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SAMMANFATTNING 

 

Enligt den internationella etiska koden för sjuksköterskor (ICN) så ska sjuksköterskan 

handla för att skydda enskilda personer när deras hälsa hotas av andras handlingar. 

Personer med demenssjukdom kan få svårigheter att uttrycka sina behov, vilket ställer krav 

på omgivningen att kunna läsa av kroppsspråk vid illabefinnande. Personcentrerad vård 

rekommenderas vid demenssjukdom. Äldre kvinnor med demenssjukdom löper dubbel risk 

än andra äldre att utsättas för våld i form av vanvård från vårdare. De utsätts oftare för våld 

av personer som är kända för dem snarare än en främling. Tecken på våldsutsatthet skiljer 

sig hos personer med demenssjukdom jämfört med andra våldsutsatta och de blir inte alltid 

bemötta och betraktade som ett brottsoffer. Våld kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, 

ekonomiskt eller bestå av vanvård och försummelse och är ett allvarligt hot mot 

kvinnornas hälsa. 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av möten med kvinnor 65 år och äldre 

med demenssjukdom, utsatta för våld i nära relation i ordinärt boende.  

Studien är genomförd med en kvalitativ forskningsansats. Resultatet baserades på sju 

intervjuer med sjuksköterskor, vilka arbetade i hemsjukvården inom kommunal vård- och 

omsorg. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer, med stöd av en 

intervjuguide. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjudata. 

 

Resultatet visade att de vanligaste våldsutövarna var makar/manlig partner. Ansträngd och 

utlämnad anhörigvårdarsituation kunde leda till våldsutövning. Kvinnornas våldsutsatthet 

förmedlades via kroppsspråket, beteendeförändringar och identitetsförvirring. Möten med 

våld kunde framkalla sårbarhet hos sjuksköterskor. Insikt om våld uppstod under 

intervjuerna: som till exempel vikten av lika omhändertagande som yngre våldsutsatta och 

erfarenheter kring specifik omvårdad. Att vård- och omsorgspersonal samt anhöriga får 

kunskap om demenssjukdomar och att öka medvetenhet om våld beskrevs som betydande i 

våldsförebyggande arbete. Likaså vikten av tidig information, utbildning och samtalsstöd 

till anhöriga.  

Sjuksköterskor kan möta äldre kvinnor med demenssjukdom som är utsatta för olika 

former av våld. Anhörigvårdare kan börja utöva våld mot kvinnorna som en konsekvens av 

livet med demenssjukdomen. Kvinnornas hälsa och identitet påverkas av våld och 

demenssymtomen kan förvärras. Dessa kvinnor får inte alltid samma omhändertagande 

som andra våldsutsatta yngre, vilket de har rättighet till. Viktiga delar i omvårdnaden av 

kvinnorna kan vara att inge trygghet och en känsla av inkludering. Även kontinuitet och 

personkännedom om kvinnorna kan vara av betydelse för att förebygga ohälsa. Anhöriga 

och vård- och omsorgspersonal behöver få kunskap om demenssjukdomar och våld för att 

kunna förebygga våld. Anhöriga är även i behov av tidig information och stöd från 

professioner inom hälso- och sjukvård och kommunal vård- och omsorg för att underlätta 

vårdarsituationen.  

 

Nyckelord: Demenssjukdom, våld i nära relation, våldsutsatta äldre kvinnor, 

personcentrerad vård, intervjustudie  

 



 

 

 

                    

 

 

ABSTRACT 

 

According to the international Code of Ethics for Nurses (ICN), a nurse should act to 

protect individuals when their health is being threatened by the actions of others. People 

with dementia may have difficulties expressing their needs, which imposes on the 

environment the ability to read the body language if not well-being. Person-centered care is 

recommended when suffering from dementia. Elderly women with dementia runs a double 

risk of violence than other elderly people to be subjected to violence in the form of neglect 

by carers. They are more often subjected to violence by people known to them rather than 

a stranger. Signs of abuse are different for people with dementia compared to others and 

people with dementia tare not always treated and regarded as victims. The violence can be 

mental, physical, sexual, economical, consist of neglect and they are all serious threats to 

women's health. 

 
The aim was to describe the nurses' experiences of encounters with women of 65 years of 

age and older with dementia, victims of violence in close relationships in ordinary 

accommodation. 

 

The study is conducted by a qualitative research approach. The result was based on seven 

interviews with nurses who worked in home care in municipal health care. Data were 

collected through semi-structured interviews, with the support of an interview guide. 

Qualitative content analysis was used to analyze interview data. 
 
The results showed that the most common practitioners of violence were spouses/male 

partners. Situations of tension and lacking support for relatives could lead to violence. 

Women's vulnerability conveyed through body language, behavior change and identity 

confusion. Meetings with violence makes the nurses’ situation vulnerable too. 

Understanding of violence occurred during the interviews, as well as the importance of 

equality of care as younger battered and experiences around specific cared. If the health 

and social care staff and the relatives gain knowledge about dementia and increasing 

awareness of violence, the result is significant in violence prevention efforts. Likewise, 

was the importance of early information, education and counselling to relatives. 
  
Nurses can meet elderly women with dementia who are exposed to various forms of 

violence. Family carer can begin to practice violence against women as a consequence of 

life with dementia. The health and identity of women are affected by violence and 

symptoms of dementia may deteriorate. These women do not always receive the same care 

as other younger people vulnerable to violence, for which they are entitled. Important 

aspects of the care of women can be to provide security and a sense of inclusion. 

Continuity and personal awareness of women can also be important for preventing ill 

health. Relatives and healthcare professionals need knowledge about dementia and 

violence in order to prevent violence. Relatives are also in need of early information and 

support from health care professions and municipal care to facilitate the care situation. 

Keywords: dementia, violence in close relationships, abused older women, person-centered 

care, interview study 
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INLEDNING                                                                                                                                                            

                                                                                                                                              

Äldre kvinnor med demenssjukdom är specifikt sårbara och tillhör en riskgrupp för att 

utsättas för våld. Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad och denna har ansvar för att 

verka för en helhetsbaserad omvårdnad som utgår från patientens behov. Inom 

demensvården rekommenderas personcentrerad vård. Det finns okunskap om våld mot 

äldre kvinnor med demenssjukdom. De våldsutsatta kvinnorna blir inte alltid trodda, vilket 

kan leda till att de blir utelämnade i sin situation. Våld i nära relation innebär ett allvarligt 

hot mot kvinnors hälsa. Sjuksköterskors erfarenheter kring ämnet kan synliggöra 

kvinnornas situation och behov, vilket kan utgöra viktig kunskap i personcentrerad vård för 

att förebygga våld och främja hälsa.  

BAKGRUND  

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad: forsknings- och kunskapsområde samt 

verksamhetsområde. De kunskaper som sjuksköterskan förvärvat genom personliga 

erfarenheter är även en betydande del i omvårdnaden. Sjuksköterskan har ansvar för 

uppgifter såsom organisation av vårdarbete, ledning, administration och resursanvändning 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). O´Reilly och Cara (2010) beskriver 

att en essentiell del av sjuksköterskans profession är att "vara med patienten” som vårdas. 

Detta innefattar en djup terapeutisk, föränderlig mänsklig relation mellan sjuksköterskan 

och patienten. Larsson och Sahlsten (2016) beskriver att sjuksköterskans ledarfunktion 

innefattar att förevisa klinisk kunskap, forskning och att verka för en god atmosfär för 

samverkan, respekt och öppenhet. Detta involverar att ge en helhetsbild av patientens 

situation, strukturera arbetet så att patienten får omvårdnad utifrån sina behov och 

vänlighet. Sjuksköterskans ledarfunktion innefattar även konsultationsansvar när patientens 

mående avviker och observation av interaktion mellan medarbetare och patienter för att 

upprätthålla professionell praktik.  

Specialistsjuksköterskans ansvar 

Specialistsjuksköterskan utför avancerad omvårdnad, vilket innefattar att praktisera sina 

specifika expertkunskaper inom sitt område (Kilpatrick et al., 2013). En 

specialistsjuksköterska integrerar utbildning och forskning samt verkar som ledare 

(Bryant-Lukosius et al., 2010). Enligt Edberg et al. (2013) krävs det kunskaper på 

avancerad nivå för att kunna hantera komplexa omvårdnadssituationer. Att arbeta 

målinriktat för en kvalitetsutveckling mot personcentrerad vård är exempel på detta. 

Personcentrerad vård är en av de sex kärnkompetenserna inom avancerad omvårdnad. 

Övriga kärnkompetenser är teamsamverkan, verka för evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informations- och 

kommunikations teknologi. Personcentrerad vård utgår från patienten som person, dennes 

individuella behov, föreställningar och förväntningar, med bevarande av integritet och 

värdighet (Edberg et al., 2013).  
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Sjuksköterskans etiska kod 

Sjuksköterskan verkar för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Den etiska koden för sjuksköterskor (ICN) 

är indelad i fyra huvudområden och sammanfattar riktlinjerna för professionens etik.  

Det första området: sjuksköterskan och allmänheten inrymmer att främja en miljö där 

mänskliga rättigheter och värderingar respekteras. Sjuksköterskan har ett delat 

samhällsansvar för att initiera och främja insatser som tillgodoser allmänhetens hälsa och 

sociala behov. Detta ytterligare när det berör sårbara befolkningsgrupper. Andra värden är 

att verka för jämlikhet, social rättvisa och tillgång till hälso- och sjukvård. Professionella 

värden är lyhördhet, respektfullhet, medkänsla, trovärdighet och integritet. Det andra 

området: sjuksköterskan och yrkesutövningen, innefattar personligt ansvar i 

yrkesutövningen, att upprätthålla sin yrkeskompetens och bedöma andras kompetens (ICN, 

2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2014) 

 

Det tredje området: sjuksköterskan och professionen, omfattar att sjuksköterskan har ett 

huvudansvar för att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom ledning, omvårdnad, 

forskning och utbildning. Sjuksköterskan arbetar med att utveckla och upprätthålla 

omvårdnadens värdegrund och etisk organisationskultur. Det fjärde området: 

sjuksköterskan och medarbetare, innefattar att verka för ett gott och respektfullt samarbete. 

Detta omfattar även att ingripa och vägleda, för att skydda enskilda personer när deras 

hälsa hotas av andras handlingar (ICN, 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

Äldre 

Socialstyrelsen (2016) definierar åldersgruppen äldre som personer 65 år och uppåt, det 

vill säga från pensionsåldern. I Sverige har personer över 85 år fördubblats de senaste 30 

åren och 95 åringar har trefaldigats i antal. Medellivslängd för kvinnor är 83 år och 78 år 

för män. I och med antalet äldre växer i Sverige så får forskning kring äldre en allt större 

betydelse.  

Demenssjukdomar  

Demenssjukdomar är vanligare i högre åldersgrupper, men tillhör inte det normala 

åldrandet (Svenskt Demenscentrum, 2016). Enligt Socialstyrelsen (2014) finns det i 

Sverige ungefär 160 000 personer med demenssjukdom. Fram till år 2050 förväntas antalet 

som drabbas av demenssjukdom fördubblas, vilket leder till framtida samhällsutmaningar. 

Enligt Svenskt Demenscentrum (2016) är demens ett samlingsnamn, diagnos för flera 

symtom som uppkommit från hjärnskador. Hjärnskadorna kan i sin tur uppkommit av 100- 

tals olika sjukdomar och sjukdomstillstånd. Tre huvudgrupper inom demens brukar 

nämnas: primärdegenerativa sjukdomar, vaskulära sjukdomar och sekundära sjukdomar.  

Primärdegenerativa sjukdomar orsakar demens genom onormal förtvining och död av 

hjärnceller, vilket ofta kommer smygande. Tillståndet försämras gradvis i och med att 

hjärnskadan sprider sig. Förloppet kan inte hejdas, men kan i vissa fall symtomlindras. 

Undergrupper av primärdegenerativa sjukdomar är Alzheimers sjukdom, Frontotemporal, 

Lewy Body demens och Parkinsons sjukdom med demens. Vaskulära sjukdomar, 

blodkärlsdemens uppkommer från blodproppar och blödningar i hjärnan. Tillståndet kan 

komma plötsligt och stegvis. Sekundära sjukdomar består av ett sjuttiotal olika sjukdomar 

och skador som inte alltid leder till demens (Svenskt Demenscentrum, 2016).  
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Könssjukdomarna syfilis och HIV, alkoholmissbruk eller långvarig exponering för 

lösningsmedel kan exempelvis orsaka sekundär demens. Att förekommer blanddemens, 

fler än en demenssjukdom är inte ovanligt. Detta kan leda till att det är svårt att avgöra om 

det är primärdegenerativa eller vaskulära orsaker bakom demenssymtomen. Demens yttrar 

sig på olika sätt beroende på var skadorna i hjärnan sitter. Minnet och planeringsförmågan 

försämras och förmågan att genomföra vardagliga sysslor. Andra kognitiva förmågor som 

påverkas negativt är språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga. Beteendeförändringar 

hör till sjukdomsbilden. Symtomen leder sammantaget till behov av stöd från omgivningen 

(Svenskt Demenscentrum, 2016). Personer med demenssjukdom kan få svårigheter att 

förmedla sina behov, vilket ställer krav på omgivningen att försöka läsa av kroppsspråk vid 

uppvisat illabefinnande (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011).   

Personcentrerad vård som teoretisk utgångspunkt 

Enligt Edberg et al. (2013) innebär personcentrad vård att personen som vårdas inte 

reduceras till sin sjukdom. Personen ses utifrån ett holistiskt perspektiv; andlig, psykisk, 

social och fysisk (Ekman et al., 2011). Personcentrerad vård utgår från personen som 

vårdas upplevelse av sin situation och beaktar dennes resurser, förutsättningar och hinder. 

Personcentrerad vård omfattar ett partnerskap mellan vårdare, personen samt dennes 

anhöriga (nära och kära) utifrån ömsesidighet och baseras på personens berättelse. Den 

gemensamma överenskommelsen om samarbetet dokumenteras för att säkerhetsställa 

vården (Edberg et al., 2013). Griffiths, Bridges, Sheldon och Thompson (2015) visade på 

att personer med demenssjukdom och anhörigvårdare gagnas av tydligt och definierat 

samarbete med rutinerade specialistsjuksköterskor inom demens.  

Personcentrerad vård vid demenssjukdom 

Socialstyrelsen (2010) nationella riktlinjerna för vård- och omsorg vid demens 

rekommenderar personcentrerad vård. Edvardsson, Winblad och Sandman (2008) 

beskriver att demensvård som är personcentrerad ska utgå från ett humanistiskt synsätt. 

Bemötandet gentemot personen som drabbats av demenssjukdom blir centralt i 

omvårdnaden och utgör kärnan i personcentrerad vård. Ericsson-Lidman, Franklin Larsson 

och Norberg (2014) visade på liknande i sin studie: att bemötandet är betydande i 

personcentrerad vård. Personer med demenssjukdom behöver bemötas med uppskattning, 

respekt och empati. Empatin innefattar att inneha förståelse och inlevelse för personen med 

demenssjukdom i vårdsituationer och i samspelet med andra, vilket underlättar handlandet. 

Det är vidare av betydelse att vårdpersonal balanserar krav mot förmåga i mötet med 

personen med demenssjukdom. Marcusson et al. (2011) beskriver liknande att 

personcentrering innefattar att utgå från personens individuella förutsättningar för att 

upprätthålla självkänsla och autonomi. 

Kitwood (1997) beskriver att personcentrerad vård innefattar en strävan att bevara 

personens personlighet, trots att kognitiva förmågor försämras. Centrala delar är enligt 

Edberg (2011) respekten för personens värde och värderingar, vilket förutsätter kunskap 

om personens livsberättelse, identitet och värderingar. Kitwood (1997) beskriver att 

personen med demenssjukdom behöver stöd med att upprätthålla helhet. Westius och 

Petersen (2008) beskriver att personen får det svårare att tolka och förstå hur saker och ting 

hänger ihop och därmed behöver stöd med att förena detta. Enligt Karlsson, Sävenstedt, 

Axelsson och Zingmark (2014) kan livsberättelsen förstärka personen med 

demenssjukdoms känslor av att vara förenade med världen, vilket stödjer identitet och 

jagkänsla.  
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Enligt Marcusson et al. (2011) så innefattar personcentrerad vård att relationer skapas, 

bekräftelse, närhet, kontinuitet, meningsfulla aktiviteter och en adekvat kommunikation. 

Enligt Kitwood (1997) innebär det även rätten till tröst och lindring. Marcusson et al. 

(2011) beskriver vidare att personcentrerad vård genomsyras av en tillåtande atmosfär och 

flexibilitet, utifrån personens behov som kan te sig skiftande.  

Våld i nära relation  

Enligt Socialstyrelsen (SOFS 2014:4) så utövas våldet i nära relation av någon person som 

den våldsutsatta har en nära och förtroendefull relation till. Enligt Socialstyrelsen (2016) är 

våld i nära relation ofta ett mönster av handlingar som kan innefatta subtila handlingar till 

grova brott. Det finns ofta kombinationer av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Våld kan 

även innefatta ekonomi, vanvård och försummelse. Psykiskt våld kan utgöras av glåpord, 

förlöjligande, tvång, uttryckt hotfullhet som är direkt eller indirekt och genom att utöva 

kontroll. Fysiskt våld kan bestå av fasthållning, knuffar och slag. Sexuellt våld kan utgöras 

av påtvingade sexuella handlingar. Ekonomiskt våld kan innebära att en part i nära relation 

förmås underteckna handlingar som kan innebära negativa konsekvenser. Personer som är 

beroende av vård och omsorg i sin vardag kan vidare utsättas för våld i form av 

försummelse och vanvård. Detta kan innefatta att inte få tillräcklig näringsriktig kost eller 

undanhållande av läkemedel (Socialstyrelsen, 2016). 

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är våld mot kvinnor i våld i nära relationer ett 

allvarligt hot mot kvinnors hälsa (WHO, 2013). (Olive, 2007) synliggör liknande: att våld i 

nära relation kan resultera i ohälsa för kvinnor som blivit utsatta. Våldet kan leda till 

fysiska skador, kronisk smärta, stress, depression, posttraumatisk stress och sexuellt 

överförbara sjukdomar (Olive, 2007).  

Vårdpersonals behandling, kunskap och screening av våld i nära relation  

Colombini, Mayhew, Ali Shuib och Watts (2013) fann i sin studie att när våldsutsatta 

kvinnor behandlades traditionellt på ett medicinskt sätt så utgick vårdandet från att 

behandla den fysiska åkomman. Detta ledde till att bakomliggande orsaker till våldet 

bagatelliserades och den emotionella omvårdnaden ignorerades. Tidsbrist var en faktor 

som hindrade dem att se bortom den fysiska skadan. Natan och Rais (2010) visade på att 

sjuksköterskor inte fann det som kränkande för patienten att ställa frågor om våldsutsatthet 

och de såg det som en viktig del i sitt arbete. De fann sig som lämpade för identifiera 

våldsutsatthet, men det visade sig sällan i praktiken. Deboar, Kothari, Kothari, Koestner 

och Rohs Jr (2013) synliggjorde att brist på utbildning hos sjuksköterskor kan vara ett 

hinder för att screena för om patienten blivit utsatt för våld i nära relation. De flesta av 

sjuksköterskorna hade en uppfattning om att alla patienter skulle behöva screenas för våld i 

nära relation oavsett skador eller inte (Deboar et al., 2013). Socialstyrelsen (2014) 

beskriver att vård- och omsorgens olika delar har en betydande roll i att upptäcka 

våldsutsatthet hos kvinnor och ge dem vård och behandling.  

Våld mot äldre kvinnor  

Socialstyrelsen (2014) beskriver att våld mot äldre kvinnor är ett dolt samhällsproblem. 

Eriksson (2014) beskriver att äldre åldersgrupper är underrepresenterade i undersökningar 

gällande omfattning av våldsutsatthet. I Erikssons (2001) undersökning framkom att 16 

procent av kvinnorna utsatts för våld i någon form efter 65 års ålder. Sjukdom, 

funktionsnedsättning och hög ålder visade sig öka risken för kvinnor att bli utsatta för våld, 

vilket inte var fallet hos männen (Eriksson, 2001).  
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Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) kan det finnas en oförståelse bland 

professionella inom vård- och omsorg att äldre kan vara våldsutsatta (NCK, 2010). 

Erlingsson, Carlsson och Saveman (2006) visade genom sin studie att vård- och 

omsorgsrepresentanter som stödjer äldre kunde skylla våldets uppkomst på den 

våldsutsatta och att det fanns en tolerans för våld mot äldre (Erlingsson et al., 2006). 

Kvinnor som är äldre är ofta mer beroende av stöd och hjälp från andra i jämförelse med 

andra kvinnor. Beroendet gör det svårare för kvinnor att ta sig ur en relation där det 

förekommer våld. De har vidare inte alltid förmågan eller kunskapen att söka stöd för 

våldsutsattheten (Eriksson, 2014). Socialstyrelsen (2014) redogör exempelvis för att det är 

få äldre kvinnor som söker stöd av kvinnojourer, vilket leder till att problemet blir osynligt 

i samhällsdebatten. Studier har visat att kvinnor inte enbart utsätts för våld för att de är 

äldre utan för att de är specifikt kvinnor. Det är vanligare att kvinnor utsätts för upprepat 

våld och sexuellt våld jämfört med män. Det är fyra till fem gånger vanligare att kvinnor 

dödas av en partner eller före detta partner i våld i nära relation jämfört med män 

(Socialstyrelsen, 2014).  

Våld mot äldre kvinnor med demenssjukdom  

Risker för våldsutsatthet hos äldre ökar om personen har demenssjukdom (Cooper, 

Selwood & Livingston, 2008). Äldre kvinnor med demenssjukdom löper dubbelt så stor 

risk som andra äldre att utsättas för våld i form av vanvård av anhörigvårdare och 

vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2014). Burgess och Phillips (2006) visade på att de oftare 

utsattes för våld av personer som var kända för dem snarare än en främling. Tecken på 

våldsutsatthet skiljer sig hos personer med demenssjukdom jämfört med andra våldsutsatta. 

Tecknen på våldsutsatthet kan vara: beteendeförändringar, lätt förvirring och verbal 

oklarhet. De misstänkta våldsutövarna visade sig ha mindre chans att anhållas och åtalas 

jämfört med om den våldsutsatta personen inte hade haft en demenssjukdom (Burgess & 

Phillips, 2006). Eriksson (2014) beskriver att äldre kvinnor demenssjukdom som utsätts för 

våld kan ha svårt att bli trodda på, bemötta och betraktade som ett brottsoffer.  

Socialstyrelsen (2014) beskriver att ansträngda vårdrelationer är en riskfaktor för att våld 

och övergrepp ska uppstå. Våldet kan även ha pågått under många år i en parrelation.  

O´Dwyer, Moyle, Taylor, Creese och Zimmer-Gembeck (2016) visade i sin studie att 

anhörigvårdare: partner, barn, syskon eller svärdotter/svärson till personer med 

demenssjukdom kunde få tankar om att avsluta livet för personen demenssjukdom. Dessa 

tankar uppstod utifrån frustration, medlidande, uteblivet stöd och en känsla av att 

vårdanderollen aldrig tog slut. En del av anhörigvårdarna hade utövat verbalt och fysiskt 

våld. Makarna som utövat våld mot kvinnorna uttryckte en stark ånger över att de utövat 

våld. Våldet hade uppkommit utifrån ilska, frustration och utmattning (O´Dwyer et al., 

2016). Compton, Flanagan och Gregg (2007) visade på att anhörigvårdarens ångestnivå 

och upplevelse av att inte få någon hjälp signifikant associerades till våld mot personen 

med demenssjukdom. I Cooper et al. (2009) studie rapporterades verbalt våld: skrik, skäll, 

hårda toner, svordomar och förolämpningar vara den vanligaste våldsformen. 

McCabe, You och Tatangelo (2016) visade på behovet av anhörigstöd i vårdandet av äldre 

personer med demenssjukdom. Stödbehov kunde innefatta medel för att klara av vårdandet 

och personliga behov. Dessa behov omfattade information, kunskap, dagliga aktiviteter 

och stöd att hantera beteendeförändringar hos närstående. Detta innefattade även 

betydelsen av att uppmärksamma anhörigvårdarnas fysiska och psykologiska hälsa samt 

anhörigas individuella levnadsbehov (McCabe et al., 2016).  
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Stödet kan även utgöras av kommunal vård- och omsorg i form av hemtjänst, avlösning i 

hemmet, vistelse på korttidsboende eller flytt till särskilt boende (Socialstyrelsen, 2014).  

Problemformulering 

Enligt Eriksson (2014) är de äldre åldersgrupperna underrepresenterade i undersökningar 

gällande omfattning av våldsutsatthet. Socialstyrelsen (2014) redogör för att äldre kvinnor 

med demenssjukdom tillhör en riskgrupp för att utsättas för våld. De kan vidare ha svårt att 

bli trodda på, betraktade och bemötta som ett brottsoffer (Eriksson, 2014).  

Sjuksköterskor kan vara de första inom vård- och omsorgen som uppmärksammar 

våldsutsatthet i ordinärt boende. För sjuksköterskor är det av särskild vikt att få en utökad 

kunskap inom området då våldsutsatta äldre kvinnor med demenssjukdom är en sårbar 

grupp. Sjuksköterskors erfarenheter kring problemet kan leda till ökad förståelse, lyhördhet 

och medvetenhet så att den personcentrerade vården kan optimeras.  

SYFTE 

                                                                                                                                             

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av möten med kvinnor 65 år och äldre 

med demenssjukdom, utsatta för våld i nära relation i ordinärt boende.  

METOD  

Ansats och design 

Studien baseras på en kvalitativ ansats eftersom författaren ämnade beskriva 

sjuksköterskors subjektiva erfarenheter av fenomenet/ problemet (Polit & Beck, 2012). 

Metoden riktar in sig på fenomenets egenskaper (Friberg, 2012). Polit och Beck (2012) 

beskriver att en kvalitativ metod används för att upptäcka mening och för att avslöja 

flerfaldiga verkligheter, inte för att generalisera. En kvalitativ intervjustudie valdes som 

metod för att få en fördjupad förståelse för fenomenet, vilken är lämplig enligt Hartman 

(2004). Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide utformad 

av författaren till föreliggande arbete.  

Urval  

Studien utgick från ett ändamålsenligt urval. Detta innebär att forskaren medvetet väljer ut 

informanter som förväntas kunna ge svar på forskningens syfte (Polit & Beck, 2012). I 

detta fall skulle informanterna arbeta som legitimerade sjuksköterskor i hemsjukvård, inom 

kommunal vård- och omsorg. Informanterna skulle i sitt nuvarande arbete haft möten i 

ordinärt boende med kvinnor 65 år eller äldre med demenssjukdom som varit utsatta för 

våld i nära relation.  

Antal informanter och pilotstudie 

Urvalet för intervjuerna skulle bestå av 15 +/-10 informanter från en verksamhet. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) anses 5–15 intervjuer vara tillräckligt vid intervjustudier. I 

föreliggande arbete tackade sju deltagare ja till att delta i studien. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) kan en pilotstudie vara viktig att genomföra för att pröva frågorna i 

intervjuguiden.  
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Författaren till föreliggande arbete genomförde en pilotintervju för att försäkra sig om att 

intervjuguiden var tillförlitlig och gav svar på syftet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuguiden visade sig vara tillförlitlig vid testning och inga ändringar genomfördes.  

Datainsamling  

Information till ansvarig chef för verksamheten  

Ett informationsbrev (bilaga 1) om studien, studiens syfte och genomförande skickades till 

ansvarig chef för verksamheten: hemsjukvård i en svensk kommun. Informationsbrevet 

skickades ut i början av januari år 2017 med förfrågan om att få genomföra intervjuer 

under januari och februari månad år 2017. Informationsbrevet skickades via e-post och 

vanlig post för att få ett skriftligt godkännande att genomföra studien med ett bifogat 

svarskuvert. Ansvarig chef för verksamheten gav sitt godkännande för att studien kunde 

genomföras både skriftligt och muntligt.  

 

Information till informanter 

Ansvarig chef för verksamheten skickade vidare en skriftlig inbjudan (bilaga 2) via e-post 

till sjuksköterskorna i aktuell verksamhet. Den skriftliga inbjudan innefattade information 

om studien, dess syfte och genomförande. Sju sjuksköterskor/ informanter tackade ja till 

deltagande i studien. Ansvarig chef för verksamheten bokade in dessa informanter utifrån 

ett intervjuschema under en och samma dag. Namn, tid och plats skickades till författaren 

via e-post.  

Intervjuguiden och intervjuns utformning 

En semistrukturerad intervjuguide (bilaga 3) användes vid genomförandet av intervjuerna. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att den semistrukturerade intervjun varken är helt 

öppen eller sluten såsom ett frågeformulär. Intervjun utgår istället från en intervjuguide där 

frågorna kan formuleras flexibelt, fastän att den som intervjuar håller sig till givna teman. 

Intervjuformen är lämplig när forskaren ämnar förstå teman i informanternas livsvärld 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Metoden inbjuder informanterna till att dela med sig av sina 

personliga erfarenheter och upplevelser med egna ord, vilket härrör till det som efterfrågas 

i studien (Polit & Beck, 2012).  

Genomförande av intervjuer 

När intervjuerna skulle genomföras informerades samtliga sju informanter var för sig om  

om studiens bakgrund, syfte och genomförande. Informanterna gavs möjlighet till att ställa 

frågor om något skulle vara oklart. Informanterna informerades om frivilligheten med sitt 

deltagande och fick lämna muntligt och skriftligt samtycke. Intervjuerna genomfördes i ett 

rum på en enhet i den aktuella kommunen. Rummet var avskilt och det vistades inga andra 

personer i rummet när intervjuerna genomfördes, bortsett från författaren till studien och 

informanten. Varje intervju hade i genomsnitt beräknats kunna ta cirka 45 minuter, med 

utrymme för flexibilitet. I genomsnitt visade sig intervjuerna ta cirka 20 minuter, med en 

variation på cirka 11 minuter till cirka 33 minuter. Samtliga av informanterna var kvinnor. 

Samtliga intervjuer genomföras av författaren till studien. Intervjuerna skedde individuellt 

och spelades in med hjälp av en mobiltelefon med inspelningsfunktion. 

Dataanalys 

Samtliga intervjuer transkriberas ordagrant. Intervjumaterialet analyserades och 

bearbetades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Varje intervju tilldelades en sifferkod för 

att avidentifiera informanterna.  
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Därefter genomlästes intervjuerna noggrant och omsorgsfullt upprepade gånger i sin helhet 

för att söka mening och förståelse (Polit & Beck, 2012). Utifrån databearbetningen ämnade 

författaren identifiera meningsbärande enheter i de utskrivna intervjuerna som svarade upp 

mot studiens syfte. Dessa meningsbärande enheter skulle vara lagom stora så att viktiga 

delar inte försvann eller blev fragmenterade. De meningsbärande enheterna kondenserades: 

kondenserad meningsenhet, vilket innebar att texten kortades ned ytterligare utan att 

innehållets innebörd förlorades. De meningsbärande enheterna kodades, vilket kan 

beskrivas som ett etiketterade av dem och dess innehåll (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). 

Koden kunde bestå av ett eller flera ord. Efter kodningen genomförde författaren en 

kategorisering av koderna så att skillnader och likheter i de olika intervjuerna kunde 

belysas (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Tjugo stycken underkategorier bildades. 

Underkategorierna sammanfördes till sex övergripande kategorier.  

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysen.  

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

enhet 

Kod Underkategori  Kategori 

”Han blev… 

vrång mot henne 

så det var mer 

psykisk”  

Han blev… 

vrång mot 

henne… var 

psykisk  

Vrång 

 

 

Psykiskt våld  Tecken på 

våld 

”dom drar ihop 

sig på nåt vis… 

sluter sig!... tror 

däh, är… 

kontentan av 

sånt… verbalt”.   

dom drar ihop 

sig på nåt vis… 

sluter sig!... 

kontentan av 

sånt… verbalt.   

Kroppsspråk 

kvinnorna 

Förändrat 

kroppsspråk  

och  

beteende-

förändringar 

Våldets  

påverkan  

på kvinnorna 

”Just det här att 

den anhörige får 

prata med någon 

eller att få 

ventilera sig få ut 

sin frustration så 

att det inte blir på 

kvinnan då”. 

att den anhörige 

får prata med 

någon eller få 

ventilera sig få 

ut sin frustration 

så att det inte 

blir på kvinnan. 

Ventilera 

Frustration 

Tidigt 

samtalsstöd  

 

Vålds-

förebyggande 

arbete 

 

Forskningsetiska övervägande 

Forskningsetiska övervägande beaktades genom hela intervjusituationen av författaren till 

studien. Författaren reflekterade över att det kunde finnas etiska frågor inbäddade i alla 

stadier av intervjuundersökningen såsom Kvale och Brinkmann (2014) beskriver. Hänsyn 

togs till de moraliska aspekterna. De moraliska frågeställningarna innefattade både medlen 

och målet med intervjustudien. Författaren försökte balansera önskan att erhålla fördjupad 

kunskap och strävan efter en etisk omtanke om informanterna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Författaren försökte inge en avslappnad och ödmjuk intervjusituation utan känsla av 

eventuell negativ påverkan.  
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Författaren tog hänsyn till tre grundläggande etiska principer i studien: viljan att göra gott, 

inte orsaka skada samt respekt för människans värdighet och rättvisa (Polit & Beck, 2012). 

Författaren tillämpade Vetenskapsrådet (u.å.) grundläggande individskyddskrav, som utgår 

från fyra allmänna huvudkrav på forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.).  

Informationskravet innebar att författaren informerade tilltänkta informanter skriftligt och 

muntligt om studiens syfte och upplägg. Ansvarig chef för verksamheten erhöll skriftlig 

information. Informanterna upplystes om frivilligheten med medverkan. Författaren 

belyste vinster med studien och eventuella risker för obehag. Information gavs kring hur 

studien kommer att offentliggöras. Verksamheterna fick erbjudande om att ta del av den 

färdigställda studien. Samtyckeskravet beaktades, vilket innebar att skriftligt samtycke 

inhämtades från ansvarig chef för verksamheten innan information gick ut till tilltänkta 

informanter (Vetenskapsrådet, u.å.). Skriftligt och muntligt samtycke inhämtades från 

informanterna.  

Konfidentialitetskravet följdes, vilket innebar att data som samlats in under intervjuerna 

behandlades konfidentiellt: informanterna avidentifierades genom att de tilldelades en 

sifferkod. Insamlad data hanterades endast av författaren och förvarades inlåst. 

Nyttjandekravet innebar att data som framkommit under intervjuerna endast användes för 

studiens ändamål (Vetenskapsrådet, u.å.).  

Författarens förförståelse  

Författaren är yrkesverksam som demenssjuksköterska inom en kommun i Sverige och har 

mött äldre kvinnor med demenssjukdom som varit utsatta för våld i nära relation. Denne 

har erfarenhet av att våldsutsatta äldre kvinnor med demenssjukdom inte erbjuds samma 

stöd som dem som inte har en demenssjukdom. Författaren har samarbetat med 

våldsamordnaren inom kommunen gällande utbildningsinsatser för vård- och 

omsorgspersonal i ämnet ”våld mot äldre”. Författaren arbetar emellanåt även som 

vikarierande medicinsk ansvarig sjuksköterska inom samma kommun. I det uppdraget har 

författaren även kommit i kontakt med våld mot äldre kvinnor med demenssjukdom. 

Våldsutövare har visat sig kunna vara anhöriga, andra brukare på särskilda boenden eller 

vårdpersonal.  

Författaren har berättat om sin förförståelse till handledaren för studien och förde 

diskussioner med denna under arbetets gång för att hantera förförståelsen. Detta för att öka 

medvetenheten kring förförståelsen och vilken betydelse denna kan tänkas ha gentemot 

studiens resultat. Enligt Hartman (2004) går det aldrig att helt komma ifrån förförståelse. 

Detta leder till att den slutliga förståelsen blir en sammansmältning av den egna förståelsen 

och den förståelse personen som tolkas har.  
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RESULTAT  
 

De intervjuade informanterna i studien bestod av sju sjuksköterskor. Resultatet 

presenterades med underkategorier och kategorier som framkom under analysprocessen.  

Tabell 2. Underkategorier och Kategorier  

Underkategorier Kategorier 

Våldsutövare 

Fysiskt våld 

Psykiskt våld 

Försummelse och vanvård  

Tecken på våld 

Trötthet och frustration hos anhöriga 

Förändringar i relationen  

Besvikelse och oförståelse  

Bakomliggande orsaker och risker för våld 

Förändrat kroppsspråk och 

beteendeförändringar 

Identitetsförvirring  

Våldets påverkan på kvinnorna 

 

Sårbarhet 

Insikt 

Sjuksköterskans sårbarhet och insikt  

Omhändertagen och full rättighet 

Skapa trygghet och förtroende 

Kontinuitet  

Vara inkluderande  

Inneha personkännedom  

Viktigt i omvårdnaden av våldsutsatta 

Kunskap om demenssjukdom, 

information och stöd  

Tidigt samtalsstöd  

Våldsförebyggande arbete 

Tecken på våld   
 

Våldsutövare 

Vid våld mot äldre kvinnor med demenssjukdom visade resultatet att de vanligaste 

våldsutövarna var makar/manlig partner. Barn, andra anhöriga, god man och vårdpersonal 

kunde även vara våldsutövare.  

”tycker oftast det är… män… make… av det jag stött på”.  

(Informant 2).  

Fysiskt våld  

I resultatet framkom erfarenheter av fysiskt våld. Erfarenheter kunde vara att anhöriga tagit 

för hårt i kvinnorna. Det förmedlades även misstankar om att kvinnor blivit slagna. 

Informanterna beskrev att de ibland kunde ana att anhöriga utövade fysiskt våld eller att 

det fanns risker för det. De hade dock inga bevis. Detta kunde exempelvis anas utifrån hur 

anhöriga beskrev svårigheter kring omvårdnaden av närstående kvinnor, med 

respektfullhet eller inte. Misstanke om våld från anhörig kunde även indirekt komma till 

deras kännedom i samverkan med läkare. Läkare kunde ha uppmärksammat symtom eller 

blåmärken på läkarbesök vilket kunde tyda på fysiskt våld.  
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”Fysiskt våld… kan ana, att det kan… just det här när någon beskriver att 

det svårt att hjälpa henne att duscha och sådära… kan tänka att… inte så att, 

man har bevis … men mer en känsla… de här … skulle kunna hända… det… 

handlar om hur man pratar om den man vårdar… med respekt eller inte 

respekt”. (Informant 5).  

I ett beskrivet fall tog en make livet av sin maka och blev dömd för barmhärtighetsmord. 

Kvinnan var långt gången i sin Alzheimer och behövde dygnet runt vård som maken skötte 

själv. Maken erbjöds stöd och avlastning i sin vårdarsituation från professioner inom vård 

och omsorg, vilket han inte tog emot. Andra anhöriga i hans familj försökte stötta honom 

att söka hjälp. Maken hade dock inte tillit till att någon annan skulle kunna klara av att ge 

rätt vård till hans maka.  

”han hade vårdat sin fru i många år… själv… hon var… långt gången i sin 

Alzheimer … han trodde inte hon skulle få den hjälp… hon behövde om hon 

kom till ett demensboende… det blev så att han tog… livet av henne och 

hamnade… i fängelse… var… sett som… barmhärtighetsmord”. (Informant 

5). 

Psykiskt våld 

Psykiskt våld framställdes som den vanligaste förekommande våldsformen bland de utsatta 

kvinnorna, vilket samtliga informanter hade erfarenheter av i mötena. Psykiska tecken på 

våld kunde vara att anhöriga uppvisade en irriterad, hård attityd och jargong i samband 

med uttryckta verbala kommentarer. Andra tecken var att våldsutövarens kroppsspråk 

kunde vara vrångt, spänt och argt. Verbalt våld beskrevs vara frekvent. Verbalt våld kunde 

bestå av utskällningar, svordomar, muttrande ord, förolämpningar och/eller angrepp på 

person. En informant berättade om ett fall där maken och makan knapphändigt använde det 

talade språket sinsemellan. Språket utgjordes istället av kommentarer, några ord, ljud och 

tonläget uppfattades som otrevligt.  

I ett annat fall beskrevs att en kvinna med demenssjukdom hade blivit utnyttjad av sin 

vuxna son som var alkoholist. Utnyttjandet kunde bestå av att kvinnan fick städa sonens 

lägenhet. Städningen var en utmaning för kvinnan utifrån hennes svårigheter med 

demenssjukdomen. Kvinnan kunde sedan få utskällning av sonen för att hon lagt kläder fel.   

”utnyttjad av barn… han var alkoholist… mamman tyckte synd om han… så 

hon kunde gå dit och städa hela lägenheten och han utnyttjade något 

otroligt… och sedan kunde han skälla ut henne… det berättade hon för mig… 

för hon hade lagt kläderna fel i hyllan… så här gjorde hon gång på gång… 

förnedrande… hon var jättesnäll, oh städa… det såg ju bedrövligt… sen så 

var han inte tacksam”. (Informant 2).  

Psykiskt våld redogjordes även utifrån att anhöriga tog över och bestämde över kvinnorna 

med demenssjukdom. Situationer som innefattade att ta över innebar att de ”pratade över 

huvudet” på kvinnorna i samtal och att de inte fick göra sig till tals. Bestämmandet kunde 

ta sig uttryck genom tillrättavisningar till kvinnorna hur saker och ting skulle vara enligt 

anhörigas uppfattning. Bestämmandet över den utsatta kvinnan kunde anhöriga även 

indirekt försöka att upprätthålla genom uppmaningar till vård- och omsorgspersonal, vilket 

inte alltid överensstämde med kvinnorna med demenssjukdoms behov.  



 

 

 

                    

12 

 

Det kunde exempelvis innefatta att vård- och omsorgspersonal skulle servera kvinnorna en 

viss kost utifrån anhörigas uppfattning som kvinnan egentligen inte tyckte om att äta. I 

resultatet skildrades att bestämmandet kunde innefatta att kvinnan med demenssjukdom 

uppfattades såsom hon bestraffades av anhörig för att hon blivit demenssjuk. I ett fall 

beskrevs att makan med demenssjukdom blivit utbytt mot en annan kvinna. Makan fick 

exempelvis inte längre sova tillsammans med sin make i deras gemensamma sovrum, där 

skulle den nya kvinnan ligga.  

”ett par, hon blev sjuk… hon hamnade på korttids-... i perioder, under den 

tiden tog han hem en annan kvinna… och när hon kom hem… fick hon inte 

ligga i sovrummet med han, där skulle den nya kvinnan ligga , detta är helt 

sjukt… vilket straff… han var riktigt elak… …. ja, hon han visste… att han… 

det var hemskt för henne… psykisk… hon grät… hon kunde nämna, den 

andra kvinnan”. (Informant 2).  

Bestämmandet kunde även röra kränkningar från hemtjänstpersonal av kvinnornas 

autonomi, vilket kunde leda till att de inte fick stöd utifrån sina behov.   

”vi hade nån anhörig som ringde… när, deras då närstående ville gå på 

toaletten… nej, du kan kissa i det där skyddet du har… få det svaret… det är 

kränkande … vill man gå på toaletten… då ska man ha rätt till det… hur bra 

inkontinenshjälpmedel vi har, eller hur torra dom en känns”. (Informant 6).  

Försummelse och vanvård  

Försummelse och vanvård kunde innefatta att mathållning, hygien och läkemedel blev 

eftersatt. Vid mathållning kunde det innebära att kvinnorna inte fick stöd med att få i sig 

tillräckligt med mat. Detta kunde i sin tur leda avmagring. Eftersatt hygien hos kvinnorna 

kunde innebära smutsigt hår och långa smutsiga naglar. Kvinnornas läkemedel uppfattades 

ibland kunna ges lättvindigt av anhöriga.  

Hemtjänst eller grannar kunde larma till sjuksköterskorna vid misstanke om försummelse 

och/eller vanvård. Misstanke om försummelse och vanvård kunde även uppstå utifrån 

miljöfaktorer, utifrån hur det såg ut i hemmet runtomkring, om det uppfattades som 

trivsamt eller inte. Kvinnorna kunde bli försummade ekonomiskt, vilket kunde innefatta att 

kvinnorna blev utan läkemedel på grund av att god man inte betalat för läkemedel.  

”hur det ser ut runt omkring avtorkat bord… såna där saker kan jag se om 

det är trivsamt… om… gör det där lilla extra… kanske står nån mat kvar… 

och de… inte ätit upp och kanske inte fått hjälp med att äta upp”. (Informant 

7). 

”prata om god man… som sköter ekonomin åt dem och det finns det ju 

också… så de kan ju bli utan mediciner för att god man inte har betalat… 

inte hänger med eller är uppmärksam”. (Informant 7). 

Bakomliggande orsaker och risker för våld 

 

Trötthet och frustration hos anhöriga  

I resultatet beskrevs erfarenheter kring att trötthet och frustration hos anhöriga kunde leda 

till att gränser passerades gentemot närstående: kvinnorna med demenssjukdom. Detta 

kunde leda till våld mot kvinnorna.  
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Anhörigas tålamod i relationen med kvinnan framställdes kunna begränsas utifrån trötthet 

och frustration. Anhöriga beskrevs vidare utifrån detta kunna förlora respekten för 

kvinnorna med demenssjukdom. Ur intervjuerna framkom att informanterna kunde ha en 

förståelse till varför våld kunde uppkomma, utifrån uttröttande och en ansträngd 

anhörigvårdarsituation. Samtidigt uttryckte de tydligt att kvinnorna med demenssjukdom 

inte skulle behöva bli utsatta för våld. De flesta beskrivningarna kring detta rörde 

erfarenheter kring vårdande makar. Livssituationen med det levda livet med kvinnor med 

demenssjukdom, skildrades kunna vara ansträngande och utmanande för anhöriga vilket 

kunde leda till trötthet och frustration. Situationer som enligt erfarenheter kunde vara 

utmanade utifrån demenssjukdomen var exempelvis när kvinnorna inte längre kände igen 

sin makar och kvinnornas personlighetsförändringar.  

”ett fall… då blev inte maken insläppt i sitt eget hus… för att kvinnan inte 

kände igen sin man… grannar ringde… och det leder ju till… mycket 

frustration”. (Informant 1).  

Trötthet och frustration skildrades kunna uppstå utifrån att anhöriga fick ta ett stort ansvar 

för vårdandet av kvinnorna med demenssjukdom utan stöd och avlastning. Anhöriga 

beskrevs få ”kämpa på” länge ensamma i vårdandet. Möjliga orsaker till detta framställdes 

kunna vara att de inte såg att de hade blivit en vårdare eller att de inte alltid hade tilltro till 

att någon annan klarade av att stödja deras närstående. Ibland ville de inte ha avlastning 

eller sökte inte stöd förens det inte fanns en annan utväg utifrån utmattning.  

”min erfarenhet är att många anhöriga, försöker kämpa själva väldigt 

länge… innan dom, söker hjälp… man ser inte riktigt att har blivit en 

vårdare, utan det nånting som växts fram… nej, det är så självklart att hjälpa 

sin make eller maka... och sen, ju längre sjukdom fortskrider, ju svårare blir 

det ju att hjälpa till på ett bra sätt”. (Informant 5).    

Förändringar i relationen 

I intervjuerna framkom att våld kunde uppstå utifrån förändringar i relationer mellan 

makar. Detta för att relationen mellan dem istället antog en annan karaktär som resultat av 

demenssjukdomen. Relationen mellan make och maka blev inte längre densamma. 

Förändringar beskrevs som om ömheten som varit mellan dem som par blev mer vårdande 

och/eller att kvinnan inte sågs som makan längre.  

”han betraktade inte henne som sin fru längre utan, som … nån… han inte 

orkade med egentligen”. (Informant 5).  

Besvikelse och oförståelse  

Våld mot kvinnorna uppfattades kunna uppstå utifrån makars besvikelse och oförståelse. 

Det skildrades att makar kunde förmedla en besvikelse över kvinnans 

personlighetsförändringar och över livsförändringarna, vilket uppfattades kunna leda till 

ångest och frustration. En jargong framställdes kunna uppstå från maken mot makan med 

demenssjukdom. Jargongen uppfattades härröra från att maken inte hade förståelse eller 

inte ville förstå situationer som kunde uppstå utifrån demenssjukdomen.  

”klart… makar, emellan… en viss jargong… om den ena är dement… det 

beror mycket på att maken inte förstår… så han… slänger ut lite av varje...  

men jag tror inte han förstår… eller vill förstå”. (Informant 7).  
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Våldets påverkan på kvinnorna 
 

Förändrat kroppsspråk och beteendeförändringar 

Ur intervjuerna framkom erfarenheter kring att kvinnor som varit utsatta för våld kunde 

förmedla det via sitt kroppsspråk. Detta kunde ta sig i uttryck av ledsamma 

huvudskakningar, när de uppfattades skämmas, uppleva sig bortgjorda och kränkta utifrån 

något de uppfattades ha gjort fel. Detta innefattade bortgörande, vilket kunde uppstå från 

situationer relaterat till demenssjukdomen, vilket anhöriga kunde förstärka med uppvisad 

irritation och/eller verbal ironi. Förmedlat kroppsspråk av skam hos kvinnorna uppkom vid 

”klara stunder”: medvetna stunder i demenssjukdomen. Ledsamheten beskrevs även kunna 

uttryckas genom att kvinnorna kröp ihop och slöt sig.  

”negativt så klart! ... när man tänker på den här sista kvinnan så… så såg 

hon väldigt, bekymrad ut… och… orolig… det var… just det att han pratade 

över hennes huvud… hon satt bredvid… man såg att hon blev ledsen, hon 

förstod… innebörden på något sätt… när han sa jag orkar inte med det här 

oh… hon började gråta”. (Informant 5).  

Kvinnorna kunde vidare uppvisa beteendeförändringar: förvirring, irritation och 

aggressivitet som en konsekvens utifrån våldsutsatthet. Uppvisad aggressivitet kunde i sin 

tur leda till att kvinnorna fick lugnande läkemedel.  

”de blir… mer aggressiva… av sånt här påhopp... och då… kan… personalen 

rapporterar det vidare… att den behöver lugnande”. (Informant 7).  

Identitetsförvirring   

I intervjuerna framkom att kvinnorna kunde uttrycka liknande en identitetsförvirrig som ett 

resultat av våldsutsatthet. Kvinnorna uppfattades bli förvirrade och konfunderade över vad 

som händer med jaget, familjelivet och relationer.  

”har jag gjort detta eller har jag sagt så, så att han blev arg eller dom blev 

arga på mig, oh vad är det jag har gjort… ja… blir ännu mer förvirrad… blir 

ännu mer konfunderad över vad det är som händer… med både familjelivet 

och alla relationer… så det blir ökad frustration… som en ond cirkel” 

(Informant 1). 

Sjuksköterskors sårbarhet och insikt 

 

Sårbarhet 

Flera av informanterna i studien skildrade liknande upplevelser av egen sårbarhet i möten 

med kvinnorna utsatta för våld i nära relation. Mötena kunde framkalla känslor hos dem 

som gjorde ont och kändes otrevliga. Situationerna med våld skildrades kunna vara svåra 

att möta. Det beskrevs att svåra situationer med våld kunde efterlämna tankar kring 

”varför” på olika sätt. Detta kunde exempelvis innebära tankar kring varför inte anhöriga 

sökte eller mottog stöd och avlastning i vårdandet av kvinnan, så att utgången blev som 

den blev. Det kunde även uppstå funderingar kring vad som skulle kunna ha hänt i 

situationer om stödåtgärder inte blivit insatta.  
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”har… funderat mycket på det… det som gjorde att han inte… han hade ju 

stöttning runt… alla… hade ju försökt att få honom… ta emot hjälp… nej, 

där var det någoting annat… ändå så… valde han och inte ta emot hjälp och 

stöd… oh så slutade det så här tragiskt”. (Informant 5). 

Insikt  

I resultatet framkom att informanterna mött mer våld än vad de hade en föreställning om 

innan intervjuerna inleddes. Informanterna i studien beskrev att de börjat reflektera över 

detta på ett annat sätt under intervjuernas gång.  

Det skildrades att sjuksköterskorna kanske inte alltid ser eller lägger märke till våld. 

Insikter framkom exempelvis rörande att det egentligen kan vara uppfattade småsaker som 

kan vara sårande och svårt för kvinnorna med demenssjukdom. Funderingar uppstod kring 

vilket stöd make och makar får i sådana situationer, hur det uppmärksammas. Insikter 

uppkom kring att det är sämre med omhändertagandet gällande våldsutsatta äldre jämfört 

med yngre.  

I studien förmedlades vidare insikter att våld inte enbart behöver vara fysiskt. De 

framställdes att det är viktigt att ha med sig den förståelsen i möten med kvinnorna och 

deras anhöriga. Det innefattade även en förståelse kring att det kan ligga mer bakom i en 

relation än de kanske ser, vad som exempelvis utlöser våldet.  

”ja… man börjar fundera själv, tänker… våldsutsatta kvinnor… och då 

tänker man på fysisk… misshandel, men det är ju hela spektrat förstås… som 

är… viktigt att ha med sig i huvet, förståelsen … när man kanske träffar ett 

par för första gången, oh man förstår att det här… är tufft”. (Informant 5).  

Viktigt i omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor  

 

Omhändertagen och full rättighet  

Informanterna beskrev att det är viktigt att våldsutsatta kvinnor med demenssjukdom ska 

ha samma rättigheter gällande omhändertagandet som andra våldsutsatta. Detta uttrycktes 

främst när våldet var fysiskt. Det skildrades att de kunde vara sämre på att sätta igång en 

process med äldre vid misstanke om våldsutsatthet.  

 

”Viktigt i omvårdnaden… då måste man på något sätt, se till att hon blir 

omhändertagen… kan ju inte bli utsatt… men om man skulle misstänka att 

hon far illa… så måste man… sätta henne någon annanstans… som vilka 

andra… par egentligen… skulle man misstänka att blir slagna… då är det 

inget annat alternativ än i normala familjer… men vi kanske är sämre på 

det?... med dom äldre”. (Informant 2).  

 
Skapa trygghet och förtroende 

Studiens resultat visade på att det är viktigt att skapa trygghet i omvårdnaden av de 

våldsutsatta kvinnorna. Tryggheten kunde skapas genom att sjuksköterskan i sitt arbete 

verkade för att bygga förtroendefulla relationer till kvinnorna. Tryggheten beskrevs även 

kunna förmedlas på andra sätt: genom vänliga låga röster, ansiktsuttrycket, varma mjuka 

händer, lugn, undvikande av tjat och genom att använda tid i mötet med kvinnorna. Det 

beskrevs att tidsbristen kunde utgöra en svårighet till att kunna skapa en lugn miljö och 

bygga förtroende.  
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”det här med tryggheten så att dom inte… upplever … hot eller våld… inte… 

känna, sig utsatta… rädda… kan… vara väldigt enkelt, den vänliga rösten, 

ansiktsuttrycket… och ta tiden… varma mjuka händer”. (Informant 6).  

Kontinuitet 

I resultatet framkom erfarenheter kring att kontinuitet bland vård- och omsorgspersonal är 

viktigt i omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor. Det vill säga att det inte arbetar för många 

olika vårdpersonal kring kvinnorna med demenssjukdom. Kontinuitet beskrev kunna: 

minimera olika uppfattningar om situationer och ge förutsättningar för att skapa 

igenkännande rutiner. Kontinuitet kan inge trygghet och generera i mer kunskap om 

kvinnorna i och med att vård- och omsorgspersonal lär känna dem. Detta kan minska 

symtom på ohälsa såsom: oro, förvirring och frustration.  

 
”är viktigt… få personal som möjligt kring dom drabbade… att man på så 

vis… skapar rutiner, så att den som är drabbad har nånting att förhålla sig 

till… färre personal, och så kring den som är drabbad… desto mer kunskap 

om patienten blir det… på sett att man lär känna varandra… och dom blir 

inte så konfunderade, kanske kommer en personal som dom aldrig träffat och 

så ökar det på frustration”. (Informant 1).  

 

Vara inkluderade  

Vikten av att de våldsutsatta kvinnorna får känna sig inkluderade framställdes i resultatet 

som betydelsefullt i omvårdnaden. Att inge känsla av inkluderande beskrevs kunna 

genomföras genom att vård- och omsorgspersonal talade till kvinnorna och hade 

ögonkontakt så att de inte enbart samtalar med anhöriga. I studien skildrades att det kunde 

vara lätt att förbise kvinnorna med demenssjukdom i samtal.  

 

”när man kommer hem, det är viktigt att, även om de är dementa, att man 

pratar till dom… tittar på dom… för de kan… för de spelar ingen roll, att 

dom svarar… för de måste… känna sig inkluderade… så att jag inte står där 

och prata med gubben hela tiden… Jag tror det är lätt bara därför dom är 

dementa kanske man… går till han direkt”. (Informant 2).  

 

Inneha personkännedom  

Ur intervjuerna framkom att det är viktigt att inneha personkännedom om den våldsutsatta 

kvinnan med demenssjukdom, för att kunna avleda från svåra situationer. Detta för att 

medverka till att de ska få det bättre. Kunskapen om personen och dennes intressen 

beskrevs kunna användas i omvårdnaden för att stärka kvinnorna med det som de 

fortfarande kan göra. Att samtala om intressen som exempelvis hundar kunde skänka tröst. 

Vetskapen om personens livshistoria och svåra händelser sedan tidigare kan öka 

förståelsen för hur kvinnorna reagerar i olika situationen. Att använda sig av dessa 

beskrivna kunskaper i omvårdnaden kan erbjuda de våldsutsatta kvinnor goda stunder och 

minnesglimtar som kan överbrygga det svåra.  
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”det är viktigt att kunna… försöka avleda, från det här... situationen… så att 

hon kan få de lite bättre… den här kvinnan… hon tycker väldigt mycket om 

hundar… så då kunde man ju ta med henne och titta på henne hund, och 

prata om den… hon älskade hundar… och det förstod man… när man såg 

henne… hon lyste upp… men att man kan trösta på något sett… som 

personal… med de som man vet kan… va till tröst”. (Informant 5).  

Våldsförebyggande arbete 

Kunskap om demenssjukdom, information och stöd  

I intervjuerna framkom vikten av att anhöriga och vård- och omsorgspersonal har kunskap 

om demenssjukdomar för att förebygga våld. Det innefattade även att öka medvetenhet 

kring våld. Kunskapen om demenssjukdomar skildrades innefatta grundläggande vetskap 

om dessa och hur de kan yttra sig. Det handlade även om och få vetskap om hur personer 

med demenssjukdom kan ta till sig och bearbeta information. För vård- och 

omsorgspersonal innefattade förutom kunskapen även att de hade en vilja att arbeta inom 

demensvården för att kunna förebygga våld. Kunskap beskrevs kunna ge ökad förståelse 

hos dem som vårdar kring varför det kan uppstå beteendeförändringar eller andra 

förändringar utifrån demenssjukdomen. Utökad kunskap förmedlades kunna inge trygghet 

och förbättra bemötandet gentemot kvinnor med demenssjukdom. Frustration, irritation 

och förvirring hos dem som vårdar uppfattades även kunna minska utifrån denna kunskap.  

”det är jätteviktigt att ha… kunskap om… demenssjukdomarna… hur det 

yttrar sig… oh vad man har för… chans, att kunna ta till, sig information... 

om en anhörig säger eller personal att, nu ska du göra så här så här… så här 

ska vi bete oss… den här personen kanske inte alls kan ta in… 

informationen… bemöta på rätt sätt… ha den här grunden… om dom olika 

demenssjukdomarna”. (Informant 6).  

Informanterna beskrev att det är viktigt att anhöriga får utbildning och information. 

Professioner inom hälso- och sjukvård och kommunal vård- och omsorg behöver 

ombesörja detta tidigt kring vad det innebär att vårda en person med demenssjukdom. Det 

beskrevs att det var vanligt att de som fått en demensdiagnos inte fått någon ordentlig 

information från hälso- och sjukvården. Informationsbehov kunde även röra hjälpmedel, 

underlättande tips och vetskap om var de kan söka stöd och hjälp för att kunna orka och 

hantera vardagen hemma. Det skildrades att kommunen har möjlighet till att stödja och 

avlasta anhöriga: avlastning i hemmet, avlastning på korttidsavdelning tillfälligt eller 

regelbundet och/eller stöd av hemtjänsten i vardagen och i omvårdnaden. Dock beskrevs 

att anhöriga sökte stöd sent när situation redan var ansträngd.  

”när vi kommer in i bilden är det… för att dom själva kanske, ber om hjälp 

till slut. … ofta är man… förvånad… att det gått så länge som det gjort… att 

man har kämpat på så länge utan hjälp… tycker att man kommer in… sent… 

då känner man, att den här personen fått hjälp tidigare… med stöd och 

avlastning… kanske det inte hade blivit så tufft… kommunen har ju 

möjligheter... avlasta, en person som vårdar”. (Informant 5).  
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Tidigt samtalsstöd 

Våldsförebyggande arbete kunde innefatta att anhöriga erbjöds ”ventilerande” stödsamtal 

utifrån sin situation för att förebygga känslor av frustration och våld så att det inte går ut 

över kvinnan. Det beskrevs att det kan vara viktigt att fråga personen som vårdar hur den 

mår och vad den kan behöva stöd med för att klara av sin situation. Detta innefattade 

vidare att stödet kom in tidigt, var relationsskapande och att sjuksköterskor vågar samtala 

om våld.  

”att… till och med vågar fråga… hur mår du egentligen, till den här 

personen som vårdare… känner du att det är svårt… behöver du hjälp… är 

det situationer du inte kan hantera?... finns det någonting vi kan göra föra att 

underlätta… vad behöver du… för att du ska kunna göra ett bra jobb… ja, att 

man… tidigt går in… försöker få relation … att man ska kunna prata om de 

här sakerna”. (Informant 5).  

Bifynd 

Våld i nära relation, från vård- och omsorgspersonal på omsorgsboenden framkom som ett 

bifynd. Personer med demenssjukdom beskrevs kunna utsättas för psykiskt våld på 

boenden.  

”på boenden… reagerar på personal… när de tilltalar… personen… en del 

kan… vara väldigt högljudda… kränkande… de… vill… att… personen skall 

be om förlåtelse för någonting… de pressar den… det är nånting de vill ha 

själva… förlåtelse… den demenssjuka personen… kan ju inte hjälpa vad den 

gör… de vill ha… lydnad på något vis”. (Informant 7) 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en kvalitativ intervjustudie, eftersom studiens syfte var att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av möten med äldre kvinnor med demenssjukdom, 

utsatta för våld i nära relation i ordinärt boende. Meningen med studien var att belysa 

informanternas subjektiva upplevelser av fenomenet och upptäcka mening i detta, utan att 

generalisera (Polit & Beck, 2012). Författaren var därmed medveten om att studiens 

resultat inte var generaliserbart utanför gruppen som studerades (Kvale & Brinkman, 

2015). Detta utifrån att informanternas beskrivna erfarenheter var unika. En kvalitativ 

intervjumetod bedömdes ändå vara lämplig utifrån syftet och informanternas beskrivna 

erfarenheter bidrog till att synliggöra problematiken. Inledningsvis hade författaren tankar 

på att genomföra en litteraturstudie. En litteraturstudie visade sig dock ha blivit svår att 

genomföra relaterat till att forskningen var otillräcklig inom problemområdet. Författaren 

hade svårigheter att finna vetenskapliga artiklar inom ämnet.  

Hartman (2004) beskriver att det är lämpligt med intervjustudier vid kvalitativ 

datainsamling. Urvalet var ändamålsenligt eftersom författaren medvetet valde ut 

informanter som förväntades kunna ge svar på studiens syfte (Polit & Beck, 2012). 

Informanterna arbetade som sjuksköterskor i hemsjukvård, inom kommunal vård- och 

omsorg och de hade i sitt nuvarande arbete mött kvinnorna som efterfrågades i studien. En 

svaghet med intervjuerna kan ha varit att de utfördes i en kommun. Beskrivna erfarenheter 

skulle möjligt kunnat bli utförligare och mer nyanserade med resultat från fler kommuner.  
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Sju intervjuer genomfördes inom en verksamhet. Den första intervjun var en pilotintervju 

för att pröva intervjuguidens tillförlitlighet. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är detta 

rekommenderat för att utröna om frågorna uppfyller syftet. Pilotintervjun inkluderas i 

resultatet då intervjuguiden var tillförlitlig. Författaren eftersträvade Kvale och Brinkmann 

(2014) rekommendationer gällande urvalet av 15 +/-10 informanter. Författaren hade 

därmed genomfört fler intervjuer om materialet inte ansetts som tillräckligt för ett 

innehållsrikt resultat.  

Inför datainsamlingen skickade författaren ett informationsbrev om studien, dess syfte och 

genomförande till ansvarig chef för verksamheten i en svensk kommun. Brevet skickades 

via e-post och vanlig post för att få tillåtelse att genomföra studien. Tillfrågad ansvarig 

chef för verksamheten gav sitt godkännande till att studien kunde genomföras. 

Sjuksköterskorna i verksamheten fick en skriftlig inbjudan via e-post om frivilligt 

deltagande i studien.  

Sju informanter tackade ja till att delta i studien och bokades in under en och samma dag 

utifrån ett intervjuschema. Förfarandet kring tillåtelsen av att få genomföra studien och 

planering av intervjuerna fortlöpte på ett lättfattligt sätt. En möjlig svaghet med förfarandet 

hade kunnat vara att samtliga intervjuer genomfördes under en dag. Detta relaterat till att 

det skulle kunnat uppstå trötthet hos intervjuaren, dvs. författaren till föreliggande studie. 

Författaren fann dock att förfarande med att genomföra intervjuer under en dag inte 

påverkade intervjusituationen.  

En semistrukturerad intervjuguide användes vid datainsamlingen. Detta för att författaren 

skulle kunna formulera frågor flexibelt utifrån givna teman, vilket är en styrka när 

intervjuaren söker temaförståelse i informantens livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Detta inbjöd till att informanterna kunde dela med sig av sina personliga erfarenheter med 

egna ord (Polit & Beck, 2012). Möjligheten till flexibilitet fann författaren som fördelaktigt 

då intervjufrågorna tycktes väcka behov av processande reflektion hos informanterna kring 

erfarenheterna. Författaren uppfattade att informanterna behövde resonera och sortera sina 

erfarenheter gällande våld inför sig själva under intervjusituationen.  

Författaren försökte under intervjusituationen inta en neutral hållning och tygla den egna 

förförståelsen genom att vara inlyssnande utan att försöka leda informanterna. Den 

semistrukturerade intervjuguiden guidade även författaren i intervjusituationen, att 

fokusera på de teman som efterfrågades. Förfarandet, att använda sig av en 

semistrukturerad intervjuguide och att inte försöka leda informanterna, i syfte att påverka 

deras svar ökade reliabiliteten och studiens tillförlitlighet. Enligt Kvale och Brinkman 

(2014) innefattar reliabiliteten i vilken utsträckning en studie är tillförlitlig: att resultatet 

skulle kunna reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare.  

Den semistrukturerade intervjuguiden efterfrågade inte uppgifter om informanternas ålder 

eller arbetslivserfarenhet. Detta eftersom att författaren vid påbörjan av studien inte såg 

dessa uppgifter som relevanta utifrån studiens syfte. Studiens syfte var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av möten med kvinnor med demenssjukdom, utsatta för våld i 

nära relation, vilket i praktiken skulle kunnat innebära erfarenheter från ett möte eller flera 

möten. Därav efterfrågandes inte dessa uppgifter relaterat till att författaren uppfattade att 

sjuksköterskorna kunde ha varierade erfarenheter inom ämnet, oberoende av ålder eller 

arbetslivserfarenhet. Det är möjligt utifrån läsarsynpunkt att dessa uppgifter hade kunnat 

vara intressanta.  
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Intervjuerna genomfördes på en enhet, i aktuell kommun i ett avskilt och förbokat rum där 

endast författaren och informanten vistades. Det gick emellanåt att höra röster och steg 

utanför lokalen, vilket kan ha påverkat intervjusituationen. Intervjuerna spelades in på 

författarens mobiltelefon. Under intervju nummer sex ringde det vid ett tillfälle på 

författarens mobil när intervjun hade kommit långt in i intervjuguiden. Under samma 

intervju ringde även informantens telefon så att intervjun fick pausas, vilket påverkade 

författarens och informantens koncentration. Intervjun kunde dock återupptas inom ett par 

minuter. Avbrotten och påverkan på koncentrationen kan ha inneburit en svaghet och 

därmed påverkat resultatet. Detta utifrån att författaren och informanten tankemässigt fick 

försöka sätta sig in i intervjusituationen igen efter avbrottet, vilket kan ha lett till att delar 

av resultatet påverkats.  

Författaren hade aldrig träffat informanterna tidigare och hade ingen anknytning till aktuell 

kommun, vilket kan ha varit en styrka utifrån neutralitet. Intervjuerna hade beräknats 

kunna ta cirka 45 minuter. Intervjuerna visade sig sedan i genomsnitt ta cirka 20 minuter.  

Dataanalysen påbörjades med att intervjuerna transkriberades ordagrant av författaren. 

Intervjumaterialet bearbetas och analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Intervjuerna lästes noggrant igenom upprepade gånger i sin helhet av författaren för att 

söka mening och förståelse (Polit & Beck, 2012).  

Författaren skrev ut studiens syfte separat, vilket jämfördes med texten i intervjuerna för 

att kunna identifiera meningsbärande enheter som härrörde till syftet. Detta fann författaren 

som en styrka relaterat till att denna blev påmind om syftet med studien under analysen. De 

meningsbärande enheterna kortades ned, utan att innebörden i texten förlorades till 

kondenserade meningsenheter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

De meningsbärande enheterna och de kondenserade meningsenheterna färgmarkerades i 

dokumentet och kopierades över i en tabell för att tydliggöra och underlätta 

analysprocessen. Dessa meningsbärande enheter tilldelades en kod som bestod av ett eller 

flera ord som gav en etikett till dess innehåll (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Koderna ledde till att författaren kunde skapa underkategorier och övergripande kategorier 

som utgjorde resultatpresentationen. Kodningen upplevdes som tidsödande och utmanande 

av författaren. Författaren ifrågasatte kontinuerligt sina tolkningar utifrån dataanalysen för 

att finna eventuella nya utgångspunkter, vilket enligt Kvale och Brinkman (2014) kan vara 

ett sätt att kontrollera validiteten. Detta för att få fram ett trovärdigt resultat. 

Forskningsetiska överväganden togs i beaktande av författaren genom hela 

intervjusituationen och de moraliska aspekterna beaktades. De moraliska 

frågeställningarna innefattade medlen och målet med intervjustudien (Kvale & Brinkmann, 

2014). Författaren försökte ta hänsyn till detta och inbjuda till en avslappnad, ödmjuk och 

säker intervjusituation, utan att inge känslor av eventuell negativ påverkan. Målet var att 

informanterna skulle känna sig bekväma och att de öppet skulle kunna beskriva sina 

erfarenheter.  

Författaren upplevde att forskningsproblemet var känsligt för informanterna att samtala 

om, då det tycktes beröra dem känslomässigt. Författaren berördes likaså av 

informanternas berättelser kring våld. Informanterna ställde sig dock positiva till studien. 

Flera av informanterna uttryckte vikten av forskning inom området för att utöka kunskapen 

hos vård- och omsorgspersonal och för att kunna förebygga våld.  
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Informanterna förmedlade sina erfarenheter noggrant, allvarsamt, reflekterande och 

inlevelsefullt, vilket författaren uppfattade förstärkte att informanterna fann forskningen 

som betydelsefull. Etiska principer beaktades i studien: viljan att göra gott, inte orsaka 

skada och respekt för människans värdighet och rättvisa (Polit & Beck, 2012). Författaren 

försökte vara lyhörd för eventuella signaler på obehag för att värna om informanterna 

under intervjusituationen Inga tecken på obehag uppmärksammades. Informanterna 

upplystes även om frivilligheten med studien.  

Vetenskapsrådets (u.å.) grundläggande individskyddskrav tillämpades under studien: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta 

kom att innebära att skriftligt samtycke inhämtades av ansvarig chef för att få genomföra 

studien, vilket godkändes.  

Informanterna upplystes om frivilligheten till att medverka i studien och fick lämna 

informerat samtycke. Ansvarig chef informerades skriftligt om studien, dess syfte och 

genomförandet. Informanterna informerades både skriftligt och muntligt om detsamma 

(Vetenskapsrådet, u.å.). 

Insamlad data behandlades konfidentiellt, vilket innebar att informanterna avidentifierades 

genom att de tilldelades en sifferkod, vilket de upplystes om vid intervjun. Transkriberad 

data hanterades endast av författaren och förvarades inlåst på dennes kontor på 

arbetsplatsen. De inspelade intervjuerna skyddades av lösenord till mobiltelefonen. 

Nyttjandekravet kom att innebära att framkommen intervjudata endast användes till 

studien. Intervjudata raderades och förstördes efter godkänd examination av studien 

(Vetenskapsrådet, u.å.).  

Författaren har i sitt nuvarande yrke mött äldre kvinnor med demenssjukdom utsatta för 

våld i nära relation, vilket ledde till en förförståelse i ämnet. Författaren har även teoretiska 

kunskaper inom ämnet. För att försöka behålla objektiviteten i möjligaste mån när studien 

genomfördes, fördes diskussioner med handledare kring detta. Författaren försökte även 

distansera sig mentalt från förförståelsen för att kunna vara öppensinnad under 

arbetsprocessen med studien. Hartman (2004) beskriver att det aldrig går att komma ifrån 

förförståelsen helt, vilket författaren var medveten om.  

Resultatdiskussion 

 

Tecken på våld  

De vanligaste våldsutövarna utifrån resultatet var makar/manliga partners. Det är möjligt 

att det kan ha samband med att de i större utsträckning lever tillsammans med kvinnorna i 

jämförelse med andra anhöriga. Socialstyrelsen (SOFS 2014:4) beskriver att våld i nära 

relation utövas av någon person som den våldsutsatta har en nära och förtroendefull 

relation till. I resultatet framkom tecken på fysiskt våld, vilket kunde innefatta att anhöriga 

tagit för hårt i kvinnorna. Socialstyrelsen (2016) beskriver att fysiskt våld kan bestå av 

exempelvis fasthållning och slag. Ur intervjuerna framkom att det kunde uppstå misstankar 

om fysiskt våld eller risker för det utifrån hur anhöriga beskrev svårigheter kring 

omvårdnaden av kvinnorna, med respektfullhet eller inte. Misstanke om fysiskt våld kunde 

även sjuksköterskor få kännedom om i samverkan med läkare utifrån symtom eller 

blåmärken som uppmärksammats på läkarbesök.  
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Enligt Socialstyrelsen (2016) består våld i nära relation ofta av ett mönster av handlingar, 

från subtila handlingar till grova brott. Reflektioner uppstod hos författaren att 

sjuksköterskan kan behöva vara lyhörd i mötet med kvinnor med demenssjukdom och 

anhöriga för att upptäcka tecken på våld. Det vill säga att sjuksköterskan kan behöva 

lyssna in det underförstådda, när anhöriga beskriver svårigheter kring omvårdnaden.  

I ett beskrivet fall i studien hade en make tagit livet av sin maka med Alzheimers sjukdom 

och blev dömd för barmhärtighetsmord. Maken hade avböjt stöd. Liknande beskrevs av 

O´Dwyer et al. (2016), att anhörigvårdare kunde få tankar om att avsluta livet för personen 

med demenssjukdom. Tankarna uppstod utifrån frustration, medlidande, uteblivet stöd och 

känslor kring att vårdarrollen aldrig tog slut. Författaren reflekterade över fallet med 

barmhärtighetsmordet, i det fallet hade maken erbjudits stöd och mottog det inte. Tankar 

uppkom kring vilka möjligheter sjuksköterskor i hemsjukvård har i sådana situationer för 

att kunna förebygga våld med dödlig utgång. I detta fall uppmärksammades ett omfattande 

vårdbehov, även om det inte fanns misstankar om att kvinnan var våldsutsatt. Det är 

möjligt att utökad kunskap om tecken på våld skulle kunna ge sjuksköterskor stöd i 

liknande fall. Det är tänkbart att fallet med barmhärtighetsmordet förgicks av en 

eskalerande våldsprocess.  

Socialstyrelsen (2016) skildrar att kombinationer av våld är vanligt: psykiskt, fysiskt och 

sexuellt våld. Detta väckte funderingar hos författaren kring om kvinnan i det beskrivna 

fallet utsatts för kombinerat våld? Resultatet väckte reflektioner över det eventuella 

mörkertalet gällande fysiskt våld mot kvinnor med demenssjukdom i ordinärt boende. 

Sjuksköterskor i hemsjukvården träffar anhöriga och kvinnorna med demenssjukdom 

under begränsad tid, vilket skulle kunna innebära att tecken på våld inte alltid upptäcks. Ur 

intervjuerna framkom att den vanligaste våldsformen i mötena vara psykiskt våld: verbalt i 

kombination med uppvisad irritation och hård attityd. Våldsutövarnas kroppsspråk 

beskrevs kunna vara hotfullt, vrångt, argt och spänt.  

Våldet kunde bestå av utnyttjande och bestämmande över kvinnorna med demenssjukdom, 

att de inte fick göra sig till tals. Psykiskt våld i form av tillrättavisningar och bestraffningar 

beskrevs. Kvinnornas autonomi kunde kränkas. I Cooper et al. (2009) studie framkom 

liknande att verbalt våld: skrik, skäll, hårda toner, svordomar och förolämpningar var den 

vanligaste våldsformen. Socialstyrelsen (2016) beskriver att psykiskt våld kan bestå av 

glåpord, förlöjligande, uttryckt hotfullhet, tvång som är direkt eller indirekt och genom att 

utöva kontroll.  

Våld i form av försummelse och vanvård framkom i resultatet och berörde områden som 

mathållning, hygien och läkemedel. Detta kunde i sin tur få följdeffekter som exempelvis 

avmagring hos kvinnorna. Misstanke om våld kunde uppstå utifrån hur hemmiljön 

uppfattades. Hemtjänstpersonal och grannar kunde larma till sjuksköterskan vid misstanke 

om våld. Ekonomisk försummelse från god man beskrevs, vilket kunde resultera i att 

kvinnorna blev utan läkemedel. Socialstyrelsen (2016) beskriver att personer som är 

beroende av vård och omsorg i sin vardag kan riskera att utsättas för våld i form av 

försummelse och vanvård. Detta kan ta sig i uttryck att personerna inte får sina läkemedel 

eller näringsriktig kost. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) ska sjuksköterskan 

verka för att främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande, vilket kan tolkas som att 

sjuksköterskan har ett ansvar att upptäcka våldsutsatthet. Detta eftersom att våld kan leda 

till ohälsa. Sjuksköterskan har vidare en ledningsfunktion i sitt arbete som sjuksköterska 

(Larsson & Sahlsten, 2016).  
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Enligt Larsson och Sahlsten (2016) omfattar sjuksköterskans ledarfunktion att verka för 

god samverkan, öppenhet och respekt samt ge en helhetsbild av patienten. Detta innefattar 

vidare att strukturera arbetet och omvårdnaden utifrån patientens behov samt att 

sjuksköterskan konsulteras när patientens mående avviker. Sjuksköterskor i hemsjukvård 

har en viktig ledarfunktion i kommunal vård- och omsorg och bör verka för att kvinnorna 

får adekvat vård- och omsorg utifrån en helhetsbild. Helhetsbilden innefattar en våldsfri 

tillvaro för att förebygga ohälsa.  

Bakomliggande orsaker och risker för våld  

Ur intervjuerna framkom att trötthet och frustation hos anhöriga kunde leda till utövning av 

våld mot kvinnorna. Tålamodet beskrevs kunna begränsas och respekten mot kvinnorna 

kunde förloras. O´Dwyer et al. (2016) beskriver liknande att våld från anhörigvårdare kan 

uppkomma utfrån ilska, frustration och utmattning. Socialstyrelsen (2014) framställer att 

ansträngda vårdrelationer är en riskfaktor för våld och våldet kan ha pågått tidigare i 

parrelationen. Informanterna beskrev att de kunde ha en förståelse för att den ansträngda 

anhörigvårdarsituationen kunde leda till våld. De var dock tydliga med att kvinnorna inte 

skulle behöva utsättas för våld. Det finns forskning kring att anhörigvårdare kan utöva våld 

utifrån trötthet och frustrerade känslor enligt både Socialstyrelsen (2014); O´Dwyer et al. 

(2016), vilket även framkom i resultatet av denna studie. Enligt författarens erfarenheter så 

används dock denna kunskap inte generellt när exempelvis stödinsatser planeras och 

beviljas av kommunala biståndshandläggare i ordinärt boende. Författaren har ändå 

uppmärksammat att ökad kunskap om våld bland kommunal vård- och omsorgs personal 

kan leda till anpassat stöd i syfte att förekomma risker för våld.  

Socialstyrelsen (2014) redogör för att äldre kvinnor med demenssjukdom löper dubbelt så 

stor risk att utsättas för våld i form av vanvård än andra äldre från vårdpersonal och 

anhörigvårdare. Det levda livet med kvinnor med demenssjukdom beskrevs i resultatet 

kunna leda till trötthet och frustration hos anhöriga.  

Personlighetsförändringar hos kvinnorna, utifrån demenssjukdomen utmanade anhöriga. 

Svenskt Demenscentrum (2016) beskriver att beteendeförändringar är en del av 

demenssjukdomen. Det uppstod tankar hos författaren att det kan vara svårt att identifiera 

om personlighetsförändringar och beteendeförändringar hos kvinnorna uppstår utifrån 

demenssjukdomen eller som ett led av våldsutsatthet. Författaren har vidare erfarenhet av 

att vård- och omsorgspersonal inte alltid har kännedom om äldre kvinnor med 

demenssjukdoms risker för att bli utsatta för våld. För att ha möjlighet att kunna försöka 

urskilja om förändringarna hos kvinnorna beror på demenssjukdomen eller våld, upplevs 

kunskap om riskerna för våld behövas.  

Ur intervjuerna framkom att demenssjukdomen utmanade anhöriga och att det är viktigt att 

de får stöd. Stöd i att hantera det mellanmänskliga samspelet med närstående utifrån 

kvinnornas personlighetsförändringar. Ur intervjuerna framkom att trötthet och frustration 

kunde uppkomma utifrån att anhöriga får ta stort ansvar för vårdandet, utan stöd och 

avlastning. Anhörigas ensamhet i vårdandet uppfattades exempelvis bero på anhörigas 

oförståelse kring att de blivit vårdare och en utebliven tilltro till att någon annan kan stödja. 

Compton et al. (2007) visade på att anhörigvårdares grad av ångest och upplevelse av att 

inte få stöd signifikant associerades till våld mot personer med demenssjukdom.  
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Demenscentrum (2016) beskriver att demenssymtomen sammantaget leder till behov av 

stöd från omgivningen, vilket anhörigvårdare i ordinärt boende ofta ansvarar för. 

Demenssjukdomens konsekvenser finner författaren ställer stora krav på vårdande 

anhöriga. Detta kan jämföras med att vård- och omsorgspersonal som innehar utbildning 

inom demens kan finna det svårt att stödja personer med demenssjukdom. Vård- och 

omsorgspersonal har vidare möjlighet att stötta varandra och avbyta varandra i vårdandet, 

vilket jämförelsevis anhöriga inte har.  

Ur intervjuerna framkom att förändring i relationen mellan makar utifrån 

demenssjukdomen kunde ligga bakom våldsutövning från maken. Förändringarna kunde 

innebära att ömheten i parrelationen antog en vårdande karaktär och att kvinnan inte sågs 

som maka längre. Våldet kunde även uppkomma utifrån makars besvikelse och oförståelse 

över situationen som uppstått utifrån demenssjukdomen. Författaren fick utifrån studiens 

resultat tankar kring att kvinnor med demenssjukdom kan vara utelämnade och beroende 

av anhörigas kunskap och goda vilja. Reflektioner uppkom vidare över att våldet har pågått 

innan kvinnan drabbats av en demenssjukdom. I de fallen har vårdaren kanske inte goda 

intentioner med vårdandet och kvinnan kan ha svårt att göra sig hörd utifrån 

konsekvenserna av demenssjukdomen.  

 

Världshälsoorganisationen beskriver att våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt 

hot mot kvinnors hälsa (WHO, 2013). Olive (2007) synliggör att våldet kan leda till 

kronisk smärta, fysiska skador, stress, depression och posttraumatisk stress (Olive, 2007). 

Därav uppfattas sjuksköterskan ha en viktig del i den stödjande processen gentemot 

vårdande anhöriga och kvinnorna själva för att förebygga våld och ohälsa.  

 

Våldets påverkan på kvinnorna  

Resultatet visade att kvinnornas våldsutsatthet kunde förmedlas via deras kroppsspråk och 

genom beteendeförändringar. Burgess och Phillips (2006) beskriver liknande, att tecken på 

våldsutsatthet hos personer med demenssjukdom kan utgöras av beteendeförändringar, lätt 

förvirring och verbal oklarhet. Ur intervjuerna framkom att det förändrade kroppsspråket 

kunde bestå av ledsamma huvudskakningar och uppvisad skam vid bortgörande utifrån 

demenssjukdomen. Kvinnorna beskrevs utifrån uttryckt ledsamhet kunna krypa ihop och 

sluta sig. Beteendeförändringar bestod av uppvisad förvirring, irritation och aggressivitet. 

Aggressivitet kunde i sin tur leda till att lugnande läkemedel ordinerades, vilket skulle 

kunna uppfattas att kvinnorna riskerar att ordineras läkemedel på felaktiga grunder.  

 

En identitetsförvirring skildrades kunna uppstå hos kvinnorna som ett resultat av 

våldsutsatthet kring jaget, familjelivet och relationer. Författaren reflekterade över hur 

viktigt det är att sjuksköterskor beaktar eventuell våldsutsatthet när de kartlägger och 

analyserar mående vid vård- och omsorgsplanering. Detta eftersom uppvisade symtom som 

i detta fall förmedlad identitetsförvirring inte behöver härleda till demenssjukdomen. 

Demenssjukdomen kan i sig enligt Westius och Petersen (2008) leda till att personen får 

det svårare att tolka och förstå hur saker och ting hänger ihop: identitetsförvirring. 

Demenssjukdomens symtom skulle därmed enligt studiens resultat kunna förstärkas av 

våldsutsatthet, vilket skulle kunna vara viktig kunskap i vårdandet av kvinnorna. En viktig 

kunskap som vård- och omsorgspersonal inom demensvården skulle behöva bära med sig i 

vårdandet av kvinnorna med demenssjukdom. Detta ytterligare gällande dessa kvinnor 

eftersom demenssymtomen i sig enligt Svenskt Demenscentrum (2016) leder till 

svårigheter att förmedla behov.  



 

 

 

                    

25 

 

Sjuksköterskors sårbarhet och insikt  

I resultatet framkom sårbarhetskänslor hos informanterna som uppkommit utifrån möten 

med våldsutsatta kvinnor. Känslor som kunde upplevas otrevliga och göra ont. 

Våldssituationer beskrevs kunna vara svåra att möta och efterlämnade tankar om 

exempelvis varför anhöriga inte mottagit stöd. Intervjuerna i studien frammanade insikter 

hos informanterna om att de mött mer våld än vad de trott och att våld inte enbart behöver 

vara fysiskt. Insikter uppstod om att de kanske inte alltid upptäcker eller lägger märke till 

våld hos äldre personer med demenssjukdom. Författaren reflekterade över de förmedlade 

sårbarhetskänslorna, att det är mänskligt att beröras av våldsutsatthet. Det är möjligt att om 

sjuksköterskor fick mer utbildning inom området, så skulle det kunna stärka dem i arbetet 

med våld.  

Ett möjligt led för att underlätta för sjuksköterskor att upptäcka våld skulle enligt 

författaren kunna vara att utföra allmän våldscreening för våld i nära relation. Deboar et al. 

(2013) synliggjorde dock att brist på utbildning hos sjuksköterskor kan utgöra hinder för 

att screena våld i nära relationer. De framkom att sjuksköterskor hade en uppfattning om 

att alla patienter skulle behöva screenas för våld i nära relation oavsett skador eller inte 

(Deboar et al., 2013). Natan och Rais (2010) visade på att sjuksköterskor ansåg sig 

lämpade att identifiera våldsutsatthet. Allmän våldsscreening i vård- och omsorgen av 

personer med demenssjukdom skulle utifrån detta kunna vara tänkvärt att genomföra.  

Författaren reflekterade över att våldscreening skulle kunna genomföras i samband med 

diagnostiserande av demenssjukdom i sluten- eller öppenvård beroende på var utredning 

genomförs. Våldsscreening skulle även kunna införas i samband med när vård- och 

omsorgsaktörer inom kommun och landsting kartlägger förändringar gällande 

demenssymtom och vid uppföljningar av fortskridandet av demenssjukdomen. 

Socialstyrelsen (2014) beskriver att vård- och omsorgens olika delar har en viktig roll i att 

upptäcka våldsutsatthet hos kvinnor och ge dem vård och behandling.  

Viktigt i omvårdnaden av våldsutsatta 

I resultatet beskrevs flera viktiga delar i omvårdnaden av äldre kvinnor med 

demenssjukdom utsatta för våld i nära relation. Enligt Willman et al. (2016) är en del av 

sjuksköterskans huvudområde omvårdnad. De kunskaper som sjuksköterskan förvärvat 

genom personliga erfarenheter är viktiga i omvårdnaden (Willman et al., 2016). 

Våldsutsattas lika rättigheter till omhändertagande, främst vid fysiskt våld beskrevs i 

resultatet. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan främja en miljö 

där mänskliga rättigheter respekteras. Sjuksköterskan har ett delat samhällsansvar för att 

verka för insatser som tillgodoser allmänhetens sociala behov och hälsa. Detta ytterligare 

när det innefattar befolkningsgrupper som är sårbara (ICN, 2012; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Studien synliggjorde att äldre kvinnor med demenssjukdom 

utsatta för våld i nära relation är en sårbar grupp. Sjuksköterskan kan utifrån sin profession 

därmed tolkas ha ett betydande ansvar för att bevaka dessa kvinnors rättigheter. ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor beskriver att sjuksköterskor ska vägleda och ingripa för att 

skydda enskilda personer när deras hälsa hotas av andras handlingar (ICN, 2012; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Författaren till studien finner att detta skulle behöva 

inbegripa alla former av våldsutsatthet.  
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I resultatet framkom det att informanterna kunde vara sämre på att inleda en process med 

äldre vid misstanke om våldsutsatthet jämfört med yngre. Liknande resultat visade 

Erlingsson et al. (2006) på att det kan finnas en tolerans för våld mot äldre. Socialstyrelsen 

(2014) beskriver att våld mot äldre kvinnor är ett samhällsproblem i det dolda. Eriksson 

(2014) beskriver att våldsutsatta äldre kvinnor med demenssjukdom kan ha svårt att bli 

trodda på, bemötta och betraktade som brottsoffer.  

Ur intervjuerna framkom det att det var viktigt att inge trygghet i omvårdnaden av de 

våldsutsatta kvinnorna. Detta kunde skapas genom att sjuksköterskan i sitt arbete verkade 

för att bygga förtroendefulla relationer till kvinnorna. O´Reilly och Cara (2010) beskriver 

att en viktig del i sjuksköterskans profession är att "vara med patienten”, vilket innefattar 

en djup terapeutisk, föränderlig mänsklig relation mellan sjuksköterskan och patienten. 

Enligt studiens resultat kunde tryggheten även förmedlas via bemötandet gentemot 

kvinnorna. Kontinuitet bland vård- och omsorgspersonal beskrevs vara viktigt i 

omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor och kunde exempelvis ge viktig kunskap om 

kvinnorna. Att inge en känsla av inkludering hos kvinnorna beskrevs vara betydelsefullt, så 

att de inte förbisågs.  

Studiens resultat rörande vikten av kontinuitet och att inge en känsla av inkludering kan 

härledas till personcentrerad vård. Personcentrerad vård utgjorde den teoretiska 

utgångspunkten i författarens studie. Enligt Marcusson et al. (2011) så innefattar 

personcentrerad vård kontinuitet, bekräftelse, närhet och relationsskapande. Vid 

personcentrerad vård blir bemötandet centralt och utgör kärnan i vårdandet. Enligt 

författaren så skulle personcentrerad vård kunna förbättra våldsutsatta kvinnors situation. 

Bemötandet gentemot kvinnorna skulle bli centralt och anpassas utifrån deras behov. Detta 

på grund av att den vård- och omsorg som erbjuds vid personcentrerad vård skulle planeras 

och ombesörjas utifrån en helhet. Viktiga delar i omvårdnaden som beskrevs i resultatet: 

att inge trygghet, kontinuitet och att skapa känsla av inkludering skulle naturligt tas hänsyn 

till vid personcentrerad vård.  

Marcusson et al. (2011) beskriver att personcentrerad vård innefattar att utgå ifrån 

personens individuella förutsättningar för att upprätthålla självkänsla och autonomi. 

Författaren fann att studiens resultat speglade att personcentrerad vård kan vara en viktig 

del i att stödja våldsutsatta kvinnor med demenssjukdom. Ur intervjuerna framkom vikten 

av att inneha personkännedom om den våldsutsatta kvinnan med demenssjukdom för att 

kunna avleda från svåra situationer. Dessa kunskaper beskrevs kunna användas i 

omvårdnaden för att stärka kvinnorna med det som de fortfarande kan göra. Vetskap om 

personens livshistoria och andra tidigare svåra händelser kan öka förståelsen för kvinnans 

reaktioner i olika situationer. Dessa kunskaper i omvårdnaden kunde verka stödjande för 

att överbrygga det svåra. Enligt Karlsson et al. (2014) kan livsberättelsen användas för att 

förstärka personen med demenssjukdoms känslor av att vara förenad med världen, vilket 

stödjer jagkänsla och identiteten. Dessa aspekter finner författaren stärker resultatet om 

vikten av att inneha personkännedom för att kunna tillgodose omvårdnaden av dessa 

våldsutsatta kvinnor.  

Våldsförebyggande arbete  

Informanterna uppgav vikten av att vård- och omsorgspersonal och anhöriga har kunskap 

om demenssjukdomar och dess konsekvenser för att kunna förebygga våld. Utöka 

medvetenhet kring våld beskrevs som betydande.  
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Förutom kunskaper hos vård- och omsorgspersonal, uttrycktes vikten av att dessa har en 

vilja att arbeta inom demensvården för att kunna förebygga våld. Förbättrade kunskaper 

beskrevs kunna inge trygghet och utökad förståelse samt förbättra bemötandet gentemot 

kvinnorna. Dessa kunskaper kunde leda till att frustration, irritation och förvirring 

minskade hos anhörigvårdare.  

Vikten av att anhöriga får utbildning och information förmedlades som en betydande del i 

våldsförebyggande arbete. Information kring vårdandet beskrevs behövas ges tidigt av 

professioner inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. 

Informationsbehov innefattade underlättande tips, hjälpmedel och vetskap om var de kan 

söka stöd för att orka med vardagen.  

Det beskrevs i resultatet att kommunen hade möjligheter till att stödja och avlasta anhöriga 

på flera sätt. McCabe et al. (2016) beskriver att anhöriga behöver stöd i vårdandet av äldre 

personer med demenssjukdom. Stödbehovet kan innefatta personliga behov och medel för 

att klara av vårdandet: kunskap, information, dagliga aktiviteter och stöd med 

beteendeförändringar hos närstående (McCabe et al., 2016). Författaren har liknande 

erfarenheter utifrån sitt arbete: att kunskap, ökad medvetenheten kring våld och 

information som beskrivs i resultatet kan förebygga våld. Denna har vidare 

uppmärksammat att arbetet kring våldsutsatta personer med demenssjukdom kan ta olika 

riktning beroende på kunskap, erfarenhet och engagemang hos vård- och omsorgspersonal.  

Ur intervjuerna framkom att anhöriga uppfattades söka stöd sent, när situationen redan var 

ansträngd. Det är möjligt att det kan bero på att anhöriga inte alltid förstår vad stöd och 

avlastning innebär konkret. Anhöriga kanske inte alltid känner till vilket stöd som erbjuds 

av kommunal vård och omsorg eller har kapaciteten att söka stöd.  

Det beskrevs i resultatet att våldförebyggande arbete kunde innefatta att anhöriga erbjöds 

”ventilerande” stödsamtal, utifrån sin situation. Detta för att förebygga känslor av 

frustration och våld, så att det inte gick ut över kvinnan. Samtalsstödet innefattade att 

stödet kom in tidigt, var relationsskapande och att sjuksköterskor vågade samtala om våld. 

McCabe et al. (2016) beskriver liknande att det är viktigt att uppmärksamma 

anhörigvårdarnas fysiska och psykologiska hälsa. Det innefattar att se anhörigas 

individuella levnadsbehov (McCabe et al., 2016), vilket styrks i resultatet. Författaren 

reflekterar över att dessa beskrivna stödsamtal kan härröras till personcentrerad vård. 

Personcentrerat stödsamtal skulle rimligt kunna medverka till att konkretisera och 

synliggöra anhörigas stödbehov i vårdandet av närstående. Personcentrerade stödsamtal 

med anhöriga skulle kunna medverka till att förebygga våld.  

Edberg et al. (2013) beskriver att personcentrerad vård innefattar ett partnerskap mellan 

vårdare, personen samt dennes anhöriga utifrån ömsesidighet (Edberg et al., 2013). 

Författaren uppfattar att upprättande av partnerskap är viktigt i möten med de våldsutsatta 

kvinnorna och deras anhöriga. Detta än mer specifikt vid demenssjukdom eftersom att 

kvinnorna kan ha svårt att uttrycka sina behov. Anhöriga får vidare ta omfattande ansvar 

gällande vårdandet av kvinnorna. Därav behöver kvinnorna själva och dess anhöriga ses 

som självklara samarbetspartners vid personcentrerad vård.  

Författaren finner att studien synliggör att våld i nära relation mot äldre kvinnor med 

demenssjukdom kan uppfattas komplext och avancerat. För att kunna hantera komplexa 

omvårdnadssituationer på avancerad nivå krävs kunskaper (Edberg et al., 2013). 
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Specialistsjukskötskor utför avancerad omvårdad, vilket innebär att dessa praktiserar sina 

områdesspecifika expertkunskaper (Kilpatrick et al., 2013). Specialistsjuksköterskan 

verkar som ledare och integrerar utbildning och forskning (Bryant-Lukosius et al., 2010). 

En del av kärnkompetenserna inom avancerad omvårdad innefattar personcentrerad vård, 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling Edberg et al. (2013). Specialistsjuksköterskor 

inom demensvård skulle kunna vara lämpade att bedriva våldsförebyggande arbete inom 

demensvård som en viktig del i personcentrerad vård.  

Slutsats 

Sjuksköterskor i hemsjukvård kan möta äldre kvinnor med demenssjukdom som utsatts för 

olika former av våld i ordinärt boende. Anhörigvårdare, främst makar/manliga partners kan 

utöva våld mot kvinnorna som en konsekvens av det levda livet med demenssjukdomen. 

Demenssjukdomen och dess symtom utmanar anhöriga och kan leda till våldsutövning 

gentemot kvinnorna. Kvinnornas hälsa och identitet kan påverkas av våld, vilket kan leda 

till att demenssymtom förvärras. Möten med våld kan påverka sjuksköterskor 

känslomässigt och efterlämna tankar om ”varför”? De våldsutsatta äldre kvinnorna får inte 

alltid samma omhändertagande som andra våldsutsatta yngre, vilket de har rättigheter till. 

Viktiga delar i omvårdnaden av kvinnorna kan vara att inge trygghet och en känsla av 

inkludering.  

Kontinuitet och personkännedom om kvinnorna kan vara av betydelse i omvårdnaden för 

att förebygga ohälsa. Anhöriga och vård- och omsorgspersonal behöver få utökad kunskap 

om demenssjukdomar och våld som en del i våldsförebyggande arbete. Anhöriga är även i 

behov av tidig information och stöd från professioner inom hälso- och sjukvård och 

kommunal vård och omsorg för att deras vårdarsituation ska kunna underlättas.  

Klinisk tillämpbarhet  

Författaren finner att studiens resultat kan utgöra en ”ögonöppnare” om problemet, ge ökad 

förståelse om ämnet. Studien kan ge sjuksköterskor och andra vårdprofessioner inom 

kommunal vård- och omsorg och landstingsvård mer kunskap. Sjuksköterskornas 

förmedlade erfarenheter i studien: tecken på våld, bakomliggande orsaker till våld, våldets 

påverkan på kvinnorna, insikter om våld, viktiga aspekter i omvårdnaden av våldsutsatta 

och kunskap kring våldsförebyggande arbete kan sammantaget synliggöra problematiken. 

Detta kan i sin tur generera i behov av kvalitetsförbättringsområden. En del av detta 

förbättringsarbete skulle exempelvis kunna vara att utveckla screeningsverktyg för att 

upptäcka och förebygga våld mot personer med demenssjukdom. Screeningsarbete skulle i 

sin tur kunna användas som underlag för kvantitativ forskning för att få en uppfattning om 

utbreddhet av våld.  

Författaren reflekterar över sitt egna fortsatta ansvar i det våldsförebyggande arbetet som 

kommunal demenssjuksköterska och specialistsjuksköterska inom demensvård. Författaren 

har utifrån studien fått fördjupad kunskap om ämnet och vidare stärkts i vikten av att 

fortsätta att arbeta med utbildningar inom området. Författaren kommer delge studien till 

kommunens samordnare för våld i nära relation och till kommunens anhörigkonsulenter för 

att belysa fenomenet. Författaren kommer vidare att redovisa studien till Sörmlands 

gemensamma nätverk för demenssjuksköterskor och demenssamordnare för att sprida 

kunskap.  
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Framtida forskning 

Studien visar på fortsatt behov av forskning inom ämnet för att förbättra omhändertagandet 

av våldsutsatta äldre kvinnor med demenssjukdom och för att utveckla demensvården. Ett 

förslag skulle kunna vara att genomföra fokusgruppintervjuer inom kommunal vård och 

omsorg utifrån författarens syfte för att vidga kunskapen och öka medvetenheten om 

fenomenet. Fokusgruppintervjuer skulle exempelvis kunna genomföras med anhöriga, 

personer med demenssjukdom, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, 

undersköterskor, biståndshandläggare, ansvariga chefer och anhörigkonsulenter. 

Eventuella förutsättningar och hinder gällande omhändertagandet som exempelvis 

organisatoriska skulle möjligt synliggöras. Fokusgruppintervjuer skulle kunna frammana 

viktiga kunskaper eftersom personer med demenssjukdom möter flera olika vård- och 

omsorgsaktörer under ”demensresan”; från demenssymtom/demensdiagnos till och med 

bortgång.  

Framtida forskning bifynd 

Utifrån bifyndet framkom att äldre personer med demenssjukdom kunde utsättas för våld 

av vård- och omsorgspersonal, på kommunala omsorgsboenden. Författaren finner att detta 

område är betydelsefullt att forska mer om för att uppmärksamma och förebygga våld 

inom vård- och omsorgsboenden.  
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             BILAGA 1 (1) 

Till ansvarig chef för verksamheten 

Jag heter XXX och är sjuksköterska. Jag studerar på Specialistsjuksköterskeprogrammet 

inriktning demens, vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 

poäng, har jag valt att studera: Sjuksköterskors erfarenheter av möten med kvinnor 65 år 

och äldre med demenssjukdom, utsatta för våld i nära relation i ordinärt boende. 

Jag är därför intresserad av få genomföra studien vid hemsjukvården i kommun XXX.  

Om Du godkänner att studien genomförs i din verksamhet, är jag tacksam för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har 

förbehåll vill jag gärna att Du anger detta.   

Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på 

DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att 

namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. Alternativt att jag skickar arbetet till er via e-post.  

 

XXX 2017-XX-XX 

Med vänlig hälsning   

 

__________________________________

_ 

Student 

 

__________________________________

__ 

Namnförtydligande 

tel: 

e-post: 

 

__________________________________

_ 

Handledare 

 

__________________________________

__ 

Namnförtydligande, hemvist 

tel: 

e-post: 

 

 

 

      



 

 

 

                    

 

 

BILAGA 1 (2) 

Studiens preliminära titel: Sjuksköterkors erfarenheter i mötet med äldre kvinnor med 

demenssjukdom utsatta för våld i nära relation i ordinärt boende: - en intervjustudie.  

       

Syftet: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av möten med kvinnor 65 år och 

äldre med demenssjukdom, utsatta för våld i nära relation i ordinärt boende.  

Problem: Enligt Eriksson (2014) så är de äldre åldersgrupperna underrepresenterade i 

undersökningar gällande omfattning av våldsutsatthet. Socialstyrelsen (2014) redogör för 

att äldre kvinnor med en demenssjukdom tillhör en riskgrupp för att utsättas för våld. De 

kan vidare ha svårt att bli trodda, betraktade och bemötta som ett brottsoffer (Eriksson, 

2014). Sjuksköterskan kan ha otillräcklig kunskap om våld i nära relation. Våld definieras 

som fysiskt, psykiskt, sexuellt, försummelse, vanvård och/eller kan bestå av ekonomiskt 

utnyttjande. Sjuksköterskor kan vara bland de första inom vård- och omsorgen som 

uppmärksammar våldsutsatthet i ordinärt boende. För sjuksköterskor är det av särskild vikt 

att få en utökad kunskap inom området eftersom våldsutsatta äldre kvinnor med en 

demenssjukdom är en sårbar grupp. Sjuksköterskors levda erfarenheter kring problemet 

kan leda till ökad förståelse, lyhördhet och medvetenhet så att den personcentrerade vården 

kan optimeras.  

Metoden: Kvalitativa intervjuer av sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvård i en 

kommun. De ska i sitt nuvarande arbete mött äldre kvinnor 65 år och äldre, med en 

demenssjukdom utsatta för våld i nära relation i ordinärt boende. Våldsutövaren ska vara 

en person som den utsatta kvinnan har en nära relation till och känner.  

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua 15 +/-10 stycken 

sjuksköterskor i din verksamhet. Intervjuerna, som beräknas ta 30-60 min, önskar jag 

genomföra i lokaler på respektive enhet och i anslutning till de intervjuades arbetspass. Det 

är även ett önskemål att intervjuerna kan ske på arbetstid. Intervjuerna kommer att ljud-

upptas. Jag planerar att genomföra intervjuerna under januari och februari månad 2017. 

Alla personer som ska intervjuas kommer att få skriftlig information och deltagande 

kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska principer kommer att följas. 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll:  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet. 

Datum:    Namn: 

Namnförtydligande:   Enhet:   
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Inbjudan till att delta i en studie om  

” Sjuksköterskors erfarenheter i mötet med kvinnor 65 år och äldre med demenssjukdom, 

utsatta för våld i nära relation i ordinärt boende”.  

 

Som en del i pågående magisterutbildning genomför jag en studie för att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av möten med kvinnor 65 år och äldre med demenssjukdom, 

utsatta för våld i nära relation i ordinärt boende. 

Bakgrund  

Enligt Eriksson (2014) så är de äldre åldersgrupperna underrepresenterade i 

undersökningar gällande omfattning av våldsutsatthet. Socialstyrelsen (2014) redogör för 

att äldre kvinnor med en demenssjukdom tillhör en riskgrupp för att utsättas för våld. De 

kan vidare ha svårt att bli trodda, betraktade och bemötta som ett brottsoffer (Eriksson, 

2014). Sjuksköterskan kan ha otillräcklig kunskap om våld i nära relation. Våld definieras 

som fysiskt, psykiskt, sexuellt, försummelse, vanvård och/eller kan bestå av ekonomiskt 

utnyttjande. Sjuksköterskor kan vara bland de första inom vård- och omsorgen som 

uppmärksammar våldsutsatthet i ordinärt boende. För sjuksköterskor är det av särskild vikt 

att få en utökad kunskap inom området eftersom våldsutsatta äldre kvinnor med en 

demenssjukdom är en sårbar grupp. Sjuksköterskors levda erfarenheter kring problemet 

kan leda till ökad förståelse, lyhördhet och medvetenhet så att den personcentrerade vården 

kan optimeras. 

Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av möten med kvinnor 65 år och äldre 

med demenssjukdom, utsatta för våld i nära relation i ordinärt boende.  

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas i egenskap av sjuksköterska i hemsjukvård att delta i denna studie. Du ska i 

ditt nuvarande arbete mött äldre kvinnor 65 år och äldre, med en demenssjukdom utsatta 

för våld i nära relation i ordinärt boende. Våldsutövaren ska vara en person som den utsatta 

kvinnan har en nära relation till och känner.  

Hur går studien till? 

Studien kommer att genomföras i intervjuform. Plats för intervjun kommer att vara din 

arbetsplats eller annan plats som du väljer själv. Intervjun beräknas ta 30-60 minuter, den 

kommer att spelas in på band och skrivas ut i pappersform. Den kommer sedan ligga till 

grund för studien tillsammans med övriga intervjuer. 

Fördelar med att delta?  

Det finns fördelar med att delta i studien relaterat till att du får möjlighet att dela dina 

värdefulla erfarenheter kring problemet. Dina erfarenheter kan bidra till viktig kunskap för 

andra sjuksköterskor. Erfarenheterna kan leda till ökad förståelse, lyhördhet och 

medvetenhet.  
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Risker med att delta? 

Det finns en strävan att du inte ska uppleva något obehag i och med ditt studiedeltagande. 

Det är möjligt att det kan finnas risk med att du berörs känslomässigt då ämnet i sig kan 

väcka tankar som berör.  

Hantering av data och sekretess 

Det är endast undertecknad och handledare som kommer kunna ta del av insamlad data. 

Data som kommer fram kommer att avkodas och deltagarna hålls anonyma. Deltagandet är 

helt frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet genom att meddela mig. Ingen 

förklaring krävs och det kommer inte få några negativa konsekvenser.  

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på 

DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, namn i studien 

(inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. Efter avslutad studie 

kommer insamlat material att förstöras.  

Kontakta mig gärna för mer information och anmäl Ert intresse så snart som det är möjligt! 

Maila gärna kontaktuppgifter.                      

Kontaktuppgift:  

Student:  

E-post  

Telefon:  

Handledare:  

E-post:  

Tel:  
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Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen, fått tillfälle att ställa frågor som jag fått besvarade, och 

samtycker till att delta i studien. Jag samtycker även till att mina personuppgifter hanteras enligt 

personuppgiftslagen (PUL 1998:204).    

 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Ort och Datum                                                        

 

 

 

………………………………………………………………………... 

Underskrift forskningsperson 

 

 

                                                                                   

............................................................................................................... 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 

Ort och datum                                                          

 

 

 

……………………………………………………………………   

Underskrift projekt (forsknings-) ansvarig 

 

 

                                                                                    

……………………………………………………………………. 

Namnförtydligande 
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SEMISTRUKTUERAD INTERVJUGUIDE 

Inledande fråga: 

Vad har du för erfarenheter av möten med äldre kvinnor med demenssjukdom utsatta för våld i 

nära relation? 

 

 Vad har våldsutövaren/våldsutövarna haft för anknytning till kvinnorna?  

 kan du utveckla, berätta mer… 

 

 Vad för slags våld i nära relation (fysiskt, psykiskt, sexuellt, försummelse, vanvård 

och/eller ekonomiskt utnyttjande) har du mött? 

 

 kan du utveckla, berätta mer… 

 

 Beskriv en situation där du uppmärksammat att kvinnorna varit utsatta för våld i nära 

relation. 

 Kan du utveckla, berätta mer… 

 

 Beskriv din uppfattning kring hur våldet kan ha påverkat kvinnorna?  

 kan du utveckla, berätta mer… 

 

 Vad tycker du är viktig kunskap i mötet med dessa kvinnor?  

 kan du utveckla, berätta mer… 

 

 Vad tycker du är viktigt i omvårdanden av dessa kvinnor?  

 kan du utveckla, berätta mer… 

 

 

 

 

 

 


