kränker både 

vårdpersonal och äldre då personalen inte vill bli observerad på arbetet och äldre vill inte bli 

observerad i sitt eget hem. Däremot tror samtliga undersköterskor att kameraövervakning på 

arbetsplatsen automatiskt skulle minska övergrepp. 

 

Det är inte okej att sätta in kameror då det kränker både kunder och personal, 

men det skulle med största sannolikhet vara en lösning för att minska 

övergreppen eller att de helt av försvinner 

 

(Undersköterska, personlig kommunikation, 16/4-2014). 
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En undersköterska uppmanar att personalen måste kunna prata med varandra och med äldre, 

och att det är viktigt att anpassa sig efter kundens önskemål för att slippa konflikter. 

 

/…/..om man inte kommer överens med en kund så bör man kunna prata med 

varandra så att någon annan personal kan gå in för att hjälpa kunden för att 

undvika att våldsamma situationer uppstår 

 

(Undersköterska, personlig kommunikation, 16/4-2014). 

 

Vårdbiträdena som ansåg att stress och tidsbrist var bidragande faktorer till övergrepp, 

önskade fler dubbelbemanningar för att slippa arbeta ensam och att kunna fördela arbetet 

rättvist efter kundens behov. Dubbelbemanningar innebär att personal tillsammans med 

kollega arbetar ihop och de hjälps åt vid tyngre arbetsuppgifter. Att få in extra personal tror de 

skulle underlätta arbetsuppgifterna, minska risken för att utsätta någon för övergrepp men 

också som en säkerhet för sig själv, att inte utsättas. 

 

Vårdbiträdena vill även få tillgång till fler interna utbildningar, framför allt i övergrepp. Detta 

för att veta följderna av övergrepp som begås: hur offret påverkas men också vad som händer 

med förövaren. De tror att utbildningar i övergrepp skulle minska övergreppen på 

arbetsplatsen, de påpekar också att det är viktigt att all personal ska få den här möjligheten, 

även vikarier.  

 

Vad gäller frågan om vilka resurser som finns för personalen så verkade samtliga deltagare 

osäker på vilka resurser de faktiskt har rätt till. Båda fokusgrupperna antar att de ska få någon 

typ av stödsamtal om personalen själv eller någon äldre kund skulle utsättas för övergrepp.  

På frågan om ”Vad skulle ni göra om ni upptäckte att en kollega begick övergrepp mot äldre 

kunder?” var samtlig personal överens. De skulle försöka avbryta genom att säga åt kollegan 

som utförde handlingen och se till att det upprättas en anmälan om övergrepp mot kund. 

Samtliga ville se till att kollegan som utfört övergreppet ska förflyttas, få hjälp eller avskedas. 

Vårdpersonal som själv varit offer eller vittne till övergrepp har anmält händelserna till chefen 

men vad som händer därefter vet de inte. 

 

/…/..förutom att det brukar uppmärksammas i tidningar 

 

(Vårdpersonal, personlig kommunikation, 22/4-2014). 

 

Sista frågan löd: har ni något annat att tillägga? Trots en timmes intervjutid räckte inte tiden 

till för återkoppling eller utökad diskussion. 
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Diskussion 
Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet kan ett samband tolkas gällande vårdpersonalens ålder, utbildningsnivå och 

arbetslivserfarenhet med risken att bli vittne till- eller utsättas för övergrepp. Samtliga 

undersköterskor, som för övrigt var äldre, hade högre utbildningsnivå och längre 

arbetslivserfarenhet, hade alla erfarenheter av övergrepp. Ingen slutsats kan dras till att dessa 

faktorer avgör att någon kommer utsätta andra för övergrepp då studien inte tagit upp detta. 

Vad gäller vårdbiträdenas erfarenheter av våld var det 2 av 5 som blivit utsatta för övergrepp 

av kund och 1 av 5 som blivit vittne till övergrepp, övriga 2 vårdbiträden hade ingen 

erfarenhet av övergrepp på arbetsplatsen.  

 

De faktorer som personalen upplevde som mest bidragande till övergrepp var stress, tidsbrist 

och dåligt tålamod, men vad är det egentligen för skillnad på stress och tidsbrist? Dessa två 

faktorer har liknande betydelse och kan i många situationer hänga samman. Att en 

arbetssituation är stressig kan leda till att arbetsuppgifter inte hinns med, vilket i sin tur kan 

leda till dåligt tålamod för vårdpersonalen. Att personalen inte har tid att utföra sina 

arbetsuppgifter beror troligtvis på underbemanning. En studie av Payne & Gainey (2006) som 

studerade övergrepp mot äldre av vårdpersonal fick liknande resultat som denna, att 

övergreppen berodde på stress. Sandevide et al. (2004) studerade förekomsten av våldsamma 

händelser på äldreboende, där resultatet visade att vårdpersonal varje dag begick fysiska, 

psykiska och sexuella övergrepp mot äldre varje dag för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Att övergrepp sker varje dag på detta äldreboende, kan bero på en allt för stressig 

arbetssituation då vårdpersonalen är tvungna att begå övergrepp för att utföra sina 

arbetsuppgifter.  

 

En intressant tolkning skapades i vårdbiträdenas svar i förhållande till undersköterskornas på 

frågan om vems övergrepp som var mest förekommande på arbetsplatsen; vårdpersonalens 

övergrepp mot äldre eller äldres övergrepp mot vårdpersonal. Samtliga undersköterskor ansåg 

att vårdpersonalens övergrepp är mest förekommande medan 2 av 5 vårdbiträden ansåg att 

äldres övergrepp förekommer oftare. På frågan om vad personalen hade för erfarenheter av 

våld svarade två vårdbiträden att de blivit utsatta för övergrepp av äldre och slutsatsen skulle 

kunna dras att det är samma vårdbiträden som upplever att äldres övergrepp mot vårdpersonal 

är mest förekommande då de tidigare blivit utsatta för övergrepp av äldre. Att vårdpersonalen 

blivit utsatt för övergrepp av äldre har även förekommit, men inte i lika stor utsträckning som 

vårdpersonalens begår övergrepp mot äldre. Det framkom att äldre oftast begår psykiska 

övergrepp så som verbala hot mot vårdpersonalen, vilket Lundström et al. (2007) fick fram i 

sin studie, att äldre oftast använder sig av psykiska övergrepp mot vårdpersonalen snarare än 

fysiska som är vanligast när det gäller vårdpersonalens övergrepp mot äldre. 

 

Förslag på åtgärder som skulle kunna förebygga övergrepp framkom i intervjuerna. 

Undersköterskorna var inne på kameraövervakning och diskuterade för- och nackdelar med 

denna metod, de kom överens om att denna metod inte skulle vara möjlig då personal inte vill 

bli observerad på arbetet och kunderna troligtvis inte vill bli observerade i sitt eget hem. En 

möjlig åtgärd som skulle kunna förebygga övergrepp på äldreboendet är enligt 

undersköterskorna att anpassa sig efter kundens önskemål för att slippa onödiga konflikter 

och eventuellt våldsamma situationer. Vårdbiträdenas förslag på åtgärder var att sätta in fler 

dubbelbemanningar, då de tror att övergreppen på äldreboendet skulle minska samt att 

säkerheten skulle öka. Att vårdbiträdena vill sätta in extra personal kan tolkas som att de 

känner sig underbemannade, vilket går att koppla ihop med studien från Tyskland där 

övergreppen mot äldre berodde på underbemanning (Cooper et al, 2008). Utöver detta förslag 
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framkom det att interna utbildningar bör vara tillgängliga för samtlig personal på 

äldreboendet, även vikarier. Utbildningarna skulle gärna ta upp våld; vad som händer med 

offret och vad som händer med förövaren, de tror att utbildningar skulle informera och hindra 

att övergrepp begås på arbetet/äldreboendet. 

 

Genom att använda sig av våldsinterventionen The Public Health Approach går det att 

förebygga våld och övergrepp (WHO, 2014). Steg 1 som står för insamling av information har 

resulterat i stress, tidsbrist och dåligt tålamod. Steg 2 används för att fastställa orsaker och 

motsvarigheter till våld och utifrån vårdpersonalens svar på frågan om vad som kan göras för 

att förebygga övergreppen framkom anpassning efter kundens önskemål, sätta in extra 

personal och intern utbildning i övergrepp, vilka enligt vårdpersonalen bör minska risken för 

övergrepp. I steg 3 sker utformning, genomförande och utvärdering av insatserna för att se om 

de gett effekt. Sista steget går ut på att utvärdera effektiviteten av insatserna/åtgärderna. 

 

Metoddiskussion 

Valet av metod föll på fokusgruppintervjuer med vårdbiträden, motiveringen till detta finns 

under ”undersökningsgrupp”. Tolkningar av materialet sammanställdes av mig som författare, 

vilket kan anses som en brist i validiteten då det endast finns en ”bedömare” (Wedin & 

Sandell, 2004). Vad gäller tolkningen av materialet lyssnades och lästes de transkriberade 

materialet ett flertal gånger, vilket bör vara en god grund för tolkning.  

 

En nackdel är att resultatet inte går att generalisera då samtliga deltagare arbetar på samma 

arbetsplats, studiens resultat hade varit mer trovärdigt/säkrare om fler fokusgrupper hade 

deltagit, till exempel genom att använda två grupper med undersköterskor och två med 

vårdbiträden. Att samtliga deltagare arbetade på samma arbetsplats skulle teoretiskt sätt någon 

av dessa tio deltagare vara eller varit förövare vilket skulle kunna leda till att övriga deltagare 

inte vågat prata lika mycket.  

 

Det som efterfrågades i undersökningen besvarades och informationen ansågs som viktig och 

relevant, trots detta kunde intervjuguiden varit utformad på ett bättre och tydligare sätt för att 

få ytterligare information, framför allt kring varför faktorer som stress, tidsbrist och dåligt 

tålamod ansågs som mest bidragande till övergreppen som skett på äldreboendet. 

 

Något som hade varit intressant var om deltagarna hade fått besvara frågan ”hur definierar ni 

övergrepp?” innan den giltiga definitionen talades om, då begreppet troligtvis inte uppfattades 

samma för samtliga deltagare.  

 

Valet av kvalitativ ansats ansågs som relevant då vårdpersonalens övergrepp mot äldre inte är 

lika studerat som äldres övergrepp mot vårdpersonal. En fördel med intervjuer är att de ofta 

leder till följdfrågor och skribenten får se helheten av deltagarnas upplevelser eller 

erfarenheter. Att vårdpersonal studerats, som är en någorlunda outforskad 

undersökningsgrupp, kan öppna upp ögonen för de som har intresse i yrket eller i 

vidareforskning. Att använda sig av fokusgrupper anses ge mer utförlig information än 

enskilda intervjuer då fler än en besvarar frågorna, och ofta skapas en diskussion kring frågan 

som ställts vilket leder till att ämnet får ett bredare perspektiv. 

 

Studiens omfattning hade ett relativt lågt deltagarantal och kan därför inte representera 

vårdpersonalens våld mot äldre på äldreboenden i Sverige, men med mer tid och fler deltagare 

hade resultatet med säkerhet blivit mer omfattande. Vad gäller tillförlitligheten i svaren så 

betraktas de som sanning då deltagarna frivilligt deltog under fokusgruppintervjuerna för att 
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kunna bidra i studien. Den här studien kan användas som underlag för vidareforskning då fler 

och bredare studier bör göras för att kunna representera vårdpersonalens övergrepp mot äldre i 

Sveriges äldreomsorg.  
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Egna slutsatser 

Att övergrepp förekommer inom svensk äldreomsorg vet vi redan, men för att äldreomsorgen 

ska slippa synas och höras som ett yrke där övergrepp mot äldre ofta förekommer bör 

förebyggande insatser prioriteras och sättas in. Genom att uppmärksamma vårdpersonalens 

övergrepp mot äldre på äldreboenden i Sverige är tanken att lära sig hantera- och få problemet 

att minska, eller helst försvinna helt. Det bor ändå 86 781 personer över 65 år på särskilda 

boenden i Sverige och ännu fler har hemtjänst. Målet bör vara Noll Tolerans mot övergrepp i 

all äldreomsorg. 

  



17 

 

Referenser 
Alexandersson, M. (1997). Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus. I: Starrin, B  

& Svensson, P-G. (Red). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Braun, V, Clarke. V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 

Psychology, 3 (2), 77-101. 

 

Brottsförebyggande rådet. (2012):13. Misshandel. (Elektronisk). Tillgänglig: 

https://www.bra.se/download/18.22a7170813a0d141d21800052646/1360329832670/03+Miss

handel.pdf (2014-02-14). 

 

Brottsförebyggande rådet. (2013). Våld och misshandel. (Elektonisk). Tillgänglig: 

https://www.bra.se/bra/brott--statistik/vald-och-misshandel.html (2014-02-14). 

 

Cooper, C et al. (2008). The Prevalence of Elder Abuse and Neglect: A Systematic Review. 

Age and Ageing, 37, 151-160.  

 

Demenscentrum. (2014). Vad är demens? (Elektronisk). Tillgänglig: 

http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vad-ar-demens/ (2014-06-12). 

 

Eriksson, H (2001). Ofrid? Våld mot äldre kvinnor och män: en omfångsundersökning i 

Umeå kommun. Umeå: Brottsoffermyndigheten. 

 

Fangen, K., & Sellerberg, A-M. (red.). (2011). Många möjliga metoder. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Goergen, T (2004). A Multi-Method Study on Elder Abuse and Neglect in Nursing Homes. 

The Journal of Adult Protection, 6 (3), 15- 25.  

 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Hauge, S. (2008). Omvårdnad i särskilt boende. I: Kirkevold M (Red.) Geriatrisk omvårdnad 

– god omsorg till den äldre patienten. Stockholm: Liber. 

 

Jakobsson, U & Kristensson, J (2010). Organisatoriska aspekter av äldres vård och omsorg. 

I: Ekwall, A (red). Äldres hälsa och ohälsa – en introduktion till geriatrisk omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lundström, M., Saveman, B-I., Eisemann, M. & Åström, S. (2007). Prevalence of violence 

and its relation to caregivers’ demographics and emotional reactions – an explorative study of 

caregivers working in group homes for persons with learning disabilities. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, 21(1)84-90. 

 

 

Länsstyrelsen (2006:26). Lex Sarah i äldreomsorgen. En sammanställning av de anmälningar 

som gjordes i Jönköpings län under 2005. (Elektronisk). Tillgänglig: 

https://www.bra.se/download/18.22a7170813a0d141d21800052646/1360329832670/03+Misshandel.pdf
https://www.bra.se/download/18.22a7170813a0d141d21800052646/1360329832670/03+Misshandel.pdf
https://www.bra.se/bra/brott--statistik/vald-och-misshandel.html
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vad-ar-demens/


18 

 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/2006/2006_

26.pdf (2014-06-12). 

 

Mack, N., Woodsong, C., MacQueen, K., Guest, G., & Namey, E. (2005). Qualitative 

Research Methods: A Data Collectior’s Field Guide. Family Health International: North 

Carolina. 

 

Malmedal, W., Hemmervold, R. & Saveman, B-I. (2009). To report or not report? Attitudes 

held by Norwegian nursing home staff on reporting inadequate care carried out by colleagues. 

Scandinavian Journal of Public Health, 37(7)744-50.  

 

Payne, B-K. (2003). Jusification for punishing crimes against the elderly: perceptions of 

police, chiefs, nursing home professionals, and students. Journal of Offender Rehabilitation, 

38.1 33-51.  

 

Payne, B-K., & R-R, Gainey. (2006). The Criminal Justice Response to Elder Abuse in 

Nursing Homes: A Routine Activities Perspective. Western Criminology Review, 7(3), 67-81. 

 

Sandvide, A., Aström, S., Norberg, A. & Saveman B-I. (2004). Violence in institutional care 

for elderly people from the perspective of involved care providers. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 18(4):351-7.  

 

Saveman, BI et al (1999). Elder abuse in residential settings in Sweden. Journal of Elder 

Abuse & Neglect, 10(1), 43-60.  

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

SOSFS (2000:5) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av 

missförhållanden i omsorger av äldre och funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen 71 a §. 

Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Socialstyrelsen (2010). Lex Sarah, handbok för socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

 

Socialstyrelsen. (2012). Statistik för äldreomsorg. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2014). Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre 

kvinnor. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Svensk vård och kompetensutveckling. (2014). Undersköterska. (Elektronisk). Tillgänglig: 

http://www.svok.se/yrkesbeskrivningar/underskoterska/ (2014-06-12). 

 

Theorell, Töres. (2012). Psykosociala faktorer- vad är det? I Psykosocial miljö och stress. T. 

Theorell (Red.). (s. 15-80). Lund: Studentlitteratur. 

 

Wibeck, V. (2000). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Pellmer, K. & Wramner, B. (2010). Grundläggande folkhälsovetenskap. Stockholm: Liber.  

 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/2006/2006_26.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/2006/2006_26.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Sandvide%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15598242
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Astr%C3%B6m%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15598242
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Norberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15598242
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Saveman%20BI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15598242
http://www.svok.se/yrkesbeskrivningar/underskoterska/


19 

 

Wedin, L. & Sandell, R. (2004). Psykologiska undersökningsmetoder – en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur, 

 

WHO (2002a). Declaration on the Global Prevention of Elder Abuse. Genève: WHO. 

 

WHO (2002b). World Health Report on Violence and Health. Genève: WHO.  

 

WHO (2014). The Public Health Approach. Genève: WHO. 

 

Åström, S., Karlsson, S., Sandvide, A., Bucht, G., Eisemann, M., Norberg, A. & Saveman, B-

I. (2004). Staff's experience of and the management of violent incidents in elderly care. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18(4):410-6. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karlsson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15598249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sandvide%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15598249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bucht%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15598249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eisemann%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15598249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Norberg%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15598249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saveman%20BI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15598249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saveman%20BI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15598249


20 

 

Bilaga 1: Informationsbrev 
 

Hej!  

Mitt namn är Isabelle Lundin och jag läser sjätte och sista terminen på hälsopedagogiska 

programmet på Högskolan i Gävle. Jag skriver nu min C-uppsats inom folkhälsovetenskap 

och ska genomföra två fokusgrupp-intervjuer med syfte att undersöka övergrepp inom 

äldreboende, framförallt vårdpersonalens övergrepp mot äldre för att ta reda på vilka faktorer 

som kan vara bidragande till övergreppen. Kriterier för att kunna delta i fokusgrupp-

intervjuerna är: Att du ska vara vårdbiträde eller undersköterska med minst 5 års erfarenhet 

från äldreboende. 

 

Ena gruppen kommer bestå av fem vårdbiträden och den andra fokusgruppen kommer bestå 

av fem undersköterskor. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen, du kan när som helst 

avbryta din medverkan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. att svaren inte 

kommer kunna kopplas tillbaka till dig. Svaren kommer endast användas i resultatet av denna 

C-uppsats, inget annat sammanhang. Din medverkan är värdefull och jag hoppas därför att du 

vill medverka och har möjlighet att avsätta tid till intervjun. 

 

Med vänlig hälsning, 

Isabelle Lundin 

070-3245063 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Öppningsfrågor:  
Namn 

Ålder 

Tid på nuvarande arbetsplats? 

Annan utbildning (Intern/Extern)? 

  

Introduktionsfrågor: 
Vilka är era erfarenheter av övergrepp på arbetsplatsen generellt? 

Upplever ni att det finns faktorer som bidrar till övergreppen? Vilka? 

 

Övergångsfrågor: 
Vems övergrepp upplever ni som mest förekommande? (Personalens eller äldres?) 

Tror ni att det finns mörkertal, där anställda har sett att övergrepp utförts mot äldre, men den 

anställde inte anmäler detta? Varför? 

 

Hantering/åtgärds-frågor: 
Vad kan göras för att förebygga personalens övergrepp mot äldre? 

Vilka resurser finns för personalen? 

Vad skulle ni göra om ni upptäckte att en kollega begick övergrepp mot äldre kunder? 

Hur hanteras personalens övergrepp mot äldre på er arbetsplats? 

 

Har ni något annat att tillägga? 

 


