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Abstract 

 

The purpose of this study is to illustrate how home care staff in Sweden experience the 

work with violence against elderly people in close relationships. In our earlier research, 

we can see that violence against elderly people in close relationships may be a public 

health problem as a result of the aging population. Research shows that there is an 

ignorance of violence against older people in close relationships and that this can be based 

on an ageism. Studies show that home care staff are an important factor in identifying 

domestic violence. Home care staff are in the elderly’s private home and may therefore 

discover the living conditions of the individual. The study is focusing on home care staff’s 

experience of addressing elderly victims of violence and experience of support from the 

organization. Through a qualitative method, we interviewed seven home care staff. The 

interviews were transcribed and coded for our results. The study has taken its theoretical 

point of departure in professional ethics as well as the home care staff’s discretion and 

ageism as a concept. Our study shows that it is important to have a common definition of 

violence for home care staff in order to address the problem and find appropriate action 

strategies. The result shows that violence has different meanings for our interviewees, 

which may affect the staff’s actions. It may therefore affect the support and efforts for the 

victims of violence. It is a sensitive problem for the staff to approach. Ethical dilemmas 

may also occur in relation to legislation. It appears that it is also important to have clear 

guidelines and knowledge for the staff to approach the issue.  
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1 Inledning 
Redan 1991 gav Regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av 

äldres hemsituation med vikt på övergrepp mot äldre i Sverige skriver Eriksson (2001, 

s. 10) i Ofrid - våld mot äldre män och kvinnor. I uppdraget ingick att analysera 

förebyggande insatser och belysa situationen för anhöriga som vårdar äldre. Äldre 

definieras i kartläggningen som individer över 65 år vilka i Sverige räknas som 

pensionärer. Socialstyrelsen vände sig i undersökningen till personal inom vård och 

äldreomsorg för att efterfråga deras erfarenheter i ämnet. Undersökningen visade att 

våld mot äldre sker och att det ofta upptäcks av hemtjänstpersonal (ibid.).  

 

Ofrid - våld mot äldre män och kvinnor är en av två stora omfångsundersökningar som 

genomförts i Sverige om våld mot äldre. Den är ett resultat av de statliga medel 

Brottsoffermyndigheten mottog 2001 i syfte att kartlägga problemet våld mot äldre 

(Eriksson 2001, s. 9). Den andra stora omfångsundersökning som genomförts i Sverige i 

ämnet är Ofredad som gjordes 2012 i Region Gotland. Den vänder sig till att efterfråga 

äldres erfarenheter av våld i olika former (Lindell 2013, s. 6). Resultaten av 

undersökningarna visar att äldre män och äldre kvinnor utsätts för våld i nästan lika stor 

utsträckning. Undersökningarna visar också att våldet oftast sker i hemmet där de 

vanligaste förövarna är en närstående, exempelvis en partner eller ett barn (Eriksson 

2001; Lindell 2013). 

 

Även om det gjorts undersökningar och kartläggningar av våld mot äldre i över 20 år 

anses det fortfarande vara ett växande problem, inte minst med tanke på den åldrande 

befolkningen (Socialstyrelsen 2018, s. 7). Med detta i åtanke och egna erfarenheter ifrån 

våld i nära relationer i hemtjänstarbetet, vill vi ta reda på hur personal inom hemtjänsten 

bemöter och hanterar våld mot äldre i nära relationer. 

 

1.1 Problembakgrund 

  

Våld i nära relationer klassas som en folkhälsofråga och ett samhällsproblem. De som 

omfattas av våld i nära relationer kan vara både män och kvinnor. Det förekommer inom 

både heterosexuella och samkönade relationer men våldet kan se olika ut. Kvinnor utsätts 

till exempel oftare än män för sexuellt våld av en partner. Kvinnor utsätts också för grövre 

samt upprepat våld av en partner (Socialstyrelsen 2016, s. 14). Nationella samordnaren 
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mot våld i nära relationer konstaterar att våldet kan leda till både fysiska och psykiska 

men för den våldsutsatta. Våldsutsattheten kan leda till psykisk och fysisk ohälsa som i 

längden kan innebära svåra sociala konsekvenser för individen i form av bland annat 

sjukskrivningar, svårigheter med ekonomi och boende. Utöver konsekvenser för 

individen kan våldet få stora samhällsekonomiska konsekvenser när individer inte kan 

arbeta på grund av fysisk eller psykisk ohälsa. Det tillkommer också samhällskostnader 

för stöd och hjälp till den våldsutsatta och våldsförövaren (ibid., s. 15).  

 

Ifråga om våld i nära relationer finns det särskilt sårbara grupper. Äldre personer kan 

tänkas tillhöra en sådan grupp på grund av den beroendeställning som kan finnas till den 

som utövar våldet (Brottsofferjouren u.å.; Socialstyrelsen 2016, s. 22). Våldet i en nära 

relation hos den äldre kan ha pågått i åratal innan personen går in i ålderdomen och det 

kan finnas en vanebild av våldet i vardagen. Våldet kan också vara en följd av en svår 

sjukdom vilken gett en alltför tung belastning på partnern som vårdar sin sjuka anhöriga 

(Ohlsson & Westerdahl 2010, s. 13). Arbetet mot våld i nära relationer tycks stanna av 

efter att individen fyllt 65 år, men våld mot äldre upphör inte efter 65 års ålder. Studier 

kring ämnet våld mot äldre än 65 år är få och det har heller inte riktigt lyfts fram inom 

vård och omsorg (Socialstyrelsen 2013, s. 8). Larsson (2014, s. 2) bekräftar att våld mot 

äldre inte är något som det talas så mycket om. Anledningen kan ligga i en ålderism vilket 

innebär att äldre personer ses som sin ålder snarare än som de individer de är. Det kan 

dessutom finnas en bild av ålderdomen som fri från våld samt en föreställning om att 

våldet kräver en fysisk styrka som äldre personer inte besitter (Larsson 2014, s. 2; 

Regeringens skrivelse 2016/17:10, s. 37). Våld mot äldre har dock både i Sverige och 

internationellt påtalats som ett växande problem (Socialstyrelsen 2013, s. 8).   

  

Det finns ett stort mörkertal vad gäller anmälningar om våld i nära relationer då någon 

som är våldsutsatt kan känna ovilja att anmäla eller överhuvudtaget prata om våldet. 

Våldsutsattheten kan upplevas som skamlig och vara extra känslig när förövaren är en 

närstående och våldet sker i hemmet, även hos våldsutsatta individer över 65 år 

(Socialstyrelsen 2013, s. 18). Det kan också tänkas finnas en rädsla i vad som kommer 

hända med förövaren som grundar sig i omtanke eller vad som kommer hända med en 

själv om det inte finns någon annan kvar i livet i ens närhet. Ohlsson och Westerdahl 

(2010) skriver om svårigheten att upptäcka våld mot äldre. Dels kan äldre människor leva 

ett isolerat liv där deras beroendeställning till våldsutövaren försvårar möjligheten att 
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söka hjälp. En våldsutsatt äldre kan ha en sjukdom som försvårar för personen att 

kommunicera sin situation. En tredje svårighet ligger i att eventuella blåmärken, smärtor 

eller sömnsvårigheter som beror på våldsutsatthet kan uppfattas som en del i ett normalt 

åldrande (Ohlsson & Westerdahl 2010, s. 15; Larsson 2014, s. 11).   

 

Larsson (2014, s. 2) menar att personal inom vård och omsorg är en viktig faktor när det 

gäller att upptäcka våld i hemmet. Hemtjänstpersonal befinner sig i omsorgstagarens 

privata hemmiljö och kan därför tänkas upptäcka vilka livsförhållanden individen lever 

under. Därför är det extra viktigt att personal som i sitt arbete kan tänkas komma i kontakt 

med våldsutsatta äldre har kunskap i att uppmärksamma och hjälpa. För att förebygga och 

upptäcka våld i en nära relation krävs både kunskap och kompetens (ibid.). Nationellt 

Centrum för Kvinnofrid (NCK) (2010) belyser även vikten av att våga ställa frågan om 

våldsutsatthet. Socialstyrelsen (2013, s. 35) skriver i sitt utbildningsmaterial Blånader 

och silverhår om våld mot äldre kvinnor hur personal inom vård och omsorg kan känna 

osäkerhet om grunden för deras misstanke vilket gör att de inte frågar. Det kan också 

bottna i en osäkerhet om hur de ska gå tillväga om deras misstanke visar sig vara grundad. 

Det kan även uppstå etiska dilemman då vård- och omsorgspersonalen enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska respektera den enskildas självbestämmande, om 

den enskilda tidigare sökt hjälp för sin våldsutsatthet men valt att stanna kvar i relationen 

(Socialstyrelsen 2016, s. 19).  

  

Regeringen har åren 2006–2014 bidragit till en kvalitetsutveckling hos kommuner i 

förebyggandet och motverkandet av våld mot äldre, genom lagstiftning och olika 

stimulansinsatser som t.ex. utbildningspaket. De anser det fortsatt viktigt att personal 

inom äldreomsorgen, som i sitt arbete kommer i kontakt med våldsutsatta äldre, har 

tillgång till stöd i form av handlingsplaner, utbildning och handledning i detta syfte. 

Vetskap om våldet är ett första steg till att hjälpa (Larsson 2014, s. 21; Socialstyrelsen 

2016, s. 32).  
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1.2   Problemformulering   

  

Det har visat sig att mörkertalet gällande individer som är utsatta för våld i en nära relation 

är stort. Detta beror främst på att den våldsutsatta av olika anledningar inte vågar anmäla 

(Socialstyrelsen 2016, s. 15). I flera studier beskrivs att våld i nära relationer fortsätter 

även efter att de inblandande har fyllt 65 år. Våld mot äldre i nära relationer kan därmed 

tänkas bli ett växande samhällsproblem i takt med att befolkningen blir äldre och 

utsattheten inte upphör (NCK 2016, s. 44; Socialstyrelsen 2018, s. 7).   

  

Socialutskottet (2016, s. 45) beskriver att våld mot äldre individer över 65 år utgör en 

kunskapslucka i samhället och betonar vikten av att redogöra för de insatser kommuner 

gör för att motverka våldet. Socialtjänsten i varje kommun har ett ansvar för att äldre 

människor får leva ett värdigt liv med en känsla av välbefinnande. I 5 kap. 4 § 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) framgår att äldre människor ska få möjlighet att leva 

under trygga förhållanden. Problematiken kring våld mot äldre i nära relationer blir 

således relevant för det sociala arbetet då våldsutsatta äldre kan tänkas komma i kontakt 

med kommunens hjälpinsatser i form av hemtjänst. De kan då behöva stöd från 

personalen vilka är skyldiga att stötta individen som är våldsutsatt. Hemtjänstpersonal 

kommer då att behöva arbeta utifrån grundade riktlinjer för att kunna bemöta våldsutsatta 

äldre.   

   

Regeringen har uppmärksammat våld mot äldre i nära relationer som ett 

samhällsproblem. De har tagit fram utbildningspaket till personal inom vård- och omsorg  

som syftar till att öka kompetensen kring att se och förebygga våld mot äldre. Det tycks 

dock inte lyftas fram inom vård och omsorg. Med utgångspunkt i att det finns en 

kunskapslucka vad gäller våld mot äldre i nära relationer, är det angeläget att ta reda på 

vilka verktyg hemtjänstpersonal upplever att de har för att kunna bemöta våldsutsatta 

individer. Vi vill därför ta reda på hur hemtjänstpersonal, i en mellanstor kommun i 

Sverige, upplever att de kan bemöta våldsutsatta äldre i sitt arbete. Vi kommer i vår studie 

att försöka förstå personalens handlingsutrymme i relation till deras profession. 
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1.3 Syfte 

   

Syftet är att belysa hur hemtjänstpersonal upptäcker och hanterar våld i nära relationer i 

sitt arbete hos äldre individer över 65 år. Syftet är vidare att analysera och förstå deras 

resonemang utifrån professionsetik som teoretisk utgångspunkt samt handlingsutrymmet 

som skapas. 

 

1.4  Frågeställningar 

  

• Hur beskriver hemtjänstpersonal sina erfarenheter kring våld mot äldre i nära 

relationer i sitt arbete?  

 

• Vilken form av stöd för personalen och vilka riktlinjer finns när hemtjänstpersonal 

upptäcker eller misstänker våld i nära relationer? 

 

1.5  Begreppsdefinition 

  
1.5.1  Äldre 

 När vi talar om begreppet äldre i vår uppsats syftar vi på personer 65 år eller äldre. I 

uppsatsen avses den äldre som omsorgstagaren.  

1.5.2 Våld 

En handling som skadar eller orsakar smärta och tar sig uttryck i olika former. Det kan 

vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt våld samt försummelse. 

(Larsson 2014, s. 7f)  

1.5.3 Våld i nära relationer 

 Mönster av handlingar som definieras som våld av en person den enskilda har en varaktig 

relation med, exempelvis en anhörig så som barn eller partner (Socialstyrelsen u.å.). 

Fokus i vår uppsats kommer ligga på våld i nära relationer hos äldre individer över 65 år.  

1.5.4  Ålderism 

Att det finns föreställningar, attityder och fördomar gentemot en individ på grund av 

ålder. Individer som blir diskriminerade utifrån ålder (Butler 1969, s. 243). 
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2 Tidigare forskning 
  

Detta avsnitt presenterar tidigare forskning på studiens ämne våld mot äldre i nära 

relationer utifrån tre centrala teman som tar sin utgångspunkt i våra frågeställningar. 

Inledningsvis följer en beskrivning av hemtjänstpersonalens upplevelser av att möta äldre 

som blir utsatta för våld i nära relationer. Vidare berörs vilka verktyg personalen har för 

att kunna bemöta äldre som är våldsutsatta i en nära relation. Avslutningsvis redogör det 

sista temat för vilka verktyg som kan anses nödvändiga för att upptäcka våld mot äldre i 

nära relationer utifrån vad som framkommit av tidigare studier.  

  

2.1  Personals upplevelser av att möta äldre som blir utsatta för våld i 
nära relationer  

  

Kristensen och Risbeck (2004, s. 9f) har, med utgångspunkt i projektet "Vad vet de om 

Kvinnofrid?- personalen inom hemtjänst och hemsjukvård, gjort elva intervjuer med 

hemtjänstpersonal. Vi har valt att redogöra för de intervjuer som berör personalens 

erfarenheter av att bemöta och hantera situationer där omsorgstagare varit eller är utsatta 

för någon form av våld av en anhörig. Flera intervjupersoner beskriver situationer där det 

förekommit hot och trakasserier från partnern eller från nära anhöriga. De upplever 

nämnda situationer som problematiska då de inte vet om det sker när de inte är i närheten. 

De har i sitt arbete mött många kvinnor som berättar att våldet hängt med sedan tidigare 

i livet. Personal beskriver också situationer där det är kvinnor som är våldsutövare och att 

det då kan handla om både fysisk och psykisk misshandel. Det framkommer även att 

omsorgstagare har blivit utsatta för försummelse av en nära anhörig (Kristensen & 

Risbeck 2004, s. 30f).   

  

Personal beskriver en känsla av frustration när de möter omsorgstagare som är eller har 

varit våldsutsatta. De upplever att det är svårt att avgöra vad som är tecken på misshandel 

eller våld och att det kan vara svårt att ta upp detta med individen i fråga. Personal 

beskriver att de kan känna sig maktlösa, att det kan bli ett hinder när den som är våldsutsatt 

är dement eller inte vill eller är redo att söka hjälp. De upplever sitt handlingsutrymme 

som begränsat utifrån arbetssituationen då de arbetar i omsorgstagarens privata sfär. De 

menar också att de hindras av brist på kompetens att hantera konflikter och våld 



  

 

7 

(Kristensen & Risbeck 2004, s. 33). Det framkommer i intervjuerna att förhållningssätt 

och handlingsstrategier är olika beroende på individ, arbetslag och den specifika 

situationen när det kommer till våldsutsatta omsorgstagare. Samtliga intervjupersoner 

menar att en viktig del i att kunna hantera problematiken är att lyfta det i arbetsgruppen. 

De menar att detta är en bra utgångspunkt för att kunna komma överens om gemensamma 

hanteringsstrategier samt förhållningssätt för att bemöta både den som är utsatt för våld 

men också den som utsätter. Dokumentation anses vara viktigt för att veta vad som har 

hänt, samt förmedla kontakter till olika hjälpinsatser så som kvinnojourer, som står 

utanför hemtjänsten (ibid., s.34f).  

  

Personalen ser också behovet av att ta kontakt med andra yrkesverksamma inom 

omvårdnadsorganisationen såsom områdeschef, biståndshandläggare och sjuksköterska. 

De tänker att man också bör ställa frågan direkt till den som man misstänker är våldsutsatt, 

om omsorgstagaren vill ha hjälp eller stöd (Kristensen & Risbeck 2004, s. 34ff). Att på 

olika sätt markera mot en anhörig kan vara en strategi, genom att exempelvis påtala vad 

man tycker är ett passande förhållningssätt och inte. Ett lämpligt arbetssätt kan också vara 

att arbeta två personal tillsammans vid ett besök då man upplever en psykiskt påfrestande 

arbetssituation (ibid., s. 36).  

  

Saveman (1994) har i sin avhandling intervjuat 21 distriktssjuksköterskor i ett landsting 

med syftet att belysa vårdgivares upplevelse av att bemöta äldre våldsutsatta i nära 

relationer. Intervjupersonerna upplever att det är problematiskt att konfrontera anhöriga 

vid misstanke om våld samt ingripa i dessa situationer. Det framgår att personal upplever 

tabu kring att prata om våldet med de inblandade då man inte vill inskränka på någons 

integritet (Saveman 1994, s. 7). I sin avhandling belyser hon att våld mot äldre i nära 

relationer kräver att det finns utarbetade etiska riktlinjer för personal inom hälso- och 

sjukvård, socialtjänst samt socialt arbete. Det krävs att dessa riktlinjer kan omsättas av 

yrkesverksamma i praktiken. Författaren menar att hemtjänstpersonal är en viktig del i 

arbetet med att belysa samt ingripa vad gäller problematiken med äldre våldsutsatta. Det 

är därför viktigt att personalen har verktyg för att hantera problematiken (ibid.,, s. 21ff).  
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2.2 Personals verktyg för att kunna bemöta våldsutsatta äldre 

  

Saveman, Åström, Bucht och Norberg (1999) beskriver i sin studie Elder Abuse in 

Residential Settings in Sweden att personal upplever en känsla av maktlöshet och 

otillräcklighet när de möter våldsutsatta omsorgstagare. Några i personalen nämner även 

att de upplever en hög grad av okunskap vad gäller äldre som blir våldsutsatta. Personalen 

beskriver att en viktig strategi för att hantera problematiken är att prata om det i 

arbetsgruppen eller att få handledning och rådgivning av chefen. Det framkommer även 

att personalen ser ett behov av utbildning för att kunna bemöta omsorgstagare som blir 

utsatta för våld (Saveman m.fl. 2008, s. 54f). 

 

Schmeidel, Daly, Rosenbaum, Schmuch och Jogerst (2012, s. 1) har även de gjort en 

studie med syftet att belysa vårdpersonals arbete med våldsutsatta äldre. Studien ämnar 

att uppmärksamma personalens perspektiv samt utveckla idéer för att kunna förbättra 

arbetet så som olika sätt att rapportera upptäckten av våld. Schmeidel m.fl. (2012, s. 10) 

har intervjuat både hälso- och sjukvårdspersonal samt socialarbetare där samtliga menar 

att det finns ett behov av fler och bättre utbildningar vad gäller problematiken kring våld 

mot äldre i nära relationer. Av intervjuerna framgår det att socialarbetarna är de som har 

mest kunskap om hur de ska upptäcka samt hantera problematiken. De upplever dock att 

utbildning och att medvetandegöra problemet behöver förbättras inom samtliga 

verksamheter. Sjuksköterskor och läkare upplever att de inte har lika god kunskap som 

socialarbetarna (ibid.).   

  

Intervjupersonerna i studien av Schmeidel m.fl. (2012) önskar en mer regelbunden samt 

pragmatisk utbildning för att utveckla kompetensen och stärka det praktiska arbetet med 

våldsutsatta äldre. Intervjupersonerna upplever att utbildningen om att hantera frågan är 

svår att omsätta i praktiken. De får exempelvis kunskap om att våga fråga om våldet men 

inte vilka specifika ord de ska använda. Läkare menar framförallt att man måste beröra 

frågan regelbundet för att det inte ska glömmas bort. Hälso- och sjukvårdspersonal menar 

också att de är osäkra på hur de ska gå vidare när det är fastställt att någon blir utsatt för 

våld. Det framkommer också att det finns en kunskapsbrist och osäkerhet vad gäller 

lagstiftning, sekretess samt skyldighet att anmäla misstanke om brott (Schmeidel m.fl. 

2012, ss. 1, 10).   
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Radensky och Parikh (2008) har utvecklat ett utbildningsprogram för personal som 

kommer i kontakt med våldsutsatta omsorgstagare. De menar att en förebyggande strategi 

är att utbilda personal i den här typen av fråga för att de tidigare ska kunna upptäcka när 

individer blir utsatta för våld. Utbildning skulle kunna leda till bättre insatser och bättre 

stöd för personal vilket skulle kunna förbättra situationen för den våldsutsatta (Radensky 

& Parikh 2008, s. 259). De skriver vidare att hemtjänstpersonal är i en unik position att 

upptäcka eventuella våldssituationer i hemmet. Inför deras utbildningsprogram 

tillfrågades flera instanser om vad som behövde arbetas med när det kom till frågan våld 

mot äldre i nära relationer. De påpekade flera hinder som personal sagt att de upplevde 

när det kom till att rapportera missförhållanden. Det var dels rädslan för att förlora tilliten 

till omsorgstagaren och anhöriga men också rädsla för att förlora jobbet på grund av 

rapporteringen. Det fanns också situationer där personal rapporterat för att sedan upptäcka 

att det inte gjordes någon uppföljning på fallet (ibid., s. 256).  

  

2.3  Verktyg och förslag till åtgärder för att upptäcka våld mot äldre 

  

Sett till de två övre teman relaterade till våra frågeställningar, har vi i den tidigare 

forskningen funnit relevanta studier kring hur det i allmänna lag skrivs om viktiga verktyg 

för att upptäcka våld mot äldre. Där framkommer även fler förslag på åtgärder för ett 

upptäckande och förebyggande arbete i ämnet vilka redogörs för under detta tema.   

  

Anetzberger och Alberta College of Social Workers (ACSW) (2001) skriver i sin artikel 

om verktyg för screening och handlingsplaner. Dessa har visat sig hjälpa till att 

överkomma en del hinder som ligger i att upptäcka och rapportera om våld mot äldre. 

Flera tidigare verktyg för att upptäcka och arbeta mot våld mot äldre har visat sig sakna 

tre kvalitéer som kan utgöra hinder för att både identifiera och rapportera 

missförhållanden. De har saknat en distinktion om typer av våld, tecken på våld och 

riskfaktorer för våld mot äldre. De har även saknat ett inkluderande av våld i nära 

relationer sent i livet samt avgränsning av lämpliga lagar och kommunala samhällstjänster 

med effektiva interventioner (Anetzberger & ACSW 2001, s. 3).   

 

För att utveckla interventioner och förebygga ett problem behöver problemet definieras 

och vara känt för de som kommer i kontakt med det. Med hjälp av screeningverktyg kan 

yrkesverksamma upptäcka våld mot äldre genom att få hjälp i att bedöma om deras 
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observationer är grund för åtgärd. Med hjälp av handlingsplaner och riktlinjer kan 

yrkesverksamma även veta hur de ska gå tillväga vid upptäckt av våld mot äldre 

(Anetzberger & ACSW 2001, s. 6). I artikeln diskuteras ett 18 månaders projekt i staten 

Ohio där det funnits en underrapportering av våld mot äldre på grund av brist på offentlig 

och professionell medvetenhet om problemet. Det har också funnits en förvirring kring 

rapporteringskraven när det gäller våld mot äldre. Projektet handlade om att utveckla, 

testa och sprida verktyg för screening och riktlinjer som gäller vid upptäckt av våld för 

att förbättra identifiering och rapportering av våld mot äldre (ibid., ss. 10, 17).  

  

Erlingsson, Carlson och Saveman (2006) har genomfört en studie i syfte att utforska 

uppfattningar om våld mot äldre hos yrkesverksamma som kan vara källa till stöd och 

hjälp för våldsutsatta äldre i Sverige. I studien gjordes fokusintervjuer med representanter 

från organisationer som tidigare blivit omnämnda av äldre personer som möjliga källor 

till stöd och hjälp. Dessa var polisen, primärvården, kommunala äldreomsorgen, kyrkan, 

en vårdgivarorganisation och en organisation för stöd till brottsoffer. Äldre som varit 

utsatta för våld hade i en tidigare studie först uppgett att stöd kom från vänner och familj. 

När de blivit tillfrågade om hjälp från samhället blev de oftast tysta för att sedan trevande 

föreslå att polis, kyrkan och sjukvården skulle kunna vara källor för stöd. Att äldre inte 

vet var de ska vända sig kan bero på hur våldet definieras. En klar definition anses vara 

av största vikt för att planera program, forskning och lagstiftning. Forskare och 

beslutsfattare kämpar inte bara med att finna en gemensam definition utan också med 

etiska frågor såsom avsiktligt eller oavsiktligt våld (Erlingsson, Carlson & Saveman 

2006, s. 151).   

  

Artikelförfattarna frågar sig vart en person vänder sig för att få hjälp och stöd samt för att 

rapportera in misstanke om missförhållanden. Efter en serie skandaler hos svenska 

vårdcentraler som fick stor medial uppmärksamhet godkändes en rapporteringslag vid fall 

av otillbörlig vård inom regionala och kommunala hälsovården (Lex Sarah) (Erlingsson, 

Carlson & Saveman 2006, s. 152). Däremot finns ingen rättighet eller skyldighet för 

partners, anhöriga eller vänner att rapportera missförhållanden (Hjalmarson & Norman 

2016, s. 17). Författarna till artikeln menar att på grund av låg medvetenhet och låg 

rapportering av våld mot äldre, trots att det finns indikationer på hög förekomst av våld 

mot äldre, så är det viktigt att utvidga forskningen av uppfattningar om problemet och 

organisationernas roll i arbetet mot äldre (Erlingsson, Carlson & Saveman 2006, s. 152).   
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Resultatet av fokusgrupperna visade en tendens till ålderism hos alla grupper i 

intervjuerna, diskussionerna låg på äldre som grupp med särskilda attribut snarare än som 

enskilda individer. Ur intervjuerna framkom ett tema som namngavs "förebygga våld mot 

äldre" där personerna i fokusgrupperna kom med förslag på åtgärder som innefattade 

förändrade attityder mot äldre. De föreslog också att erbjuda avlastning till 

familjemedlemmar som är vårdgivare eftersom det kan vara en påfrestande roll men även 

stöttning till personal. Deltagarna i studien uppfattade att vem som helst kunde bli 

provocerad till att utöva någon form av våld. Det kunde till exempel vara en situation där 

den äldre inte har någon medvetenhet om sin sjukdom. Individen kanske vägrar läkarens 

ordinationer vilket kan ge upphov till frustration och kan leda till någon form av våld 

(Erlingsson, Carlson & Saveman 2006, s. 154). Deltagarna uttryckte ett behov av formella 

och informella möten för att kasta ljus på problemet och öka medvetenheten (ibid., s. 

156).  

  

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

  

Tidigare forskning visar att våld mot äldre i nära relationer är ett fenomen som flera 

yrkesverksamma känner till även om vissa yrkesgrupper har mer kunskap än andra 

(Schmeidel m.fl. 2012; Kristensen & Risbeck 2004). Ett genomgående mönster i tidigare 

forskning visar att utbildning i att arbeta med våld mot äldre erbjuds i viss utsträckning. 

Personal kan dock uppleva att det är svårt att omsätta teori i praktiken (Saveman m.fl. 

1999; Schmeidel m.fl. 2012). Det går att tyda ett glapp som blir viktigt att revidera i 

utformningen av redan existerande utbildningar för att kunna arbeta proaktivt och reaktivt 

mot våld mot äldre. I tidigare forskning framkommer också tendenser till ålderism hos 

yrkesverksamma (Erlingsson, Carlson & Saveman 2006). Studierna som behandlats i 

tidigare forskning visar på att det inte saknas förslag på åtgärder i arbetet mot våld i nära 

relationer för äldre individer. Det framkommer både förslag från personal själva men 

också förslag från studiernas upphovskvinnor- och män (Erlingsson, Carlson & Saveman 

2006; Saveman m.fl. 1999). Däremot tycks utmaningen ligga i att tydliggöra rutiner och 

riktlinjer på varje arbetsplats kring att upptäcka och hantera våld mot äldre i nära 

relationer. Tydliga rutiner och riktlinjer kan skapa en trygghet hos personalen när de 

hamnar i dessa situationer.  
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3  Teoretisk ansats 
  

Detta avsnitt redogör för de teoretiska utgångspunkter vi använt oss av i vår studie. För 

att förstå vår empiri har den analyserats utifrån professionsetik som teori och 

handlingsutrymme och ålderism som teoretiska begrepp. Professionsetik kan hjälpa oss 

att försöka förstå hur våra intervjupersoner arbetar i professionens namn och enligt den 

etik som ligger till grund för omsorgsarbetet. För att förstå vilka möjligheter och 

begränsningar deras professionella roll ger upphov till i arbetet med våldsutsatta äldre har 

vi valt att använda handlingsutrymme som begrepp. Ålderism har även använts som ett 

kompletterande begrepp då det är något som framkommer i tidigare presenterade studier. 

Det har valts för att förstå hur personalens resonemang skulle kunna ses utifrån en fördom 

om åldrandet. Fördomsfulla attityder kan utgöra ett hinder för den professionella i sitt 

arbete att motverka våld i nära relationer hos äldre individer oavsett hur stort 

handlingsutrymmet kan vara. 

  

3.1 Professionsetik 

 

Christoffersen (2007, s. 11) och Egidius (2011, s. 27) skriver att en profession tidigare 

var ett yrke där kunskapen inhämtades vid en teoretisk utbildning vilken gav ensamrätt 

på yrket med egna privilegier. Ordet profession härstammar från den latinska betydelsen 

för "offentligt anmält yrke". Idag är begreppet fortsatt kopplat till ett yrke med akademisk 

standard men även att utbildningen kombinerar teori med praktik (Christoferssen 2007, 

s. 33). Vidare skriver författaren att en profession även kan ses som en organisation där 

samhällsuppgifter ska lösas och det samhälleliga uppdraget bygger på politiskt mandat 

(ibid., s. 34). Blennberger (2005, s. 375) beskriver att professionsidentiteten börjar 

utvecklas redan på utbildningen som således blir ett verktyg i yrkesutövningen.  

  

Etik i socialt arbete hänvisar ofta till det mänskliga mötet mellan en professionell och den 

hen möter i sitt arbete men den etiska aspekten är också beroende av beslut som tas på 

högre nivåer (Pettersson 2013, s. 10). Frågor om vad som är rätt att göra och hur det bäst 

görs är etikens grundstommar, etik är således de regler som den professionella använder 

i sina bedömningar (Christoffersen 2007, s. 23f). Professionsetik handlar därmed mycket 
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om hur yrkesutövaren i sitt dagliga arbete fattar sina beslut inte bara utifrån reflektion 

utan också i handling. Det anses viktigt att det ges utrymme att prata om de upplevda 

etiska situationerna efteråt för att kunna dra lärdom inför framtiden och för att kunna 

kvalitetssäkra arbetet (ibid., ss. 88, 90). Egidius (2011, s. 108) skriver att respekt är vad 

som gör en handling etisk. Egidius menar också att etik som grundas på respekt för andras 

värdighet, integritet och självbestämmande fungerar i nära personliga kontakter. Dock 

krävs regler att förhålla sig till i ett samhälle där individen har många kontakter och 

relationer. När samhällets etik bygger på regler krävs också makt för att se till att de 

efterföljs (ibid., s. 99).  

  

Vård- och omsorgsverksamheterna har ett antal lagar och regler att förhålla sig till. Vidare 

ger regelverk för det mesta endast vägledning som är öppen för den professionella att 

tolka (Brytting 2014, ss. 305, 310). En indikation på god kvalitet i äldreomsorgen menar 

Brytting (2014) kan mätas i självbestämmandet som återfinns i 1 kap. 1 § 3st 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Hermerén (2013, ss. 18, 24) skriver att 

självbestämmandet är en etisk princip och menar att det kan uppstå etiska dilemman när 

det kommer till hur långt respekten för självbestämmandet ska sträckas. Det blir en 

avvägning för hur professionella ska välja att agera mellan att låta den enskilda bestämma 

över sitt eget liv eller ingripa för dennes bästa.  

  

Blennberger (2005, s. 195) och Egidius (2011, s. 44) redogör för att rätten till 

självbestämmande begränsas när individen anses vara oförmögen att fatta egna beslut 

som främjar den enskildas livssituation. Detta utgör en konflikt mellan självbestämmande 

och välfärd där individen kan behöva vissa insatser som den enskilda själv inte har gett 

uttryck för (Blennberger 2005, s. 195). Vidare redogör Blennberger (2005) för vikten av 

att den professionella besitter en etisk kompetens, att det genom kunskap, kritiskt 

tänkande och analys finns en etisk medvetenhet. Det innefattar också personliga 

egenskaper som attityder, handlingskraft, förmåga att visa bland annat medkänsla, respekt 

och mod. En central utgångspunkt i det professionella bemötandet ligger i att erkänna 

människors lika värde. Bemötandet blir således en viktig del i det sociala arbetet med 

individer i beroendeställning då det kan påverka individens livskänsla och tillit (ibid., ss. 

3 76, 397). Hemtjänstpersonalens bemötande är både beroende av den makten de tilldelas 

som professionella i ett samhälleligt uppdrag att tillgodose omsorgstagarnas behov samt 

det handlingsutrymme de tilldelas i sitt uppdrag.  
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3.2 Handlingsutrymme 

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, s. 22f) redogör för maktaspekten inom det 

sociala arbetet. Hemtjänstpersonalen får i sin roll rätten att tolka omsorgstagarens behov 

och vilka insatser som behövs för att tillgodose dessa tillsammans med 

biståndshandläggare. Kontroll och hjälp blir sammanfogat i en och samma roll vilket ger 

etiken en central plats i arbetet. Blennberger (2005, s. 9f) redogör för att värde och ansvar 

utgör etiken i det sociala arbetet. Ansvar rör de handlingar den yrkesverksamma utför 

medan värde omfattar vilket värde man ger ansvaret därmed görs avvägningar vilket 

värde som ska prioriteras. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, s. 23) menar att 

detta dilemma utgör det sociala arbetets praktik, att utifrån en organisatorisk kontext 

avväga vilka handlingar som får sitt värde i just det sammanhanget. Vidare redogör de 

för att den professionellas handlingar får olika värde beroende på om individen utgår ifrån 

organisationens uppdrag eller det mellanmänskliga mötet med klienten. De handlingar 

som är förenliga med organisationens uppdrag kan möjligtvis strida mot de handlingar 

som individen upplever medmänskliga.    

 

Socialt arbete utgör en komplexitet bestående av organisationer där professionella verkar 

utifrån interaktionen mellan människor, normer, etik och makt. Den yrkesverksamma 

inom en organisation får i sin roll tilldelat ett handlingsutrymme och ska i sin roll möta 

omsorgstagaren som medmänniska. De ska också förhålla sig till de ramar och riktlinjer 

som handlingsutrymmet tillåter. Yrkesutövaren ska även verka för att uppnå 

organisationens mål och samtidigt förena omsorgstagarens behov med densamma 

(Svensson, Johnsson och Laanemets 2008, s. 29). Det är således organisationen som 

formar handlingsutrymmet för yrkesutövaren men det omfattas också av lagar, 

verksamhetens riktlinjer samt resurser och traditioner. Trots att den enskilda ska förhålla 

sig till lagar och riktlinjer, så utgörs handlingsutrymmet av den enskildas erfarenhet, 

tolkningar och kunskap att hantera det utrymme som ges. Handlingsfriheten utgörs 

därmed av vad den yrkesverksamma upplever utifrån sitt handlingsutrymme som tilldelas 

(ibid., s. 16f). Den yrkesverksamma har i sin roll resurser att fördela till individer som är 

i behov av dessa. Resurserna kan omfatta ekonomiska och materiella resurser men också 

icke-materiella resurser så som den professionellas kunskaper, tid eller befogenheter. Det 



  

 

15 

krävs därmed att yrkesutövaren har ett kunnande om hur resurserna ska fördelas samt att 

individen är trygg i sin yrkesroll (Svensson, Johnsson och Laanemets 2008, s. 17f).   

  

Allt socialt arbete är organiserat och handlingar grundas i yrkesutövarens kunskap skriver 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008). Utöver kunskaper om organisationen och 

lagstiftning krävs det generella kunskaper om människors levnadsvillkor samt 

livssituationer. De redogör vidare för att de handlingar som utförs är beroende av tid 

därmed kan dessa variera från en situation till en annan. Den professionellas handlingar 

är alltid beroende av sammanhanget individen befinner sig i, därmed kan den 

professionella även påverka samtiden genom att alltid begrunda rimligheten i sina 

handlingar. Det grundläggande för den professionella blir att utifrån intryck och reflektion 

kunna analysera vilken handling som är mest eller minst lämpad (s. 18ff). 

  

3.3  Ålderism 

  

Ålderism beskrivs som fördomar om en individs ålder som kan leda till diskriminering 

mot individerna utifrån att de tillhör en viss ålder. Andersson (2008, s. 5) menar att 

ålderism är den diskriminering som förmodligen är mest accepterad i samhället. Vår 

studie utgår ifrån ålderism med fokus på de fördomar och föreställningar som finns mot 

äldre i samhället där det största problemet med åldersdiskriminering ligger. Begreppet 

härstammar från engelska ageism och användes första gången i skrift 1969 av Robert 

Butler (Andersson 2008, ss. 7, 12). Butler (1969, s. 243) skriver i en artikel att ålderism 

grundar sig i en personlig avsmak för att åldras, sjukdomar samt en rädsla för att känna 

maktlöshet och värdelöshet men också för döden. Vidare skriver han att vår kultur med 

obligatorisk pensionering avlägsnar äldre individer från det allmänna livet (ibid., s. 244). 

Butler (1980, s. 8) beskriver att det finns tre aspekter av ålderism som innefattar fördomar 

(fördomsfulla attityder), diskriminerande praxis och vedertagna vanor.  

  

Andersson (2008) skriver att ålderism är nära sammankopplat med attityder vilka 

vanligtvis delas upp i tre komponenter; affektiv (fördom), kognitiv (stereotyp) och 

beteende (diskriminering). Fördom och stereotyp ligger nära varandra med skillnaden att 

en stereotyp innehar en liten del sanning som kan framgå som kunskap. Ett problem med 

stereotyper är det bemötande som enskilda individer mottar på grund av den bild som 

omgivningen gett den grupp som individerna tillhör. Individer tillskrivs egenskaper som 
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anses vara generella för hela gruppen utan att ta hänsyn till individuella faktorer 

(Andersson 2008, s. 9). Stereotypen kring äldre ligger ofta i att de har en avsaknad av 

skicklighet eller ambitioner. Andersson (2008, s. 5) menar att det finns en given tanke om 

att saker börjar gälla eller upphöra vid en viss ålder, framför allt vid 55- års ålder och 

uppåt. 

 

Den professionella tar sina beslut utifrån det handlingsutrymme de tilldelas. De tar också 

sina beslut utifrån den etiska kompetens de besitter vilket innefattar personliga 

egenskaper som attityder. Om regelverken ger utrymme för tolkningar är det därmed den 

professionellas egen tolkning som utgör grunden till beslut. Bär den professionella på 

attityder som till exempel fördomar om äldre är det möjligt att beslutet att agera eller inte 

utgörs av dessa föreställningar. 

 
4  Metod och metodologiska överväganden 
  

Detta avsnitt redogör för vår metod och varför vi anser att den är bäst lämpad till vår 

studie. Metodens för- och nackdelar diskuteras också. I avsnittet beskrivs även 

tillvägagångssätt i form av urval, analys och genomförandet samt arbetsfördelning. 

Avslutningsvis i metodavsnittet återfinns studiens tillförlitlighet samt etiska och 

metodologiska överväganden som beaktats under studiens gång 

  

4.1  Kvalitativ forskningsmetod 

  

I studien genomförs en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ metod inhämtar 

ingående kunskap bortom statistik och mängd som vanligtvis är grunden i en kvantitativ 

metod (Ahrne & Svensson 2015, s. 9). Drivkraften i kvalitativ forskning ligger i viljan att 

se handlingar och normer från studieobjektens perspektiv (Bryman 1997, s. 77). 

Observationsstudier, intervjuer och dokumentanalys är alla olika former av kvalitativa 

metoder men intervjun anses vara den vanligaste formen när det kommer till kvalitativ 

forskning (Ryen 2004, ss. 15, 29; Ahrne & Svensson 2015, s. 9).   

  

Eftersom vi vill ta del av hemtjänstpersonalens egna tankar och erfarenheter i enlighet 

med våra frågeställningar anser vi att en kvalitativ intervju är bäst lämpad där vi kan ställa 

frågor som ger oss relevanta svar. Vid val av intervjuform finns flera valmöjligheter. En 
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gruppintervju hade kunnat skapa en diskussion som väckt nya tankar hos deltagarna i 

gruppen som gett oss adekvat information till vår studie (Larsen 2009, s. 85; Brinkmann 

& Kvale 2015, s. 176). Däremot är hemtjänstpersonal en yrkesgrupp som ofta arbetar 

efter pressade tidsscheman där varje enskild personal på en enhet har olika tider för sina 

arbetsuppgifter. Det resulterar i att det kan bli en utmaning att planera in en gruppintervju 

där flera personer ska ha möjlighet att delta vid samma tillfälle. Med det i åtanke valde vi 

att genomföra enskilda intervjuer. Vårt mål med enskilda intervjuer stötte dock på hinder 

som diskuteras och redogörs för under 4.6 Metodologiska överväganden.  

 

För intervjuformen finns olika former av struktur där den strukturerade intervjun styrs av 

ett förutbestämt frågeformulär medan en ostrukturerad intervju liknar ett samtal där 

intervjuaren saknar styrning. Mellanvägen, en semistrukturerad intervju, ger fortfarande 

intervjun sken av ett samtal där intervjuaren har lite styrning på vilken riktning samtalet 

tar. Det öppnar upp för intervjuaren att ställa följdfrågor som ett strukturerat 

frågeformulär inte ger möjlighet till. Det innebär att intervjuaren kan hitta infallsvinklar 

som tidigare inte varit synliga och få en bredare förståelse för intervjupersonens svar och 

perspektiv (Bryman 2018, s. 563; Ryen 2004, s. 11f). Det är med anledning av de angivna 

argumenten vi valt att göra semistrukturerade intervjuer med sju undersköterskor inom 

hemtjänsten. Vi kan genom val av metod frångå våra förutbestämda frågor, vilka ger oss 

en struktur, för att kunna ställa följdfrågor som blir viktiga för att besvara studiens 

frågeställningar.  

 

Utifrån studiens frågeställningar har vi skapat tre teman som legat till grund för våra 

frågor till intervjupersonerna. De teman som valdes blev: personalens erfarenheter, 

strategier samt arbetsgruppen/enheten. Exempel på frågor kopplade till våra teman är: 

Vilka erfarenheter har du av att bemöta våld i nära relationer i ditt arbete? Vad gör du vid 

misstanke om att en omsorgstagare är våldsutsatt? Hur upplever du att stödet är/har varit 

från arbetsgruppen eller chefen vid sådana tillfällen? För resterande frågor se 

intervjuguide (bilaga B). 
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En av fördelarna med en kvalitativ intervju är att det går att anpassa frågorna för att uppnå 

syftet med studien (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38). Vi kan även få en realistisk 

bild av arbetet på fältet och subjektiva erfarenheter från våra intervjupersoner (ibid., s. 

53; Millner & Glassner 2016, s. 52). Att intervjua hemtjänstpersonal kan även tänkas 

bidra till en utveckling av arbetet med att bemöta våldsutsatta äldre. Kvalitén på insatser 

kan utvecklas utifrån att personal uppmärksammar vilka brister och tillgångar det finns i 

arbetet med att bemöta våldsutsatta äldre. Nackdelarna med kvalitativa intervjuer är att 

den inte säger allt utan berättar något om stunden den gjordes och om hur 

intervjupersonerna uppfattar ämnet och frågorna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 

54; Millner och Glassner 2016, s.52). Vårt resultat kan därför ha påverkats av 

intervjupersonens tolkning av våra frågor, vilket vi ser exempel på i våra intervjuer. Vi 

ställer frågan om hinder och etiska dilemman i att arbeta med äldre våldsutsatta. 

Intervjupersonerna menar att de inte kan se några hinder eller etiska dilemman men 

redogör vidare för olika situationer där det har uppstått. Det kan därmed ha funnits en 

otydlighet med vad vi avsåg. 

 

Interaktionen mellan den som ställer frågorna och intervjupersonen kan också ha 

betydelse för studiens resultat. Olika faktorer kan påverka interaktionen i samtalet, 

exempelvis kön, ålder och etnicitet (Millner & Glassner 2016, s. 53f). En annan nackdel 

är att svaren inte alltid blir jämförbara i fall då forskaren ställer olika följdfrågor utifrån 

vad intervjupersonerna svarat. Rätt gjorda ger kvalitativa intervjuer dock viktiga insikter 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 35, 38). Sett till vår studie och våra 

frågeställningar anser vi att en kvalitativ intervju kan hjälpa oss nå dessa viktiga insikter 

så länge vi beaktar metodens nackdelar och förhåller oss till dem under studiens gång.  

  

4.2  Urvalsprocess 

  

Eftersom avsikten med en kvalitativ metod främst inte eftersträvar statistisk 

generaliserbar kunskap behöver inte urvalet göras slumpmässig (Ryen 2004, s. 77). Två 

faktorer som styr urvalet är både tid och ekonomi. Studentuppsatser innefattar sällan mer 

än tio intervjupersoner vilket grundar sig i både att det är en övning och att tiden oftast är 

knapp. Det finns dock kriterier att försöka följa såsom att antalet ska vara tillräckligt för 

att spegla en bredd hos deltagarna (ibid, ss. 78, 86). Vid intervjuer av en särskild utvald 
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grupp kan mellan sex till åtta intervjupersoner vara tillräckliga för att få fram relativt 

oberoende data (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 42).   

  

I vår studie har vi intervjuat sju undersköterskor inom hemtjänsten i en mellanstor 

kommun i Sverige. Vi har valt att presentera intervjupersonerna vid fingerade namn, med 

hänvisning till anonymiseringsprincipen, för att det ska bli tydligt att vi delger deras 

erfarenheter. Våra intervjupersoner heter Elisabeth, Kristina, Sara, Johan, Anna, Eva och 

Erik och kommer från fem olika hemtjänster i den valda kommunen. Namnen är valda 

utifrån statistiska centralbyråns lista över de vanligaste förnamnen i Sverige (SCB 2018). 

Majoriteten av intervjupersonerna har arbetat på sin enhet i 10–15 år medan två varit på 

sina enheter i sex respektive ett och ett halvt år men båda har sedan tidigare flera års 

erfarenhet inom äldreomsorgen. 

 

Med utgångspunkt i att vi har begränsat med resurser att genomföra vår studie valde vi 

att avgränsa oss till en mellanstor kommun. En mellanstor kommun kan tänkas ge mer 

variation i svaren än en mindre kommun och ändå vara tillräckligt avgränsad i storlek för 

att vi ska uppnå vårt syfte. I en mindre kommun kan det eventuellt uppstå svårigheter med 

att få tag i tillräckligt många intervjupersoner från flera olika enheter för att legitimera 

studien. Om vi valt en större kommun hade vi behövt mer resurser för att nå ut för att 

genomföra de intervjuer vi ville göra.  

  

Ett första steg i att få kontakt med undersköterskor inom hemtjänst att intervjua var att 

vända oss till enhetschefer för olika hemtjänster i den valda kommunen. De fick sedan 

vidarebefordra informationsbrevet om vår studie till sin personal (se bilaga A). Detta kan 

beskrivas som ett målinriktat urval då intervjupersonerna är valda utifrån studiens 

huvudsakliga frågeställningar (Bryman 2018, s. 498).   

  

Vår studie blir inte representativ för alla hemtjänstenheter i Sverige då vårt urval inte 

speglar populationen. Resultatet av studien kommer inte att vara generaliserbar på andra 

kommuner även om det kan tänkas förekomma på andra håll. Det är däremot möjligt att 

överföra vissa resultat till andra äldreomsorgsförvaltningar än de studerade, eftersom de 

grundas i teoretiska resonemang. Vår studie ämnar belysa hemtjänstpersonals 

erfarenheter av att bemöta omsorgstagare som blir utsatta för våld i en nära relation, 
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därmed kommer inte resultatet att bli representativt för hur brukarna upplever situationen. 

Detta kommer beröras vidare i 4.6 Forskningsetiska överväganden.   

 

4.3  Datainsamling och genomförande 

  

För insamling av data till tidigare forskning har vi använt de databaser som 

Linnéuniversitetet tillhandahåller för att söka artiklar, de har varit google scholar, 

psycINFO, SwePub samt Libris. De sökord vi använt är: elder abuse, policy, policies, 

intervent*, prevent*, domestic violence, family violence och battering. Vi har också tagit 

hjälp av universitetsbibliotekets sökhjälp med en bibliotekarie för att hitta relevanta 

publikationer. 

 

Inför vår empiri-insamling började vi med att skicka ut ett mejl till enhetschefer för 

hemtjänster i den valda kommunen. Vi skrev kort vilka vi är och beskrev vår studie samt 

ställde frågan om de ville vidarebefordra det informationsbrev vi bifogat (se bilaga A), 

till deras personal. Efter några dagar tog vi kontakt med enhetscheferna per telefon för att 

ta reda på om de läst vårt mejl och vidarebefordrat informationsbrevet. Vi fick därefter 

svar både på mejl och per telefon av intresserade undersköterskor som fick bestämma 

plats och tid för att genomföra intervjun. Genom deras val kunde vi träffas där de kände 

sig trygga och förhoppningsvis mottagliga för våra frågor.   

 

Inför intervjuerna bestämde vi att en av oss skulle leda samtalet och se till att våra frågor 

från intervjuguiden blev ställda medan den andra fokuserade på att hitta lösa trådar och 

ställa följdfrågor. Intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner efter godkännande från 

intervjupersonerna, deras samtycke framkommer muntligt i inspelningarna. De etiska 

forskningsprinciperna vi har att förhålla oss till redogjordes i början av intervjun. Efter 

varje intervju transkriberades inspelningen för att sedan raderas från våra mobiltelefoner. 

  

4.4 Bearbetning och analys  

  

Efter varje intervju transkriberade vi ljudinspelningen. Brinkmann och Kvale (2015, s. 

204) skriver att transkribering är en översättning av muntligt språk till skriftligt språk. 

Transkriberingen av de inspelade intervjuerna innebar således att vi överförde talspråket 

till något mer likt skriftspråk. Vi kom även överens om att det vi valde att ta bort 
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(upprepningar och vissa läten) inte var av betydelse för att få fram kärnan i våra intervjuer 

och de resultat vi kom fram till. Så som Brinkmann och Kvale (2015, s. 207f) även skriver 

finns ingen universell form att följa i att transkribera en intervju. Det blir istället upp till 

forskarna att ta beslut efter vad transkriberingen är ämnad att fylla för syfte.  

  

Vi har sedan inspirerats av tematisk analys som ett verktyg för att underlätta 

analysförfarandet. Bryman (2018, s. 702) menar att detta tillvägagångssätt inte grundas i 

tydliga strategier, eller någon teori, utan snarare utifrån kodning som gör det möjligt att 

utläsa det som är relevant i det empiriska materialet, det vill säga våra intervjuer. 

Tematisering går att använda i en vid bemärkelse, därmed är det upp till forskaren att hitta 

ett eget tillvägagångssätt som tydligt visar hur materialet har bearbetats, analyserats och 

tolkats (Robson & McCartan 2016, s. 461). Även Olsson (2008, s. 103) redogör för vikten 

av tematisering av det empiriska materialet då detta underlättar analysförfarandet. Genom 

att dela upp det empiriska materialet i ett antal analytiska teman, kan man organisera det 

insamlade materialet och ge det ett teoretiskt lyft.   

  

Kodningen består av liknande begrepp eller resonemang som går att hitta i 

intervjumaterialet som senare kommer utgöra olika teman (Robson & McCartan 2016, s. 

461; Lindgren 2014, s. 37). I vårt arbete med att läsa igenom transkriberingarna flertalet 

gånger fann vi koder som exempelvis "fysiskt", "kontakta chefen", "känsligt", 

"balansgång", "svårt", "fingertoppskänsla", "förtroende", "små grupper", "kontinuitet", 

"diskutera" och "avlastning" som vi sedan valde att dela in i teman "våld som definition", 

"strategier" och "dilemman". Dessa teman resulterade i tre rubriker vi valde att använda i 

resultatet: Definitionen av våld och vem som utövar det, Hantering av misstanke om våld 

och åtgärder samt Dilemman som kan uppstå i arbetet med äldre våldsutsatta.   

  

4.5  Studiens tillförlitlighet 

 

I en kvantitativ forskningsmetod diskuteras oftast reliabilitet och validitet som 

värdekriterier i hur kvaliteten av undersökningen ska bedömas. Validitet handlar om ifall 

det som studien ämnar mäta är det som mäts och reliabiliteten är tillförlitligheten i 

mätningen. I en kvalitativ forskningsansats är oftast inte fokus på mätningen vilket lett 

till att de två begreppen behövts omformuleras för att passa bättre till en kvalitativ metod 

(Bryman 2018, s. 465). Eftersom validiteten inte är intressant i vår kvalitativa studie väljer 
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vi att lägga fokus på tillförlitligheten. Den består av fyra kriterier som innefattar 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera (ibid., 

s. 467). Genom att använda citat styrker vi trovärdigheten i studien men också genom att 

följa de regler som finns kring att göra en studie – som att ta hänsyn till de etiska 

principerna. Våra steg och faser i processen av studien redovisas grundligt vilket skapar 

pålitlighet och möjliggör för andra att bedöma kvaliteten av våra val. Dessutom möjliggör 

vi för andra forskare att genomföra studien utifrån samma förutsättningar och frågor som 

skulle kunna leda till liknande resultat.  

   

4.6  Forskningsetiska överväganden  

  

De fyra etiska principerna formulerade av Vetenskapsrådet är de riktlinjer som 

etikkommittén använder vid granskning av forskningsprojekt. De finns till för att skydda 

individer som deltar i forskningens namn (Vetenskapsrådet 2012, s. 5f). Nedan följer en 

beskrivning kring hur vi förhåller oss till de fyra etiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

I vår studie har vi skickat ut informationsbrev till våra intervjupersoner med all nödvändig 

information om vår studie och deras medverkan (informationskravet). Där framgår att 

deltagandet är frivillig och kan avbrytas utan vidare förklaring när som helst under 

studiens gång. Vi har också inför intervjun begärt ett muntligt samtycke till att delta 

(samtyckeskravet). Våra intervjupersoner har anonymiserats och uppgifterna som 

inhämtats kommer förvaras för eget bruk och raderas efter godkänd studie 

(konfidentialitetskravet). Genom att enbart låta uppgifterna som kommer fram används i 

vår studie uppfyller vi även den sista etiska principen som benämns nyttjandekravet.   

  

Vår studie kommer inte att omfatta omsorgstagare då den är begränsad till en 

kandidatuppsats och problematiken kring individer som upplevt våld i nära relationer 

bedöms som väldigt känslig. Vi har därför valt att fokusera på hemtjänstpersonalens 

erfarenhet av att bemöta äldre som blir utsatta för våld eftersom det går att ställa frågor 

som rör det specifika arbetet med individerna. Brukarnas upplevelser kommer således 

inte beröras. Vi kommer ändock att ta hänsyn till de fyra etiska principerna; sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet samt integritet för att intervjupersonerna ska känna sig trygga 

med att delta i vår studie (Vetenskapsrådet 2017, s. 40f).   
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I de flesta intervjuer är förhållandet asymmetriskt där en part efterfrågar information av 

en annan part, det kan resultera i ett etiskt dilemma. I vår studie och våra intervjuer ställer 

vi frågor som kan påverka intervjupersonerna till att antingen vilja berätta eller att avstå 

från att delge något (Andersson & Svärd 2008, s. 238). Det är viktigt att ha i åtanke de 

etiska aspekterna som uppstår i en intervjusituation med professionella om deras 

omsorgstagare. Det är möjligt att de professionella kan känna sig angripna och uppleva 

att de inte gjort tillräckligt eller har för lite kunskap (ibid., s. 246). Det är också viktigt att 

ha i åtanke att relationen mellan forskare och intervjupersonen kan ha betydelse för 

studiens resultat. Vi kan tänka oss att enhetschefen vill att hemtjänstpersonal delger en 

positiv bild av verksamheten därmed kan intervjusvaren spegla detta.   

  

4.7  Metodologiska överväganden 

  

Målet var till en början att intervjua åtta personal varav två från varje hemtjänstenhet för 

att analysera eventuella skillnader och likheter mellan enheterna. Brist på frivilliga 

intervjupersoner har lett till att vi uppnådde sju intervjupersoner och fick tag på en person 

från varje enhet med undantag från två hemtjänster där två deltog. Eftersom studien 

bygger på frivillighet kom vi till en slutsats att sju personer kan vara tillräckligt (jfr 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 42). Vi ville därmed inte göra några påtryckningar 

för att få ytterligare en personal från enheterna att delta på en intervju för att uppnå två 

personal per enhet.   

  

Mot slutet av den första intervjun klev en annan personal in rummet och delgav 

intressanta synpunkter. Då planen från början var en enskild intervju tänkte vi först låta 

intervjun avslutas från det att den andra personen kom in i samtalet. När vi lyssnade på 

inspelningen kom vi dock fram till att den andra personen gav användbara svar och hade 

öppnat upp för diskussion samt att vår intervjuperson utvecklade nya tankar sen hen kom 

in i samtalet. Vi valde därför att mejla den andra personen med vårt informationsbrev och 

frågade om samtycke att ta med hens del i resultatet vilket godtogs.    

  

Vid en annan intervju med två undersköterskor från samma enhet föreslog de att vi kunde 

ha ett samtal gemensamt. Eftersom vi valt enskilda intervjuer i vår metod diskuterade vi 

om vi skulle dela upp intervjuerna mellan oss och intervjua en var. Vi valde dock istället 
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att intervjua bägge tillsammans trots risken att intervjusvaren kunde påverkas. Dels för 

att vi hade upptäckt att det kunde väcka nya tankar eller framkalla minnen hos personalen 

som vi upptäckte i den allra första intervjun. Dels hade vi även lagt märke till i tidigare 

intervjuer att vi som par kompletterade varandra i hur vi ställde frågor vilket gjorde att vi 

valde att inte intervjua en varsin. De enskilda intervjuerna gjordes med Elisabeth, Kristina 

och Erik. De intervjuer som genomfördes med par är Sara ihop med Johan samt Anna 

tillsammans med Eva.  

 

4.8  Arbetsfördelning  

  

Gemensamt har vi diskuterat och kommit fram till vad vi vill skriva om samt syfte och de 

frågeställningar vi önskar få svar på. Vi har delat upp vissa partier och rubriker av arbetet 

mellan oss samtidigt som vi diskuterat oss fram till vad vi vill ha sagt så att det som 

skrivits är något som båda kan stå för. Vi har använt oss av ett delat dokument på 

OneDrive där vi kunnat läsa varandras texter och göra små justeringar för att skapa en 

enhetlighet i språket. I tidigare forskning har vi delat upp de artiklar som känts relevanta 

mellan oss för att sedan sammanfatta dem för varandra i syfte att spara tid. Intervjuerna 

har vi deltagit vid båda två med undantag för den första intervjun som en av oss 

genomförde ensam. Vi har sedan delat upp och transkriberat olika intervjuer men 

tillsammans gått igenom dem för att få en överblick av materialet. Vid kodningen har vi 

båda läst samtliga transkriberingar, markerat och antecknat enskilt för att undvika att 

missa viktiga koder eller citat. Resultat, analys och diskussion har vi sedan gemensamt 

gått igenom och skrivit tillsammans. Vi har haft en god kommunikation och mestadels 

suttit tillsammans och arbetat för att kunna föra dialog om vad vi skrivit och för att 

diskutera hur vi ska gå vidare.   

 

  



  

 

25 

5 Resultat 
  

I detta avsnitt presenteras vårt empiriska material. Vi har delat upp resultatet utifrån tre 

teman vi kunnat utläsa med hjälp av vår tematiska analys. De kommer presenteras enligt 

följande rubriker: Definitionen av våld och vem som utövar det, Hantering av misstanke 

om våld och åtgärder samt Dilemman som kan uppstå i arbetet med äldre våldsutsatta.   

 

5.1 Definitionen av våld och vem som utövar det 

 

Intervjupersonerna för olika resonemang om vad som kan anses vara en våldsutövning. 

De ger även uttryck för olika typer av situationer som går att tolka som en våldshandling. 

Begrepp som ofta förekommer i samtliga intervjuer i frågan om våld är: demenssjukdom, 

utsatt, jättebekymmer, hot, ord, fysiskt och psykiskt.   

  

I intervjuerna får personerna frågan om vad våld är för dem, de flesta svarar fysiskt och 

psykiskt eller med exempel som vi förstår som fysiskt eller psykiskt våld. Utöver orden 

psykiskt och fysiskt nämner intervjupersonerna att det kan vara blåmärken från slag eller 

nyp, härskarteknik och hot om att flytta eller att inte höra av sig. Det nämns att våldet kan 

ses som en maktutövning gentemot en person i beroendeställning. En situation som 

diskuteras i en intervju är då en anhörig inte ger sin demenssjuka mor tillräckligt med mat 

och samtidigt har hand om hennes pengar: 

 

Johan: hon var ju väldigt bunden till den där sonen  

Sara: precis, han hotade med att om han inte fick hjälpa henne så skulle han inte 

höra av sig.…det var ju dubbelt våld  

Johan: Han hade ganska stor makt  

  

Under samtalen berättar våra intervjupersoner om situationer som de själva inte definierar 

som en viss kategorisering av våld. De beskriver situationer där det förekommit att en 

anhörig inte har gett mediciner eller insulin, att de svälter någon och att en anhörig tar 

pengar och stoppar i egen ficka. Denna definition skulle kunna uppfattas som 

försummelse som våldsutövning (jmf Socialstyrelsen 2016, s. 17). Det är också olika vad 

personalen uppfattar som våld. Vid frågan om vad våld är för dem svarar Kristina 

"antingen psykiskt så att det är det här med hårda ord" medan Anna istället beskriver "de 
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kan ju vara väldigt hårda i orden men inte våld". Citaten visar på att begreppet våld 

innebär olika saker för olika människor. Det framkommer att psykiskt våld kan tänkas 

vara lika obehagligt som fysiskt våld vilket kan uppfattas som att våldet ofta graderas 

utefter vilken typ av våld det handlar om.  

 

Våld kan ju betyda...fysiskt våld, det kan vara psykiskt våld...som kan vara nästan 

värre (Sara)  

  

Flera gånger nämns demenssjukdom som orsak till våld och vid en intervju talas det om 

att missbruksproblematik varit en bidragande faktor vid våldssituationer. 

Intervjupersonerna menar att demens är den främsta orsaken till våld mot äldre i nära 

relationer som de hört om eller själva upplevt. Demenssjukdomen kan i sig göra en person 

våldsam eller utveckla ett beteende som är påfrestande för en anhörig som då utövar våld 

mot den demenssjuka. Johan anser att okunskap hos den anhöriga kring ålderdom med 

eventuella sjukdomar och nedsättningar kan ligga till grund för våld. De flesta 

intervjupersoner talar om mannen som den huvudsaklige våldsutövaren och några har 

enbart erfarenheter av situationer där en man varit våldsutövare. Sara påtalar dock 

fördomen om att det enbart är män som är våldsutövare och menar att det kanske märks 

tydligare. Hon berättar dock om sina erfarenheter där kvinnor slagit männen men att det 

tystats ner då mannen skämts över att ha blivit slagen:   

  

Men...sen är det ju vissa som oftast säger "män" […] jag har ju varit med där det 

har varit kvinnor som har slagit männen men då har det mer tystats ner för då har 

mannen skämt över att han blivit slagen av en kvinna (Sara)   

  

Kristina nämner en man som "inte var riktigt klar i huvudet" som uttryckligen sagt att han 

blev slagen av sin fru till personalen på det boende han bodde på växelvis. I intervjuerna 

framkommer dock att våldsutsatta sällan själva berättar om att de är utsatta. Sara tror att 

det kan vara känsligt om våldet beror på en demenssjukdom där individen får ett förändrat 

beteende och blir våldsam. Även i fall där personal misstänker att en person blivit utsatt 

för våld på grund av exempelvis blåmärken på suspekta platser på kroppen och vetskap 

om en anhörig som är brysk, så kan personen skylla ifrån sig på annat. Eva tror att det 

kan vara svårt att ange en nära anhörig på grund av starka band:  
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Även nära anhöriga, till exempel ett barn...förälder är ju förälder så att de kanske 

ändå har jättesvårt att ange någon som är så pass nära, så då kan de ju skylla ifrån 

sig (Eva)   

  

Kristina lyfter att våld mellan anhöriga och äldre inte är så uppmärksammat och att det 

finns ett tankesätt där våld i nära relationer sker mellan 30-40 åringar, medelålders par, 

där alkohol ofta varit inblandat. Genomgående i intervjuerna framkommer att personerna 

inte sett eller upplevt så mycket våld vilket flera beskriver som tur:  

  

Våld är ju inte något som vi har upplevt så ofta. Men det ska vi vara glada för att 

vi inte gjort (Anna)  

   

Dock tror de flesta vi har intervjuat att allt våld inte syns och Kristina uttrycker "det är 

säkert mycket mer än vad man ser". Äldre som grupp anses också vara en sårbar grupp, 

Kristina menar att "de är ganska utlämnade" och Sara nämner också att det är en utsatt 

grupp:  

 

De äldre är ju väldigt utsatta, de är ju en del som barn om de har en demenssjukdom 

(Sara)  

 

Det framkommer att personal har varit med om olika situationer där det förekommer våld 

men att detta uppfattas olika utifrån deras definiton av våld. Det kan vara av vikt med en 

gemensam definition av våld när det kommer till arbetet mot våld i nära relationer som 

berör sårbara grupper.  

 

5.2  Hantering av misstanke om våld och åtgärder  

  

Under detta tema presenteras intervjupersonernas erfarenhet av att hantera situationer där 

det förekommer våld mot omsorgstagaren. Det framkommer också vilka åtgärder som 

görs direkt och förebyggande. Intervjufrågorna har berört vad personal gör vid misstanke 

om att en äldre är våldsutsatt och förslag på åtgärder i arbetet mot våld i nära relationer 

hos äldre individer. Begrepp som varit återkommande genom samtliga intervjuer gällande 

hanteringsstrategier har varit: "Lyfta det", diskutera, "chefen har yttersta ansvaret", 
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kontinuitet, anmälningsskyldighet, arbetsmiljö, trygghet, förtroende, avlastning samt små 

grupper.   

 

Samtliga intervjupersoner berättar att det i första hand är enhetschefen de vänder sig till 

vid situationer där de misstänker att det förekommer våld. Misstanken om våld kan även 

lyftas via skyddsombud eller facket som kan hjälpa till med skyddsfrågor. Personal pratar 

också med varandra i arbetsgruppen och tar upp eventuella misstankar och funderingar 

på veckomöten eller arbetsplatsträffar. De säger också att de kan prata med 

biståndshandläggare som dels kan känna till eventuell tidigare historia om våld eller sätta 

in någon form av stöd. Det framkommer att samtliga arbetsgrupper tar frågan vidare till 

enhetschefen, biståndshandläggare eller sjuksköterska då dessa besitter befogenheter att 

kunna vidta åtgärder. De menar att undersköterskans uppgift således blir att ta 

misstankarna vidare:  

 

[…] det enda vi kan är ju att ta det vidare (Elisabeth)  

  

Det är enbart en hemtjänst av de vi intervjuar som redogör för att de har nedskrivna 

riktlinjer med check-listor där de är medvetna om vad som ska göras vid misstanke om 

missförhållanden. De övriga hemtjänstenheterna menar att de är osäkra på om det finns 

riktlinjer men säger att de förankrar allting hos enhetschefen. En hemtjänst menar att det 

finns en anmälningsskyldighet för missförhållanden mellan anhöriga medan resterande 

uttrycker osäkerhet kring om de måste anmäla vid misstanke. Några förklarar annars att 

det är en polisanmälan som gäller om våldet är handgripligt och den görs via 

kommunikation med chefen.   

  

Något som de flesta intervjupersoner nämner som en viktig bit i att hantera misstankar 

om våld är dokumentation:   

 

Eva: Det är viktigt att dokumentera. 

Anna: Dokumentera ja, allting. För det de säger, det som inte finns dokumenterat, 

det har inte hänt. Våra ord är ju ingenting.  

 

Dokumentation kan ses som en strategi i att hantera misstankar. En annan strategi som 

nämns från två olika hemtjänster är att gå hem till omsorgstagaren på andra tider än vad 
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som är planerat då det finns misstanke om våld i hemmet. Det har varit ett förslag från 

chefen att göra vid misstanke om våld: 

  

[…] kan ta en annan åtgärd om de har täta besök så kan man gå in en annan tid 

kanske, när de inte är beredda att vi ska komma då. […] en åtgärd som jag vet att 

min chef har sagt att man kan göra (Anna)  

  

Samtliga lyfter fördelarna med mindre arbetsgrupper som går till samma omsorgstagare 

då detta skapar en kontinuitet vilket kan främja upptäckten av missförhållanden. De 

menar att de kanske lär känna omsorgstagarna bättre vilket kan gynna relationsskapandet 

mellan personal och omsorgstagare där personalen bygger upp ett förtroende. Anna och 

Eva förklarar:   

  

Anna: […] vi är ju en del av deras liv så väldigt mycket mer tycker jag, än för några 

år sedan när vi sprang hos så många olika. […] de känner då trygghet. Man märker 

att de öppnar upp sig, vi kan ha haft folk som råkat ut för saker i barndomen. Det 

går de ju inte och säger till alla men till oss så öppnar de sig lite. 

Eva: Det blir ju på ett annat sätt om man har varit där på morgonen, förmiddagen 

och så lunchen. Man har ett flöde och det blir mycket lättare.   

  

Flera intervjupersoner uttrycker att det finns en tydlig plan då det är demenssjukdom 

inblandat. Då kan personalen prata med sjuksköterskan och lägga upp en plan för hur de 

ska gå vidare. Åtgärder som kan vidtas vid misstanke om våld är bland annat växelvis 

boende där omsorgstagaren bor hemma någon eller några veckor och på ett boende 

resterande tid. Dels erbjuds också anhörigstöd eller avlastning för den individ som inte 

erhåller hemtjänst där den får komma iväg och ta en paus. Elisabeth påpekar att livet 

förändras för båda om den ena blir sjuk:  

 

Livet förändras ju för mannen eller för livspartnern åt vilket håll det än är […] livet 

blir så annorlunda mot vad man har tänkt sig (Elisabeth)  

 

Med tanke på resonemanget om en förändrad livssituation för individerna anses det av 

vikt att fånga upp det tidigt och att berörda görs beredda på att livet kommer bli 

annorlunda. Det framkommer att äldre personer med hemtjänst ofta har varit inlagda på 
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Landstinget och redan där menar Elisabeth att de skulle kunna få information om att det 

kan komma att bli ett annat liv än de är vana vid.   

  

Vid frågan om förslag på förebyggande åtgärder lyfter Kristina förslaget att 

genomförandeplanen kan innehålla en fråga om våld. Den kan då ställas på rutin till alla 

omsorgstagare där det kanske framkommer hur individens livsförhållanden ser ut. Det 

gör att det inte upplevs som lika främmande att ställa frågor kring våld och utsatthet då 

det är en plan som alla omsorgstagare får gå igenom med hemtjänstpersonal där insatsen 

specificeras till varje individ.   

  

Utbildning tycks också vara en viktig del i att arbeta mot våld mot äldre i nära relationer 

enligt flera intervjupersoner. Vid frågan om det finns adekvat utbildning inom ämnet 

framkommer det att de kan begära utbildning om de önskar. Elisabeth, Kristina, Eva och 

Anna önskar att det fanns mer utbildning och att kompetensen hos personalen 

uppdaterades kontinuerligt, framför allt när det kommer till att upptäcka våld. Anna 

uttrycker att det vore bra att få kunskap om hur man ställer frågan om våld till någon som 

misstänks vara våldsutsatt:  

  

[…] väldigt svårt att fråga också...är det...hur man ska börja fråga också (Anna)  

  

Personalen belyser svårigheten med att ställa frågan innan de känner omsorgstagaren eller 

skapat ett förtroende. Det framkommer att det finns en viss känslighet i att våga ställa 

frågan då det kan upplevas som kränkande. Erik uttrycker behovet av att ställa frågan om 

våld försiktigt till den våldsutsatta:  

 

Ja, man får ställa den väldigt försiktigt för ofta skyddar ju de den som slår, oftast 

är det ju så. Så man får försöka hitta bakvägar på något sätt […] få förtroende och 

så (Erik)  

  

Elisabeth berättar att det uppstått situationer där hon "rutit ifrån" och sagt till den anhöriga 

att det inte varit ett okej beteende. Att våga fråga om våld kommer behandlas vidare under 

temat dilemman.    
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5.3  Dilemman som kan uppstå i arbetet med äldre våldsutsatta 

  

Intervjuguiden innehöll en fråga om personal kan se några etiska dilemman eller hinder 

vad gäller att arbeta med våld mot äldre i nära relationer (se bilaga B). Samtliga 

intervjupersoner svarar nej på frågan, däremot ger de uttryck för vad som kan tolkas som 

flera dilemman i arbetet med äldre våldsutsatta. Begrepp som var återkommande genom 

samtliga intervjuer var: känsligt, svårt, jättesvårt och balansgång. Dessa begrepp gjorde 

att vi kunde utläsa olika typer av hinder utifrån intervjusvaren. De kommer presenteras 

under detta tema.  

  

Intervjupersonerna beskriver att det kan vara ett svårt och känsligt ämne att arbeta med 

människor. De upplever också att det kan vara svårt att fråga om våldsutsattheten. Kristina 

upplever att frågan om våld kan verka "snokande" i någons privatliv. Intervjupersonerna 

upplever en osäkerhet kring att våga ställa frågan om våld men också hur de bör bemöta 

en äldre omsorgstagare som är beroende av en anhörig som utövar våld. Johan uttrycker 

dilemmat: 

  

Samtidigt var det också ett dilemma för hon var ju väldigt beroende av den här 

sonen, Han kom och lagade mat varje vardag och fixade mat till honom och henne 

[…] (Johan)  

  

Professionen skapar även ett sammanhang som verkar ligga till grund för osäkerheten i 

att agera. Det kan upplevas svårt att bemöta problematiken då det inte finns någon 

anmälningsskyldighet när det kommer till våld i en nära relation som det gör vid 

situationer som omfattas av Lex Sarah. Elisabeth utrycker att som medmänniska vill man 

agera:   

Men om jag skulle se min granne bli misshandlad måste jag ju på något sätt göra 

något. Här är man ju inne i deras liv i en profession (Elisabeth).  

  

Undersköterskorna vi har intervjuat redogör för bestämmelserna om sekretess som de har 

att ta hänsyn till. De menar att de kan uppleva en svårighet i att gå vidare med misstanken 

om att det förekommer våld om omsorgstagaren inte vill att de ska göra det. Flera 

intervjupersoner uttrycker att olika former av stöd eller åtgärder alltid går att erbjuda men 

individen har ändå självbestämmanderätt. Det gör att det upplevs som svårt att göra något 
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när individen uttrycker att hen inte vill ha hjälp. I en intervju problematiseras 

självbestämmandet:  

 

Johan: Det går väl inte att omyndigförklara någon idag… Då har de fortfarande 

självbestämmanderätt.   

Sara: Men hon hade ju inte förmågan att förstå sitt eget bästa  

Johan: I vårat tycke, nej. Men vem ska avgöra om hon har den förmågan?   

  

Sara, Kristina och Erik använder balansgång som ett begrepp när de beskriver hur man 

bör bemöta problemet. Våra intervjupersoner uttrycker att de behöver få ett förtroende 

från omsorgstagaren för att det inte ska upplevas som integritetskränkande att ställa 

frågan om våld. De menar att de kan ha fel vad gäller misstanken och att detta kan bli 

känsligt för de inblandade. Erik menar att det är känsligt om personalen inte är hundra 

procent säker samtidigt som ingen ska behöva lida i onödan för att personalen inte agerar. 

Fingertoppskänsla är ett annat begrepp som används av Elisabeth och Kristina för att 

beskriva komplexiteten i att bemöta problematiken: 

  

[…] man kan både kränka den personen som man frågar och den anhöriga som 

man misstänker kanske är...så det är ju verkligen en fingertoppskänsla (Kristina).   

  

I fallet med mannen som påtalade att han blev slagen av sin fru men som inte ansågs vara 

"klar i huvudet" kan det också uppstå ett dilemma i att veta vad som är sant eller en känsla 

grundad på eventuell diagnos. Hemtjänstpersonalen beskrivs uppleva att mannen verkade 

orolig men samtidigt menar Kristina att det tar tid att lära känna någon. Det blir en 

balansgång att väga hur de ska gå vidare när en situation dyker upp. Några 

intervjupersoner ger uttryck för att arbetet mot våld mot äldre i nära relationer upplevs 

svårt om det inte finns några grundade riktlinjer att utgå ifrån. Elisabeth menar att det 

också kan vara svårt att upptäcka och se när en våldsutövning sker men det gäller inte 

bara för äldre individer:  

 

Det är ju ingen som misshandlar sin livspartner inför folk (Elisabeth)   
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Citatet visar på hur problematiskt det kan vara att arbeta med våld i nära relationer då 

våldet kanske inte är synligt. Det kan därmed tänkas utgöra ett dilemma att bemöta 

våldsutsatta äldre i hemtjänstarbetet.  

  

5.4 Sammanfattning av resultat 

  

Vad som framkommer av intervjuerna är att ämnet våld mot äldre i nära relationer är 

känsligt, svårt och det är en balansgång att arbeta med. Våld benämns främst som fysiskt 

eller psykiskt men under intervjuerna berättas det om situationer där det kan tolkas som 

att ekonomiskt våld och försummelse förekommit. Samtliga intervjupersoner upplever att 

det är ett bra stöd i gruppen och till chefen dit de vänder sig för att dels förankra 

misstankar men också ha som stöd i ryggen vid eventuell konfrontation. 

Hemtjänstpersonalen upplever att deras roll är att gå vidare till personer med befogenhet 

att vidta åtgärder. De insatser som går att erbjuda är bland annat avlastning/anhörigstöd, 

korttidsboende och mer tid hos omsorgstagaren. De flesta är osäkra på om de har någon 

anmälningsskyldighet och om det finns nedskrivna riktlinjer för att arbeta med problemet. 

De flesta uttrycker att de inte upplevt så mycket våld men att det förmodligen är mer än 

de ser.  

 

 

6 Analys 
  

Analysen av resultatet görs utifrån studiens teoretiska utgångpunkter. Avsnittet är således 

uppdelat i tre rubriker som utgår från teorin professionsetik samt de valda teoretiska 

begreppen handlingsutrymme och ålderism. Vårt empiriska material kommer också 

analyseras utifrån den tidigare forskning som presenterats i uppsatsen.  

 

6.1  Professionsetiska utmaningar  

 

Undersköterska är en profession som behöver förhålla sig till etiska riktlinjer i arbetet 

med människor enligt både Egidius (2011) och Christoffersen (2007). En undersköterska 

inom äldreomsorgen verkar i en organisation som behöver förhålla sig till lagar, så som 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) men också verka inom ramen för organisationens 

riktlinjer som Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver. Regler och lagar blir 
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således en vägledning i undersköterskans yrkesutövande vilka lämnar mycket att tolka till 

den enskilda. Undersköterskan behöver i sitt arbete göra avvägningar om vad som är rätt 

att göra och hur detta bäst ska göras i enlighet med vad Christoffersen (2007) beskriver. 

Om det saknas tydliga riktlinjer i organisationen eller om de inte når ut till personalen, 

kan det bli den enskilda undersköterskan som ställs inför en utmaning att avgöra vad som 

är rätt eller fel att göra i varje ny situation. Vårt resultat visar att otydliga riktlinjer skapar 

osäkerhet och det blir upp till varje undersköterska att använda sig av yrkeserfarenhet 

eller eventuell kunskap som tillgodosetts under utbildningen. Om det då saknas erfarenhet 

eller kunskap kan det bidra till att våldet inte upptäcks och att inget görs.  

 

Fyra av våra intervjupersoner önskar att det fanns mer utbildning och att kompetensen 

hos personalen uppdaterades kontinuerligt, framför allt när det kommer till att upptäcka 

våld. De etiska riktlinjerna samt den utbildning som finns måste kunna omsättas i 

praktiken menar Saveman (1994). Även om personalen får vetskap om att de måste ställa 

frågan om våld så måste de få kunskap kring vilka frågor de ska ställa och hur man pratar 

om våldet på ett sätt som hjälper den våldsutsatta individen. Detta visar att det krävs en 

gemensam definition av våld och tydliga riktlinjer. Om det inte finns en gemensam 

definition är det också en utmaning att veta för personalen när de ska agera eller inte. Vårt 

resultat visar att det är upp till den enskilda undersköterskan att begära utbildning om våld 

i nära relationer. Med tanke på att definitionen av våld tycks vara högst subjektiv lämnar 

det mycket åt den enskilda att upptäcka våldet. Att undersköterskorna besitter olika 

kunskap kan leda till att stödet till den våldsutsatta omsorgstagaren blir individuellt. 

Likaså menar Erlingsson, Carlson och Saveman (2006) att det blir ett möjligt hinder i 

arbetet mot våld i nära relationer om det inte finns en gemensam definition.    

 

Christoffersen (2007) skriver att det är av vikt i det sociala arbetet att personalen får prata 

om de etiska situationer som uppstår för att kunna kvalitetssäkra arbetet och dra lärdom 

inför framtiden. Det kan underlätta arbetet för att ta fram nya handlingsstrategier men 

också hur personalen ska förhålla sig till olika etiska problem. Att prata om olika 

problematiska situationer kan tänkas främjas ännu mer i mindre arbetsgrupper vilket 

samtliga av våra intervjupersoner argumenterar för. De kan se fördelar med att kunna 

stötta varandra och när de är mindre grupper får de även insyn i arbetet på ett mer 

fördelaktigt sätt. Det kan leda till att personalen blir medveten om problematiken och kan 
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kvalitetssäkra arbetet mot våld i nära relationer genom att belysa styrkor och brister i 

arbetet.   

 

Egidius (2011) och Blennberger (2005) redogör båda för individens 

självbestämmanderätt som en etisk princip, som också går att finna i Socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453). Blennberger (2005) menar att denna kan begränsas i ett välfärdssamhälle 

när individen anses oförmögen att se till sitt eget bästa. Det framkommer av vårt resultat 

att självbestämmandet hos en våldsutsatt äldre med demenssjukdom kan problematiseras. 

Undersköterskan kan se ett behov av insatser eller att individen bör lämna en relation där 

det förekommer våld samtidigt som omsorgstagaren själv kan ha en annan uppfattning 

om vad som är deras eget bästa. I vårt resultat framkommer också en fråga kring vad som 

är individens bästa och vem som har befogenhet att avgöra det. Den som har en 

demenssjukdom kanske inte kan medvetandegöras om att den blir utsatt för strukturellt 

våld vilket kan utgöra ett dilemma i arbetet. En demenssjukdom väcker också frågan om 

avsiktligt respektive oavsiktligt våld vilket Erlingsson, Carlson och Saveman (2006) 

redogör för. Diagnosen kan sammankopplas till oavsiktligt våld vilket också blir något 

som personalen behöver förhålla sig till. Utifrån detta kan vi förstå att personalen behöver 

ta ställning till samt ha kunskap kring hur de ska stötta samt bemöta individen. 

  

En strategi som enhetschefen godkänt som en möjlig åtgärd vid misstanke om våld i våra 

intervjuer är för personalen att gå till omsorgstagaren en oväntad tid. Det kan bidra till att 

personalen kanske kommer in vid en tidpunkt där de faktiskt kan se någon form av 

våldshandling. Detta strider därmed mot individens integritet och kan tänkas påverka 

förtroendet och tilliten till hemtjänstpersonalen, även om handlingen är av välmening. 

Däremot kan denna typ av strategi också gynna omsorgstagaren om det visar sig att 

misstanken om våld är grundad därmed kan individen få stöd. Anetzberger & ACSW 

(2001) menar istället att screeningverktyg kan hjälpa personalen att upptäcka våld mot 

äldre som hjälper dem att bedöma om deras observationer kräver en åtgärd. Denna 

handlingsstrategi är mer fördelaktig ur ett etiskt perspektiv.   
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6.2 Handlingsutrymmets komplexitet i arbetet med  våldsutsatta äldre  

  

Undersköterskan tilldelas ett handlingsutrymme i sin professionella roll och får därmed 

rätten att tolka omsorgstagarens behov och vilken hjälp som behövs för att tillgodose 

dessa. Blennberger (2005) menar att värde och ansvar är utgångspunkten inom etiken. I 

en situation där det finns misstanke om att det förekommer våld har undersköterskan 

ansvar att agera samtidigt som hen gör en värdering om det är lämpligt att handla eller 

inte. Undersköterskan har bland annat Offentlighet- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 

att förhålla sig till vilket är i enlighet med organisationens riktlinjer. Samtidigt kan den 

yrkesverksamma uppleva att de strider mot hur hen hade agerat i en annan roll. En 

intervjuperson menar att om grannen hade blivit utsatt så hade hen anmält det till polisen 

men i rollen som hemtjänstpersonal befinner de sig i ett sammanhang där 

handlingsfriheten begränsas utifrån organisationens riktlinjer samt individens 

självbestämmande. Den yrkesverksamma ska i sin roll både möta omsorgstagaren som 

medmänniska men också förhålla sig till de regler som handlingsutrymmet tillåter (jmf 

Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Vi kan därmed förstå komplexiteten som 

undersköterskan kan hamna i när det kommer till att arbeta mot våld mot äldre i nära 

relationer.   

  

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att kunskap utgör en central aspekt vad 

gäller den yrkesverksammas handlingsfrihet. Vi kan tänka oss att undersköterskans 

kunskap om organisationen, våld mot äldre i nära relationer samt lagstiftning kan ge större 

spelrum vid bemötandet och utformningen av stöd för den våldsutsatta. Kunskapen ger 

bättre förutsättningar samt fler valmöjligheter att agera. Schmeidel m.fl. (2012) menar att 

hälso- och sjukvårdspersonal önskar en förbättring av att medvetandegöra problematiken 

inom samtliga verksamheter. I likhet med deras studie önskar även de vi intervjuar mer 

kontinuerlig utbildning för att det inte ska glömmas av. Det framkommer i tidigare 

forskning att det finns en osäkerhet vad gäller lagstiftning, sekretess samt skyldighet att 

anmäla vid misstanke om brott (Schmeidel m.fl. 2012), vilket är återkommande även i 

våra intervjuer. Två av de vi intervjuar menar att det finns en anmälningsskyldighet vid 

misstanke om missförhållande mellan omsorgstagare och anhörig medan övriga inte 

känner till vad som gäller. Osäkerheten kan utgöra ett hinder i deras handlingsfrihet. 
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En av våra intervjupersoner menar att det förmodligen förekommer mer våld än vad 

personalen ser. Intervjupersonerna uttrycker att det förekommer att anhöriga är hårda i 

orden men att detta är svårt att hantera då det inte ger några synliga märken. Vi kan tänka 

oss att psykiskt våld är en utmaning att arbeta mot då fysiskt våld som kanske syns, redan 

är svårt att hantera. Det kan därmed även tänkas bli en svårighet för personal att upptäcka 

försummelse eller ekonomiskt våld eftersom detta våld heller inte alltid syns konkret. Vi 

ser att det är av vikt att ha kunskap om våld i nära relationer men framför allt om hur det 

kan se ut för äldre som är våldsutsatta. Kunskapen bör beröra olika typer av våld, så som 

fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld samt försummelse. Det bör finnas kunskap 

om vilka konsekvenser våldet medför samt vilka som kan drabbas för att det ska 

upptäckas. I enlighet med Eriksson (2001) och Lindell (2013) beskriver våra 

intervjupersoner att våldet som sker i hemmet oftast är från en partner eller ett barn. Till 

skillnad från deras resultat om att det är både män och kvinnor som utsätts i nästan lika 

stor uträckning, visar vårt resultat att det nästan är genomgående kvinnor som är 

våldsutsatta. En av våra intervjupersoner beskriver att männen kanske inte vågar prata om 

det till följd av skammen av att vara våldsutsatt av en kvinna eller sitt barn. Brist på 

kunskap om att även män kan vara våldsutsatta kanske medför att det inte upptäcks, vilket 

också begränsar handlingsfriheten.   

 

Det framkommer i tidigare forskning (jmf Kristensen & Risbeck 2004) samt i vårt resultat 

att personal upplever handlingsfriheten som begränsad utifrån arbetssituationen då de 

arbetar i omsorgstagarens privata sfär. Det kan möjligtvis bli ett hinder när den som är 

våldsutsatt är dement eller inte vill eller är redo att söka hjälp. Det framkommer i vårt 

resultat att samtliga arbetsgrupper tar frågan vidare till enhetschefen, biståndshandläggare 

eller sjuksköterska då dessa besitter befogenheter att kunna vidta åtgärder. Samverkan 

med andra aktörer så som kvinno- och mansjourer kan tänkas vara av vikt. Dessa besitter 

möjligtvis en annan kunskap och det kan vara lättare för individen att vända sig till dem 

som inte befinner sig i individens privata hem. Detta gör att en utomstående aktör kan 

vara behjälplig vid hantering av problematiken medan hemtjänstpersonal kan ägna sig åt 

omsorgsarbetet. Handlingsfriheten kan vidgas när flera aktörer samverkar som har 

kompetens att hantera den här typen av situationer. Det kan möjligtvis minimera 

osäkerheten i arbetet med äldre våldsutsatta.   
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Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att den yrkesverksammas handlingar är 

beroende av tid och att dessa kan variera från en situation till en annan. Arbetet mot våld 

mot äldre i nära relationer kan därför sett olika ut över tid beroende på de generella normer 

som finns i samhället under just den tiden. En intervjuperson menar att hen kan känna 

igen att det förekommit våld på olika sätt under alla år hen jobbat inom hemtjänsten och 

att detta hanterats på samma vis. I vår tidigare forskning framkommer det att det finns 

okunskap kring våld mot äldre i nära relationer (Saveman m.fl. 2008). Om detta skulle 

uppmärksammas mer som ett problem i samhället skulle kanske de yrkesverksammas 

handlingar se annorlunda ut.  

  

6.3 Hur ålderism riskerar att osynliggöra våld i nära relationer inom 
hemtjänstarbetet  

 

Hemtjänstpersonalens handlingar påverkas av samhällsnormer och den syn som finns på 

äldre utifrån att äldre ses som sin ålder snarare än som individer så som Andersson (2008) 

beskriver. Utifrån att äldre behandlas som sin ålder snarare än individer kan vi förstå 

varför våra intervjupersoner återkommer till demens som en förklaring till att våldet 

uppstår (Andersson 2008). Våldet tycks normaliseras när det är äldre som är våldsutsatta 

då den äldre kanske har en demenssjukdom och inte är medveten om våldet. 

Intervjupersonerna beskriver situationer där barnen eller partnern utövat våld mot den 

demenssjuka men att detta förklaras med att en relation med en individ med demens kan 

vara påfrestande av olika anledningar. Det framkommer både i studiens inledning och i 

vårt resultat att äldre anses vara en särskilt sårbar grupp, framför allt om individen har en 

demenssjukdom. En intervjuperson menar att de äldre då kan vara väldigt utsatta och att 

en del blir som barn. Resonemangen från våra intervjupersoner kan förstås utifrån 

ålderism då de inblandade tillskrivs egenskaper som är relaterade till åldrandet eller 

demenssjukdom. Omsorgstagarna kan tänkas bli bemötta utifrån denna föreställning 

snarare än som våldsutsatta individer därmed finns en risk att våldet inte upptäcks.   

 

Avsaknaden av reflektion kring sexuellt våld i våra intervjuer kan förklaras med att det 

finns en uppfattning om hur äldres livsförhållanden ser ut. En intervjuperson lyfter 

exempelvis att det finns en tanke om att våld förekommer bland 30–40 åringar där alkohol 

varit inblandat. Det går därmed att förstå att det finns en generell tanke i samhället om att 

våld, eller en viss typ av våld, inte kan förekomma vid en särskild ålder. Äldre individer 
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över 65 år tycks tillskrivas egenskaper som grupp, så som att de inte kan ägnas åt sexuella 

aktiviteter eller alkoholkonsumtion (Andersson, 2008). Utifrån vårt resultat kan vi även 

se att det finns en bild av att kvinnor är de som är mest våldsutsatta men det framgår också 

att män är våldsutsatta. En av våra intervjupersoner menar att männen förmodligen skäms 

över att prata om det och att det därför inte upptäcks. Uppfattningen om att äldre kvinnor 

saknar förmågan att utöva våld i form av exempelvis fysisk karaktär kan också grundas i 

en form av ålderism (Andersson 2008). Detta visar att det behövs kunskap om våldets 

omfattning samt vilka som kan drabbas av det.   

 

Intervjupersonerna beskriver situationer där de upptäckt blåmärken men att det funnits en 

osäkerhet kring varifrån dessa uppstått. Det finns en uppfattning om att blåmärken tillhör 

det normala åldrandet samt att oavsiktligt våld tillskrivs individer med demenssjukdom. 

Våra intervjupersoner uttrycker att våld inte förekommer samtidigt som studier visar att 

våld mot äldre i nära relationer är ett växande problem (Socialstyrelsen 2013). Det våld 

som förekommer tycks inte ses som ett strukturellt problem som kan ha pågått länge. Det 

ses snarare som en förklaring på att den äldre utövar oavsiktligt våld till följd av en 

demenssjukdom vilket också förklaras av ålderism. Oavsiktligt våld tycks vara mer 

accepterat utifrån att individen inte är medveten om att det sker eller att individen är 

våldsutsatt.   

 

7 Diskussion 
 

 Detta kapitel utgör vår diskussion utifrån studiens syfte och resultat. Syftet med studien 

var att belysa hemtjänstpersonals erfarenhet av att bemöta och hantera våld mot äldre i 

nära relationer i sitt arbete. Vi ville även ta del av deras upplevelse av stöd från 

organisationen och vilka riktlinjer de har att förhålla sig till. Vår förförståelse för ämnet 

omfattade våld i nära relationer generellt. Vi har båda erfarenhet från hemtjänstarbetet 

och en uppfattning av att det inte har funnits riktlinjer vid situationer där personal 

misstänker att det förekommit våld. Vi hade dock inte någon inblick i hur omfattande 

problematiken var gällande äldre våldsutsatta.  

   

Utifrån intervjupersonernas resonemang om att äldre kan vara i beroendeställning till den 

anhöriga som utövar våld, kan vi förstå att äldre våldsutsatta är en sårbar grupp. Detta är 

av vikt för socialt arbete då det utgör olika typer av hinder i arbetet med våld mot äldre i 
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nära relationer. Personal har exempelvis etiska aspekter samt ett handlingsutrymme att 

förhålla sig till. Handlingsfriheten begränsas av personalens kunskap, lagstiftning samt 

organisationens riktlinjer. Samtliga av våra intervjupersoner pratar i ett första skede om 

att det inte förekommer våld mot äldre i nära relationer inom arbetet,  de redogör däremot 

för flera situationer där det har förekommit våld. Vi kan därmed dra slutsatsen att det är 

nödvändigt med en gemensam definition av våld då det tycks finnas en kunskapslucka 

vad gäller våldets karaktär, omfattning och vilka som kan drabbas av det.  

 

Hemtjänstpersonalen är inte på besök hos omsorgstagaren under ett helt dygn vilket 

innebär att det kan förekomma situationer där en anhörig utövar våld när personal inte är 

närvarande. Våld relaterat till demenssjukdom är återkommande i vårt resultat vilket 

väcker en tanke om oavsiktligt samt avsiktligt våld. En demenssjuk individ utövar 

förmodligen oavsiktligt våld då hen inte kan styra när våldet utövas, därmed kan det 

upptäckas av personalen och åtgärder vidtas. En individ som utövar avsiktligt våld 

kommer förmodligen inte göra detta inför personalen vilket gör att våldet inte syns. 

Resultatet visar att det finns en misstanke om att det förekommer mer våld än vad man 

ser men att åtgärder på grund av att det inte syns är svåra att vidta. De menar vidare att 

det är tur att de inte upplever så mycket våld samtidigt som vi ser att problematiken ligger 

i att det inte upptäcks.  

 

Vårt resultat visar att kunskap är nödvändig för att undvika att personalen bemöter den 

våldsutsatta omsorgstagaren utifrån stereotypa föreställningar om åldrandet. I ett 

förebyggande syfte kan även anhöriga tänkas dra nytta av kompetens kring åldrandet, 

exempelvis vad det innebär att vårda en anhörig med demenssjukdom. Vårt resultat visar 

att det kan vara påfrestande för individen när beteendet hos en nära anhörig förändras. 

Det framkommer att omsorgstagarna inte pratar om att de är våldsutsatta och en 

intervjuperson lyfter att man istället i genomförandeplanen kan ställa frågan om våld. 

Detta gör att alla omsorgstagare får frågan systematiskt vilket möjligtvis medför att det 

blir lättare att prata om våldet. När våldet har pågått i flera år tycks det bli svårare att 

konfrontera våldsutövaren samt våga prata om våldet, då det verkar uppfattas som 

normaliserat för de inblandade. Vi kan därmed dra slutsatsen att kunskap öppnar ögonen 

för eventuella våldshandlingar som omsorgstagaren utsätts för.  
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Vi kan förstå varför det är känsligt i arbetet med våldsutsatta äldre då hemtjänstpersonal 

ska förhålla sig till bl.a. lagstiftning. Vårt resultat visar att bestämmelser avseende 

sekretess utgör ett hinder då den våldsutsatta individen inte vill att personalen ska ta 

misstanken om våld vidare. Även självbestämmanderätten som regleras i 

socialtjänstlagen kan problematiseras framför allt i de fall då den våldsutsatta individen 

har en demenssjukdom. Omsorgstagaren är möjligtvis inte medveten om situationen 

därmed kanske individen inte ger uttryck för behov av stöd. Det kan även förekomma att 

individen vill stanna kvar i relationen vilket personalen behöver förhålla sig till, framför 

allt då de fortsättningsvis arbetar i individens hem. 

 

En av våra frågeställningar berör upplevelse av stöd från organisationen. Att ha nära 

tillgång till enhetschef samt biståndshandläggare, sjuksköterska och en god 

kommunikation inom arbetsgruppen tycks vara grundläggande för att kunna arbeta med 

problematiken. De lagar och riktlinjer som personalen har att förhålla sig till kan hamna 

i konflikt med individens uppfattning om medmänskliga handlingar. Den etiska aspekten 

blir därmed central i arbetet med våldsutsatta äldre således kan vi se att etiska strategier, 

förhållningssätt och riktlinjer behöver vara möjliga att omsätta i praktiken.  

 

Vår studie skulle kunna bidra till att personal inom hemtjänst blir medvetna om 

komplexiteten gällande våld mot äldre i nära relationer. Vårt resultat visar att det behövs 

tydliga riktlinjer och hanteringsstrategier samt kunskap för att kunna bemöta 

problematiken. Det verkar inte finnas något krav på att personalen ska besitta någon typ 

av kompetens om våld mot äldre i nära relationer. Vår tidigare forskning visar däremot 

att det finns en kunskapslucka vad gäller problemets omfattning. Kravet på att utbildas 

inom våld i nära relationer redan på diverse omsorgsutbildningar kan vara nödvändigt för 

att alla omsorgstagare ska få likvärdiga insatser och stöd. Vår studie visar att det även kan 

vara av vikt att upprätta ett lärande inom organisationen för att undvika exempelvis 

ålderism i arbetet med äldre.  Vårt resultat i relation till Kristensen och Risbecks (2004) 

studie visar att problematikens komplexitet ser likadant ut som för fjorton år sedan. Detta 

visar att det är angeläget att lyfta inom socialt arbete.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 

  

Vad som framkommer inledningsvis i studien är att det genomförs insatser genom 

utbildningspaket och föreläsningar kring ämnet. Flera av intervjupersonerna menar dock 

att de inte blivit erbjudna någon utbildning. Framtida forskare skulle därför kunna 

undersöka vart det brister genom att till exempel intervjua enhetschefer kring eventuella 

riktlinjer eller avsaknad av dem.  

 

Vår studie omfattar hemtjänstpersonals erfarenhet av att hantera och bemöta äldre 

våldsutsatta. Det vore även givande att få ta del av våldsutsatta omsorgstagares upplevelse 

av stöd och bemötande inom hemtjänsten.  Det skulle kunna bidra till utformandet av 

bättre insatser.
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 

Till dig som är undersköterska inom hemtjänsten följer information och förfrågan 

om deltagande i en intervjustudie.  

  

Forskning visar att äldre personer över 65 år kan bli utsatta för våld av en nära anhörig. 

Det kan handla om ekonomiskt, psykiskt, fysiskt våld eller försummelse. 

Hemtjänstpersonal innehar en viktig roll i att upptäcka och förebygga våldet då de arbetar 

i den äldres hem. Vi vill därför göra en intervjustudie där vi intervjuar personal inom 

hemtjänst. Förhoppningen är att resultatet i studien kan leda till en ökad förståelse för de 

erfarenheter och verktyg hemtjänstpersonal upplever att de har när de bemöter som är 

våldsutsatta.  

  

Syftet med studien är således att undersöka vilka verktyg hemtjänstpersonal har för att 

hantera situationer där det misstänkts att det förekommer våld från en nära anhörig mot 

brukaren.   

Vi har i vår studie valt att göra intervjuer med två personal från utvalda hemtjänster i 

Kalmar kommun. Du som är intresserad av att delta i vår studie får gärna kontakta någon 

av oss via e-post eller telefon. Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när 

som helst avbryta din medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats 

eller en annan avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta 30–60 minuter. För 

att underlätta transkribering kommer vi spela in intervjuerna.  

  

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt samt 

förvaras så att ingen obehörig kommer kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller 

verksamheter kommer att identifieras i examensarbetet. Vårt examensarbete kommer att 

publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).   

  

Vi heter Maria Holmberg och Mirela Budimir och vi går på Linnéuniversitetet där vi läser 

Socionomprogrammet. I utbildningen ingår det att göra en kandidatuppsats vilket är 

anledningen till att denna intervjustudie kommer att genomföras.  

  

Har du några frågor så hör gärna av dig till någon av oss eller vår handledare.  

Kalmar 2018-04-03  

  

Studerande: Maria Holmberg, Mirela Budimir        Handledare: Anette Lundin  

  

Telefon: 073 – XXXXXXX, 073 - XXXXXXX         Telefon: 0480-XXXXX 

  

Mejladress:            Mejladress: anette.lundin@lnu.se  

mh223ra@student.lnu.se ,  mb223kt@student.lnu.se 
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II 

Bilaga B Intervjuguide 

 

Intervjupersonens erfarenheter: 

• Vad betyder våld mot äldre i nära relation för dig? 

• Vilka erfarenheter har du av att bemöta våld i en nära relation i ditt arbete?  

• Upplever du några etiska dilemman eller hinder vad gäller våldsutsatta äldre?  

Strategier: 

• Vad gör du vid misstanke om att en omsorgstagare är våldsutsatt? 

• Hur upplever du att ställa frågan om våld? (våga fråga) 

• Pratar de äldre själva om att de blivit våldsutsatta?   

• Förslag till hur man kan utveckla arbetet eller förebyggande strategier för att 

jobba med våld mot äldre? 

Arbetsgruppen/enheten: 

• Hur upplever du att din enhet arbetar med våld i nära relation? (hur pratar ni om 

det?) 

• Hur upplever du att stödet är/har varit från arbetsgruppen eller chefen vid sådana 

här situationer?   

• Hur skulle du beskriva vilken kompetens (utbildning, riktlinjer?) arbetsgruppen 

har för att hantera problematiken?  

• Vilken betydelse tror du att personalen har för den äldre som blir våldsutsatt? 

• Samverkar verksamheten med andra aktörer? 

  

• Finns det något mer du önskar att belysa utifrån arbetet med äldre som är 

våldsutsatta? 

 

 

 


