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FÖRORD 

Ett stort tack till mina intervjupersoner på det kommunala äldreboendet! Ni är de som gjort denna 

uppsats möjlig med ert mod att berätta för mig om era svårigheter. Denna information och uppsats 

skulle egentligen inte vara möjlig om era fri- och rättigheter på arbetsplatsen hade tillgodosetts. Jag 

hoppas därför att vårt samarbete tillför kunskap för framtiden, för er och andra. Att makten och 

ledarskapet förstår att inhämta kunskap och utvecklas. 

Jag vill tacka min skola för stort tålamod, och prefekt Lars-Erik Olsson. Tusen Tack! 

 

Nanetth Carlqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

Jag har valt att fördjupa mig i vårdpersonalens problem med anhöriga som har ett bemötande de 

upplever kränkande, på ett kommunalt äldreboende. Min egen erfarenhet av arbete som vårdbiträde, på 

ett kommunalt särskilt boende, är ett sommarvikariat. För egen del har jag ingen erfarenhet av 

respektlösa anhöriga och hade aldrig tidigare hört talas om fenomenet. Det var ett samtal i 

personalgruppen, om en anhörig som hade kränkt ett vårdbiträde, som gjorde mig nyfiken på hur 

anhöriga med dåligt bemötande såg ut och hur personalen hanterade detta. Begreppet dåligt bemötande 

uttalades och karakteriserades som respektlöshet och kränkning, av intervjupersonerna. Jag fann 

mycket skrivet om anhöriga på bland annat Socialstyrelsens hemsida, databasen EBSCOhost och 

LIBRIS, men ingenting om anhöriga som kränker vårdbiträden. Jag har därför tittat på forskning på 

äldre som kränker vårdpersonal. 

   Studien är en kvalitativ forskningsstudie, där jag beskriver och försöker förstå hur mina 

intervjupersoner upplever och förhåller sig till anhöriga de upplever har ett bemötande som är 

respektlöst/kränkande. Under tiden som insamling av data gjordes upptäckte jag att, för att få 

förståelse för fenomenet räckte det inte med att bara förhålla sig på individnivå (mikronivå), även en 

organisationsnivå (mesonivå) måste beaktas. Jag försöker förstå hur det dåliga bemötandet kan 

förekomma på ett kommunalt särskilt boende som styrs utifrån politiska riktlinjer.  

   Anhöriga och profession ska bör ha en gemensam värdegrund och människosyn för att kunna 

respektera och ha utbyte av varandra för den äldres bästa, tycker jag. Detta kräver att man 

implementerar, förverkligar och genomför en gemensam värdegrund och människosyn i hela 

organisationen, och med de anhöriga. Att anhöriga har fått och får mycket uppmärksamhet är bra 

eftersom kvaliteten för den äldre är avhängig av hur samspelet mellan olika vårdgivare, professioner 

och anhöriga fungerar. Det saknas studier kring fenomenet respektlösa anhöriga och det gör att min 

studie fyller ett behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
 

INLEDNING ................................................................................................................... 6 

Centrala begrepp ........................................................................................................ 8 

Syfte och frågeställning ............................................................................................ 9 

Disposition:……………………………………………………………………………... 9 

 
METOD ............................................................................................ ……..  …………. 10 

Förberedelser för intervjuer…………………………………………………………10 

Avgränsning och urval ............................................................................................ 11 

Etiska riktlinjer .......................................................................................................... 12 

Tillförlitlighet, giltighet och generaliserbart ........................................................ 13 

Litteraturstudier ........................................................................................................ 14 

Genomförande av intervjuerna .............................................................................. 15 

Bearbetning och dokumentation ........................................................................... 16 

 

FORSKNING OCH LITTERATUR ............................................................................ 17 

Vårdbiträdet som offer, förövare och vittne ........................................................ 17 

Organisationens ovetskap om tvivel och motstånd för etniska minoriteter 18 

Särskilt våldsutsatta verksamheter och yrkesgrupper i svenskt arbetsliv .. 19 

 

TEORETISKA PERSPEKTIV .................................................................................... 21 

Människovärdesprincipen ...................................................................................... 21 

Utilitaristisk konsekvensetik med skademinimerings- och 
närhetsansvarsprincipen ........................................................................................ 22 

Kasam ......................................................................................................................... 22 

Makt- och organisationsperspektiv ...................................................................... 23 

 

PRESENTATION OCH ANALYS AV EMPERI  .................................................. 26 
Arbetskonsekvenser av hur organisationens arbete fungerar 

 ...................................................................................................................................... 26 

Meningsfullhet-Begriplighet-Hanterbarhet .......................................................... 29 

Makten, organisationen och skyldigheten enligt miljölagen ........................... 31 

Kommunikation i organisationen .......................................................................... 32 

 

DISKUSSION .............................................................................................................. 34 

 

KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................... 38 

Lagar ........................................................................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001737
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001743
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001739
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001741
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001747
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001742
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001744
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001745
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001746
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001748
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001749
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001751
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001752
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001753
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001754
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001755
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001756
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001758
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001758
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001759
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001760
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001762
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001764
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001765
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001766
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001767
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001768
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001769
file:///C:/Users/nanetth/Desktop/nanetths%20uppsats%20sept..doc%23_Toc209001771


INLEDNING 

Ett gott bemötande från vårdpersonalen är en viktig faktor inom äldreomsorgen. Vårdbiträdets 

kunskap och utövande av ett gott bemötande, både mot den äldre och anhöriga, är ett arbetskrav. För 

arbetsgivaren finns lagar och riktlinjer att uppfylla för förutsättningar till bästa arbetsmiljö och 

utförande. 

I Arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet. Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet, bland annat 

arbetsorganisatoriska och sociala.  

   Arbetsmiljöverket är den myndighet som har föreskrifterna om miljön och tillsynen över att 

arbetsmiljölagen och föreskrifterna efterlevs. Med stöd av 18 § i Arbetsmiljöförordningen (1977:1160)  

har Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) (1993:17) Kränkande särbehandling i 

arbetslivet tillkommit med sex paragrafer, för åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet.  

   1 § i AFS (1993:17) säger att föreskrifterna gäller var helst en arbetstagare kan utsättas för negativt 

präglade handlingar riktade mot en enskild arbetstagare (enskild arbetstagare som blir utsatt på ett 

kränkande sätt, som kan leda till att personen ställs utanför arbetsplatsens gemenskap). De allmänna 

bestämmelserna 1 och 2 §  visar på arbetsgivarens skyldigheter till förebyggande och att inte acceptera 

fenomenet kränkning. Paragraferna 4 – 6 §  gäller rutinerna och snabbheten, med arbetsgivarens 

hjälpinsatser. 6 § säger att arbetstagare som utsätts för kränkande särbehandling ska snabbt få hjälp 

eller stöd, och att arbetsgivarens ska ha särskilda rutiner för detta. 

   AFS (1980:14) Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön, ger med stöd av 15 § 

Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1160) allmänna råd om tillämpningen av arbetsmiljölagen.  

Råden visar hur man ska gå till väga i fråga om till exempel sambandet mellan arbete, hälsa och 

arbetsupplevelse. Lagen tar upp viktigheten av människans roll i arbetet, uppfattningen av sig själv i 

förhållande till arbetet, självkänsla och värde. Människan har ett stort behov av att få information och 

kunskap om sådant som rör henne själv, arbetsgruppen och arbetssituationen, också att få veta att det 

hon gör är viktigt och att andra sätter värde på det. ”Den trygghet som uppstår när man litar på de 

människor som omger en är av central betydelse för en positiv arbetsupplevelse” (SFS 1977:1160). 

Kartläggning och förändring av arbetssituationen bör göras och de anställdas medverkan är viktig. 

(Här upplever jag att lagstiftaren tagit KASAM och byggt de nedtecknade råden på.) Råd tre sociala 

kontakter, talar om att vård- och servicesektorn som har relationer till andra människor, till exempel 

anhöriga, kan upplevas särskilt påfrestande. Att få diskutera detta på arbetsplatsen och att den enskilde 

då får stöd, är viktigt. Avslutningsvis sägs att, arbetsledarens möjligheter till att fullfölja sin uppgift 

beror på om organisationen tar ansvar och klargör miljöfrågorna, och ger arbetsledaren befogenheter 

att leva upp till sin roll. 

Vårdbiträdets arbetsmiljökrav är att inte behöva utsättas för bemötanden som upplevs  
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respektlöst/kränkande. För att förstå hur dåliga bemötanden från vissa anhöriga mot vårdbiträden ser 

ut, upplevs och hanteras av vårdbiträdet samt på vilka grunder fenomenet kan existera, behövs också 

en politisk historisk tillbakablick på äldreområdet om äldre och anhöriga. Den historiken startar på 

1990-talet med stora förändringar av restriktiva resurstilldelningar för insatser till de äldre.  

  År 1996 gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att under 1997 till år 2000 följa utvecklingen på 

äldreområdet. I Socialstyrelsens slutrapport Äldreuppdraget (2000:4), beskriver Socialstyrelsen hur 

den offentliga äldreomsorgen nu började utgå från tillgängliga resurser för sin verksamhet och inte 

efter de äldres behov. Hjälptilldelningen började bli restriktiv. De anhöriga fanns och en ökad andel 

vårduppgifter började föras över på dessa och andra närstående. För många närstående är det en 

självklarhet att hjälpa till, men inte till vilket pris som helst. Insatserna från samhället av vård och 

omsorg för och sätt att tillgodose de äldres behov, inom den kommunala äldreomsorgen, har förändrats 

avsevärt jämfört med tidigare. Om nedrustning sker inom äldreomsorgen och samhället för över ökat 

ansvar på de närstående är det en diskutabel politik, skriver Socialstyrelsen (Socialstyrelsen [SoS], 

2000).  

   Socialdepartementet har till regeringen lämnat en rapport, en promemoria, om förslag till ändring i 

socialtjänstlagen [SoL] (2001:453). Ändringen i lagen blir att socialnämnden ska erbjuda stöd eller 

avlösning för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller stödjer en 

närstående med funktionshinder. Nuvarande formulering i SoL 5 kap 10 § är bör underlätta för dem 

som vårdar närstående. Lagen träder i kraft den 1 januari 2009 (Regeringen, 2008).  

   Anna Whitaker, forskare, skriver i sin artikel Anhörigskap och anhörigstöd i särskilt boende (SoS, 

2008) att vi behöver fokusera på de anhörigas roll och betydelse som en resurs till den offentliga 

vården och omsorgen, inte bara som omsorgsgivare (carer). Whitaker vill nu rikta fokus mot anhörigas 

situation inom äldreboende, som hon tycker glömts bort beträffande anhörigstöd och anhöriginsatser. 

Hon efterlyser hur man skapar en anhörigstödjande kultur på särskilda boende. Några av stödbehoven 

som Whitaker tycker är angelägna att uppmärksamma för anhöriga på äldreboenden är information 

och kommunikation, bemötandets betydelse, bekräftelse och respekt (SoS, 2008). 

   I Länsstyrelsens rapport Faktablad 2008:01, en enkätundersökning från Stockholms läns äldreboende 

och kommunala förvaltningar 2007, tar man bl.a. reda på hur det ser ut med de äldre och de anhörigas 

åsikter om hur äldreboendet upplevs. Den beskriver en verksamhet där det i många äldreboenden inte 

förekommer klagomål alls och i övrigt handlar de vanligaste klagomålen bland annat om brister i 

bemötande, personlig omvårdnad och service. Vanligen lämnas klagomålen muntligt utan att 

dokumenteras (Länsstyrelsen, 2008). 

   I min socionomutbildning har vi fått lära oss hur anhöriga ska bemötas med respekt och hur viktig 

denna grupp är för samarbetet med vårdpersonalen. I utbildningen har de anhöriga och de äldre fått stå 

i fokus. Vårdbiträdenas eventuella problem med anhöriga har inte funnits som ämne, eller nämnvärt 

perspektiv. Som socionom med äldreinriktning är yrket som enhetschef på ett äldreboende en given  
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arbetsplats, med uppgift att se till att direktiv i anhörigfrågor från regering, riksdag, kommun och 

landsting implementeras och utförs i balans med övrig personal och anhöriga. För detta krävs 

förståelse och belysning på vårdbiträdenas problem med anhöriga, hur det ser ut och varför det finns. 

Att anhöriga har fått och får mycket uppmärksamhet är bra eftersom kvaliteten är avhängig av hur 

samspelet mellan olika vårdgivare, professioner och anhöriga fungerar. Det jag saknar är 

uppmärksamhet på vårdbiträdenas möjligheter och utrymme för ett utvecklande samspel med de 

anhöriga.  

   Första gången jag kom i kontakt med ett äldreboende som personal var som timanställd 

sommarvikarie. Jag arbetade som vårdbiträde på ett kommunalt särskilt boende. När jag arbetade 

mötte jag ett antal i vårdpersonalen som berättade att anhöriga med dåligt bemötande var ett problem. 

Några röster:  

 ”90 % av problemen på arbetet är anhöriga”,  

 ”rädd för vissa anhöriga”, 

 ordinerad medicin fick inte ges av vårdpersonalen, med motivering att den anhörige var 

professor och visste vilken medicin som var bäst för mamman. Den anhörige gick in och 

bestämde ordination och ordinerade sin mor fem Alvedon, per dag. 

   Hur upplever ett vårdbiträde att förlora värdigheten vid ett dåligt bemötande, och hur hanterar denne 

situationen och går vidare efter att ha blivit kränkt? Fenomenet och relationen mellan dessa parter 

anhörig-vårdbiträde-ledning/organisation vill jag förstå. För att göra en koppling till hur stort 

problemet anhörig som kränker vårdbiträde kan tänkas vara, bör jag veta hur många anhöriga det är 

som vårdbiträden kan komma i kontakt med, hypotetiskt. Frågan jag ställde mig blev hur vanligt det är 

att äldre har umgänge med anhöriga.  

   När det gäller sociala relationer för äldrepensionärer från 1980 till 2005 visar statistik, från 

Statistiska Centralbyrån (SCB) tabell SR 7 kolumn Inget umgänge med nära anhöriga, ett snitt på 

cirka 18,5 %. För män utan umgänge med nära anhöriga gäller över 20 % och för kvinnor cirka 17 %. 

(SCB, 2008). Statistik speciellt på särskilt boende i samma fråga har jag inte funnit. Utan fördjupning i 

statistiken om osäkerhet och beräkning av felmarginaler, kan man räkna med att ungefär åtta av tio 

boende på varje avdelning har umgänge med en nära anhörig och potentiellt kommer i kontakt med 

vårdpersonal. Det är en stor mängd individer och möjliga möten, men säger i och för sig inget om hur 

ofta de får besök. 

 

Centrala begrepp 

Anhörig menas den som är bland de närmaste släktingarna. Begreppet förklaras med 

familjemedlemmar och andra nära släktingar (Nationalencyklopedin [NE], 2008). I min uppsats 

förhåller jag mig till begreppet anhörig genomgående utom där litteratur eller annan hänvisning  

använder begreppet närstående. 

                               8 



Respektlös är någon som saknar respekt för någon, inte visar hänsyn (Svenska Akademins ordbok 

[SAOB], 2008). Kränkt är enligt Nationalencyklopedin att bli behandlad nedsättande i ord eller 

handling, och avser ofta känslor (NE, 2008). 

Vårdbiträden och undersköterskor har gemensamt fått beteckningen vårdbiträde. 

Värdighet med betydelsen i detta sammanhang är en bestämd känsla av vad som är värdigt  

beteende för den egna personen, och att ha ett visst värde i visst avseende som likvärdighet och  

trovärdighet (NE, 2008). 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet är att förstå hur vårdpersonal inom ett kommunalt särskilt äldreboende upplever situationer där 

anhöriga har ett respektlöst bemötande mot dem som profession och individer.  

Frågeställningar: 

 Hur har intervjupersonerna upplevt sig respektlöst behandlade och hur har de hanterat 

situationen? 

 Hur kan det förstås?  

 

Disposition 

För strukturen på min uppsats har jag valt en karaktär av lineär disposition. Det är en logiskt uppbyggd 

struktur med inledning, problem, metod, resultat och diskussion (Backman, 1998). Den är rak och 

enkel. I inledning och bakgrund presenterar jag problemområde och problemformulering. Mina 

utgångspunkter för forskningen hamnar under syfte med frågeställning. Under metod beskriver jag hur 

jag samlat in mina data och den teoretiska delen tar upp de teoretiska perspektiv jag valt, för analys 

och tolkning. I diskussionsdelen tas det empiriska materialet (intervjuresultaten) upp, varvat med 

teoretiska perspektiv. 
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METOD  

För att svara på mitt syfte i uppsatsen har jag använt mig av den kvalitativa forskningsintervjun, som 

kännetecknas av att den inte använder sig av siffror och tal. Här är instrumentet det traditionella ordet, 

i en verbal utsaga (Kvale, 1997).  

   Forskningsfrågor kan variera i struktur och form. Från välorganiserade intervjuer som följer en rad 

standardfrågor, till öppna intervjuer där ett speciellt tema står i fokus utan att frågan/frågornas 

formulering och ordningsföljd är bestämda (a. a.).  

   Jag har valt en öppen intervju för att studera och tolka individens egen livsvärld av tankar, 

upplevelser och agerande. Jag har beskrivit och försökt förstå hur mina intervjupersoner upplever och 

förhåller sig till de anhöriga, som de upplever som respektlösa/kränkande.  

 

Förberedelser för intervjuer 

Antalet intervjupersoner var från början fem stycken, varav en person blev sjukskriven under 

förberedelserna och en som dagen före intervjun inte ville medverka. Totalt blev det tre 

intervjupersoner. Jag hade en beräknad intervjutid på ca 30 till 40 minuter per person. 

Jag förberedde intervjupersonerna en vecka innan intervju genom att söka upp de utvalda och 

informera om forskningens syfte och forskningsfrågan: Har du blivit bemött med 

respektlöshet/kränkningar av en anhörig till en boende - Hur upplevde och handlade du i situationen, 

då och efter? I min öppna intervju ställdes frågan: Kan du berätta om en situation med en anhörig där 

du upplevt ett kränkande bemötande av denne, och hur du hanterade detta. Jag informerade om att det 

var en ostrukturerad/halvstrukturerad intervju med frågor som inte var färdiga från början och att de 

som intervjupersoner fick styra mycket själv i berättandet (Kvale, 1997). Jag upplyste också om att det 

under intervjun kunde ske uppföljning och utvidgning av den intervjuades svar.  

   Med en ostrukturerad/halvstrukturerad intervju kommer intervjupersonens unika erfarenhet eller 

synsätt fram. Detta är ett arbetssätt som kan bli spontant och livligt och ge oväntade svar samt att 

intervjupersonen inte känner sig i underläge. Av intervjuaren krävs lyhördhet för vad som sägs och 

inte sägs och att ha en kritisk hållning mot eventuella egna antaganden och hypoteser (a. a.). 

Information gavs om de etiska riktlinjerna. Jag ville att de skulle vara fokuserade och väl förberedda 

genom att fundera på en situation de upplevt med dåligt bemötande, av en anhörig, fram till 

intervjutillfället.  

 

Avgränsning och urval 

För urvalet av intervjupersoner kontaktade jag först enhetschefen för äldreboendet och berättade vad 

uppsatsen skulle handla om. Jag bad om tillstånd att få göra undersökningen samt att få genomföra 

intervjuerna på vårdbiträdenas arbetstid. Enhetschefen ställde sig positiv till undersökningen och  
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tilldelade mig fem utvalda vårdbiträden, som jag upplyst var min målgrupp. Jag blev tilldelad ett rum 

där jag kunde ta emot vårdbiträdena i lugn och ro. Mina intervjupersoner fick var sitt 

introduktionsbrev att läsa och godkänna, innan intervjun påbörjades. Intervjuerna bandades för att 

senare transkriberas. I uppsatsen anonymiserades intervjupersonerna. Cirka en timme totalt tog varje 

enskild intervju.   

Vårdbiträdet jag skriver om i inledningen av uppsatsen, som ansåg att ”90 % av problemen på arbetet 

är anhöriga”, ersattes med anledning av att denne aldrig själv hade varit utsatt för en anhörigs 

respektlöshet. Vårdbiträdet upplyste att den ”alltid såg till att undvika anhörigsituationer” och därför 

inte hade något att berätta, men hänvisade till ett annat vårdbiträde som varit utsatt. Eftersom jag söker 

informationsrika fall byttes vårdbiträdet ut mot vårdbiträdet denne rekommenderade, och som vid 

förfrågan av mig gärna ville vara med som intervjuperson. Hur gör vårdbiträden när de undviker 

anhöriga i ett arbete som kräver kommunikation och information, samarbete och kontakt?  

   Ett annat vårdbiträde gav klartecken att vilja vara med i en intervju och sade sig ha en ”mycket 

känslig berättelse” att delge. Vårdbiträdet berättade att situationen denne blivit utsatt för av en anhörig, 

hade gett ”ett sår i hjärtat” och trodde aldrig att den känslan skulle försvinna. Tid och plats bokades, 

men kvällen innan intervjun fick jag besked på min telefonsvarare att vårdbiträdet inte kunde ställa 

upp. Jag uppsökte vårdbiträdet dagen efter på dennes arbetsplats för att upplysa om rätten att avstå och 

att inte känna obehag för sitt beslut. Jag upplyste om att det är sådant som händer. Orsaken till att 

vårdbiträdet inte längre ville ställa upp och bli intervjuad var av rädsla för att bli igenkänd. En annan 

bidragande orsak var ”det turbulenta arbetsklimatet som rådde på arbetsplatsen, med bråk och förtal 

bland de anställda”. Jag upplevde vårdbiträdet oroad för personalens reaktioner, som störst. Detta 

avhoppade vårdbiträde inkluderar jag sparsamt (av etiska skäl) i analysen utifrån rådande arbetsklimat 

och dennes rädsla för att vara med. Vårdbiträdet uttalar viktiga signaler och argument för att inte ställa 

upp, och dennes ställningstagande ser jag som en bekräftelse på att jag undersöker det jag ska 

undersöka. Den femte och sista tänkta intervjupersonen blev sjukskriven och därefter 

långtidssjukskriven. Det totala antalet intervjuade vårdbiträden blev tre stycken. 

   Mitt val av personalinriktning i denna studie är på vårdbiträden och undersköterskor och grundar sig 

på ett av mina sommararbeten, som vårdbiträde. Vårdbiträden är också den personalgrupp som arbetar 

närmast den äldre, i vardagen. Jag tycker också att det är en intressant urvalsgrupp med tanke på min 

frågeställning, hög personalomsättning och skriverier i dagstidningarna. Av de tre intervjuade 

personerna, och vårdbiträdet som hoppade av innan intervjun, har jag arbetat nära en av dem. Min 

förförståelse för undersökningen har inneburit en fördel, som jag återkommer om i avsnittet 

tillförlitlighet. Någon nackdel med att ha förförståelse har jag inte funnit.   

Studien är inte kopplad till anhöriga. En studie kopplad till anhöriga är intressant och kan göras men 

blir en enskild studieuppgift, i så fall.  
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Etiska riktlinjer  

Etiska beaktande har gjorts och delgetts de berörda intervjupersonerna. De har fått information om 

syfte och frågeställning och att eventuella följdfrågor, utifrån deras berättelser, kan uppstå under 

intervjuns gång. Detta för den mentala förberedelsen.  

   Intervjufrågan och informationen har utformats på ett sätt som inte ska vara anklagande och har 

utformats att svara mot i syftet angiven problematik. Med anklagande menar jag i första hand att inte 

ifrågasätta den intervjuades beteende, utan intressera mig för den intervjuades upplevelse av den 

anhöriges beteende. Intervjun ska bygga på ömsesidig respekt och förtroende mellan mig som 

intervjuare och den intervjuade. De intervjuade har fått information om att de kan avbryta intervjun 

när helst de önskar (Neumann, 2003). 

   Humanistisk-samhällsvetenskapliga Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, de fyra 

huvudkraven informations- samtyckes- konfidentialitets- och nyttjandekravet, har följts. 

(Vetenskapsrådet, 2008.)  

   Vid användandet av de fyra huvudkraven har det varit viktigt för mig att ställa egna frågor till mig 

själv, inför vart och ett av kraven. Till exempel inför informationskravet har jag frågat mig om 

intervjupersonen har förstått det jag förmedlat angående syftet, villkor i deras medverkan och om 

information var och hur publiceringen kommer att ske. Jag frågade om de intervjuade mindes en 

situation i arbetet där de blivit respektlöst behandlade/kränkta av en anhörig och om de mindes 

känslan. Vid samtyckeskravet ställde jag en öppen fråga om hur de uppfattat sina rättigheter att avbryta 

samverkan i intervjun. Alla intervjuade svarade att de kunde avbryta när helst de önskade. För 

publiceringen av uppsatsen frågade jag de intervjuade om de kunde hämta ut exemplar på skolan, som 

vem som helst. Alla hade förstått att uppsatsen fanns, efter godkännande, tillgänglig för allmänheten 

på Ersta & Sköndal högskola samt frågade om jag kunde ge de ett var sitt uppsatsexemplar. Vi 

bestämde att jag delger ett exemplar när uppsatsen är godkänd, som de intervjuade själva får kopiera 

upp. Konfidentialitetskravet, att jag hanterar materialet bundet av forskningsetiska principer vilket 

innebär att de intervjuade är anonyma i undersökningen och nyttjandekravet att arbetet endast ska 

användas för forskningsändamål (a. a.).  

   Konfidentialiteten har värnats om de bandade intervjuerna, intervjupersonerna samt äldreboendet. 

Alla identiteter är dolda, förvaringen av band och intervjuer förvarats säkert och utradering av banden 

kommer att ske lämpligast efter att uppsatsen är godkänd och banden inte längre behövs. Att ingen ska 

kunna känna igen någon har för mig varit mycket viktigt (Kvale, 1997). Jag har också tagit bort 

möjligheten att känna igen individen genom att inte nämna hon eller han.   

   Beaktan av Lag (2003:460) Om etikprövning av forskning som avser människor har gjorts och jag 

funnit ut att min forskning inte omfattas av denna lag och därför inte behöver etikprövas,  

enligt tillämpningsområdena i 3 och 4 §§.  Jag har dock beaktat § 16 och 19 som handlar om  

information och återtagande av samtycke. § 16 har jag tolkat som en allmän paragraf om  

12 



informationskravet och att den kan användas som förstärkning till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer gällande informationskravet. § 19, återtagande av samtycke, har jag beaktat genom att bara 

redovisa de data den avhoppade informanten delgav innan avhoppet från denne var klarlagt.  

 

Tillförlitlighet, giltighet och generaliserbart 

Validitet eller giltighet innebär att man tar reda på om man mäter det man avsett att mäta (Trost, 

2005). I min studie har metoden undersökt det den hade för avsikt att undersöka. Observationen har 

speglat det fenomen som jag var intresserad av (Kvale, 1997). Med min kännedom om miljön och de 

allmänna arbetsuppgifterna har jag kunnat upptäcka om den intervjuade inte hållit sig till eller närmat 

sig min frågeställning (a. a.). Om det under intervjuerna uppstod missförstånd, otydligheter eller 

undran om informationen som de intervjuade gav, ställde jag upprepande frågor för att vara säker på 

om jag tolkat svaren rätt.  

   Jag har använt mig av en bandspelare vid intervjuerna för min datainsamling och själv transkriberat 

texten. Efter att jag transkriberat texten och läst igenom hela intervjun, arbetade jag med 

meningskoncentrering, det väsentliga i texten som jag ville använda mig av. Jag försökte tolka 

intervjupersonernas svar utan fördomar och applicera dessa under lämpligt temaområde. Se vidare 

under rubrik bearbetning och dokumentation. Intervjuerna samlades in under tre veckor och varje 

intervju varade cirka 60 minuter. Mina intervjupersoner valdes ut av enhetschefen, och en av dessa 

utvalda fick jag själv byta ut på grund av att personen inte hade någon egen erfarenhet av att bli 

kränkt. Detta beskriver jag mer ingående under rubrik avgränsning och urval. Deltagarkontroll, att de 

intervjuade fått läsa igenom utskriften, har inte gjorts. Alla deltagare gav mig ett muntligt 

godkännande att transkribera intervjuerna och använda materialet efter egen tolkning. De intervjuade 

fick god tid på sig att bearbeta syftet och frågeställningen, som jag lämnade information om innan 

intervjutillfället. 

   Med reliabiliteten avses studiens tillförlitlighet. Den är god utifrån att alla intervjuade har fått samma 

områden/tema och individuella frågor frågeställning, och att situationen varit likartad för alla (Trost, 

2005). Det är också bara jag själv som skrivit ut intervjuerna och det går jag mer noggrant igenom 

under rubriken bearbetning och dokumentation. Reliabiliteten går naturligtvis att ifrågasätta med 

utgångspunkt från individuella känslor hos de intervjuade som kan ha påverkat mig, mitt humör, 

livssituation, självförtroende etc. Det finns alltid saker som påverkar en intervju, och ett sätt att hantera 

till exempel dagsformer på kan vara att göra upprepade intervjuer. Vårdbiträdena intervjuas i sin 

yrkesroll men det handlar väldigt mycket om privata upplevelser som jag måste ta hänsyn till, att den 

intervjuade kanske inte alltid vill utveckla en känslosam följdfråga. Trots det är min upplevelse att 

informanterna har svarat så ärligt de kan, och vid en eventuell upprepning av samma frågeställning är 

jag övertygad om ett likartat resultat.  
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   Informant betyder uppgiftslämnare, en särskild beteckning för en person som ger forskare 

upplysningar om bland annat kultur och levnadsförhållanden (NE, 2008). Mina intervjupersoner 

intervjuar jag i deras yrkesroll men det handlar väldigt mycket om deras privata upplevelser, och det 

kan naturligtvis problematisera trovärdighet, exakthet och säkerhet.  

   Med en analytisk generalisering av studien vill jag påstå att, en undersökning på ett annat 

kommunalt särskilt boenden med samma syfte, troligen skulle uppvisa likheter med denna studies 

resultat. Argumenten för det är bland annat att de har mer eller mindre samma politiska styrning,  

riktlinjer om värderingar och människosyn (Kvale, 1997). 

 

Litteraturstudier 

Socialstyrelsen är en myndighet som jag förhåller mig mycket till, bland annat när det gäller det 

juridiska och de nationella målsättningarna för äldreboenden och äldreomsorg, samt att de är styrande 

för personal, enhetschefer och kommunalpolitikers arbete.  

   Mina sökningar efter publikationer hos Socialstyrelsen har varit med sökorden äldrefrågor*, fokus 

på anhöriga* och Socialstyrelsens publikationer om anhöriga och anhörigstöd*. Rapporterna innehöll 

vad anhöriga tycker om vården, anhörigas behov, önskemål, hur anhöriga ska tillgodoses och 

utveckling av stöd till anhöriga. Jag fann ingenting om anhöriga och respektlöshet i dessa data (SoS, 

2008).  

   Med sökordet respektlöshet* fann jag sju träffar inom hela Socialstyrelsens webbplats. Det var 

rapporter om psykiskt funktionshindrade och personliga ombud, socialsekreterare och psykiatrin, 

kvinnor som utsatts för våld och en ungdomsrapport om sex. Rapporter med sökordet respektlöshet 

inom äldreomsorg eller äldreboende fanns ingenting.  

   Jag sökte med sökorden kränkt vårdpersonal* och fann en rapport från SoS om avvikelse 

rapportering, Avvikelsehantering och patient säkerhet, nationell verksamhetstillsyn 2005-2006. 

Materialet i denna rapport innehöll inget av det jag sökte (a. a.).  

   För att hitta lämplig data har jag använt mig av olika sökmotorer via Ersta Sköndals högskolas 

artikel och litteraturdatabaser. Här sökte jag via databaserna LIBRIS, EBSCO och GOOGLE. I mina 

sökningar har jag använt mig av nyckelorden vårdpersonal*, anhöriga*, särskilt boende*, 

äldreboende*, hemtjänst*, respektlöshet*, kränkningar*. För att nå bästa möjliga resultat har jag 

kombinerat sökorden. De engelska sökorden har varit insult*, an insulting treatment*, nursing*, 

nursing home*, relative*, relation*, next of kin*. Dessa sökord också kombinerade, med varandra. 

Inte heller här fann jag data om anhöriga som kränker vårdbiträden. 

   För att ta reda på vad lagen säger om miljön på arbetsplatsen sökte jag på regeringens hemsida 

med sökordet Arbetsmiljölagen (AML) Därifrån länkade jag mig vidare till Arbetsmiljöverket , 

Lag och rätt och vidare till Föreskrifter (AFS). Där sökte jag på de specifika sakorden kränkningar*, 

psykiska* och sociala aspekter*.  

  14 



    

Jag har blivit rekommenderad att söka forskningsartiklar om kränkningar skrivna av Håkan  

Jönsson, forskare vid Linköpings universitet. Artikeln Is it Racism? Skepticism and  

Resistance Towards Ethnic Minority Care Workers Among Older Care Recipients (2007) hittade 

jag på databasen EBSCOhost. Vid sökande av artiklar av Håkan Jönsson fann jag forskarlaget 

Sandvide, Åström, Norberg och Saveman´s studie Violence in Institutional care   

for elderly people from the perspective of involved care providers (2004). Dessa två forskningsstudier 

presenterar jag under rubriken Forskning och litteratur. 

   I Dagens Nyheter (DN) på debattsidan den 12 april 2005 skriver Töres Theorell, professor Institutet 

för psykosocial medicin, Staffan Marklund, professor Arbetslivsinstitutet, Christer Hogstedt, professor 

Statens folkhälsoinstitut och Edward Palmer, professor Försäkringskassan och Uppsala universitet 

under artikeln Konflikträdsla på arbetet ökar risk för sjukskrivning. Deras forskning visar samband 

mellan copingstrategier och risken att bli sjukskriven. Med copingstrategier menas här hur människor 

hanterar besvärliga situationer på sin arbetsplats, och dold coping (undvikande beteende) som har 

samband med hur öppet arbetsklimatet är. Ett undvikande beteende innebär att man låter bli att göra 

något åt ett problem på grund av rädsla eller uppleved uppgivenhet. Man ser inga 

handlingsmöjligheter (D.N. 2008). Utifrån D.N.s artikel sökte jag mig vidare till Arbetslivsinstitutet 

och Arbetsmiljöverkets antologi bok Arbetsliv och hälsa 2004, som presenteras under rubriken 

Forskning och litteratur. 

   Claes Trollestad (2000) har skrivit boken Etik & Organisationskulturer. Trollestads litteratur har jag 

tidigare kommit i kontakt med, och blev påmind genom en referens i en annan bok. Boken ger 

beskrivning på kommunikativa strategier genom dialog och kommunikation inom organisationen, som 

är en förutsättning för att kunna skapa en gemensam värdegrund. Kommunikativa strategier 

presenterar jag under Teoretiska perspektiv. 

    

Genomförande av intervjuerna 

Varje intervjutillfälle varade cirka 60 minuter, totalt. Intervjuerna gjordes på vårdbiträdenas arbetsplats 

olika tider och dagar för var och en på deras arbetstid. Genomförandet av intervjuerna skedde under en 

treveckors period.  

   För undersökningen använde jag en bandspelare att spela in samtalen, i samtycke med de intervjuade 

(Trost, 2005). Lokalisationen, var intervjuerna skulle hållas, skedde också i samförstånd med de 

intervjuade. I denna undersökning passade det för alla inblandade att utnyttja arbetsplatsen. Av mig 

som intervjuare krävdes att jag var väl förankrad i syftet och frågeställningen och att de intervjuade 

kände sig trygga. Jag upplevde intervjupersonerna som samarbetsvilliga och välmotiverade. De gav 

alla en god sammanhängande redogörelse av det som intervjun var avsedd att handla om. Det spontana 

och livliga som jag hade kunnat förvänta mig ske inträffade inte nämnvärt, tyvärr. Jag tror det kom an  
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på den förberedande information jag gav till de intervjuade en vecka innan intervjutillfället, om att 

vara väl fokuserad och förberedd inför intervjumötet.  

 

Bearbetning och dokumentation 

Utskriften av de bandade intervjuerna gjordes efter en riktlinje för redigering som inte är  

ordagrann och har upprepningar. Detta på grund av att materialet inte är sociolingvistiskt eller en 

psykologisk analys. Med intervjupersonernas medgivande överfördes deras muntliga stil till skriftlig 

form utan ”hum” ljud, skratt, suckar etc. Detta för enkelhetens skull och för att kunna  

minnas intervjuerna lättare (Kvale, 1997). Alla intervjuade gav mig muntligt godkännande att 

transkribera intervjuerna och använda materialet. Efter att jag transkriberat texten och läst igenom hela 

intervjun arbetade jag med meningskoncentrering, det väsentliga i texten som jag ville använda mig 

av. Jag försökte tolka intervjupersonernas svar utan fördomar och applicera dessa under lämpligt 

temaområde. Kvale (1997) skriver om meningsenheter, olika temaområden att ha för sortering av 

svaren, med utgångspunkt från studiens syfte. Genom att ställa frågor till meningsenheterna utifrån 

studiens syfte visste jag att jag fått svar på det jag ville veta. Ur dessa meningsenheter valde jag ut och 

använde det väsentligaste för analysen. 
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FORSKNING OCH LITTERATUR 

Det har varit svårt att finna forskning om vårdbiträden som upplever anhörigas bemötande som 

respektlöst/kränkande. Jag har därför utgått från forskning om den äldre som bemöter vårdbiträdet 

respektlöst. Ett forskningsperspektiv som inte är stort. Antalet äldre i Sveriges befolkning ökar och 

den utvecklingen kommer att fortgå. Arbetsstatusen i äldreomsorgen måste höjas och psykiska 

arbetsskador identifieras. Mina val är därför forskning gjord i Sverige, forskare med hänvisning till 

behovet och hjälp till Sveriges politiska ställningstagande för en fortsatt långsiktig och bra utveckling 

av äldreomsorgen. Den ena artikeln beskriver vårdpersonalens upplevelser och utsatthet i sin 

profession och är skriven av ett forskarlag bestående av Sandvide, Åström, Norberg och Saveman från 

Kalmar och Umeå universitet. Jag valde artikeln med Sandvide, Åström, Norberg och Saveman (2004) 

för att den bekräftar att det är vanligt med äldre som använder våld/kränkningar mot vårdgivare på 

institutioner för omvårdnad. Att forskningen i ämnet bara är i sin begynnelse, ger mig förståelse varför 

jag inte funnit forskningsartiklar i ämnet respektlöshet/kränkningar av vårdpersonal från anhöriga. 

Med förståelse menar jag att, forskning av kränkande karaktär från anhöriga mot vårdbiträden troligen 

kommer efter forskning på de äldre. Och forskning på de äldre är inte ett stort forskningsområde, idag. 

I denna studie tycker jag metoddelen är bristfällig. Jag skulle gärna vilja veta hur många personer i de 

olika grupperna som är inblandade. En brist i studien är också att man inte definierar begreppen skam, 

skuld och maktlöshet. 

 Den andra artikeln är av forskare Håkan Jönsson från Linköpings universitet och vald utifrån 

perspektivet av organisationens okunskap om minoritetsgruppers utsatthet av dåligt bemötande. 

Arbetslivsinstitutets forskare Eva Menckel och Annica Hultin sammanfattar forskning gjord på hur 

våld och hot mot vårdpersonal i Sverige ser ut. Dåligt bemötande (respektlöshet/kränkningar) mot 

vårdpersonal definieras med begreppet våld hos alla forskningsgrupper utom av Håkan Jönsson. 

 

Vårdbiträdet som offer, förövare och vittne  

Sandvide, Åström, Norberg och Saveman´s studie Violence in Institutional care  for elderly people 

from the perspective of involved care providers (2004), har haft som målsättning att beskriva 

våldsskeenden berättade av involverad vårdpersonal i ett perspektiv där vårdgivaren är offer, förövare 

och vittne. Få studier har gjorts där vårdgivare i våldshändelser själva varit inblandade och berättat, 

om skeenden eller gjort reflektioner. Det var därför denna studie gjordes, med mål att beskriva 

våldshändelser berättade av de inblandade vårdgivarna själva.    

   Våldet i studien är beskrivet som ett beteende som liknar ett avseende att döda eller göra illa genom 

till exempel slag och sparkar, uttal och görande saker på grund av ilska. I våldet ingår också 

anklagelser, beskyllningar, kränkningar och andra destruktiva handlingar. I artikeln skriver författarna 
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att våld är en vanlig del av det dagliga livet på institutioner för äldre i flera länder som England, USA, 

Canada, Tyskland och Sverige. Forskningen på detta våld är fortfarande i sin begynnelse och forskarna 

tillägger att, ämnet har fått en ökad uppmärksamhet under de sista åren (a. a.). 

   Svenska studier om våld på institutioner för omvårdnad av äldre är få och rapporterar de äldres 

missförhållande, och i synnerhet våldet mot vårdpersonalen. I studierna beskrivs de äldre som offer på 

grund av bland annat försummelse, isolering och kränkningar. När våldet från en äldre mot 

vårdgivaren beskrivs handlar det om sparkar, bett, nypningar och aggressivt beteende. Ett beteende 

som förklaras med att den äldre har sjukdomar och är försämrad kognitivt och kommunikativt, som 

bidragande orsak. När vårdgivaren var förövare var den bidragande orsaken stressfulla 

arbetssituationer, negativa attityder och utbrändhet (a. a.). 

   I Sandvide, Åström, Norberg och Saveman´s (2004) artikel tar man upp vårdgivarnas acceptans av 

våld i arbetet och säger att det kan vara en konsekvens av oundvikligt våld. Skeendet tillhör vardagen 

och accepterandet kan bottna i känslor av skam, skuld och maktlöshet. Vårdgivarna betonar att det är 

viktigt att ha rutiner för att genomföra sina arbetsuppgifter, därför att rutiner kan vara ett sätt att 

minska möjligheterna att våld ska äga rum. 

 

Organisationens ovetskap om tvivel och motstånd för etniska minoriteter  

Utlandsfödda vårdbiträden är en grupp av vårdbiträden som ökat. Med mitt sommararbete på ett 

äldreboende mötte jag många vårdbiträden som var utlandsfödda. Kunde det finnas problem i 

bemötandet från den äldre mot vårdgivare som var utlandsfödda och tillhörde en minoritetsgrupp, 

eftersom många äldre inte har erfarenhet av etnisk mångfald? Forskare Håkan Jönsson har gjort 

studien Is it Racism? Skepticism and Resistance Towards Ethnic Minority Care Workers Among Older 

Care Recipients (2007), som belyser organisationens okunnighet i minoritetgruppers utsatthet av dåligt 

bemötande.  

   Håkan Jönssons studie har undersökt förekomsten av tvivel och motstånd för kommunala 

äldrearbetare från utlandsfödda minoritetsgrupper i Sverige. Det är en kvalitativ forskningsintervju 

med 12 representanter från organisationer inom äldreomsorgen och tre kvalitativa forskningsintervjuer 

med omvårdnadspersonal, av etnisk minoritetshärkomst. Artikeln berättar om deras erfarenheter av 

fenomenet tvivel och motstånd för etniska minoriteter. De tolv intervjuade representanterna från 

organisationerna beskrev problemen tvivel och motstånd som sällsynta. De sade att det oftast förekom 

på grund av språk- och tillfälliga problem och hade en karaktär av rädsla för det okända, som skäl från 

en del äldre. Vårdarbetarna själva, av utländsk härkomst, beskriver problemet som mer förekommande 

och hårt. Speciellt de korttidsanställda som erfar många möten med vårdtagare som förstagången 

sammanträffande (a. a). 
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Särskilt våldsutsatta verksamheter och yrkesgrupper i svenskt arbetsliv 

Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor och Institutet bedriver på 

uppdrag av regeringen forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom hälsa och ohälsa. I 

Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverkets antologi bok Arbetsliv och hälsa 2004 är innehållet 

tvärvetenskapligt med författare från flera discipliner, och olika erfarenheter.  

   Ewa Menckel, forskare vid Arbetslivsinstitutet och adjungerad professor i folkhälsovetenskap vid 

högskolan i Halmstad samt legitimerad psykolog och specialist i arbetspsykologi, har tillsammans med 

Annika Hultin, beteendevetare och avdelningsdirektör vid Arbetsmiljöverkets organisatoriska och 

medicinska enhet, skrivit om arbeten med risk för våld och hot. Utifrån  

tillgänglig statistik beskriver de vilka verksamheter och yrkesgrupper som är särskilt utsatta i svenskt 

arbetsliv. De presenterar två rikstäckande forskningsprojekt inom branscher där hot och  

våld är vanligt. Den ena branschen är kommunalt vård- och omsorgsarbete och är den  

näringsgren som uppvisar flest anmälda arbetsskador, på grund av hot och våld. I denna bransch ingår 

yrkesgrupperna handläggare, specialister, föreståndare/arbetsledare, vårdare, vårdbiträden, 

undersköterskor och personliga assistenter. De mest utsatta är vårdbiträden och undersköterskor 

(Menckel & Hultin, 2004). 

   Hur anger man vad hot och våld i arbetet är? En definition av våld, som antogs av en expertgrupp 

tillsatt av Europeiska kommissionen 1995, omfattar både fysiska och psykiska kränkningar och har 

haft stor betydelse för en gemensam hållning när det gäller våld i arbetet. Den svenska 

arbetsmiljölagen innehåller ingen definition på våld men, Arbetsmiljöverkets allmänna råd har bestämt 

betydelsen av våld som allt från mord till trakasserier. I det rikstäckande forskningsprojektet om hot 

och våld mot personalen inom kommunal vård och omsorg, definieras våldet som både verbal och 

fysisk aggression. ”Våld är ett obekvämt ämne” och väcker skuld- och skamkänslor som blir svårt att 

handskas med för både arbetsgivare, arbetsledare och medarbetare (a. a., s. 360).  

   Våld i arbetet är omfattande och vissa verksamheter är mer utsatta än andra. De kommunala vård- 

och omsorgsarbetena uppvisar flest anmälda skador på grund av våld och hot, och problemen 

förefaller betydande, ibland dagligen förekommande. Trots detta är kunskapen om våldet begränsat. 

Ett skäl är att våldet och hotet inte alltid anmäls eller dokumenteras och att ”forskningen inom området 

fortfarande är i sin linda” (a. a., s. 349). Men forskningen har också problem, bland annat med bristen 

på en konsekvent definition av våld i den vetenskapliga litteraturen och för lite av en helhetssyn som 

innefattar individ-, arbetsplats- och organisationsrelaterade faktorer. Även ”fler kunskapsöversikter 

med relevans för svenska förhållanden behövs” (a. a., s. 360).  

   Anställda inom särskilt boende, nattarbete eller oregelbundna arbetstider är yrkesgrupper som är mer 

utsatta för våld än andra grupper. Aggressioner mot personalen kom oftast från patienter eller 

vårdtagare, men mer än varannan handläggare (54 procent) hade utsatts för aggression av anhörig. 

Upplevelserna för vårdpersonalen av de olika psykiska reaktionerna som följd av vålds- och  
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hotincidenter var ilska, irritation, ledsamhet, frustration och hjälplöshet. Dessa upplevelser påverkade 

också personalen i arbetet med vårdtagarna. 55 procent uppgav att de i sitt arbete blivit försiktigare 

eller var mer på sin vakt, och nästan var fjärde individ kände mindre arbetsglädje. 

   Studiens resultat visar sammanfattningsvis att, hot och våld mot personal inom kommunal vård och 

omsorg ”har betydligt större omfattning än vad som kan ses i antalet anmälda arbetsskador i officiell 

statistik” (a. a., s. 351). Alla måste vara med och arbeta förebyggande med ett samarbete på alla nivåer 

som forskningsinstitutioner, tillsynsmyndigheter, arbetsgivare, anställda med flera (a. a.). 

Sammanfattningsvis kan man säga att anställda i organisationer inom kommunal vård och omsorg 

måste inneha kurage, att utveckla och fokusera på att våga identifiera och uttala våld som arbetsskada. 

Mycket handlar om kunskapsbrist i organisationen. En avsaknad av kunskap att människovärdet, alla 

människors lika och höga värde, är det synsätt och princip som ska gälla på arbetsplatsen. En viktig 

princip och kunskap som kan förstärka modet att våga anmäla och uttala sig. Organisationen måste 

proritera dialog och kommunikation inom organisationen för att kunna skapa en gemensam 

värdegrund.   
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TEORETISKA PERSPEKTIV 

Min uppsats handlar om människor i en profession med arbetsuppgifter som kräver omsorg och 

omvårdnad i en kommunal förvaltning, en samhällsorganisation med formell politisk ledning. Här bör 

anhöriga och profession ha en gemensam värdegrund och människosyn för att kunna respektera och ha 

utbyte av varandra inom det särskilda boendet, för den äldres bästa. Detta kräver att man 

implementerar, förverkligar och genomför en gemensam värdegrund och människosyn i hela 

organisationen och med de anhöriga. Utifrån forskning och litteratur bekräftas mina intervjupersoners 

upplevelser, att även anhöriga kan utsätta vårdbiträden för våld. 54 % av handläggarna för bland annat 

vårdtagare i särskilt boende har utsatts för våld av anhörig. I Menckel & Hultins  (2004) redogörelse 

om  särskilt utsatta i svenskt arbetsliv där hot och våld är vanligt, rapporteras att  kommunalt vård- och 

omsorgsarbete har flest anmälda arbetsskador, och vårdbiträden och undersköterskor är de mest 

utsatta. I detta rikstäckande forskningsprojekt påpekas att ”våld är ett obekvämt ämne” som väcker 

skuld- och skamkänslor och som blir svårt att ansvara för. Svårt både för arbetsgivare, arbetsledare 

och medarbetare. Trots att våldet kan förekomma dagligen är kunskapen om våldet begränsat. Skälen 

kan vara att våldet inte alltid anmäls, dokumenteras och att ”forskningen inom området fortfarande är i 

sin linda”. Även forskningen har problem, ”fler kunskapsöversikter med relevans för svenska 

förhållanden behövs”. I Håkan Jönssons forskningsintervju i studien  Is it Racism? Skepticism and 

Resistance Towards Ethnic Minority Care Workers Among Older Care Recipients (2007) bekräftas att 

kunskapen om tvivel och motstånd för etniska minoriteter hos den äldre vårdtagaren är knapp. 12 

representanter för sina organisationer skildrar här problemet tvivel och motstånd som sällsynt, medan 

vårdbiträdena själva av utländsk härkomst är av motsatt uppfattning. Kommunikationen i 

organisationerna är ett tydligt problem. När vårdbiträdet också har vissa svårigheter med det svenska 

språket blir kommunikationsproblemet självklart större och en faktor till i kunskapsbristen om våldet. 

 Fenomenet, att personal upplevt sig respektlöst behandlade/kränkta av en anhörig och hur de hanterat 

situationen, vill jag förstå på individnivå (mikronivå) utifrån en beskrivning av 

människovärdesprincipen, utilitaristisk konsekvensetik modifierad med skademinimerings- och 

ansvarsprincipen samt KASAM. Förståelsen för hur fenomenet kan existera inom organisationen sker 

på mesonivå genom ett makt- och organisationsperspektiv samt kommunikativa strategier. De 

teoretiska perspektiven jag valt för min förståelse presenteras först på mikronivå följt av mesonivå. 

    

Människovärdesprincipen 

Mikronivå 

Människovärdet i svensk lagstiftning beskrivs och utgör grundvalen för de individuella fri- och 

rättigheterna i Lag (2002:903) Regeringsformen (RF) 1 kap. 2 §:  

Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde  

och för den enskilda människans frihet och värdighet.  
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   Man bör se människovärdet som grundläggande för livet och att alla människor har lika värde. När 

vi ska handla i olika situationer räcker det inte med bara människovärdesprincipen för att handla rätt 

men, tillsammans med en utilitaristisk konsekvensetik som tar hänsyn till alla berörda, blir 

människovärdesprincipen användbar. Människovärdesprincipens giltighet är bland annat 

kvalitetshänvisande och erfarenhet av/reaktion på kränkningar (Blennberger, 2005).  

   Bemötandet har en stor betydelse i en yrkesutövning och är både attityd och handling, där respekt för 

den andre är bemötandets startpunkt. Respekt är hänsyn och artighet med ett sätt av värdighet, 

saklighet, opartiskhet och tydlighet. Det krävs i alla samhälleliga verksamheter och som vi aldrig har 

rätt att brista i för en annan person, inte i någon situation. Jämlikheten är en dimension av respekt, och 

som är särskilt viktig för en makthavare att ha. Det innebär att ha en inställning till den andra som en 

likvärdig person, en verklig person. Vänliga ord, tillit och empati som uppmärksamhet och medkänsla 

behövs också i ett bemötande. Att vi ser den andre, är närvarande och kan visa medkänsla i situationer 

som kräver det (a. a.). 

   Bemötandet var en beskrivning på hur ett vårdbiträde med en bra grundinställning och attityd  

ska uppträda. Är det andra regler som gäller för de anhöriga, i deras bemötande av vårdbiträden?  

 

Utilitaristisk konsekvensetik med skademinimerings- och 

närhetsansvarsprincipen 

Mikronivå  

Som grund för välfärdspolitiken under 1900- talet är utilitarismen sannolikt den mest diskuterade 

teorin (ideologin/filosofin) med mycket stort inflytande, både praktiskt och teoretiskt (SAOB, 2008). 

”Teorin innebär att den handling eller regel är rätt som sammantaget ger de bästa konsekvenserna med 

hänsyn till samtliga personer som berörs” (Blennberger, 2005, s. 70). Med det menas att man gör en 

värdebedömning och en sannolikhetsbedömning, som handlar om avvägningar mellan olika möjliga 

eller sannolika effekter, för olika personer. Den enskilda människan eller lilla gruppen kan då drabbas 

och lida svårt, eftersom en handling är rätt så länge resultatet av den är fördelaktig för flertalet (a. a.). 

      Blennberger (2005) talar om hur man kan komplettera eller modifiera utilitarismen med principer 

som tar hänsyn till möjliga drabbade. Det är skademinimeringsprincipen och närhetsansvarsprincipen. 

När det gäller skademinimeringsprincipen ska den föras på tal även om bara en person är drabbad, 

eller riskerar att inte få vissa rättmätiga (lagliga) behov uppmärksammade. Närhetsansvars- eller 

närhetsprincipen innebär att vi särskilt ska tänka på den eller de som står oss nära. Som handlingsregel 

är principen bra när vi är osäkra på konsekvenserna men, där vi har en social grundsituation av 

närhetsansvar. Principerna kan förklaras som direkta uttryck för utilitarismens uppfattning, om 

bedömningen av de sammantagna konsekvenserna blir allra bäst för dessa grupper eller enskilda (a. 

a.). 
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Kasam 

Mikronivå 

Aaron Antonovsky, amerikansk-isralelisk sociolog, var den som under 1970-talet utvecklade 

begreppet KASAM, som är en förkortning av känsla av sammanhang. KASAM betyder  

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Jag har valt hans bok Hälsans Mysterium (2005) 

(orginalutgivningsåret 1987) för förståelse på individnivå, varför vårdbiträdena handhar kränkningarna 

som de gör.                     

   Meningsfullheten i KASAM handlar om viktigheten för människan att få vara delaktig och medverka 

i vardagen, få livserfarenhet och uppleva en känslomässig mening och betydelse med kraven i livet. 

Meningsfullheten är drivkraften och har en känslomässig betydelse i livet, inte enbart i kognitiv 

mening. Det innebär bland annat att, när människan stöter på svårigheter eller påtvingas eländighet 

drar sig inte person undan, utan vill utmana och möta problemet. Det blir för  

personen meningsfullt att klara av situationen och komma igenom problemet (Antonovsky, 2005).  

   Begripligheten är viktig för att människan ska kunna uppleva yttre och inre stimuli och syftar på  

i vilken omfattning man till exempel upplever den information man får som logisk och tydlig. En  

person med hög känsla av begriplighet känner en förutsägbarhet. Den blir inte överraskad negativt 

utan kan ta hand om situationen och förklara den, framför allt för sig själv (a. a.). 

   Hanterbarheten handlar om upplevelsen av att det finns tillgångar inom och utanför en själv. Att 

man kan möta de krav som ställs med hjälp av de resurser som finns till ens förfogande. Det som står 

till ens förfogande syftar bland annat på vänner, kolleger. De med hög känsla av hanterbarhet upplever 

inte sig själva som offer för omständigheterna, inte heller orättvist behandlade (a. a.). 

 

Makt- och organisationsperspektiv 

Mesonivå 

För makt- och organisationsperspektivet har jag valt litteraturen Nya perspektiv på organisation och 

ledarskap, av Lee G. Bolman och Terrence E. Deal (2005). 

   ”Etik måste till syvende och sist förankras i själen, det vill säga organisationens upplevelse av  

sig själv och sina djupaste övertygelser och värderingar” (Bolman & Deal, 2005, s.480). Cheferna som 

ledare bör agera som föredömen, hjälpa fram och stödja värden. De ska uppmuntra vårdbiträdena, 

hålla kvar tron på sig själva och hjälpa de som förlorat den. Rättvisa kan ledarna visa genom att 

konsekvent stärka de kränkta vårdbiträdena. Känslan av att få vara uppskattad och respekterad, gör att 

omsorgen växer. Det ger stora möjligheter för vårdbiträden att arbeta bra, effektivt och för hög kvalitet 

(a. a.). 

   Makt är bara meningsfullt i förhållande till andra och är därför ledarens uppgift att ha, och i balans. 

En ledare kan ge autonomi, självständighet inom vissa gränser och med sin makt ha möjlighet och 

förmåga att påverka andra, för att få saker och ting gjorda. När autonomi ges måste makt styra, annars  
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leder det till splittring och isolering. Makt utan autonomi leder till oordning och förtryck (a. a.). 

   Kommunikativa strategier har jag valt utifrån Trollestads litteratur Etik och organisationskulturer. 

Att skapa en gemensam värdegrund (2000). Med gemensam värdegrund menar Trollestad önskade 

centrala värderingar för individerna och verksamheten. Dessa önskade centrala värderingar ska 

bestämmas, urskiljas och tydliggöras i den rådande kulturen, diskuteras och kompletteras. Man ska 

engagera alla, i alla fall de flesta medarbetarna genom att ha öppna och reflekterande samtal. 

Trollestad (2000) har listat tio avgörande punkter i kommunikativ strategi för att skapa en gemensam 

värdegrund: 

 tydlig och begriplig information om ledningens avsikt 

 tydlig koppling till den vardagliga verksamheten 

 öppen process, inte konstruera ett nytt dokument 

 så många som möjligt i organisationen görs delaktiga 

 ledningen är konsekvent och trovärdig och själv deltar 

 chefer rustas för uppgiften 

 medarbetarna får feedback på de reflektioner och förslag 

 får tydliga konsekvenser av arbetet 

 integreras med andra kvalitets- och utvecklingsinsatser 

 blir en process som hålls levande 

I organisationer som arbetar med kommunikativ strategi har Trollestad (2000) iakttagit påtagliga 

effekter av värderingsarbetet efter en ganska kort tid. Medarbetarna har känt entusiasm och 

meningsfullhet i de dagliga rutinerna (a.a ). För att förklara utifrån de teoretiska perspektiven hur jag 

kan förstå varför vårdbiträdena upplever sig utsatta för dåligt bemötande från anhöriga, börjar jag med 

människovärdesprincipen som avstamp. Att känna till lagstiftningen som vägleder individen, den 

enskilde i sina fri- och rättigheter på sin arbetsplats bör vara ett incitament som uppmuntran till den 

enskilde, från den offentliga maktens ledarskap. Det skulle vara den absoluta början på att bekräfta alla 

människors lika värde. Odiskutabelt är att vårdbiträdena uppvisar och uttalar rädsla på grund av 

ledarskapets obefintliga bemötande av vårdbiträdet med respekt, värdighet- saklighet- opartiskhet och 

tydlighet.  Också ett obefintligt bemötande i jämlikhet. Vårdbiträdet Kim uttalar tydligt hur 

bemötandet från ledarskapet inte fungerar jämlikt och med respekt. Kims summering av att bli kränkt 

av en anhörig formuleras kort med att ”första gången är värst, andra hemsk men sen blir man van”. 

Det teoretiska perspektivet KASAM, känsla av sammanhang, förklarar vidare förståelsen varför 

vårdbiträdena inte har kunskap och existentiell identitet om och i sitt arbete. Delen meningsfullhet i 

KASAM är den stora drivkraften för att kunna utmana och möta hot. När vårdbiträdet bemöts av 

ledningen med obegriplig information och tystnad byts meningsfullhet ut mot rädsla, trots ansvaret 

och skyldigheten att visa respekt.  Vårdbiträdenas argument till att inte visa respekt är flera, att det inte 
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är någon idé att förmedla problem - kunden har alltid rätt - det är alltid personalen som har gjort fel – 

har inget val. Makten, ledarskapet kräver av vårdbiträdet i sin utövning självständighet och det kräver 

av ledarskapet inseende, kunskap och kommunikation för att utövas och det finns inte på detta 

kommunala äldreboende. 
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PRESENTATION OCH ANALYS AV EMPERI  

Mina intervjuer gav bilden av en yrkesgrupp som tyckte om sitt arbete och kände empati med de 

boende. De verkade ha hittat en roll, yrkesidentitet. Det jag upplevde mest påtagligt, hos alla 

intervjupersoner, var rädsla. En osäkerhet att inte riktigt veta var de hade sig själva, tillsammans med 

sina arbetskollegor och ledning, samt en viss rädsla för anhöriga. Min första fråga till vårdbiträdena 

blev om det fanns speciella rutiner eller uppföljning på det de upplevde som dåligt bemötande från en 

anhörig? Svaret blev att det inte fanns. Begreppet dåligt bemötande blev av mina intervjupersoner i 

studien uttalat och karakteriserat som respektlöshet och kränkning.    

 Av de tre intervjupersonerna, plus vårdbiträdet som hoppade av, upplevde jag tre stycken som 

uppgivna inför att göra förändringar med det som inte kändes bra med anhöriga och arbetskollegor. 

Att det inte var lönt att yttra sitt missnöje. Jag upplevde deras självkänsla som låg. Problemet, att bli 

respektlöst behandlad/kränkt utan möjligheter och hjälp från organisationen/ledarskapet eller kollegor, 

gör att ärendet blir ”lagt i knäet” på det vårdbiträde som upplever sig kränkt. När man kränker någon 

tar man ifrån personen sin värdighet. Vårdbiträdet blir lämnad ensam och övergiven.    

   Mina intervjupersoner definierar jag med namnen Kim, Lee, Conny och intervjupersonen Karla som 

hoppade av samarbetet dagen innan intervjun skulle göras. Det är både män och kvinnor som är födda 

utanför och i Europa, och åldersmässigt lika. Namnen är fingerade. Analysen börjar med utilitarismens 

konsekvensetik på en grund av människovärdesprincipen som jag rubricerar Arbetskonsekvenser av 

hur organisationens arbete fungerar och därefter en analys med KASAM, med samma struktur. Dessa 

två rubriker har sin uppkomst ur intervjumaterialet för förståelse av den enskildes känsla/upplevelse i 

ett större sammanhang. Min utgång har varit att först ta reda på vad lagen säger om kränkande 

bemötande. Får man kränka ett kommunalanställt vårdarbiträde? Människovärdesprincipen utgår från 

lagen, Regeringsformen, som är stark gällande hur makten i samhälleliga arbeten ska agera, bete sig 

rörande människors fri- och rättigheter. Människovärdesprincipen tillsammans med utilitaristisk 

konsekvensetik som berör alla inblandade, ger mina intervjupersoner validitet till sina upplevelser. 

Mitt val av Kasam är för att förstå hur den enskilde tar ansvar, för sig själv och andra berörda. Tar den 

enskilde ansvar? Om inte, hur ser ansvarslösheten ut och varför? Under rubrikerna Makten, 

Organisationen och skyldigheten enligt miljölagen och Kommunikation i organisationen görs analysen 

med teoretiska perspektiv integrerat med empirin.    

   Under rubrikerna Arbetskonsekvenser av hur organisationens arbete fungerar och KASAM sker 

analysen i två delar där jag inleder styckena med teori, därefter ett stycke empiri med flera citat och 

avslutningsvis teoretiska perspektiv och egen diskussion. Detta görs genomgående för varje 

intervjuperson med start av intervjuperson Kim, Lee, Conny och en mindre del av intervjuperson 

Karla.  

 

26 



Arbetskonsekvenser av hur organisationens arbete fungerar 

Med detta teoretiska perspektiv vill jag nå förståelse av arbetsreglernas konsekvenser för 

vårdbiträdena. Etikens tre etiska grundfrågor är människans värde, vad som gör en handling, regel 

eller struktur rätt och hur jag bör vara och vilket ansvar jag har som handlande medmänniska.   

Människovärdesprincipen innebär att alla människor har ett lika och högt värde oberoende av status, 

samhällsnytta, ras och kön. Det innebär respekt och ansvar för allas och vårat eget liv och att bedöma 

och välja rätt handling eller regel utifrån människovärdesprincipen. Utilitarismen säger att vi bör inte 

bara gynna oss själva och närstående. Vi ska också ta full hänsyn för obekanta och till och med 

fienden, vid bedömning av konsekvenser (Blennberger, 2005). 

 

Kim berättar om kommunen som skickat en person för att samtala med personalen, när det gått för 

långt med den anhöriges respektlösa beteende mot personalen. Kim talar om rädsla för den anhörige 

och säger: - ”Jag brukar inte säga det om folk men den personen var man rädd för”. Jag som 

intervjuare frågar om personalen har uppföljning eller dokumenterar händelser när de blir kränkta av 

anhöriga? Kim svarar: - ”Det finns ingenstans där jag kan skriva om hon hoppar på mig”, och tycker 

att ett sådant system borde finnas och att det borde finnas någon att tala med. Konsekvenserna av att 

ha blivit kränkt hela tiden gör att ”man ger upp till slut”, säger Kim. ”Man känner att det finns 

ingenting att göra”, och förklarar vidare att ”första gången är värst, andra hemsk men sen blir man 

van”. 

   När man bestämmer handlingar, verksamheter och regler blir den viktigaste frågan vad som händer 

med människan. Det visar att vi är intresserade av konsekvenserna för berörda människor. 

Konsekvenserna av människovärdesprincipen ger giltighet åt värden och normer som till exempel 

rättvisa, rättigheter och uppmärksamhet på människans väl. När organisationen bara bemödar sig 

intresse att se till nyttiga prestationer hos Kim, saknar dennes liv värde. Kim är förutsättningslöst 

värdefull som människa med upplevelser. (Blennberger, 2005).  

 

Intervjupersonen Lee går fortfarande vid tid för intervjun och funderar på varför den anhörige inte 

ville prata med denne. Konsekvenserna av upplevelsen uttalar Lee med att ”kunden alltid har rätt” och 

att ”sånt här ska man ta”, och det gjorde att Lee gick till arbetet och mådde dåligt. Tankarna som Lee 

fick på sitt arbete var ”åh, jag skulle inte vilja träffa den där anhörige, jag vill att hon ska komma på 

besök under mina lediga dagar”. När jag som intervjuare frågar om Lee har släppt händelsen blir 

svaret ja, men att tankarna fortfarande finns kvar och Lee avslutar med att säga: - ”Men jag känner mig 

oskyldig”. 

   Med en utilitaristisk bedömning med preciseringsreglerna skademinimeringsprincipen och 

närhetsansvarsprincipen, räknar vi med att det kan finnas situationer som inte bara handlar om 

sammanlagda bästa konsekvenser. Vi tittar också efter enskilda personer, drabbade eller som behöver 
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stöd. Med närhetsprincipen finns ett särskilt ansvar för personer, personligt eller professionellt, vars 

intressen ska uppmärksammas i första hand vid en bedömning. När Lee uttalar sig om att känna sig 

”oskyldig”, upplevs ett försvar mot de normer/riktlinjer denne uppfattar som gällande i sin 

yrkesutövning. Organisationen har inte tydliggjort för Lee vilka värderingar som gäller inom det 

särskilda boendet. Lee ska ha kunskap och existentiell identitet om och i sitt arbete (Blennberger, 

2005).  

 

Conny säger sig arbeta efter den boendes autonomi, att själv få bestämma hur och vad den önskar. På 

intervjufrågan om Conny säger till en anhörig, i en situation där en boende tycker annorlunda än den 

anhörige, svarar Conny: - ”Ja det gör jag faktiskt”, men tror inte det är vanligt att kollegorna vågar 

göra det. Conny tar upp etniska kulturella problem som en konsekvens för att vårdpersonal inte vågar 

säga ifrån mot anhöriga, och kommer in på deras ”uppfostran” att se på en äldre. Att de inte säger 

emot en äldre. Ett annat argument Conny uttalar för att personalen inte säger ifrån till anhöriga är att 

det är en rik kommun de arbetar för, och ”eftersom de är rikare än vi som jobbar, naturligtvis”.  

   I mänsklighetens historia har de flesta etiska övertygelser och system, haft och har, en religiös 

kontext. Etisk övertygelse kan komma från religion, men religiösa övertygelser kan inte betraktas som 

slutargument i en allmängiltig etisk diskussion (Blennberger, 2005). Den boendes autonomi ska alltid 

gälla och värnas om oavsett kulturella, religiösa och anhörigskäl. ”Verksamheten skall bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.” Detta är lagstadgat i Lag (2001:453) 

Socialtjänstlagen 1 kap.1§ (portalparagrafen). Om enheten på det särskilda boendet tillsammans 

kommer fram till en gemensam värdegrund och människosyn med gemensamma regler, skulle 

förutsättningar för en god arbetssamverkan med lika arbetssätt finnas. Att då hänvisa till etnisk 

kulturell bakgrund som Conny gör blir svårt. Lika svårt blir det motsatta, att hänvisa sitt utformande 

av arbetet till etnisk kulturell bakgrund. 

 

Intervjuperson Karla är vårdbiträdet som hoppade av intervjun dagen innan, och som beskrivs under 

stycket avgränsning och urval. Karla har gett mig som intervjuare förståelse för hur dåliga 

konsekvenser kan se ut om en organisation inte ser till den enskilde. Karla har varit utsatt för 

respektlös behandling av en anhörig, och som jag förstår har personal och ledning känt till detta men, 

ingen har tagit Karla på allvar. Karla förklarar upplevelsen av kränkningen från den anhörige som ”ett 

sår i hjärtat” och tror att känslan aldrig kommer att försvinna. I Karlas fall har problemet med 

kränkningen också övergått i rädsla för att bli igenkänd av sina medarbetare. Karla upplevs som 

dubbelt kränkt. Först kränkt av en anhörig och sen kränkt av kollegor.  

   Utilitarismens konsekvensetik innebär att man gör en värdebedömning och en 

sannolikhetsbedömning och handlar därefter så att effekten blir gynnsam för alla berörda. Då är 

handlingen rätt. Om organisationen modifierar utilitarismen med skademinimeringsprincipen,  
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drabbas/riskerar inte enskilda eller ett fåtal vårdbiträden att få sina rättigheter uppmärksammade 

(Blennberger, 2005). 

 

Meningsfullhet-Begriplighet-Hanterbarhet  

Meningsfullheten menar Antonovsky (2005) handlar om viktigheten att vara delaktig, känna 

känslomässig innebörd med kraven i livet. Det betyder att konfrontera och utmana ett känslomässigt 

problem genom att, söka meningen och göra sitt bästa med värdigheten i behåll. 

 

Kim berättar om en anhörig som var ”mycket” respektlös och berättar vidare att personalen, på grund 

av den anhörige, ”ropade mycket på hjälp men det hände inte mycket”. När den anhörige blev anmäld 

av en annan anhörig och denne ”körde lite hårdare på”, som Kim uttryckte det, fick den boende flytta. 

Den anhörige fick flytta sin mor till ett annat boende, på grund av den anhöriges dåliga beteende. Kim 

berättar att den anhörige även kränkte enhetschefen och en sjuksköterska. Ledningen tog in en 

utomstående från kommunen för att tala med personalen om det de blivit utsatta för. När Kim redogör 

om personen från kommunen finns ingen tydlig medvetenhet hos Kim vem personen var, vilka 

kunskaper den hade och vad personen egentligen talade om. Kim säger: - ”Vi hade en gång en sådan 

här som kom från kommunen, en psykolog eller… jag vet inte vad det var för någonting, som pratade 

med oss”.  

   Begripligheten är viktig för att det som inträffar ska vara förståeligt och upplevas som ordnat, 

strukturerat och tydligt för att individen ska förstå sin omvärld. En kognitiv förmåga, stabil förmåga 

att värdera och avgöra sin verklighet (Antonovsky, 2005). Här har man från organisationen och 

ledningens sida inte uppmärksammat och deltagit i processen för att hjälpa personalen med problemet. 

Kim har inte intellektuellt, varken känslomässigt eller förståndsmässigt, fått någon hjälp. Denne vet 

bara att det var någon från kommunen som pratade, och kan inte nämna någonting om det som sades. 

Kim upplevs som förbryllad över personen från kommunen. En person som Kim upplevde var utan 

namn och inte visste ”vad det var för något”. Otvivelaktigt är att Kim inte begripit någonting om 

problemets varande och varför, eller om problemlösningen. Var huvudsyftet för den inkallade 

personen från kommunen att se till att vårdpersonalen inte skulle förstå problemet, hur det uppstått, 

fanns och varför det skulle lösas? I så fall lyckades uppdraget. 

 

Intervjuperson Lee löste sitt anhörigproblem genom att minska hjälpen till den boende för att Lee inte 

vågade hjälpa, på grund av den anhöriges beteende. Här hade den anhörige plötsligt en dag upphört att 

känna vid Lee, efter ett års bra kontakt. Den anhörige vände sig istället till andra i  

personalen, med vänlighet och glädje. Ingenting om problemet nämndes av kollegor, anhörig  

eller den boende. Ingen ville vara känslomässigt delaktig med Lee. Om begripligheten säger Lee:  

   Jag fortsatte att undra vad det var, hela tiden. Så funderade jag om hon kanske hade hört någonting  
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 som jag inte vet. Kanske är det mina arbetskamrater som har sagt någonting om mig, som jag inte vet?  

   Jag går fortfarande och funderar varför hon inte ville prata med mig, denna anhörige. Kanske chefen  

   vet någonting som jag inte vet? 

.  

Varför Lee inte kontaktade chefen med sitt problem, förklarade Lee med att ”kunden har alltid rätt”. 

Upplevelsen av att chefen står på den anhöriges sida är väldigt stark hos Lee, och argumenterar med 

att ”det är alltid personalen som har gjort fel”. – ”Jag har inget val”, säger Lee. 

   Att tolka symboler och tecken, ordval och kroppsspråk blir av stor betydelse när man vill veta och 

förstå situationer. Det tar man till när man inte får en öppen och ärlig information. Information är en 

större trygghet än att inte förstå, eller veta en situations allvar. Om det finns gemensamma värderingar 

i arbetsgruppens sociala relation och normativa förväntningar, blir gruppen medveten om sin miljö och 

får feedback, gensvar (Antonovsky, 2005). Lee blir kränkt en gång till när ingen bryr sig, varken 

kollegor eller ledning. Ledningen har möjligen inte vetskap om det inträffade, eftersom Lee inte ansåg 

det var någon idé att förmedla problemet till dem. Lee var mycket bestämd över vilka regler ledningen 

hade, beträffande anhöriga. 

 

Intervjuperson Conny är noga med att berätta för chefen om något i arbetet upplevs obehagligt, även 

kollegiala problem. Conny kallar det för skvaller och säger: - ”Därför har jag nu börjat springa ner till 

chefen och skvallra”. Conny hänvisar till ett kommunikativt problem med en av de ”många utländska 

tjejerna”. Conny tycker att det nu finns många med språkproblem och säger: - ”Då blir det hela tiden 

fel i kommunikationen och därför har jag börjat med det, att springa till chefen”. Problem med 

anhöriga har Conny inte haft men, en bit in i intervjun framkommer problem med både anhöriga och 

boende. Ett av problemen krävde inkoppling av både enhetschef, sjuksköterska och arbetsterapeut. Det 

var en händelse där Conny blev fysiskt skadad ”med mening” av den boende, och efter det ansatt av 

den anhörige med ett ständigt hot om anmälan till tidningen Expressen, för dålig omsorg. - ”De var 

emot all personal, att vi inte förstod”, säger Conny och tillägger att de anhöriga tycker att de är 

”mycket smartare än alla andra och tänker inte lyssna på dig, kom inte och tro att du är någonting”. -  

”Så där stångar vi oss blodiga”, säger Conny. Conny känner det meningsfullt att gå till chefen med 

problem och känner ett stort stöd hos denne. Conny berättar om en händelse där Conny titulerats som 

”hemtjänstbiträde” av en anhörig och då upplevt en maktsituation. Som intervjuare frågar jag om 

Conny gick till chefen med detta?  – ”Ja, det var jag tvungen till”, svarade Conny. – Vad sade chefen? 

Conny svarar: 

                Skönt att du sade det här. Att du kom först nu, så vet jag om det här. Och naturligtvis tror  

                ju på mig, och ifrågasatte inte någonting om vad jag säger, eller sade vad gjorde du då, vad  

                sade du då, eller hur kommer det sig att det blev så här då, eller… ingenting sånt alls. Det  

                kändes ju skönt. 

 

    En individ med högt självförtroende har i många sammanhang en tilltro till sig själv och sin förmåga  
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att hantera svårigheter. Den ser sin omgivning som hanterbar och upplever sig ha resurser att möta de 

krav som ställs. I bästa fall kan det vara så att förhållanden eller situationer som skulle kunna ses som 

svårigheter, i stället upplevs som utmaningar och utifrån det får en meningsfullhet. Ett starkt KASAM 

hos en individ anger troligen en stimulis/retning som icke-stressande, ofarlig eller betydelselös 

(Antonovsky, 2005). Conny upplevs inte lita på sin omgivning, och meningsfullheten för Conny på 

arbetet är chefens bekräftelse. 

 

Problemet som Karla utsattes för av en anhörig har blivit ett kollegialt problem, också. Karla upplevs 

sakna resurser, bland annat kollegor som är stödjande i svårigheter. Karla säger sig vara ”rädd för att 

bli igenkänd” om anhörigproblemet skulle läsas av någon personal. En annan anledning för Karla är 

”det turbulenta arbetsklimatet som råder på arbetsplatsen just nu”. 

   Om hög känsla av hanterbarhet finns hos en person säger Antonovsky (2005) att personen inte 

upplever sig själv som offer för omständigheterna, inte heller orättvist behandlad. Ett oroligt 

arbetsklimat blir ännu en omständighet för Karla, att inte låta sig intervjuas och berätta om sin 

upplevelse om en kränkande anhörig.   

 

Makten, organisationen och skyldigheten enligt miljölagen  

En organisation kan betraktas som ett monument över människors möjligheter med gemensamma 

värderingar, åsikter och traditioner. Organisationen måste få individerna att uppleva att den gör något 

som är värt att göras. Arbetet har betydelse, men hur arbetet uppfattas och förstås har större betydelse 

(Bolman & Deal, 2005). Blennberger (2005) talar om organisationens själsidentitet, dess hörnstenar. 

Dit hör att ha en djup känsla för vem vi är, vad vi bryr oss om, tycker och tror på (a. a.). Bör 

människors gemensamma möjligheter speciellt innefatta att förhindra anhöriga med 

respektlöst/kränkande beteende? 

   Både intervjuperson Lee och Karla uttalar en klar upplevelse av att kollegor varit medvetna om att 

de blivit utsatta för något de båda mådde mycket dåligt av. Lee´s upplevelse av att bli ignorerad av 

både anhörig och kollegor som inte ville vara känslomässigt delaktiga, uttrycker funderingar att kanske 

arbetskamraterna sagt något. Att arbetskamraterna implicit kunde ha talat illa om Lee. Jag upplever att 

arbetsgrupperna på det särskilda boendet har sina egna normer och moral, som styr deras sätt att 

handla. Personalen blundar för kränkningar och moralen försvagas. Det kan dock inte fråntas att de 

alla har ett personligt ansvar. Claes Trollestads (2000) studier av organisationers värderingsarbete 

framhåller inte bara kundens nödvändighet av tillit till organisationen, utan också medarbetarnas tillit 

till organisationen. Trollestad skriver att utan tillit frodas manipulation, dolda agendor och rädsla för 

att göra misstag.  

   Sandvide, Åström, Norberg och Saveman (2004) tar upp vårdgivarnas acceptans av våld i arbetet 

och säger att det kan vara en konsekvens av oundvikligt våld och att accepterandet kan bottna i känslor  
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av skam, skuld och maktlöshet. Arbetslivsinstitutet (2004) talar om våld som ett obekvämt ämne med 

skuld- och skamkänslor, som blir svårt att handskas med för både arbetsgivare, arbetsledare och 

medarbetare.  

   Sverige har inom äldreomsorgen ett stort antal utlandsfödda medarbetare och de flesta är födda 

utanför Europa, enligt statistik från SKL (2008). Minoritetsgrupper som kan ha svårt att både förstå 

och tala svenska. Håkan Jönssons (2007) forskning visar att organisationer inom äldreomsorgen har 

dålig insikt i dessa gruppers arbetssituationer. Enligt intervjuperson Conny är det konsekvenser av 

etniska minoritetsgruppers kulturella problem som gör att vårdpersonal inte vågar säga ifrån, mot 

anhöriga. Hur diskuterar man i organisationen om att ge information i värderingar till en grupp med 

annan kulturell bakgrund? Ett värderingsproblem finns om vårdpersonalen inte handlar efter den 

autonoma äldres önskemål. 

   Makten att kunna styra har chefen bara om organisationen högre upp i hierarkin, på det politiska 

planet, tar ansvar för att strategier och taktiker kan genomföras vid konflikter (Bolman & Deal, 2005). 

När det gäller vårdbiträden som utsätts för respektlöst beteende av anhöriga, har hela organisationen 

skyldighet att följa Arbetsmiljölagen (1977:1160) och AFS (1993:17). Arbetsledarens möjligheter att 

fullfölja sin uppgift att förhindra kränkningar mot personalen, beror på om organisationen tar ansvar. 

Organisationen måste klargöra miljöfrågorna och ge arbetsledaren befogenheter i sin roll, enligt AFS 

(1980:14) allmänna råd. Lagar ska följas och är bra som stöd men, är det viktigt att en organisation 

som representerar omsorg speciellt beaktar rättvisa och gemensamma värderingar, därför att det är rätt 

i sig? Har organisationen utrymme att skapa tillit och förtroende genom diskussioner, kritisk reflektion 

och tydligt ställningstagande för en gemensam värdegrund att personalen inte ska utsättas för 

kränkningar av anhöriga? Mina två intervjupersoner Lee och Karla bekräftar arbetssättet att inte tala 

eller uppmärksamma våld, när de båda uttalar att kollegor varit medvetna om att de blivit utsatta för 

något de båda mådde mycket dåligt av. För Karla blev upplevelsen så stark att Karla avböjde att vara 

med som intervjuperson. Jag finner deras acceptans av rådande arbetskultur som avtrubbande, där de 

som kollegor ska vara okänsliga och reaktionslösa inför varandra och där allmän tystnad ska gälla. 

Conny hänvisar också till kommunikationsproblem, mest med hänvisning till personal av utländsk 

härkomst där språkförståelsen är problemet. 

  

Kommunikation i organisationen 

Sannolikt är att, många yrkesverksamma människor aldrig skulle tolerera att bli kränkta i sitt 

arbetsutförande, och absolut inte av någon som står utanför organisationen, som till exempel en 

anhörig. Att inte heller föra en dialog med organisationen och chefen om kränkningen skulle  

troligen för dessa personer vara otänkbart.  

   Hur ser viljan ut till kommunikation och dialog hos de intervjuade, efter att de blivit kränkta av 

personer utanför organisationen? Intervjuperson Kim berättar om uppgivenhet att förmedla sig, Lee  
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talar om lönlösheten att kommunicera. Conny talar alltid med chefen när det inte känns bra och tycker 

att kommunikationen med många kollegor hela tiden blir fel på grund av språkproblem. Slutligen 

Karla som inte vågar kommunicera. 

   Trollestad (2000) skriver att en ekonomiskt sund och effektiv verksamhet kräver dialog och 

kommunikation inom organisationen, annars riskerar man ohälsa och oro bland personalen. Det finns 

även en risk för brist på personlig utveckling hos medarbetarna. Organisationen behöver en gemensam 

värdegrund, som formuleras av individerna med utgångspunkt från en gemensam vision. För att skapa 

det finns kommunikativa strategier som verktyg (a. a.). Hur för ledningen i organisationen på det 

särskilda boendet en dialog och hur kommunicerar de med de kränkta vårdbiträdena?  

   I en incident av kränkning mot vårdbiträden, tillkallades en person från kommunen för  

stödsamtal till personalen. Intervjuperson Kim uppfattade inte personens namn, tillhörighet och 

budskap. Trots stor rädsla hos intervjupersonen för den anhörige och många rop på hjälp, blev det 

ingen dialog vid stödsamtalet. En dialog hade utforskat och inbjudit personalen till samtal, 

kommunikation. Den hade gett Kim möjlighet att uttrycka sin osäkerhet och bristande tillit, efter att ha 

ropat på hjälp men inte blivit hörd. En dialog kräver ömsesidig respekt, en människosyn som försöker 

förstå och sätta sig in i andras förståelse (a. a.).  

Sammanfattningsvis visar min emperi olika aspekter av att befinna sig i en organisation, som anställd, 

som vårdtagare, som chef och som anhörig. Alla har olika beroendegrad och det råder olika 

maktförhållanden. Det verkar vara så att anhöriga kan öka sin makt på olika sätt, verbalt eller att 

genom att ha mer resurser (vid mening) låta klass påverka förhållandet till vårdbiträdet, den 

vårdtagande och den anhöriga. 
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DISKUSSION  

Denna studie har undersökt hur vårdbiträden upplever situationer där anhöriga har ett respektlöst 

förhållningssätt. Studien visar hur vårdbiträdena upplevt och hanterat situationen, och hur man kan 

förstå detta utifrån ett individ- och organisationsperspektiv. Resultatet blev en profession med 

upplevelser av rädsla, ensam- och övergivenhet från anhöriga, kollegor och organisation. De kränkta 

uttryckte rädsla för anhörig, rädsla för att bli oskyldigt dömd av anhörig och personal, uppgivenhet 

med ord att de stångar sig blodiga och sår i hjärtat. En grupp individer som upplevs vara utan hopp, 

energi och lust att kunna förändra sina arbetssituationer med anhöriga som kränker dem. 

   Alla människor har rätt till ett värdigt liv, inbegripet anhöriga och vårdbiträden, med respekt för dens 

integritet. Kränkningar av en persons psykiska integritet innehåller bland annat förnedring, 

diskriminering och indoktrinering (Ne, 2008). Hur ser värdighetsaspekterna ut i relation till de 

intervjuade (integritets) kränkta vårdbiträdena?  

   Jag uppfattar de intervjuade vårdbiträdenas upplevelser av de personliga kränkningarna som en stark 

negativ känsla av hot, en rädsla. De anhöriga har tagit sig tillåtelse att inskränka och hota 

vårdbiträdenas självbestämmande och frihet, som strider mot människovärdesprincipen och dennes 

rätt till ett värdigt liv (Blennberger, 2005). Även organisationens tillvägagångssätt, att inte hörsamma 

personalens rätt till integritet utifrån människovärdet genom saklig och öppen observans, kränker 

deras integritet. Hur skulle organisationen agera om kränkningarna var åt det motsatta hållet? Att det 

var vårdbiträdena som slutade tilltala de anhöriga samt vände de ryggen till, pekade ut den anhörige 

utan grund med generande uppgifter inför en annan anhörig, sårade med ord som värker i hjärtat, 

bemöter den anhörige med hierarkisk under- och överordning där den anhörige upplever sig 

rangordnad som mindre vetande och utan legitimitet?   

   Jag upplever organisationen som oförstående. Att den inte kan se sin egen roll, möjliga 

handlingsalternativ samt inte ser ett meningsfullt mönster i att stävja respektlöst beteende från 

anhöriga. Meningsfullhet är viktigt för organisationen att känna. Det handlar om att den ska vara 

delaktig och känna känslomässig innebörd med vårdbiträdenas utsatthet i deras arbete (Antonovsky, 

2005). En allvarlig kränkning är att organisationen inte visar solidaritet med professionen, när den 

förvägrar vårdbiträdena rätten till delaktighet och demokratiskt inflytande. Detta sker genom att 

organisationen inte har en gemensam värdegrund. Demokrati är ett värde som innebär social 

delaktighet, där individens röst får höras och har betydelse i en verksamhet som står under politisk-

demokratisk ledning (Blennberger, 2005). En organisation utan mod att konfrontera en anhörig 

tillsammans med ett vårdbiträde med anledning av ett respektlöst och kränkande beteende, beror det på 

ett svagt KASAM i organisationen?  

   Med ett undantag hade alla vårdbiträden dold coping (undvikande beteende) som copingstrategi (hur 

de hanterade de kränkta situationerna). De lät bli att göra något åt problemet på grund av rädsla eller  
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upplevd uppgivenhet. De accepterar och går vidare. Varför? Bottnar det i känslor av skam, skuld och 

maktlöshet hos vårdbiträdena som Sandvide, Åström, Norberg och Saveman´s (2004) skriver om i sin 

artikel? Är det viktigt att organisationen tar reda på om det finns skuld, skam och maktlöshet hos de 

kränkta vårdbiträdena, hur det ser ut och varför det finns?  

      Litteratur, studier och artiklar har varit svårt att finna i detta ämne, respektlösa anhöriga. Är 

respektlöst/kränkande förhållningssätt av anhöriga mot vårdbiträden ett outforskat ämne? Enligt 

forskarlaget Sandvide, Åström, Norberg och Saveman (2004) och Arbetslivsinstitutet med 

Arbetsmiljöverket (Menckel & Hultin, 2004), är våld (respektlöshet/kränkningar) vanligt från äldre 

mot vårdbiträden. Kunskapen om våldet är begränsat, bland annat på grund av att man inte anmäler 

eller dokumenterar och forskar. Anhöriga som använder aggression (kränker) har mer än varannan 

handläggare varit utsatt för inom branschen kommunalt vård- och omsorgsarbete (a. a.). Beror det 

stora antalet drabbade handläggare på att de ska dokumentera sådana händelser? Detta krav har inte 

vårdbiträden. Kränkningar inom vården är i sin begynnelse, i sin linda säger de båda forskarlagen, och 

tillägger att våld är ett obekvämt ämne för alla inblandade parter.   

   Svenska samhälliga institutioner styrs av politiska system byggda på en utilitaristisk konsekvensetik 

som innebär ”att den handling eller regel är rätt som sammantaget ger de bästa konsekvenserna med 

hänsyn till samtliga personer som berörs” (Blennberger, 2005, s. 70). Jag har observerat problem i 

systemet där enskilda blivit drabbade. Etik är stort och därför väl användbart i både organisations-, 

ledar-, rollkonflikts- och individfrågor. Om vi ska bry oss om människors livsvillkor måste vi ha 

värden, normer och principer som ger bästa konsekvenser, och det ska gälla alla berörda. Rättvisa, 

humanitet, solidaritet och demokrati är värden och normer som ger bäst konsekvenser i form av 

livskvalitet och egenvärden (a. a.).  

   Respektlöst beteende/kränkningar från anhöriga mot personalen finns, och problemet har 

organisationen skyldighet att lösa enligt 18 § i Arbetsmiljölagen (1977:1160),  med 

tilläggsförordningen i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (1993:17) Kränkande 

särbehandling i arbetslivet. 

   Jag förstår av studien att det inte finns gemensamma gällande värderingar och människosyn på det 

kommunala särskilda boendet. Ett vårdbiträde pekar på kulturella och språkliga problem, i 

arbetsgruppen och arbetets utformande. Vårdbiträdet framhåller den etniska minoritetsgruppens 

kulturella förhållningssätt som ett problem när den inte säger emot en anhörig, när den anhöriges 

uppfattning inte stämmer överens med den boendes önskemål. Om personalen har bristfällig 

kommunikation mellan varandra och deras relation karaktäriseras av osäkerhet, kan det påverka de 

anhöriga negativt och bidra till respektlöst bemötande av vårdbiträdena? 

   Personal med etnisk minoritetshärkomst har ökat mellan år 2006 och 2007 inom äldreomsorgen 

(SKL, 2008). Håkan Jönssons (2007) forskning visar att personal och organisation inte har en 

samstämmig bild av arbetsproblem gällande motstånd och tvivel från den äldre, för denna  
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minoritetsgrupp. Kan det finnas tvivel och motstånd hos anhöriga för personal med etnisk 

minoritetshärkomst som kan bidra till att de kränker? Här finns också en tystnad inom organisationen, 

kollegor, ledning samt anhöriga efter att någon blivit kränkt. Lena Nivander Friström (2001) säger att 

ett bemötande med tystnad är ett av det mest raffinerade och sadistiska maktmedel som finns. Den 

yttersta konsekvensen av att bli kränkt och inte trodd är att man till sist ser sig själv som skyldig.  En 

försoningsprocess är inte ensidig och medlare krävs inte sällan för det.    

   Min studie visar brist på tillit, rädsla och uppgivenhet inför förändringar inom arbetsgruppen och 

organisationen. De intervjuade saknar någon att tala med om svårigheter i arbetsgrupps-, 

organisations- och anhörigproblem. Alla intervjuade visade medvetenhet om arbetssätten i sin 

verksamhet, både beträffande kvalitet och brister men, vilja och handling att förändra och aktivt söka 

lösningar stämde inte alltid överens. Det fanns inte tillräcklig med energi för det. Vårdbiträdena måste 

delta aktivt i problemlösningar, för att hitta lösningar till de problem som finns och problem som 

kommer. Det är ett ansvar de har i sin yrkesroll. Min förståelse är att personalen behöver tid till 

reflektion och diskussion med varandra för att utvecklas, hjälpa varandra, lära sig bemötande och hur 

man ska bli bemött.  

   Den politiska fokuseringen är stor på anhöriga inom äldreomsorgen. Uppmärksamheten på de 

anhöriga och deras rättigheter, åsikter, värderingar och betydelsen för kvaliteten för de äldre är bred. 

Det kan vara värdefullt att reflektera kring det som Socialstyrelsens slutrapport Äldreuppdraget 

(2000:4) kom fram till, att den offentliga äldreomsorgen börjat utgå från tillgängliga resurser 

(anhöriga) för sin verksamhet, inte efter de äldres behov (SoS, 2000).   Kan nedrustning inom 

äldreomsorgen och samhällets överförande av ökat ansvar på närstående vara en faktor att vissa 

anhöriga kränker vårdbiträden?  

   Forskaren Anna Whitaker tar i sin artikel Anhörigskap och anhörigstöd i särskilt boende (SoS, 2008) 

upp behovet av att fokusera på de anhöriga som en resurs, inte bara som omsorgsgivare (carer). Hon 

föreslår flera stödbehov för gruppen som till exempel kommunikation, ge anhörig information, 

bemötandets betydelse, bekräftelse och respekt. Detta för att behoven bland annat gynnar den äldre 

(SoS, 2008). Det finner jag som bra utgångspunkter för problemlösningar med kränkningar av 

vårdpersonal, och för att skapa gemensamma värderingar och människosyn.  

   Fokusering på äldre och anhöriga inom särskilda boenden är välkommet och behövligt. Det jag 

efterlyser är fokusering och belysning på vårdbiträdenas utsatthet av respektlöshet/kränkningar. Att 

personal utsätts för respektlöst beteende/kränkningar av anhöriga på sin arbetsplats måste 

organisationen och ledarskapet våga se och stävja. Utan vetskap och kunskap om vårdbiträdenas 

upplevelser med anhöriga, blir förutsättningarna sämre för ett gott samarbete mellan anhöriggruppen 

och vårdbiträdena. Dessa två grupper, anhöriga och vårdbiträden, bör ha ett gemensamt språk och 

förståelse utifrån en gemensam värdegrund som genomsyrar hela organisationen. Människovärdet är 

lika för alla. Genom att uppmärksamma närhetansvar/närhets- och skademinimeringsprincipen, kan  
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organisationen på det särskilda boendet få de sammantagna konsekvenserna att bli allra bäst för hela 

gruppen och de enskilda (Blennberger, 2005).   

   Avslutningsvis vill jag sammanfatta min förståelse av studien med att, ett fastställande av en 

gemensam värdegrund för vårdbiträdena (och de anhöriga) inom det särskilda boendet bör leda till bra 

samverkan och ett försvårande för en anhörig att kränka. Ärlighet och respekt för varandras känslor 

och ett egenansvar i organisationen, ledarskapet och arbetsgruppen kommer att speglas positivt mot de 

äldre. Ett vårdbiträde är en resurs för en anhörig, liksom en anhörig kan vara en resurs för ett 

vårdbiträde.  
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