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Abstract 

Domestic violence is acknowledged as a social problem but the research 

is often focused on younger individuals. The people who is affected by 

domestic violence is not just a group of homogeneous women but can 

vary in age, social and economic status. Elderly people are also often 

viewed as a homogeneous group of individuals. This can result in a 

neglection of their individual needs. The age limit is rising which results 

in a growth in the elderly population. This causes an increased pressure 

in the existing systems to adapt new strategies to meet the elderly 

populations needs. There is a lack of previous research in the area of 

elderly women who is affected by domestic abuse and how the 

municipality works with the problem. There for in this study we aim to 

identify how a municipality care department work against domestic 

violence amongst elderly women and what strategies they are using to 

combat the social problem. 
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1 Inledning 

Våld i nära relation ses som ett samhällsproblem men det finns fortfarande viss tabu kring 

ämnet, vilket kan göra det känsligt att diskutera (Agevall, 2012). I Agevalls (2012) 

avhandling belyser hon att kvinnor som blir utsatta för våld inte är en homogen grupp, det 

kan förekomma i olika åldrar och i alla samhällsskikt. Våld i nära relation är exempelvis ett 

socialt problem som även finns hos äldre personer. Både Montminy (2005) och Zink, 

Regan, Jacobson & Pabst (2003) har uppmärksammat äldre kvinnor som en utsatt grupp. 

Äldre personer är en grupp individer som växer hela tiden då livslängden blir äldre. 

Effekterna av denna tillväxt ställer krav på de system som finns att hjälpa och stötta äldre 

(Tang, 2008). I den här uppsatsen fokuserar vi på hur den kommunala 

omsorgsförvaltningen arbetar med våld i nära relation avseende kvinnor över 65 år.  

1.1 Problembakgrund 

Antalet personer över 65 år som sökte stöd hos brottsofferjouren 2017 var 2 384 och de var 

främst kvinnor. De våldsutsatta känner ofta skam, vilket innebär att det finns ett stort 

mörkertal (Alhem, 2019-10-03). Montminy (2005) väcker frågan kring huruvida äldre 

personer har tillgång till samhällets resurser, samt ifall äldre använder sig av dem. Då äldre 

inte har samma tillgång till samhället resulterar det i att de har ett begränsat socialt liv 

(Tang, 2008). Äldre kvinnor som blir utsatta för våld i nära relation kan dölja våldet då de 

är rädda för konsekvenserna. Hon kan även känna skam inför att berätta för barnen om 

våldet som förekommer i hemmet (Zink et al. 2003). Enligt länsstyrelsens rapport (2017) är 

äldre inte en homogen grupp då de enskilda har olika bakgrunder och förutsättningar. 

 

En viktig faktor avseende våld i nära relation mot äldre kvinnor kan vara ekonomiskt 

beroende. Hon kan exempelvis vara beroende av sin partner genom deras ekonomi då hon 

inte kan försörja sig själv (Zink et al. 2003). Enligt pensionsmyndigheten (2018) har 15,2 

procent av de äldre kvinnorna i Sverige en inkomst under den relativa fattigdomsgränsen 
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eller under låg ekonomisk standard. Detta kan resultera i att kvinnorna har svårt att 

självständigt ha ett eget boende (Alhem, 2019-10-03) 

 

Äldre personer har inte tillgång till samhället på samma sätt menar Tang (2008). Detta kan 

bero på exempelvis sjukdomar eller fysiska hinder hos de äldre. Enligt Saveman (2011) har 

personer med en demensdiagnos tendens att börja agera aggressivt mot sin partner. Vidare 

menar hon att även partnern som inte har demens kan agera aggressivt mot den som har 

demensdiagnosen.  

 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att invånarna ska få det stöd som de har behov av 

och detta regleras i Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2019:473) kap 2, 1§. I SoL (SFS 2019:473) 

kap 5 redogörs för vilka insatser som finns inriktade mot äldre och personer med 

funktionsvariationer. I SoL (SFS 2019:473) kap 5, 11§ ansvarar socialnämnden för att 

hjälpa individer och dennes anhöriga som blivit utsatta för brott. Extra hänsyn ska tas 

gällande kvinnor som är eller har blivit utsatta för våld i nära relation och som kan vara i 

behov av hjälp. Tidigare forskning visar att det kan vara svårt för de individer som har 

multiproblematik och är i behov av hjälp. I Hague, Thiara och Mullenders (2011) studie 

identifierades problematik gällande bristande kunskap i verksamheten gällande individer 

med funktionsvariation samt våld i nära relation. De olika verksamheternas kunskap är 

begränsade till deras kunskapsområde vilket kan innebära problem för individer som har 

behov av hjälp av båda verksamheterna. Det kan resultera i att individen inte får den hjälp 

hen har behov av och istället blir slussad mellan avdelningar.  

Kommuner har ansvar att fastställa mål som är uppföljningsbara i arbetet med våld i nära 

relation, samt att delge information till samhället om vilka olika insatser som finns som 

stöd. De har även krav att de ska bedöma risken för individer som varit utsatta för våld samt 

fortsatt våld. Kommunerna ska även reflektera kring vilka insatser som finns och om de 

motsvarar individens behov (Hjalmarsson, 2015).   
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Enligt socialstyrelsen är olika faktorer som ökar en individs sårbarhet gällande våld i nära 

relation okunnighet om vilka rättigheter man har, socialt och ekonomiskt beroende av 

närstående eller samhället, konflikt mellan närstående och andras förväntningar, isolering 

och ensamhet, beroende av andra för att klara vardagslivet samt starkt beroende av 

våldsutövaren (socialstyrelsen, 2014).  Detta är relevanta aspekter att beakta i arbetet med 

våld i nära relation avseende äldre kvinnor. Idag så finns det inte några specifika metoder 

som är inriktade mot våldsutsatta äldre som grupp. Däremot finns det forskning och 

metoder gällande våld i nära relation som är generella. Exempelvis finns FREDA som 

metod i socialtjänstens arbete mot våld i nära relation (Socialstyrelsen, 2019:2). 

1.2 Problemformulering 

Det finns en kunskapslucka gällande hur kommunerna arbetar med problematiken. Tidigare 

forskning påtalar att den äldre kvinnan är isolerad från samhället vilket kan resultera i att 

hon inte får tillgång till alla resurser (Tang, 2008). Det har riktats kritik gällande 

biståndshandläggarnas insatser mot äldre av Blomberg och Petersson (2003) då de menar 

att äldre får i högre grad anpassa sig efter hur insatserna är utformade istället för att 

insatserna är utformade efter deras behov. Detta gäller de generella insatserna som finns 

hos biståndshandläggare och är inte inriktade mot våld i nära relation. Enligt regeringens 

proposition (2006) är våldet mot äldre kvinnor ett område där det finns behov av ökad 

kompetens främst hos de som arbetar direkt mot de äldre. Våld kan anses vara en 

konstruktion som präglas av sociala, kulturella och tidsbundna konstruktioner (Van Lawick, 

2013). Även lagar har förändrats för att möta de förändrade konstruktionerna av våld, 1962 

infördes lagen SFS 1962:700 om att våldtäkt kunde ske inom äktenskapet (kvinnojouren, 

2019-11-26). Det skedde en förändring i lagstiftningen år 2007 då kommunerna gick från 

att de bör hjälpa misshandlade kvinnor till att de skall hjälpa dem (kvinnojouren, 2019-11-

26). Detta betonar att genom tiderna har det funnits olika konstruktioner av vad våld 

innebär. Konstruktionen av mäns våld mot kvinnor är i ständigt förändring. Detta kan 

innebära att yrkesverksamma, den våldsutsatta samt våldsutövaren kan ha olika 

uppfattningar och konstruktioner av vad våld innebär. Detta kan skapa utmaningar i arbetet 

med våldsutsatta äldre kvinnor.  
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För att möta utmaningar är socialt arbete i konstant förändring där nya arbetssätt skapas för 

att möta de behov som tillkommer med åren. Den Svenska välfärdsstaten har sedan 1999 

genomgått en omfattande förändring. Förändringen har bidragit till att samverkan mellan 

olika aktörer inte längre är något som de kan välja. Samverkan har blivit en nödvändig 

arbetsform (Danermark, & Kullberg, 1999). Enligt Basic (2012) finns en kritik gällande 

samverkan mellan olika organisationer då det kan anses ta tid från klienterna. Samverkan 

kan också bli påverkad av andra yttre faktorer exempelvis vilken kontext samverkan sker i 

om det är aktörer i samma byggnad eller olika geografiska platser (Basic, 2012). 

 

Då det finns en kunskapslucka inom området gällande våldsutsatta äldre kvinnor i nära 

relation, så har vi valt att intervjua yrkesverksamma personer i en kommun som kommer i 

kontakt med äldre kvinnor. Den kunskapslucka vi ämnar fylla med denna studie är hur en 

kommunal omsorgsförvaltning arbetar med våldsutsatta äldre kvinnor i nära relation. Vi vill 

med intervjuerna uppmärksamma gruppen våldsutsatta äldre kvinnor i nära relation då den 

idag inte berörs specifikt inom svensk lagstiftning. Vi ämnar även identifiera de 

yrkesverksammas eventuella arbetsmetoder för att upptäcka, förebygga och stötta 

våldsutsatta äldre.  
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet är att studera hur en kommunal omsorgsförvaltning arbetar med våldsutsatta kvinnor 

över 65 år, för att på så vis förstå hur den kommunala Omsorgsförvaltningen förebygger 

och intervenerar rörande våld i nära relation. 

2.2 Frågeställningar 

● På vilket sätt beskrivs våld i nära relation riktat mot äldre kvinnor av yrkesverksamma? 

● Hur ser samverkan ut mellan olika yrkesverksamma i fråga om förebyggande samt 

intervenerade åtgärder för våldsutsatta äldre? 

● Vilka strategier och förhållningssätt har yrkesverksamma i arbetet med våldsutsatta äldre? 

 

2.3 Avgränsningar 

Vi har i vår uppsats valt att avgränsa oss till våldsutsatta äldre kvinnor i nära relation. Med äldre 

kvinnor menar vi de som är över 65 år. Vi har identifierat flera olika faktorer som påverkar äldre och 

kan resultera i våld. Ett av områdena som vi inte kommer att beröra är missbruk. Vi ser olika typer 

av våld, kvinnor som har blivit utsatta för våld genom hela deras relation samt våld som uppstår när 

de blir äldre och kan då vara ett resultat av sjukdom såsom demens. Vi kommer under vår studie att 

beröra våldsutsatta kvinnor där våldet har funnits i hela relationen samt när de har uppkommit när de 

blivit äldre. Dock kommer våldet som är kopplat till demens ha mer fokus i uppsatsen. Det finns 

olika förutsättningar för dessa typer av våld och arbetet med dessa kan ske på olika sätt. De 

yrkesverksamma som refereras till i uppsatsen är inom Omsorgsförvaltningen biståndshandläggare, 

enhetschef, undersköterska samt socialt ansvarig samordnare och inom arbete och 

lärandeförvaltningen en socialsekreterare inom våld i nära relationer.  
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt avser vi redogöra för relevant information som är av vikt för studien. 

Beskrivning av våld i nära relation, demens i relation till våld i nära relation, kommunernas 

arbete med våld i nära relation inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta samt 

begreppsförklaringar. Detta för att ge en ökad och djupare förståelse för uppsatsens ämne 

och resultat. Det är av vikt att ha en förståelse av vad våld i nära relation innebär för att 

förstå komplexiteten av ämnet.  

3.1 Våld i nära relation 

Våld i nära relation är ett socialt problem som kan ske genom olika typer av våld, fysiskt 

våld, psykiskt våld, ekonomiskt våld, sexuellt våld och materiellt våld (socialstyrelsen 

2019).  

 

Det fysiska våldet innebär att den ena partnern orsakar den andre kroppslig skada. Psykiskt 

våld är när partnern exempelvis hotar eller på annat sätt tvingar den andre genom psykiska 

medel. Ekonomiskt våld sker när partnern tar kontroll över sin partners ekonomi och 

använder den utan hens medgivande. Parterna kan även bli utsatta för sexuellt våld som 

sker genom sexuellt utnyttjande. Materiellt våld innebär att partnern orsakar skada hos den 

andre genom att förstöra något materiellt objekt, exempelvis ett dyrt objekt eller något av 

emotionellt värde. Våld i nära relationer kan bli komplext då mer än en typ av våld kan 

förekomma inom ett förhållande samtidigt (Socialstyrelsen, 2016; Lawick 2013). Våldet 

kan utföras av både kvinnor och män i relationer enligt Socialstyrelsen (2019), dock 

drabbas kvinnor oftare av upprepat och allvarligare våld. Våld kan också finnas i alla 

åldrar. Enligt Socialstyrelsen (2019) har det skapats olika strategier av Regeringen för att 

förhindra och förebygga mäns våld mot kvinnor.  

 

Lawick (2013) skriver i sin bok om våld i nära relation att våld är något som påverkar hela 

familjen. När man diskuterar våld i nära relation så brukar det handla om våld som den ena 

partnern utsätter den andra partnern för, men våld kan även vara mot barnen i familjen. 
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Våldet mellan parterna är något som har fått en förändrad syn sedan 1800-talet då det fanns 

en stor obalans i makten mellan kvinnor och män. Våldet mot kvinnor sågs inte som mer än 

en tillrättavisning och äktenskapsrätten gav mannen rätt att slå “sina” kvinnor. 

Lagändringar har sedan skett och det som tidigare sågs om en tillrättavisning blev offentligt 

och stämplades som en brottslig handling (Van Lawick, 2013; Hare-Mustin, 1978).  

 

Under 1960-talet började även en förändring gällande maktobalansen mellan män och 

kvinnor. Idealet förändrades till jämställdhet och idag finns det inte en lika självklar 

acceptans av obalans av makten inom äktenskapet (Van Lawick 2013; Hare-Mustin, 1978).  

 

3.2 Demens i relation till våld i nära relation 

Äldre personer med demensdiagnos löper risk att bli utsatta för våld enligt Saveman (2011). 

Detta kan delvis bero på att sjukdomen gör att personen får ökat beroende av andra 

personer i sin omgivning, vilket både kan vara vårdpersonal och närstående. Denna 

situation kan resultera i att den andra utnyttjar situationen och den enskilde blir drabbad. 

Saveman (2011) betonar att det är viktigt att beakta vilka begrepp som används i samband 

med identifiering och definiering av våld i nära relation bland äldre med demenssjukdom. 

Det är därför viktigt att det finns en debatt gällande att enas om en definition om våldet som 

kan användas i forskning och utbildning. 

Saveman menar att fysiska skador som kan uppstå hos den våldsutsatta äldre kan vara 

blåmärken, frakturer, brännmärken, bortslitna hårtussar, sår på genitalier samt långa 

oklippta naglar. Den våldsutsatta kan även blivit avmagrad, har trycksår, vara smutsig och 

har förlorat ägodelar och läkemedel. Den äldre kan som konsekvens av våldet uttrycka 

rädsla, invänta att den närstående ska tala för hen samt har svårt att ha ögonkontakt. 

Saveman menar att det är viktigt att reflektera gällande dessa signaler, samt att beakta i 

vilket sammanhang det sker i. Vidare menar Saveman (2011) att våld mot äldre enkelt kan 

bortförklaras med att ”äldre får lätt blåmärken” eller ”man kan inte lita på vad en person 

med demens säger, de glömmer och blandar ihop saker”. Det är viktigt att reflektera kring 

hur hela situationen ser ut och inte dra för snabba slutsatser. 
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Enligt Saveman (2011) kan båda parterna agera aggressivt mot varandra. Om den ena 

partnern har aggressiva tendenser till följd av demens kan den andra också börja agera 

aggressivt tillbaka. En demensdiagnos kan göra att relationerna inom familjen kan 

försämras då situationen kan upplevas som frustrerande. Om den ena parten vårdar den 

andre i hemmet kan det skapa friktion i relationen. Detta kan skapa en utmattning hos den 

som vårdar vilket kan resultera i att den börjar agera aggressivt. Det är därför av vikt att den 

som vårdar blir avlastad (Saveman, 2011).  

3.3 Kommunernas arbete med våld i nära relation 

Föreskrift (SOSFS 2014:4) har som syfte att skärpa kraven på kommunerna och hälso- och 

sjukvården att utveckla arbetet med våldsoffer. En granskning visade brister på insatser 

ämnade för äldre samt med funktionsvariation. I länsstyrelsens arbete för att implementera 

jämställdhetskrav var det övergripande nationella målet att kvinnor och män ska ha samma 

makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetsperspektivet ska finnas i det 

dagliga arbetet hos socialtjänsten (Hjalmarsson, 2015).   

 

Kommunernas ansvar för äldre och personer med funktionsnedsättning regleras i 

Socialtjänstlagen (SoL). Enligt 2 kap 1§ SoL är det kommunen där den enskilde vistas som 

ansvarar för att hen får det stöd som hen har behov av. I 3 kap 1§ SoL beskrivs det vilket 

stöd och hjälp kommunens invånare kan få. I SoL kap 5 redogörs vilka insatser som finns 

inriktade mot äldre och personer med funktionsnedsättningar. I detta kapitel beskrivs även 

vilket ansvar och skyldigheter kommunen har gentemot brottsoffer i SoL 5 kap. 11§ 

(Hjalmarsson, 2015).   
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4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning som är relevant för denna studie att presenteras. 

Vi har använt oss av följande sökord för att få fram tidigare forskning domestic violence, 

våld i nära relation, äldre utsatthet, äldre, elderly, women, disabled, discrimination, intimate 

partner violence, vulnerability, battered women. Databaserna där tidigare forskning hittats 

på är social service abstract och psycinfo. Vi har utifrån den tidigare forskningen skapat 

olika teman. Det som framkommer i detta avsnitt kommer även bidra till en vidare 

diskussion. Det var även brist på forskning som relaterade till Sverige vilket resulterade i 

att vi har fått använda oss av en del internationell forskning och utifrån förmåga anpassat 

detta till en svensk kontext.  

 

4.1 Tillgång till samhällets resurser 

Tang (2008) belyser i sin studie att äldre personer utsätts för många olika utmaningar. Han 

menar att äldre är en grupp som blir exkluderade från samhället och det tas inte hänsyn till 

deras rättigheter på samma sätt som det görs till andra utsatta grupper. Enligt Tang (2008) 

blir äldre utsatta för åldersdiskrimination, detta exempelvis då de har svårt att delta i ett 

politiskt samt socialt liv. Vidare menar Tang (2008) att politikerna samt media visar 

bristande intresse för äldres rättigheter. 

 

Äldre kvinnor är alltså en grupp som man kan diskutera om de nås av samhällets resurser 

(Montminy 2005). Montminy menar att det är väldigt få äldre kvinnor som använder sig av 

exempelvis skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Vidare så uppmärksammar hon att det 

kan bero på många olika anledningar som, exempelvis att insatserna inte är anpassade för 

äldre eller att de ses som olämpliga för äldre kvinnor (Montminy, 2005). Montminy belyser 

även i sin artikel att många kvinnor som intervjuades av henne hade varit utsatta för våld i 

många år. Detta gör att hon argumenterar för vikten av tidiga insatser som fungerar och når 

de unga kvinnorna (Montminy, 2005). 
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Hague, Thiara och Mullender (2011) har identifierat en problematik gällande kvinnor med 

funktionsvariation som blivit utsatt för våld i nära relation och som till följd av detta lämna 

hemmet. Likväl som Montiminy (2005) har Hague, Thiara och Mullender (2011) 

identifierat en problematik angående brist på boende som är tillgängliga och som möter 

kvinnas behov. Det går på så sätt att dra en parallell mellan vissa av dessa kvinnors behov 

med de behov som vissa äldre kvinnor har. Det kan även vara svårt för dessa kvinnor med 

transport då de inte kan göra det självständigt utan har behov av fysisk hjälp eller 

emotionellt stöd. Hague, Thiara och Mullender (2011) menar att det ofta tar längre tid för 

kvinnorna att lämna förhållandet och hemmet. Hague, Thiara och Mullenders (2011) 

belyser brist på resurser för kvinnor med någon slags funktionsvariation som blivit utsatt 

för våld i nära relation. Författarna belyser vikten av att ha strategier för att arbeta vidare 

med problematiken som identifierats. Enligt Bonomi, Anderson, Reid, Carrell, Fishman, 

Rivara och Thompsson (2007) är det av vikt att förstå att äldre kvinnor som blir utsatta för 

våld i nära relation då de är sårbara till följd av social exklusion samt eventuellt fysisk och 

psykiska kognitiv problematik.  

 

● brist på information 

Hague, Thiara och Mullender (2011) har i sin studie identifierat att det finns en brist på 

information om våld i nära relationer som funktionsvarierade kvinnor har tillgång till. 

Bonomi et al. (2007) belyser att det finns bristande kunskap om vad våld i nära relation 

betyder bland äldre kvinnor. Många kvinnor minns alltså inte att de har blivit utsatta för 

våld, samt att de har inställningen att det inte är så farligt det de blivit utsatta för (Bonomi 

et al., 2007).  

 

Även Zink et al. (2003) menar på att det finns en skillnad mellan äldre och yngre kvinnors 

syn på våld då de växte upp under olika “social-historical periods”. De äldre, som är födda 

under 1950-talet, växte upp under en tidsperiod när den feministiska rörelsen inte ännu 

hade slagit igenom och kvinnans utbildningsmöjligheter var inte så stora. Barn- och 

äldremisshandel var inte omdiskuterad eller erkänd. Det har gjort att många äldre kvinnor 
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inte har uppfattat att de blivit utsatta för våld förrän de blivit informerade om våld i 

efterhand (Zink et al. 2003).  

 

4.2 Var ligger ansvaret? 

I Agevalls (2012) avhandling belyser hon att kvinnor som blir utsatta för våld inte är en 

homogen grupp. I Hague, Thiara och Mullenders (2011) studie gällande kvinnor med 

funktionsvariation som blivit utsatta för våld i nära relation påvisades brister i 

verksamheten. Den organisation som hanterade ärenden gällande våld i nära relation hade 

brist på kunskap om de med funktionsvariations situation samt hade de som arbetade med 

ärende gällande funktionsvariation brist på kunskap om våld i nära relation. Varje 

organisation har sina resurser samt sina begränsningar. Det kan då bli problematiskt för 

individer som berör flera organisationer då ärendet skickas runt mellan organisationerna då 

det inte är deras “problem”. Hague, Thiara och Mullender (2011) menar att det bör skapas 

en ökad medvetenhet om våld i nära relation för att skapa länkar mellan våld i nära 

relationsenheten med andra enheter. 

 

I Basic (2012) undersökning framkommer det att yrkesverksamma kämpar utifrån den egen 

organisations intressen och sina egna personliga yrkesintressen. De vill skydda sina 

organisatoriska revir vilket kan ta tid ifrån individen. Faktorer som ökar förutsättningarna 

för en bra samverkan mellan organisationer är förtroende till varandra tydliga 

organisatoriska och verksamhetsmål, tydliga roller i organisationer samt gemensamma 

visioner. Basic (2012) menar även att samverkan påverkas av vilken kontext samarbetet 

sker. Om aktörerna exempelvis har fysiskt nära till varandra är det lättare för dem att ha en 

lyckad samverkan. Det är även viktigt att aktörerna inte ifrågasätter varandras 

yrkesidentiteter (Basic, 2012). Enligt Blomberg (2004) har biståndshandläggarens roll samt 

deras insatser blivit allt mer standardiserade. Han menar att insatserna som 

biståndshandläggare handlägger har blivit förutbestämda. Vidare menar Blomberg och 

Petersson (2003) att de äldre får i högre grad anpassa sig efter hur insatserna är utformade 
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än deras egna behov. Dessa åsikter menas dock generellt om biståndshandläggarnas insatser 

och är inte specifikt inriktade mot insatser gällande våld i nära relation 

 

● svårt att identifiera/inte bli trodd på 

I Hague, Thiara och Mullenders (2011) studie berättade kvinnor med funktionsvariation om 

de gånger socialarbetare varit i deras hem. Av alla intervjupersonerna hade endast en 

socialarbetare noterat att någonting var fel. Hague, Thiara och Mullender (2011) menar att 

socialarbetare möjligtvis tolkar kvinnans möjliga depression med hennes funktionsvariation 

och frågar därför inte om det förekommer våld i hemmet. Enligt Agevall (2012) kan 

konsekvenserna av våldet visa sig genom rädsla för att inte bli betrodd men också en rädsla 

för hur familjen ska reagera. I Hague, Thiara och Mullenders studie (2011) beskrev 

kvinnorna som ingick i studien att de kände att de inte blev betrodda då partnern sågs som 

helgonlik. 

 

4.3 Utsatthet och erfarenheter 

Zink et al. (2003) uppmärksammar i sin studie äldre kvinnors erfarenheter om varför de inte 

kunde lämna sina förhållanden där det förekom våld. De äldre kvinnorna i studien beskriver 

att det finns många begränsningar för äldre kvinnor. Exempelvis handlar det som deras 

ekonomiska, sociala förhållanden samt deras utbildning som satte begränsningar. De äldre 

kvinnorna kände att de inte kunde försörja sig på egen hand, men även skuld och skam 

inför familjen och barnen var faktorer (Zink et al. 2003). De äldre kvinnorna kan också få 

en känsla av skuld och skam utifrån att de blir stämplade som “den misshandlade kvinnan”. 

Bilden av den så kallade “misshandlade kvinnan” är snäv och kan göra att kvinnan inte 

känner igen sig i den (Agevall, 2012).  

4.4 Diskussion kopplat till tidigare forskning 

 

Med temat tillgång till samhällets resurser ämnar vi att belysa kvinnors tillgång till 

samhället. Detta då detta kan påverka den kommunala Omsorgsförvaltningens arbete med 

målgruppen. Det är av betydelse att förstå hur kvinnans situation är i relation till samhället 
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och vad som kan påverka att de når ut till henne eller att hon tar hjälp av samhällets 

resurser. Detta tema bidrar med kunskap för att förstå under vilka förutsättningar den 

kommunala Omsorgsförvaltningen arbetar med. Temat var ligger ansvaret 

uppmärksammar problematiken där en individ har behov av hjälp av flertal verksamheters 

resurser. Detta för att förstå behovet av samverkan samt vilka problem som kan uppstå i 

samarbetet. Den tidigare forskning som inkluderas i denna uppsats gällande detta är utifrån 

en våldsutsatt kvinna med funktionsvariation och inte en äldre kvinna. Vi anser att det går 

utifrån den tidigare forskningen att dra parallell mellan kvinnan med funktionsvariation 

samt den äldre kvinnan. Detta då de i vissa fall kan ha liknande förutsättningar. Denna 

tidigare forskning är också relevant för att förstå hur Omsorgsförvaltningen och arbete och 

lärandeförvaltningen har sina organisatoriska begränsningar. Detta tema belyser även 

problematiken med att identifiera den våldsutsatta kvinnan samt att hon inte blir trodd på. 

Viss del av denna forskning är även från kvinnor med funktionsvariationers perspektiv men 

likväl här går det att dra vissa paralleller. Temat utsatthet och erfarenheter är av vikt för 

uppsatsen för att förstå kvinnans utsatthet och få förståelse för kvinnans situation. Detta för 

att det är av vikt att förstå kvinnans utsatthet och situation i arbete med målgruppen. Det är 

av relevans att förstå varför kvinnorna kan ha svårt att lämna relationen. Då syftet med 

uppsatsen är att identifiera hur en kommunal omsorgsförvaltning arbetar med våldsutsatta 

äldre kvinnor är det av vikt att beakta den tidigare forskningen för att förstå 

förutsättningarna för kommunen och hur den våldsutsatta äldre kvinnans situation kan se ut. 
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5 Teori 

Då studien har fokus på hur yrkesverksamma arbetar med våldsutsatta äldre kvinnor i nära 

relation ligger den teoretiska fokuseringen på Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. Detta då 

respondenterna arbetar inom den offentliga sektorn och måste förhålla sig till både 

organisationens och individens krav.  

Gräsrotsbyråkrater är enligt Lipsky (1980) en viktig roll i samhället. Gräsrotsbyråkrat 

kommer från Lipskys definition street-level bureaucracy som innebär en anställd inom den 

offentliga sektorn som har en beslutsfattande roll om olika förmåner eller negativa åtgärder 

som finns att tillhandahålla och har direktkontakt med klienten ansikte mot ansikte. Detta 

kan exempelvis vara socialarbetare som möter klienter. Deras arbete ska spegla samhällets 

lagar och regler. Gräsrotsbyråkraterna har i uppgift att utifrån olika bestämmelser fördela 

samhällets resurser för att hjälpa individen och dennes hjälpbehov. De har ett begränsat 

handlingsutrymme.  

Det är ofta väldigt utsatta personer som gräsrotsbyråkraterna kommer i kontakt med som är 

i behov av stöttning genom samhällets resurser. Resurserna som gräsbyrokraterna har är 

ofta resurser som de har monopol på vilken innebär att individer har svårt att vända sig 

någon annanstan för att få hjälp (Lipsky 1980).  

Lipsky (1980) menar att makten som gräsrotsbyråkrater har sätter stor press på de 

yrkesverksamma. Detta då de ofta arbetar under begränsad tid. De ska utifrån information 

som framkommit fatta olika beslut om samhällets resurser. Detta innebär att de måste 

kunna ta in och hantera värdefull information som framkommer under ett samtal. Ärendena 

som de yrkesverksamma hanterar är ofta komplexa vilket innebär om de har begränsad till 

på sig att fatta beslut samt har många ärenden samtidigt kan detta få konsekvenser. Lipsky 

menar därför att Gräsrotsbyråkrater arbetar och hanterar komplexa ärenden med begränsade 

resurser. Vidare menar han att det finns ofta en strävan att utforma olika rutiner för att göra 

arbetet mer effektivt. Detta kan dock få konsekvenser på kvalitén på arbetet. Enligt Lipsky 

kan en försvårande faktor inom samverkan för gräsbyråkrati vara att yrkespersoner tar sin 

egen verksamhets intressen i första hand och tar inte hänsyn till de andras.  
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Johansson (2007) poängterar att det finns hierarkier inom varje myndighets organisation 

där olika personer har olika funktioner samt uppgifter. De personer som ofta har närmast 

kontakt med brukare eller klienter tillhör ofta den lägre delen av hierarkin. Johansson 

(2007) väljer att vidareutveckla Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. Han menar att Lipsky 

endast förhåller sig till möten som sker ansikte mot ansikte. Johansson poängterar att det 

skiljer sig mellan gräsrotsbyråkrater och hur deras kontakt med klienter sker. Mötet kan ske 

ansikte mot ansikte men också genom telefonsamtal eller annan korrespondens. Med detta 

menar han att tillvägagångssättet mötet sker inte är det relevanta utan själva mötet i sig.  

Enligt Lipsky (1980) finns det både medvetna samt omedvetna handlingsstrategier som 

utvecklas av gräsrotsbyråkraterna. Detta som en strategi för att hantera olika krav som de 

ställs inför. En av dessa strategier är att gräsrotsbyråkraterna utifrån vissa antaganden om 

klienter skapar, enligt Lipsky, en nödvändig stereotypifiering. Detta för att kunna utföra sitt 

arbete, då de inte skulle hinna med sitt arbete om de inte utgick från dessa stereotyper. 

Detta kan dock vara problematiskt då ageranden inom institutionen kan införa strukturer 

där rasism och fördomar förekommer (Lipsky, 1980). En annan strategi som Lipsky (1980) 

nämner är “creaming”. Detta innebär att då gräsrotsbyråkrater arbetar med ett flertal 

klienter men med begränsade resurser måste det ske ett urval där den enskilde som har 

störst chans att lyckas får ta del av insatsen. Detta kan skapa en orättvis bedömning då alla 

individer inte får samma chanser att ta del av insatserna. 

Valet av Lipskys metod av gräsrotsbyråkrater grundar sig i att vi ämnar med studien att 

identifiera hur en kommuns omsorgsförvaltning arbetar med våldsutsatta äldre kvinnor. Vi 

kommer därför att använda teorin som ett verktyg i vår analys. Detta för att förstå utifrån 

vilka förutsättningar och handlingsutrymme de yrkesverksamma arbetar. Med hjälp av 

teorin kan vi även analysera olika strategier som används i arbetet och få ökad förståelse för 

arbetet som de yrkesverksamma utför.  
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6 Metod 

I detta avsnitt avses klargöras metodansats och tillvägagångssätt likväl som presentation av 

empiriskt material som studien genomförs med. Detta inkluderar både styrkor samt 

svagheter med metoden. 

6.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Den vetenskapliga ansats som kommer att användas och prägla denna uppsats är 

socialkonstruktivismen. Följande text kommer att kort beskriva ansatsen samt dess relevans 

för uppsatsen. 

  

Socialkonstruktivismen handlar om olika processer och upplevelser som skapar en bild om 

hur någonting är, samt vad konsekvenserna av detta blir (Jönsson, 2010). Det finns en 

kritisk ton inom socialkonstruktivismen som ifrågasätter och inte tar det direkta eller 

omedelbara för givet. Fokus ligger på att identifiera bakomliggande faktorer som påverkar 

olika fenomen. Perspektivet belyser vad verkligheten består av och att det möjligtvis kan 

vara en illusion. Med detta menar Wenneberg (2000) att det kan finnas bakomliggande 

faktorer som påverkar hur verkligheten upplevs. Vidare menar Wenneberg (2000) att 

människors sociala handlingar är socialt konstruerade. Detta kan även ge olika föremål 

samt handlingar olika sociala innebörder. Våra upplevelser av omvärlden är socialt 

konstruerade enligt socialkonstruktivismen (Wenneberg 2000). Jönsson (2010) hävdar att 

verkligheten inom socialkonstruktivismen är att är social överenskommelse som ständigt 

kan förändras. 

  

Wenneberg (2000) menar att språket är en viktig del i socialkonstruktivismen. Detta då 

genom att vi lär oss ett språk när vi växer upp vilket på förhand skapar olika strukturer om 

verkligheten. Detta går i enighet med Jönsson (2010) som menar att det är genom språket 

som verkligheten tar form. 
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Studien inbegriper hur kommunerna arbetar förebyggande samt aktivt med våldsutsatta 

äldre kvinnor. Studien präglas alltså av olika konstruktioner som exempelvis offer, våld i 

nära relation samt äldre kvinnor. Dessa är olika begrepp som går att förstå utifrån olika 

sociala strukturer. Förhållningssättet i studien har ett kritiskt synsätt då vi inte tar något för 

givet gällande hur kommunerna arbetar med våldsutsatta äldre kvinnor i nära relation, samt 

att den konstruerade bilden av våldsutsatta kvinnor likväl som bilden av arbetet med kan 

påverka utkomsten av arbetet.  

 

6.2 Val av metod och övervägande  

Denna studie fokuserar på forskningsfältet socialtjänsten samt vård och 

Omsorgsförvaltningens arbete med våldsutsatta äldre kvinnor i nära relation. Detta för att vi 

uppmärksammat brist på forskning inom området. Genom vår studie ämnar vi att förstå och 

analysera hur en kommun arbetar aktivt samt förebyggande med våldsutsatta äldre kvinnor 

i nära relation. Detta genom att studera utifrån flera yrkesgrupper. Vi vill studera i vilka 

sammanhang och omständigheter kommuner arbetar och väljer därför att utföra en 

kvalitativ studie (Yin, 2013). Studien kommer att återge yrkesverksammas erfarenheter 

med arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor. Vi analyserar kring olika omständigheter och 

sammanhang som kan påverka hur människor agerar (Yin, 2013). Vi har därför gjort en 

fallstudie för att skapa kvalitativ kunskap om en specifik kommun. Enligt Meeuwisse & 

Jacobsson (2008) så beskrivs fallstudien som en kvalitativ studie som undersöker en 

kontext. Det gör att fallstudie är bra för att generera konkret, nyanserad och 

kontextberoende kunskap. Kritiken mot fallstudier ligger i linje med andra kvalitativa 

studier om att kunskapen är begränsad till det studerade fallet. Däremot menar Flyvbjerg 

(2006) i sin studie ”five missunderstandings about case study research” att kritiken inte är 

helt korrekt, då fallstudier går på djupet och därmed berör en av kvantitativa forskningens 

brister som är brist på djup. Vidare menar Flyvbjerg att både kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder behövs för att kunna utveckla samhällskunskapen. Då vi ämnar förstå 

och analysera kring yrkesverksammas arbete med våldsutsatta äldre kvinnor är det lämpligt 

att göra en kvalitativ studie. Med studien önskar vi inte få en bred information utifrån 
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geografiskt område utan en djupare kunskap inom ett begränsat område. Vi valde därmed 

att begränsa oss till en enskild kommun.  

 

Tillvägagångssättet för att framställa data om yrkesverksammas arbete med våldsutsatta 

äldre kvinnor kommer vara att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Enligt 

Yin (2013) anses detta lämpligt då vi vill få förståelse för en annans persons beteende och 

handlingar. Denscombe (2018) menar att det är lämpligt att genomföra intervjuer när 

strävan finns att ta del av åsikter uppfattningar och erfarenheter på djupet. Det är även 

aktuellt när studier omfattar komplexa frågor som kräver djupgående samtal för att få 

förståelse för arbetet. Vidare nämner Denscombe (2018) att intervjuer är att föredra när 

man ämnar prata med personer som har värdefulla insikter som är baserade på erfarenhet. 

Yin menar (2013) att intervjuer lägger stor vikt i samtalet då datan är begränsad till vad 

som framkommer under det. Vidare nämner Yin att det är av vikt att beakta att det som 

respondenterna möjligtvis inte återger är den hela sanningen av hur något faktiskt gick till. 

Denscombe (2018) menar att det finns olika grader av hur en intervju förhåller sig till en 

förutbestämd agenda. Denna studie förhåller sig till semistrukturerade intervjuer. 

Denscombe (2018) beskriver detta som att det finns en färdig lista med ämnen som ska 

bearbetas under intervjuns gång. Det finns utrymme för flexibilitet gällande ordningen 

ämnena bearbetas samt att låta respondenten utveckla sina idéer. Intervjuaren ges även 

möjlighet att utveckla samt ändra sina frågor under studiens gång (Denscombe, 2018). 

Detta anses vara en lämplig metod för vår studie då vi strävar efter att ta del av 

yrkesverksammas förståelse för arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor samt är det endast de 

som vet hur det faktiska arbetet går till. Vi är medvetna att det som nämns i intervjun är 

återberättat från dennes perspektiv och kommer att ha det i åtanke genom studiens 

gång. Enligt Denscombe (2018) har intervjuaren ökad kontroll över intervjun i en 

strukturerad intervju vilket till viss del går förlorat i en semistrukturerad intervju. Genom 

att använda en semistrukturerad intervju ställer detta även högre krav på respondenten. Då 

all data som studien använder framkommer under intervjuerna lägger det stor vikt på 

samtalet och i sin tur respondenten (Yin, 2013). Om respondenten är frånvarande och inte 

bidrar i samtalen kan detta påverka studien på ett negativt sätt.  
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6.3 Urval  

Uppsatsen ämnar identifiera hur en kommun arbetar med våldsutsatta äldre kvinnor i nära 

relation. Med hänsyn till detta kommer studiens urval därför vara biståndshandläggare, 

undersköterska inom ordinärt boende, enhetschef för ordinärt boende, handläggare för våld 

i nära relation samt socialt ansvarig samordnare i kommunen. Valet att intervjua 

biståndshandläggare och hemtjänstpersonal grundar sig i att studien inriktar sig på gruppen 

äldre och båda yrkesgrupperna kommer i kontakt med äldre dagligen. Hemtjänstpersonal 

blir även relevant utifrån hur Hjalmarson (2015) som beskriver biståndshandläggarnas 

erfarenheter om rapportering av våld hos äldre oftast kommer ifrån omvårdnadspersonal. 

Handläggare för våld i nära relation är relevanta att intervjua utifrån studiens inriktning mot 

våld mot äldre kvinnor i nära relationer. Yrkesrollen socialt ansvarig samordnare blev 

relevant att intervjua utifrån att hen har en överblick över kommunens arbete inom 

omsorgsförvaltning, bidrar med utbildningar och går in som stöd vid samverkan i komplexa 

ärenden. Avseende de olika yrkesrollerna gör vi ett medvetet urval då vi söker specifik data 

som kräver de olika personernas erfarenheter inom yrket (Yin, 2013). Urvalet gällande 

kommunen som uppsatsen kommer beröra har skett slumpmässigt med hänsyn taget till 

tillgängligheten och geografiska området. Intervjun med den Socialt ansvarige samordnaren 

skedde utifrån snöbollsurval. Detta innebär att det framkom information i intervjuerna samt 

i kontakt med kommunen som ledde till en relevant intervjuperson för studien (Yin, 

2013). Studien har begränsade antal intervjuer vilket möjligtvis leder till att allas åsikter 

inte blir hörda. Då studien har som syfte att nå en djup kunskap och inte en bred är därför 

ett fåtal intervjuer mest lämpligt (Denscombe, 2018).  

6.4 Presentation av material  

Detta är en fallstudie som fokuserar främst på kommunens omsorgsförvaltning arbete med 

våldsutsatta äldre kvinnor i nära relation men vi har även intervjuat en respondent från 

arbete- och lärandeförvaltningen. Vi har avidentifierat respondenterna på grund av 

konfidentialitet. Professionerna som inkluderas i studien är två biståndshandläggare inom 

Omsorgsförvaltningen, en enhetschef för ordinärt boende, en undersköterska inom ordinärt 

boende, en socialsekreterare som handlägger våld i nära relation samt socialt ansvarig 
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samordnare. Samtliga respondenter utom socialsekreteraren arbetar inom 

Omsorgsförvaltningen och socialsekreteraren arbetar inom Arbete- och 

lärandeförvaltningen. Vi har tilldelat intervjupersonerna fingerade namn för att bibehålla 

konfidentialitet.  

Den första biståndshandläggaren inom Omsorgsförvaltningen har vi valt att kalla Klara. 

Hon har arbetat som biståndshandläggare sedan 2007. Den andra biståndshandläggaren 

omnämns Anna i uppsatsen. Både Klara och Anna arbetar med att utreda samt bedöma 

behov hos främst äldre, men även yngre, om de har behov av hjälp men inte inkluderas av 

LSS eller socialpsykiatrin men inkluderas i socialtjänstlagen. Socialsekreteraren som 

handlägger våld i nära relation ärenden kallas för Sofia i uppsatsen. Hon har arbetat med 

detta i 2,5-3 år. Hon arbetar med att utreda, bevilja bistånd samt strategiskt förebyggande 

arbete. Enhetschefen har vi valt att kalla Marie. Hon har arbetat inom kommunen som 

enhetschef sedan maj 2019. Hennes arbete som enhetschef innebär att ha ansvar för 

verksamheten, vilket innebär ekonomi, personal och personalens arbetsmiljö. 

Undersköterskan som intervjuats i studien nämns som Pia och har jobbat som 

undersköterska i 25-26 år. Hennes arbete innebär att ta hand om människor i hemmen samt 

har hon en kombinerad planeringstjänst. Socialt ansvarig samordnare benämns i uppsatsen 

som Evelina och hon har arbetat som detta sedan 2012. Hennes huvudsakliga uppdrag är att 

kvalitetssäkra ledningssystem, systematisk kvalitetsarbete, rutiner samt lex Sarah 

utredningar. 

6.5 Konkret tillvägagångssätt  

Vid insamling av empiri till uppsatsen tog vi kontakt med flertal olika kommuner via deras 

kommunmail där vi förklarade vad för professioner vi ville prata med samt vad vi ville 

undersöka. I kommunen som blev inkluderad i uppsatsen fick vi först kontakt med en 

enhetschef som hjälpte oss göra ett urval mellan de olika professionerna och skickade sedan 

kontaktuppgifter till dem till oss. Efter detta tog vi kontakt med samtliga 8 olika 

yrkesverksamma för att fråga om de ville samt kunde medverka i en intervju till uppsatsen. 

Av dessa svarade 6 stycken. Vi var båda närvarande på samtliga intervjuer. Under 

intervjuerna utgick vi från en intervjuguide som vi framtaget gemensamt.  
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6.6 Bearbetning av data 

Metoden som används för att bearbeta materialet som insamlats har varit en tematisk analys 

där kodning har varit det första steget i att bearbeta empirin. Genom att koda empirin 

framkommer det olika mönster (Eidevald, 2015). Yin (2011) menar att kodningen kan 

resultera i att materialet kan förstår på en övergripande nivå. Vid analys av vårt material 

återfanns övergripande teman samt begrepp som återkom frekvent. Det fanns även 

perspektiv från en respondent som inte stämmer överens med de övergripande svaren. 

Eidevald menar att detta också är viktigt resultat att reflektera kring varför det inte är 

densamma som den övriga empirin. Vi har i vår uppsats kodat på två nivåer. Utifrån 

anteckningar från transkriberingarna har vi på den första nivån kunnat översätta meningar 

till en övergripande formulering. Utifrån dessa har vi sedan på den andra nivån kunnat 

sammanfatta flera av dessa formuleringar till övergripande teman (Yin, 2011). Exempel på 

formuleringar som vi identifierade och sedan omformulerade till teman var att missbruk 

samt demens är försvårande faktorer i arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor, mycket krav 

på personalens moral, handlingsutrymme, nödvändigt med samverkan då enskilda 

verksamheter har brist på insatser samt brist på kunskap. I vår uppsats identifierade vi 

slutligen tre övergripande teman som är följande; strategier i arbetet med våldsutsatta äldre 

kvinnor, samverkan i arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor samt yrkesverksammas 

beskrivning av arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor. I vår analys kommer vi ta hjälp av 

tidigare forskning samt vår teori för att förstå och tolka empirin. Detta för att få en djupare 

analys och ett trovärdigare resultat. Genom att använda Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater 

kan vi få förståelse för de olika strategierna som de yrkesverksamma använder samt deras 

handlingsutrymme.  

6.7 Arbetsfördelning 

Vi valde att fördela arbetet så jämlikt som möjligt. Detta både för att effektivisera vårt 

arbete men också gör det rättvist. Vi har därför träffats och planerat hur vi skulle genomföra 

de olika delarna av studien. Gällande den tidigare forskningen valde vi gemensamt söka 

efter relevant forskning. Sedan delade vi in arbetet så att vi kunde läsa och skriva in hälften 

var. Vi har även gjort stora delar av arbetet gemensamt där vi träffats fysiskt för att skriva 
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tillsammans exempelvis frågeställningarna, problemformulering, syftet, resultatet och 

diskussionen. Kommunikation har varit nyckel under hela vårt arbete. Varje gång det har 

skett något nytt så har vi varit noga med att informera varandra. Ansvaret har legat på oss 

båda och vi har hjälpt varandra genom att läsa var den andra har skrivit och bidra med 

förbättringar. Vid insamlingen av empirin så arbetade vi tillsammans för att framställa 

information till respondenterna samt intervjuguiden. Vi var båda närvarande under alla 

intervjuer och hjälptes åt att ställa frågorna. Efterarbetet med transkriberingen delades lika. 

Sedan har vi tillsammans tematiskt empirin och skrivit ihop resultatet. Arbetet har fungerat 

bra och vi har kompletterat varandra under hela studien.  

6.8 Validitet och reliabilitet 

God validitet och god reliabilitet i kvalitativa intervjuer innebär för forskaren att hen kan 

tydligt beskriva underlag för insamlad data men även transkribera materialet på bästa 

möjliga sätt. Detta för att skapa en trovärdighet och säkerställa att det som skulle studeras 

har studerats. Det muntliga samtalet under intervjun mellan intervjuare och respondent 

transkriberas från samtal till skrivet material. Begreppet reliabilitet handlar om pålitlighet 

och det handlar om att det som är utskrivet från en intervju ska vara så exakt som möjligt. 

Validitet handlar om att mäta det som är relevant för studiens syfte (Kvale & Brinkmann 

2014). Esaiasson (2017) skriver för att resultatvaliditeten ska vara god bör två krav vara 

uppfyllda. Det första är att begreppsvaliditeten måste vara god vilket innebär en frånvaro av 

systematiska fel, och det andra kravet är reliabiliteten måste vara hög. Brister i reliabiliteten 

kan orsakas av slumpfel och slarvfel under datainsamlingen samt under databearbetningen. 

Exempel på brister kan vara slarviga eller oläsliga anteckningar och protokoll orsakade av 

stress eller trötthet, tillfälliga hörfel och missförstånd i samband med intervjuer men även 

ouppmärksamhet och skrivfel. Esaiasson (2017) menar även i sin bok att det är viktigt att 

det finns en överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de valda empiriska 

indikationerna. Detta för att se till att man mäter det man vill mäta för det är avgörande för 

utgångspunkten om trovärdiga slutsatser om verkligheten. 
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Under studien så har det varit viktigt för oss att spela in våra intervjuer. Detta för att det 

minskar risken för slarvfel och att delar av empirin missas. Vi har även kontakt med våra 

respondenter för att kunna följa upp frågor som är otydliga eller behöver utvecklas. När 

man transkriberar, menar Ahrne & Svensson (2015), att forskaren bearbetar det insamlade 

materialet och översätter från ett muntligt språk till ett skriftligt. För att reliabiliteten ska 

vara så stark som möjligt så valde vi att inte förlita oss på anteckningar då de inte kan fånga 

allt respondenten beskriver. För att även stärka validiteten har vi format en intervjuguide 

för att kunna hålla intervjuerna och frågorna relevant till ämnet. För att vi ska mäta det vi 

ämnar mäta så är intervjuguiden strukturerad i teman som baserats på vad som har 

framkommit ur den tidigare forskningen samt våra frågeställningar.  

 

6.9 Forskningsetiska överväganden  

I vår studie har vi gjort urvalet att intervjua yrkesverksamma personer som kommer i 

kontakt med äldre eller arbetar med våld i nära relation. Det gör att ingen direktkontakt med 

de våldsutsatta äldre kommer ske och detta minskar risken för att de tar skada av studien. 

Enligt Johansson (2019-08-22) är det viktigt att forskarna informerar respondenterna om 

den övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen, om metoder som 

kommer att användas, följder och risker som forskningen kan medföra. Det är viktigt att 

informera om vem som är forskningshuvudman, att deltagande i forskningen är frivilligt, 

och respondenternas rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Vetenskapsrådet (2017) 

belyser även vikten om att vara ärlig om sin studie. Vi kommer att förhålla oss till de 

ovanstående förhållningsreglerna för etik. Forskare kan inte lova respondenterna komplett 

anonymitet på grund av att vi inte kan garantera att ingen kan härleda svaren tillbaka till 

respondenterna. Däremot kan vi erbjuda konfidentialitet som innebär att vi inte kommer 

sprida vidare de uppgifterna vi har fått ta del av till någon obehörig (Vetenskapsrådet 2017, 

s. 40). För att presentera resultatet på ett sätt som gör det tydligt vem som säger vad, så har 

vi valt att nämna yrkestitlar för de olika yrkesprofessionerna. Vi är medvetna om att detta 

kan försvaga konfidentialitet för vissa yrkesprofessioner men då studien inte berör ett så 

känsligt ämne som exempelvis arbetsgruppens hälsa så har vi valt att ta med yrkestitlarna. 
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Kommunen som vi valt att intervjua är också liten vilket gör det svårare med 

konfidentialitet då många känner varandra inom kommunen. 

Respondenterna kommer också innan intervjun att få information om studien och syftet 

med den. Detta för att göra dem medvetna om vad som materialet kommer användas till, 

samt hur vi kommer behandla de ljudfiler som spelas in. Det är viktigt att det framkommer 

att deltagandet är frivilligt (Johansson 2019-08-22). Förvarandet av ljudfiler och transskript 

kommer att vara på våra egna enheter såsom mobiltelefoner och datorer. Anledningen till 

att filerna kommer förvaras där är för att vi inte har tillgång till annan lagringsplats. 

Däremot är både våra mobiltelefoner och datorer låsta och materialet kommer inte att delas 

med obehöriga. Allt material kommer också att inte innehålla namn utan endast eventuell 

yrkestitel. Även kommunernas namn kommer inte att nämnas detta för att begränsa 

möjligheterna till att kunna identifiera respondenterna. Det är även inte relevant för studien 

vilka de olika kommunerna är.   
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7 Resultat och analys 

Detta kapitel kommer presentera resultatet och den teoretiska analysen utifrån tidigare 

forskning samt teorin gräsrotsbyråkrati. I analysen av materialet har vi har identifierat tre 

teman som är övergripande för studien som är följande, strategier i arbetet med våldsutsatta 

äldre kvinnor, samverkan i arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor samt yrkesverksammas 

beskrivning av arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor. Vår uppsats kretsar kring en 

kommuns arbete med våldsutsatta äldre kvinnor. Vi har intervjuat 6 yrkesverksamma som 

kommer i kontakt med målgruppen. Professionerna som vi intervjuat är 

biståndshandläggare, enhetschef i ordinärt boende, undersköterska i ordinärt boende, socialt 

ansvarig samordnare samt socialsekreterare inom våld i nära relation. Samtliga professioner 

förutom socialsekreteraren inom våld i nära relation arbetar inom Omsorgsförvaltningen. 

Socialsekreteraren arbetar inom arbete- och lärandeförvaltningen. Det framkommer i 

intervjuerna att det inte är många ärenden om våldsutsatta äldre kvinnor i nära relationer.  

 

7.1    Strategier i arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor   
 

7.1.1 Beskrivning av arbetet  

Vad som framkommer i intervjuerna är att våldet oftast identifieras av 

myndighetshandläggare som uppmärksammar det eller är det Omsorgspersonal då de 

arbetar närmast den enskilde. Pia som arbetar som undersköterska i ordinärt boende 

beskriver att de har rutiner att flagga vid misstanke om våld förekommer bland de äldre, 

vilket oftast sker på deras team-träffar. Enhetschefen Marie visade Omsorgsförvaltningens 

rutiner gällande våld i nära relation som beskriver hur personalen ska hantera situationen 

samt vem de ska kontakta. Dessa rutiner är generella för hela Omsorgsförvaltningen. 

Rutinerna beskriver även saker att tänka på i samtal med kvinnor som möjligtvis blir utsatta 

för våld i nära relation. Biståndshandläggarna beskriver att våldet är ett komplext problem 

och att de inte har erfarenhet eller kunskap inom området. De berättar att de inte har några 

rutiner på hur det fysiska mötet ska ske med den våldsutsatta äldre kvinnan samt att de inte 



 

30(61) 

 

har som rutin att fråga kvinnan om hon blir utsatt för våld i nära relation. De vänder sig då 

oftast till socialsekreteraren inom våld i nära relation eller till socialt ansvarig samordnare. 

Vidare påpekade de även i intervjuerna att de inte har några specifika insatser som de kan 

erbjuda mot våld. 

7.1.2 Brist på insatser 

Vid insamling av empirin framkom det i samtliga intervjuer att det var bristande insatser 

och resurser inom en enskild verksamhet för att tillgodose den våldsutsatta äldre kvinnans 

behov. 

“Så att inom vår verksamhet tycker jag inte att vi har några insatser 

som stödjer detta, vi har bara liksom vårt mänskliga sunda förnuft, hur 

långt det nu räcker” Klara, biståndshandläggare (2019). 

  

Detta ställer krav på personalen som utifrån sin egen handlingsförmåga och kreativitet får 

anpassa sin verksamhets resurser för att tillämpa dem så det passar kvinnans behov. Enligt 

Lipsky (1980) har gräsrotsbyråkraterna som uppgift att fördela olika resurser som finns i 

samhället för att hjälpa den utsatte individen vilket ger ett begränsat handlingsutrymme. De 

yrkesverksamma som berörs i denna studie är alltså begränsade i sitt handlingsutrymme 

genom verksamhetens resurser, men även inom vilket område de arbetar inom. Enligt 

Lipsky (1980) så är även gräsrotsbyråkraterna begränsade i sin tid till att fatta sina beslut. 

Den begränsade tiden och handlingsutrymmet kan påverka kvalitén av arbetet. Lipsky 

(1980) menar att gräsrotsbyråkratens arbete präglas av att de befinner sig lågt ner i 

hierarkin då de kommer i närmast kontakt med den enskilde. Sofia, socialsekreteraren inom 

våld i nära relation, beskriver att eftersom hon befinner sig lågt ner i hierarkin kan det vara 

svårt att påverka på en högre nivå. Det framkommer från biståndshandläggare att inom vård 

och Omsorgsförvaltningen finns det ett antal insatser att tillhandahålla samt alternativ för 

boende såsom demensboende samt somatiska boenden. Det påpekades dock att insatsen i 

form av boende inte är lämpliga till våldsutsatta äldre kvinnor. 
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“I det fallet som jag sa med den kvinnan som hamnade på ett särskilt 

boende, det var ju liksom den enda insatsen vi kunde erbjuda och det 

är ju egentligen helt fel. Hon hade ju behövt ett skyddat boende kanske 

för nu finns det ett särskilt boende på den orten där de lever och bor 

och han visste ju mycket väl att hon var där vilket utsatte både henne 

och andra för fara egentligen men det var den enda lösningen man såg 

då” Klara Biståndshandläggare (2019). 

  

Blombergs (2004) studie visar på att insatserna som biståndshandläggare handlägger är till 

hög grad förutbestämda, vilket gör att de äldre möjligtvis behöver anpassa sig efter 

insatserna stället för att insatserna anpassas efter den äldre behov. Exemplet som 

biståndshandläggaren nämnde gällande boendet för den våldsutsatta äldre kvinnan kan ses 

som ett exempel där verksamhetens resurser begränsade förutsättningarna för att kvinnan 

skulle få rätt hjälp, men påvisar även en brist på samverkan i ärendet. Det kan också förstås 

utifrån Lipsky (1980) med strategin “creaming” som innebär att de yrkesverksamma i sitt 

urval om vem som ska få ta del av insatserna ger dem till den individ som har störst chans 

att lyckas. Med detta i åtanke kan det ske en medveten eller omedveten bortprioritering 

gällande våldsutsatta äldre kvinnors behov att komma till ett skyddat boende. Detta kan ses 

som en orättvis bedömning då alla kvinnor inte får samma chanser att ta del av insatserna.  

 

Montiminy (2005) beskriver i sin artikel att det är få äldre kvinnor som använder sig av 

skyddat boende vilket ges i uttryck i det empiriska materialet där kvinnan fick vård och 

omsorgsboende istället för skyddat boende. Kvinnans roll som äldre vägde mer i denna 

situation än den roll hon hade som våldsutsatt. Enligt Levin (2013) ställer samhället krav på 

socialarbetaren att göra moraliska bedömningar av den som hen möter i sitt arbete. Med 

hänsyn taget till detta kan det alltså variera mellan vad för hjälp och resurser den 

våldsutsatta får ta del beroende på hur mycket handläggaren påverkas av moral eller egna 

värderingar. Detta var ingenting vi märkte hos respondenterna som påvisade att dessa 

resonemang fanns. Det är dock av vikt att vara medveten att dessa faktorer kan påverka den 
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yrkesverksamma och på så sätt även bedömningen. Detta då vetenskaplig kunskap saknas 

som underlag i handling. Risken med detta kan vara att det skiljer sig vilken hjälp den 

våldsutsatta får beroende på vilket handläggare den har.  

 

Vid insamlingen av empirin till studien framkom det att det fanns rutiner på hur 

biståndshandläggare skulle gå till väga kring om de misstänkte att kvinnan var utsatt för 

våld i nära relation. Det fanns dock inga rutiner gällande det fysiska mötet vilket gör att 

biståndshandläggarna agerar på olika sätt. Då det är brist på rutiner resulterade det i att 

biståndshandläggarna valde olika strategier för att möjliggöra att tala enskild med den äldre 

kvinnan. Exempelvis så kunde de vara två biståndshandläggare på plats vid ett besök eller 

den äldre kvinnan fick möjligheten att komma till kontoret för att få tala med henne enskilt 

utifrån kvinnans förmåga.  

7.1.3 Avsaknad av kunskap 

Vid frågan om handläggaren för våld i nära relation tror att det finns ett mörkertal på 

våldsutsatta äldre kvinnor till följd av att omsorgspersonal har bristande kunskap inom 

området svarade Sofia. 

 

“Mmm. Det tror jag. Men också det, är inte bekväm i hur man ska 

fråga och om jag frågar, tänk om den säger någonting, vad ska jag 

göra med då och ja. Man kanske lite blundar för det och ja. 

Osäkerheten tror jag också är mycket” Sofia Socialsekreterare (2019). 

  

Detta visar på betydelsen av kunskapen hos omsorgspersonalen, vilka är de som kommer 

den enskilde närmast. I intervjuerna framkom det att undersköterskan Pia kände att de fick 

tillräckligt med stöd från chef samt andra områden för att känna trygghet i sitt arbete. Vid 

frågan om hon känner sig bekväm att fråga en kvinna om hon är våldsutsatt svarar Pia att 

hon gör det då det kommer med åren. Detta kan dock påvisa känsligheten och en viss 

osäkerhet kring att våga ställa frågan. Genom att säga att det kommer med åren kan det 
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indikera att det inte är något som kommer naturligt. Enligt Ponnet (2013) är osäkerhet ett 

kännetecken för att socialarbetaren ska utföra ett bra arbete kombinerat med dennes tilltro 

till sin egen kompetens. Detta för att hen inte blir handlingsförlamad vid känsla av 

osäkerhet. Vidare menar hon att det alltså kan vara viktigt att båda känna osäkerhet men 

även att erkänna den. Om den yrkesverksamma känner sig alltför säker i sina beslut och tar 

dem snabbt kan detta begränsa hens förmåga att analysera situationen och ta alla aspekter i 

åtanke. När yrkesverksamma känner hög grad av säkerhet kan det utveckla ett tunnelseende 

och leda till att ärendet går fel väg. Med bakgrund till detta kan det alltså vara att föredra att 

omvårdnadspersonal reflekterar inom området för att ge dem möjlighet att analysera 

situationen men att de känner sig trygga i sin egen förmåga samt får stöd för att ta ärendet 

vidare. 

  

“För att jag tror att mycket handlar om att vi ska våga se, vi ska våga 

ställa frågan, vi ska våga liksom lyfta upp det på bordet för att sen 

kunna gå vidare.” Klara, biståndshandläggare (2019). 

  

“Jag tänker att vi också ibland kanske blundar för att vi inte vet hur vi 

ska hantera det och då tänker jag att det är säger någonting om vad vi 

behöver.” Klara, biståndshandläggare (2019). 

  

Även biståndshandläggare och enhetschefen antydde att de kände viss osäkerhet kring 

ämnet. Rutinerna som presenterades under intervjuerna består av en checklista som ska 

hjälpa personal oavsett yrkesgrupp att kunna agera och hjälpa den våldsutsatta, samt hur det 

ska dokumenteras. Socialt ansvarig samordnare inom kommunen menar att rutinerna är 

gamla och behöver revideras lite, men att de visar på hur Omsorgsförvaltningen arbetar 

idag med våld i nära relationer. Vid intervjutillfället med undersköterskan från hemtjänsten 

framkom det att hon inte kände till rutinerna om dokumentationen av ärendet. Hon beskrev 

att de hade som uppgift att dokumentera om de misstänkte att det förekom våld, detta för 

att våldet ska kunna identifieras. Vid samtal med enhetschefen Marie framkom det att hon 

har tillgång och kunskap om rutinerna och menade att hon inte trodde att alla i 



 

34(61) 

 

omvårdnadspersonalen kände till den, men att de vet att de ska vända sig till henne och då 

kan Marie hänvisa till rutinen. Enhetschefen påpekade även att hon inte arbetat särskilt 

länge på arbetsplatsen men hade som strävan att gå igenom rutinen en gång om året med 

omsorgspersonalen. I Hague, Thiara och Mullenders (2011) studie påvisades en tendens att 

socialarbetare inte kunde identifiera att en kvinna var våldsutsatt. De menar att 

socialarbetare möjligtvis kunde koppla kvinnans depression till hennes 

funktionsnedsättning och inte dra kopplingen till våld. Denna osäkerhet går att återfinna i 

vårt empiriska material. Alla äldre kvinnor har inte en funktionsvariation men i vissa fall 

kan det möjligtvis vara fallet att kvinnans psykiska mående blir förklarat med hennes 

sjukdom exempelvis demens. Nackdelar med att personalen känner osäkerhet inför ämnet 

är att de inte vågar agera och på så sätt undviker att arbeta med problematiken. De kan 

känna osäkerhet och då inte våga fråga kvinnorna om de blir utsatta för våld och det kan då 

förhindra att våldet identifieras och uppmärksammas. Att en kvinna är gammal eller sjuk 

kan ses som en förklaring till hennes nedstämdhet vilket kan försvåra identifieringen av 

våld.  

  

Det framkom att enbart en förvaltning inte kunde hjälpa den våldsutsatta kvinnan, utan 

samverkan var ett måste för att kunna tillgodose kvinnans behov. Inom 

Omsorgsförvaltningen hade de inte insatser som var inriktade mot våld i nära relation, utan 

de har insatser som är kopplade till någon kognitiv eller fysisk sjukdom eller begränsning. 

De har därför begränsade insatser kopplat till just omsorg men har vissa insatser gällande 

det sociala, samt avlastning som biståndshandläggarna använde sig av för att försöka 

tillgodose individens behov. För att kvinnan ska få hjälp med insatser gällande våld i nära 

relation behövs det en samverkan med förvaltningen som behandlar de insatserna. 

Förvaltningen Arbete och lärande har kunskaper om insatser kring våld i nära relationer 

men är inte bekanta med att jobba med äldre. De kommer inte heller i kontakt med äldre i 

samma utsträckning som Omsorgsförvaltningen och kan inte erbjuda insatser som kan 

hjälpa äldre med deras behov av omsorg. 
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7.1.4 Det förebyggande arbetet 

 

“Om någon hela tiden tjatar, vad är klockan, vad är klockan, 

vad är klockan alltså det försvar ju inte det men det finns ändå 

någon slags förklaring i att även någon som kanske inte skulle ta 

till våld kanske gör det till slut för att man blir så jädra trött. 

Man får inte sova, man får inte eeh vara ifred liksom.“ Klara, 

biståndshandläggare (2019). 

 

Klara beskriver i citatet ovan hur det kan vara ansträngande för anhöriga att vårda en 

person med demens i hemmet. Det kan vara påfrestande och leda till irritation hos den 

“friske” vilket i sin tur kan leda till våld. Klara menar därför att det är viktigt med avlasta 

den “friska”. Det förebyggande arbetet som identifierades genom intervjuerna var att 

avlasta den “friska” vid fall av demens för att undvika att det ska förekomma våld. Flertal 

av respondenterna upplevde att det är påfrestande för en relation när det förekommer 

sjukdom vilket kan resultera i frustration samt våld. För att avlasta den anhöriga försöker 

därför biståndshandläggare införa insatser för att ta bort en del av påfrestningen som kan 

finnas på den anhörige. Detta kan då förstås, utifrån Lipsky (1980), som att 

biståndshandläggare utifrån verksamhetens resurser arbetar förebyggande mot våld i nära 

relation mot äldre. Detta då de använder sig av verksamhetens resurser och sitt eget 

handlingsutrymme för att på bästa sätt tillgodose den våldsutsatta kvinnans behov.  

 

Sofia som är socialsekreterare menar också att en strategi för att fånga upp de våldsutsatta 

äldre kvinnorna är att prata om våldet för att bygga förtroende hos kvinnan. Hon menar 

också att det är viktigt att personalen känner trygghet kring situationen och vet vart hen ska 

vända sig till och inte känna oro inför vad som kan komma fram under samtalet. Detta kan 

ses som en strategi för att både arbeta aktivt med våldsutsatta äldre men även förebyggande 

genom att skapa ett klimat där det är accepterat att prata om våldet.  
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Undersköterskan Pia berättade att inom ordinärt boende så har de själva utvecklat en 

strategi där de alltid är två hos de vårdtagare som de misstänker att det förekommer våld. 

Både för att kunna vara mer till hjälp och för att skydda sina kollegor. 

 

7.2  Samverkan i arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor 

7.2.1 Nödvändigheten av samverkan 

Vad som framkom vid intervjuerna var att en enskild verksamhet eller förvaltning hade inte 

insatser eller resurser att tillgodose de behoven som en våldsutsatt äldre kvinna har.  

“Jag kan inte se, alltså vi har så himla olika verksamheter så jag vet 

inte om hur dom jobbar, de vet troligtvis inte så mycket om hur vi 

jobbar därför måste vi ju samverka” Klara, biståndshandläggare 

(2019).  

Respondenterna betonade vikten av samverkan då de olika verksamheterna har olika 

kompetens inom olika områden. Helhetsuppfattningen av samtliga respondenter är att det 

inte varit många ärenden som det har funnits behov av en större samverkan men de gånger 

det har varit nödvändigt har samarbetet fungerat bra. Det framkom under intervjuerna att 

det finns lyckade exempel på hur Omsorgsförvaltningen och förvaltningen Arbete och 

lärande hade samverkat för att hitta en lösning kring en våldsutsatt äldre kvinnas behov av 

en ny bostad samt stöttning i sin ekonomi.  

Socialt ansvarig samordnare Evelina berättar om hur de samordnade insatser till den 

våldsutsatta kvinnan. Omsorgsförvaltningen hade stöttat med hemtjänst för att tillgodose de 

hjälpbehoven den äldre kvinnan hade. Förvaltningen Arbete och lärande hade stöttat med 

skyddat boende och ekonomiskt bistånd för att hjälpa kvinnan ur relationen och skydda 

henne från våldet. Under intervjuerna framkom det att socialsekreteraren hade en 

betydelsefull roll i Omsorgsförvaltningens arbete med våldsutsatta äldre kvinnor. Vid 

osäkerhet vände de sig till henne för att få råd i ärenden. 
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“det är liksom hon som är vår livlina.” [...] “så det är mycket 

uppbyggt på en person” Klara, biståndshandläggare (2019). 

 

När biståndshandläggare upplever att deras kunskap inte räcker till brukar de kontakta 

socialsekreteraren som arbetar med våld i nära relationer för att få stöd i ärendet. Klara 

biståndshandläggare upplever att det finns en okunskap vilket gör att det kan finnas en 

tvekan innan hon tar steget att kontakta någon annan verksamhet. Detta kan ses om en 

negativ konsekvens av osäkerhet kopplat till Ponnets (2013) resonemang. Detta då hon inte 

vet hur deras verksamhet ser ut och vilken hjälp de kan erbjuda. Klara upplever därför att 

socialsekreteraren har en central roll och är nödvändig. Under intervjun förmedlade hon att 

hon önskade att någon av biståndshandläggarna hade erfarenhet samt kunskap om detta. 

Detta så de inte hade denna kunskapslucka inom gruppen och på så sätt ha denna trygghet 

samt kompetens. Vad som framgick tydligt under samtliga intervjuer var att samverkan var 

en nödvändighet i arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor. Detta fenomen återspeglas i den 

tidigare forskningen. Hague, Thiara och Mullenders (2011) påvisar i sin studie 

nödvändigheten för samverkan gällande våld i nära relation samt kvinnor med 

funktionsnedsättning. Detta då respektive verksamhet hade bristande kunskap om varandras 

område. För att individens intressen ska vara i fokus och få den bästa utgången kräver det 

en god samverkan. Om samverkan inte fungerar kan det resultera i att den enskilde får fel 

hjälp då hen hamnar inom ramen för fel verksamhet. Hague, Thiara och Mullenders (2011) 

har identifierat att de fall där våldsutsatta äldre kvinnor berörs av flera verksamheter finns 

det bristande kunskap om de andra verksamheterna. De menar att det bör skapas en ökad 

medvetenhet gällande våld i nära relation med de andra verksamheterna och ha fler länkar 

mellan dessa. I det empiriska materialet syns detta resonemang i Sofias resonemang 

gällande ökad medvetenhet gällande våld i nära relation samt att det finns behov av 

förbättring gällande samverkan. Lipsky (1980) poängterar att risken inom gräsrotbyrågrati 

är att de yrkesverksamma prioriterar sin egen verksamhets intressen över andra 

verksamheter, vilket kan resultera i en dålig samverkan. Basic (2012) menar på att det finns 

en kritik mot samverkan gällande att det anses ta tid ifrån klienten.  



 

38(61) 

 

7.2.2 Faktorer som medför en god samverkan 

Sofia beskriver en underlättande faktor i samverkan med Omsorgsförvaltningen är att de 

befinner sig i samma byggnad. 

 

“Jag skulle säga att det är, i och med att vi är en ganska liten kommun 

så är det, det är inte så långa steg att ta och nu sitter ju 

biståndshandläggarna här i huset också så nu blir det ju ännu närmre 

vägar och kunna ta kontakter och samverka. Och det gör lite skillnad 

faktiskt, det där fysiska avståndet.” Sofia, Socialsekreterare (2019). 

 

Detta går att förstå utifrån Basic (2012) då han menar att samverkan påverkas av vilken 

kontext samarbetet sker. Han menar att ha nära till varandra fysiskt skapar goda 

förutsättningar för en bra samverkan. Det framkommer i intervjuerna att alla parter har 

upplevt att samarbetet har förbättrats av detta då de har en personlig kontakt med varandra 

vilket gör det lättare för dem att kontakta varandra för stöd. Sofia upplever att det 

underlättar att ha ett ansikte och veta vem det är man pratar med. Samtliga respondenter 

upplever att det är en god samverkan mellan förvaltningarna som är Omsorgsförvaltningen 

och arbete- och lärandeförvaltningen. Dock poängterar Sofia att detta också är 

personbundet och att hon har haft erfarenhet av både god och dålig kommunikation. 

Respondenterna menar att då det är en mindre kommun skapar det bättre förutsättningar för 

dem att genomföra en god samverkan. Det upplevs överlag finnas en god ton i 

kommunikationen samt att samtliga aktörer blir tagna på allvar. 

 

Evelinas roll som socialt ansvarig samordnare betonades som en viktig del i samverkan. 

Hon var den gemensamma aktören som alla respondenter vände sig till vid osäkerhet. 

Enligt Basic (2012) ökar förutsättningar för en god samverkan mellan organisationer när 

det finns förtroende till varandra, tydliga organisatoriska och verksamhetsmål, tydliga roller 

i organisationer samt gemensamma visioner. Evelina upplevde att vid vissa tillfällen var det 

svårt med samverkan då det var otydligt om vems organisation som ärendet berör samt 
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vilka roller som alla hade. Hon som socialt ansvarig samordnare var då med på mötet och 

hjälpte till att organisera arbetet kring en våldsutsatt äldre kvinna.  

 

7.2.3 Hindrande faktorer för samverkan 

En nödvändig faktor för samverkan som studien identifierat är kunskap och medvetenhet 

hos de yrkesverksamma. Biståndshanläggarna samt enhetschefen Marie menar att i de 

hemmen där det förekommer våld är det svårt för omsorgspersonalen att komma in. Sofia 

socialsekreterare betonar vikten av att yrkesverksamma ska våga prata med kvinnorna om 

våldet då detta kan så ett frö hos kvinnorna. Hon menar att en våldsutsatt kvinna möjligtvis 

inte öppnar upp sig med en gång kan hon genom att bli frågad om det förekommer våld i 

hemmet få känslan av att det är okej att prata om det. Svårigheten att identifiera våldet kan 

alltså ses som en faktor som hindrar arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor samt samverkan 

mellan verksamheterna. Samtliga respondenter upplevde att det fanns behov av ökad 

medvetenhet både om våldsutsatt äldre kvinnor, men även om varandras verksamheter för 

att känna trygghet i att ta rätt kontakter.  

 

Basic (2012) poängterar även i sin studie att det är av vikt att aktörerna inte ifrågasätter 

varandras yrkesidentiteter, för att inte inskränka på varandras professioner och möjliggöra 

en god samverkan. Detta ges sken i vårt empiriska material då intervjuerna visade på att det 

finns en brist i kunskap om varandras yrkesprofessioner och det gjorde att bland annat 

biståndshandläggarna kände att de begränsades av sin kunskapsbrist i samverkan. Klara 

menade på att denna kunskapsbrist om varandras organisationer kunde orsaka missförstånd 

då de exempelvis antog att andra förvaltningar har insatser och resurser som de egentligen 

inte har. Detta kan skapa friktion i samverkan då det kan tolkas som en inskränkning på 

varandras professioner om aktörerna antar saker om varandras verksamheter. Det kan 

därför vara av vikt, menar Klara, att ha kunskap om varandras verksamheter samt ha ett 

klimat där det är accepterat att fråga varandra vid osäkerhet.  

Intervjun med den socialt ansvarig samordnaren Evelina visade att det kunde ske att 

samverkan inte fungerar för att de olika professionerna inte kunde samarbeta. Enligt 
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Evelina så hade de olika professionerna inte kommit överens om vem som skulle göra vad. 

Samverkan löstes sedan med hjälp av Evelina och en enhetschef från Arbete och lärande 

förvaltningen då de påpekade att de har ett ansvar som förvaltningar i kommunen och då 

kunde arbetet fördelas. 

7.2.4 Sekretessens påverkan på samverkan 

Arbetet med våldsutsatta äldre förutsätter att man får samtycke av den äldre. Utan samtycke 

kan kommunen inte hjälpa den äldre mer än att stötta den våldsutsatta kvinnan. Då det är 

två olika förvaltningar krävs ett sekretessmedgivande för att göra samverkan möjligt.  

 

“Alla har inte kanske insikt i eller förmåga till insikt i att alltid förstå 

situationen och då kan man ibland behöva att samarbeta även om man 

inte kan få tag på personen det gäller och efterfråga samtycke och då 

kommer man ingen vart.” Sofia, Socialsekreterare (2019). 

 

Detta upplevdes av majoriteten av respondenterna som en begränsning i deras arbete. Sofia 

menar att det inte var svårt att få samtycke från de äldre men att det gjorde att processen tog 

lång tid. Detta går i enighet med Basic (2012) som lyfter en kritik gällande samverkan 

mellan olika organisationer då det kan anses ta tid från klienterna. Sekretessen kan alltså 

utifrån Basic (2012) anses ta tid från den enskilde och försvårar samverkansprocessen. 

Dock medför även sekretessen en integritet för den enskilde. Sofia upplevde att det även 

var svårt med sekretessen när det gäller våldsutsatta äldre kvinnor med demens. Hon menar 

att de inte alltid var medvetna om situationen och om vad som var nödvändigt. Detta kan 

även skapa frustration hos anhöriga som vänder sig till kommunen och ifrågasätter varför 

de inte gör någonting åt saken. Bonomi et al (2007) menar att det finns en bristande 

kunskap om vad våld i nära relation innebär hos äldre kvinnor, vilket kan göra det svårt för 

dem att förstå sin situation. Hague, Thiara och Mullender (2011) poängterar även i sin 

studie att kvinnor med funktionsvariationer har svårt att få tillgång till information om våld 

i nära relationer samt vad de kan få för hjälp. Detta kan vara faktorer som påverkar 

kommunens arbete med våldsutsatta äldre kvinnor.  



 

41(61) 

 

7.3 Yrkesverksammas beskrivning av arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor 

7.3.1 Komplexiteten kring synen av äldre som homogen grupp 

Vid insamling av det empiriska materialet framkommer det att respondenterna upplever att 

det finns en konstruktion i samhället av äldre där våld samt missbruk inte förekommer.  

 

“Nej, alltså det är lätt att tro att äldreomsorg är gulliga små tanter 

men är ju alla andra problem som finns i samhället” Klara, 

biståndshandläggare (2019). 

 

Pia, undersköterska inom ordinärt boende påvisade att det har skett en förändring inom 

äldreomsorgen. Hon menar att tidigare var det enbart äldre som de tog hand om men att det 

ser annorlunda ut i dagsläget. Med detta menar hon att de äldre var friska pensionärer vars 

enda problematik var att de började bli äldre. Vid frågan om hon upplever det svårt att 

arbeta mot en så bred målgrupp svarar hon. 

 

“Ja det är jättesvårt. Jag är inte ett dugg intresserad av missbruk med 

det, det får man bara läsa på och ta sig an” Pia undersköterska 

(2019). 

 

Demens samt missbruk är två aspekter som samtliga respondenter kopplar till våld i nära 

relation bland äldre. De upplever att fenomenet är komplext och kan stundtals vara svårt att 

greppa. Detta ställer stora krav på de som arbetar mot målgruppen äldre då de har alla olika 

förutsättningar samt bakgrunder. Hasenfeld (2010) menar att det sociala arbetet utvecklas 

och blir mer komplext. Han påvisar att det är komplext då det inte finns en lösning som 

passar alla klienter en socialarbetare möter utan de har alla olika behov, färdigheter och 

eftersträvningar. Organisationer behöver därför anpassa de insatser samt skapa nya för att 

tillgodose de behov som finns beroende på etnisk, kulturell och religiös bakgrund, olika 

åldersgrupper, alternativa familjestrukturer samt flera andra livsstilar (Hasenfeld, 2010). 

Samhället är i ständig förändring vilket resulterar i att befolkningen också kommer att 
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förändras likväl som deras behov.  Som Pia påvisar så har gruppen äldre utvecklats vilket 

innebär att arbetat gentemot den målgruppen också har behov av att utvecklas med 

gruppen. Utifrån de exempel som framkommit under intervjuerna kan de våldsutsatta äldre 

kvinnornas möjligheter se väldigt annorlunda ut och därmed så finns det inte en lösning 

som passar alla. Kvinnorna är enskilda individer med olika erfarenheter och förutsättningar 

vilket innebär att insatser och resurser behöver anpassas utefter hennes enskilda behov. 

7.3.2 Svårigheter som medförs vid demenssjukdom 

Klara, biståndshandläggare beskriver komplexiteten med att arbeta med våldsutsatta äldre 

kvinnor med demens. 

 

“För dementa människor har ju, när de inte förstår så kan det ju 

hända att de blir fysiska, liksom aggressiva eller agerar ut och det blir 

ju en annan typ av våld” Klara, biståndshandläggare (2019). 

 

Klara menar på att hemtjänstpersonalen inte kan vara närvarande i hemmet hela tiden vilket 

lämnar utrymme för tvivelaktigheter. Om kvinnan exempelvis har blåmärken kan de 

skapats vid fall eller så kan hon utsatt sig själv för våld eller blivit utsatt av någon annan. 

Sofia, socialsekreterare betonar också svårigheterna med att arbeta med våldsutsatta äldre 

kvinnor med demens. Hon beskriver ett ärende där det är oklart om det kvinnan upplever 

sker nu eller om det är hennes gamla minnen som kommer tillbaka från hennes exman. 

Sofia menar att det är svårt att veta hur hon ska agera och får därför ta hjälp av läkare och 

anhöriga för att försöka få klarhet i om den enskilde blir utsatt för våld i det aktuella 

äktenskapet eller om det är minnen från det förra äktenskapet som kommer tillbaka.  

 

“Ja och lite så hamnar mellan stolarna som missbrukare och äldre till exempel” 

Klara, biståndshandläggare (2019). 

 

Citatet från Klara belyser komplexiteten i det sociala arbetet som kan innebära problem för 

den enskilda brukaren. Äldre kan ses som en komplex grupp med mångfaldiga unika 
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egenskaper vilket innebär att risken finns att de försvinner i en organisation när de 

egentligen har annan problematik som är lämpad för en annan typ av organisation. Lipsky 

(1980) beskriver att gräsrotsbyråkrater har som strategi att skapa en, enligt honom, 

nödvändigt stereotypifiera för att kunna utföra sitt arbete. Äldre är ett exempel på en sådan 

stereotypifiering. Tang (2008) menar på att äldre är en grupp som blir exkluderade från 

samhället och inte tas hänsyn till på samma sätt som andra utsatta grupper exempelvis 

missbrukare. I det empiriska materialet syns det att deras stereotypifiering som äldre oftast 

väger mer än någon annan av deras kategorier. Det kan ses som att den stereotypa bilden av 

äldre kan göra att de blir exkluderade från vissa insatser från samhället då det inte passar in 

med den typiska bilden som finns om ett äldre par. Tangs (2008) resonemang kring att 

äldre inte får ta del av samhällets resurser på samma nivå som övriga individer kan även ses 

i exemplet där kvinnan fick bo på ett vård och omsorgsboende istället för skyddat boende 

som hon egentligen hade behov av.  

7.3.3 Beskrivning av våldet 

Under intervjuerna framkom det att det inte fanns så många ärenden om våldsutsatta äldre 

kvinnor i nära relation. I intervjun med Pia upplevde hon att det främst fanns “kuvande 

kvinnor” men att det var svårt att nå dem.  

 

“Jag tänker att det är viktigt att ni belyser ämnet om man tänker att 

det är var tredje till fjärde kvinna som är våldsutsatta och så många 

äldre har vi inte som kommer till våran kännedom så det skulle vara 

var tredje till fjärde äldre kvinna. Så jag tänker att det är viktigt att 

man pratar om det och belyser det för jag är säker på att dom finns 

men vi når inte dom.” Sofia, Socialsekreterare (2019). 

 

Sofia, som är socialsekreterare, menar att det kan vara svårt att se om det förekommer våld 

om inte det perspektivet tas i beaktning. Med detta i åtanke samt majoriteten av 

respondenternas resonemang kring brist på kunskap går det att se ett samband mellan 

svårigheten identifiera vad som är våld och att det så tas vidare. Om yrkesverksamma inte 
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ser olika agerande som våld blir det svårt att kvinnans situation uppmärksammas. De 

“kuvade kvinnorna” kan vara exempel på kvinnor som blivit eller blir utsatta för psykiskt 

våld i nära relation. Pias resonemang kring de “kuvade kvinnorna” kan förstås som att hon 

inte upplever att dessa kvinnor blir utsatta för våld i nära relation. Hennes uppfattning av en 

våldsutsatt kvinna stämmer inte in på den “kuvade kvinnans” situation. Hon menar att 

dessa kvinnor inte finns kvar i lika stor grad som tidigare men att de fortfarande finns. Hon 

upplever att det är svårt att nå dessa kvinnor då de ofta inte talar för sig själv utan frågar sin 

make innan hon svarar på tal. Intervjun med undersköterskan Pia visade att de våldsutsatta 

äldre kvinnorna finns, men att de inte alltid har blivit ärenden hos socialtjänsten. Klara, 

biståndshandläggaren menar att en kvinnas blåmärken exempelvis kan ha skapats vid fall 

eller så kan hon utsatt sig själv för våld eller blivit utsatt av någon annan. Detta påvisar den 

komplexa situationen och problematiken kring att identifiera våld i nära relationer. Dock 

betonas även vikten om att våga prata om våldet och inte dra slutsatser utefter en kvinnas 

ålder eller sjukdom.  

  

“En äldre kvinna är ju alltså i nöd och lust, brukar säga det i nöd och 

lust blir bara i nöd sen liksom.” Evelina, Socialt ansvarig samordnare 

(2019). 

 

Något som också framkommer är att våld kan vara olika svårt att komma åt beroende på 

vilken generation av äldre det är. Det är alltså inte endast de yrkesverksammas uppfattning 

av vad våld innebär utan även kvinnans egen beskrivning av våld. Evelina berättar att 

många av de äldre kvinnorna har en annan syn på äktenskapet än vad det är idag. Hon 

menar att om äktenskapet inte är bra så skiljer de inte sig, utan stannar kvar utan att själv ha 

någon glädje i det. Hon menar att då par som inte längre vill leva med varandra väljer att 

fortsätta göra det på grund av skammen av skilsmässa kan resultera i olyckliga äktenskap, 

vilket möjligtvis kan öka risken för våld i nära relation.  
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“Ja jag tror att det är en generationsfråga också, och att det är 

tabubelagt också å att det inte är sånt man pratar om.” Anna, 

Biståndshandläggare (2019). 

  

Sofia, socialsekreterare upplever att de våldsutsatta äldre kvinnor hon möter inte har svårt 

att prata om våldet. De kvinnor som hon oftast möter har blivit utsatta för våld i nära 

relation under större delen av deras liv och känner sig nu redo att prata om det. Pia berättar 

att “kuvande kvinnor” inte är lika vanligt längre då hon upplever att kvinnorna i högre grad 

är mer självständiga. Enligt Pias erfarenheter kan kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relation bära det länge och ha svårt att prata om det. Zink et al. (2003) beskriver att många 

kvinnor som är födda under 1950-talet växte upp innan den feministiska rörelsen slog 

igenom vilket resulterat i att flertal av dem inte har någon utbildning. Detta kan skapa ett 

beroende hos kvinnorna till maken som därför har rädsla för att prata om det förekommer 

våld. Undersköterskan Pia beskriver att ett flertal kvinnor har många år efter makens 

bortgång berättar att alla upplevde att han var så snäll men det var han inte. De beskriver att 

maken höll upp en fasad mot omgivningen. Vidare beskriver Pia att vissa av dessa kvinnor 

har blivit präglade av detta vilket resulterat i att de har svårt att acceptera manliga 

undersköterskor. Det framkom också under intervjuerna med de andra yrkesverksamma att 

troligtvis är mörkertalet gällande våldsutsatta äldre kvinnor är stort. Framförallt då många 

av de äldre väljer att inte berätta något. Ibland så kan även sjukdom skapa svårigheter för 

relationen och därmed finns risken att våld uppstår. 

 

I Hauge, Thiara och Mullenders (2011) studie belyses svårigheten för socialarbetare att 

identifiera om det förekommer våld i nära relation i ett hem. De menar att kvinnans 

situation eller sjukdom kan vara det som gör henne nedstämd och deprimerad. Detta kan 

ges i uttryck i vårt material då kvinnans ålderdom eller sjukdom kan ses som förklaring till 

hennes nedstämdhet. Detta kan göra att våld perspektivet inte är något prioriteras utan 

hennes nedstämdhet kan förklaras på annat sätt. Detta kan också förklara varför det inte 

upplevs som att många kvinnor blir utsatta för våld i nära relation då det inte dras 

kopplingen utan förklaras genom sjukdom eller annan situation.  
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7.3.4 Sammanfattande reflektion 

Uppfattningen av äldre har gjort att verksamheterna har resurser för att möta de typiska 

behov som den stereotypiska äldre personen har. Lipsky (1980) menar att en 

gräsrotsbyråkrat är begränsad till sin verksamhets resurser i sitt handlingsutrymme. Utifrån 

Lipsky (1980) skapas då svårigheter när yrkesverksamma arbetar mot en så bred målgrupp 

som äldre som våra respondenter gör. Det framkommer från det empiriska materialet att  

Omsorgsförvaltningen har insatser inriktade mot psykiska samt fysiska funktionsvariationer 

samt begränsningar. De har alltså inte inom ramen av sin verksamhet handlingsutrymme att 

bevilja insatser gällande stödsamtal eller erbjuda skyddat boende för våldsutsatta äldre 

kvinnor. De har ett handlingsutrymme som går att förstå utifrån Lipsky (1980) men de har 

även samhällets krav att förhålla sig till. De ska återspegla samhället och måste därför 

förhålla sig till de lagar och regler som existerar. Som nämnt ovan är vård och 

Omsorgsförvaltningens insatser utformade för att tillgodose de typiska behoven som en 

äldre har. Empirin har dock visat på att gruppen äldre inte är en homogen grupp och att 

målgruppen har genomgått en förändring. Då gräsrotsbyråkraterna ska förhålla sig till 

samhället finns det då behov av anpassning för att möta detta nya behov som finns bland 

äldre. Detta för att de inte ska gå miste om hjälpinsatser till följd av att deras 

grupptillhörighet som äldre värderas högre än de andra behov som de har. Lipsky (1980) 

menar att det finns behov av nödvändiga strategier för att hantera arbetet som 

gräsrotsbyråkrat. Dessa strategier kan vara medvetna eller omedvetna. Detta återfinns i vårt 

empiriska material då bristen på rutiner resulterat i att de yrkesverksamma utvecklat egna 

strategier för att hantera arbetet. En strategi som Lipsky (1980) nämner är stereotypifiering 

som återspeglas i det empiriska materialet då de våldsutsatta kvinnornas position som äldre 

beaktas i högre grad än hennes position som våldsutsatt.  
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8. Slutsats och diskussion 

I detta avslutande kapitel så presenterar vi vår slutsats och diskussion utifrån studiens 

resultat. Inledningsvis redogör vi för vår slutsats med en sammanfattning av studiens 

resultat. Vi går sedan vidare in på vår diskussion där vi diskuterar vidare de upplevelser, 

nya kunskaper och nya frågor som studien har gett oss. 

8.1  Slutsats 

Kopplat till Studiens första frågeställning visar resultatet av uppsatsen på en relativ 

förståelse för komplexiteten kring ämnet vilket skapar en svårighet att beskriva våldet som 

kvinnorna bli utsatta för. 

 

Respondenterna var i stor grad överens om att äldre som en grupp består av personer från 

alla samhällsbakgrunder samt att de möter utmaningar som sjukdomar. Därmed belyser 

respondenterna problematiken kring att gruppen äldre ses som en homogen grupp i 

samhället. Intervjuerna visade även på att våld hos äldre är svårtolkat och ofta kopplat till 

sjukdom. En försvårande faktor för att identifiera våldet är sjukdomar såsom demens. En av 

respondenterna uttryckte osäkerhet kring om det är våld i nära relation om den som utövar 

våldet har demens. Hon menar inte att se det som en ursäkt till våldet, men menar att våldet 

är ett resultat av sjukdomen, vilket gör det svårt att greppa. Vid ett tillfälle så vägde en 

våldsutsatt äldre kvinnas roll som äldre kvinna mer än hennes roll som våldsutsatt kvinna. 

Detta uppmärksammades i empirin av en biståndshandläggare som ett exempel. Den 

våldsutsatta äldre kvinnan hade placerats på ett omsorgsboende trots att hon inte var i 

behov av det. Biståndshandläggaren menade på att det var fel och att den våldsutsatta äldre 

kvinnan egentligen borde fått skyddat boende. Empirin gav uttryck på att det fanns behov 

av ytterligare kunskap om våld i nära relationer inom Omsorgsförvaltningen. Detta då våld 

i nära relation är ett komplext ämne som ges i uttryck i flera olika former vilket kan göra 

det svårt att greppa. Det fanns en osäkerhet hos flera av respondenterna kring ämnet vilket 

gjorde att de kände viss oro kring att ställa frågan om våldsutsatthet till kvinnorna. Vid 

inledningen av majoriteten av intervjuerna berättade respondenterna att de inte hade 
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kommit i kontakt med våldsutsatta äldre kvinnor men ju längre in i intervjuerna vi kom ju 

mer fall kom de på. Detta indikerar på att det möjligtvis finns någon spärr som gör det svårt 

att koppla olika beteende till våld i nära relationer.  

  

Utifrån studiens andra frågeställning gick det att urskilja att för att tillgodose de äldre 

våldsutsatta kvinnorna samtliga behov var samverkan en nödvändighet. Vår uppsats 

respondenter berör två olika förvaltningar, Omsorgsförvaltningen samt Arbete- och 

lärandeförvaltningen. Detta kan skapa en viss problematik gällande samverkan då det finns 

sekretess mellan de olika förvaltningarna. Varje enskild förvaltning har sina resurser och 

begränsningar gällande vilka insatser de kan tillgodose inom ramen för sin verksamhet. 

Detta leder till att en enskild förvaltning inte har möjlighet att tillgodose alla behoven som 

den våldsutsatta äldre kvinnan har. Exempelvis så menade respondenterna att en våldsutsatt 

äldre kvinna kan vara i behov av både skyddat boende och hemtjänst. För att behoven ska 

bli tillgodosedda på ett bra sätt så krävs det en god samverkan mellan förvaltningarna. En 

viktig person i denna samverkan var den socialt ansvariga samordnaren. Hon fanns i 

Omsorgsförvaltningen men hade god kontakt med socialsekreteraren inom våld i nära 

relation. Flertal av respondenterna gav uttryck för att de kunde vända sig till henne vid 

känsla av osäkerhet kring ämnet. Exempel på samverkan som skett för att förebygga arbetet 

med våldsutsatta äldre kvinnor är att den socialt ansvariga samordnaren har haft olika 

föreläsningar om ämnet för undersköterskor. Samtliga respondenter upplevde att de har fått 

ta del av information om våld i nära relation. Respondenterna uttryckte dock att om ett 

ärende kommer som involverar våld i nära relation känner de fortfarande att de inte har nog 

med kunskap. En faktor som identifierades var bidragande till en god samverkan var att de 

var i en liten kommun samt att biståndshandläggare och socialsekreteraren inom våld i nära 

relation befann sig inom samma byggnad. Att ha ett ansikte på varandra bidrog till en god 

kommunikation samt en god samverkan. Det fanns en viss brist på förståelse och kunskap 

om varandras förvaltningar som kunde resultera i ovisshet vems förvaltning som bar ansvar 

för vad gällande vissa ärenden. 
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Utifrån den tredje frågeställningen gick det att identifiera olika strategier som 

yrkesverksamma använde sig av samt hur arbetet sker i nuläget. En strategi som 

identifierades under intervjuerna i det förbyggande arbetet var att avlösa den anhörige i de 

fall där hen vårdade den andra i hemmet. Detta framkom främst i intervjuerna med 

biståndshandläggarna. De menar att det kan vara väldigt krävande och påfrestande att vårda 

sin partner, och att detta då kan leda till irritation som kan resultera i våld. För att 

förebygga detta arbetar de därför med att avlösa den anhöriga och försöka bygga upp 

förutsättningar för att det inte ska bildas irritation. De uttryckte att det var svårt att nå fram 

till vissa brukare och fick då vara flexibla och kreativa gällande insatserna. Det finns en 

utformad rutin gällande våld i nära relation inom Omsorgsförvaltningen som beskriver hur 

de ska gå tillväga om det uppdagas att det förekommer våld i nära relation. I denna rutin 

finns det även råd på hur de ska prata med kvinnan. Under intervjuerna framkom det inga 

rutiner gällande hur möten ska ske om handläggaren misstänker att det förekommer våld. 

Detta resulterar i att olika biståndshandläggare gör på olika sätt. Biståndshandläggare har 

alltså ett fritt handlingsutrymme inom detta, vilket kan resultera i att kvinnan kan få olika 

möjligheter och förutsättningar för hjälp, boende på vilket biståndshandläggare hon får. Det 

fria handlingsutrymmet sätter också krav på de enskilda biståndshandläggarnas egen 

kreativitet gällande utformning av möten samtal samt utveckla egna strategier. Pia, 

undersköterska beskriver att de inom arbetsgruppen har utvecklat en egen strategi att aldrig 

arbeta ensam i de hem där de misstänker att det förekommer våld. Hon menar att detta inte 

är en rutin de har fått till sig men att de har utvecklat den själva internt. 

Biståndshandläggarna har insatser gällande omvårdnad som ofta riktas mot en kognitiv 

eller fysiskt funktionsvariation. Detta begränsar deras insatser till inom dessa områden. 

Utifrån sitt handlingsutrymme och kreativitet kan de då anpassa dessa insatser för att 

tillgodose den våldsutsatta äldre kvinnans behov. 

8.2  Diskussion 

Innan vår studie så hade vi båda kunskaper om äldre och deras levnadsvillkor från tidigare 

erfarenheter. Vi upplevde att det fanns en brist på kunskap om våldsutsatta äldre kvinnor 
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samt de insatser och strategier som kommunerna använder sig av för att möta den gruppen. 

Nu har vi en större förståelse hur en kommun arbetar med våldsutsatta äldre kvinnorna. 

Kommunen har det yttersta ansvaret för invånarna och ska tillhandahålla dem det stöd som 

de har behov av (SFS 2019:473). Äldre anses vara en utsatt grupp i samhället samt 

våldsutsatta kvinnor i nära relation. Kommunen har därmed ett ansvar att arbeta med 

våldsutsatta äldre kvinnor. Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkratens arbete präglas av 

att de befinner sig lågt ner i hierarkin då de kommer i närmast kontakt med den enskilde. 

Sofia, socialsekreterare, inom våld i nära relation, uttrycker att en problematik i arbetet med 

våldsutsatta äldre kvinnor är att utifrån handlingsutrymme finns det en begränsning vad de 

kan göra. Detta är exempel på en hierarki där endast samverkan mellan de olika 

förvaltningarna inte är tillräckligt. Det finns behov av samverkan med de olika nivåerna i 

hierarkin för att optimera arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor för att ge dem de bästa 

förutsättningar. 

  

En fundering vi hade innan uppsatsen var om de våldsutsatta äldre kvinnorna varit utsatta 

för våld under hela deras relation eller om det uppkommit när de blivit äldre. Utifrån den 

insamlade empirin har vi uppfattningen att de kvinnor som kommer till socialsekreteraren 

oftast har blivit utsatta för våld i hela deras relation medan de fallen där våldet uppstår i 

ålderdomen stannar det inom Omsorgsförvaltningen. Detta då våldet förklaras genom 

sjukdom som demens. Det var dock svårt för respondenterna att svara på detta då 

Omsorgsförvaltningen oftast inte blir inkopplade förrän det är någon slags sjukdomsbild 

inblandad eller kroppslig försvagning till av ålderdom. 

   

Under uppsatsens gång har det väckts många frågor. Samtliga respondenter nämnde att våld 

nära relation ofta har en koppling till missbruk, oftast alkohol. De menar att 

alkoholmissbruk bland äldre blir vanligare. Detta är en problematik som hade kunnat 

studeras vidare. Får äldre missbrukare samma hjälp som yngre? Även våldsutsatta äldre 

som grupp finns det brist på forskning om i Sverige. Våld har fått en ökad uppmärksamhet 

på senare tid, trots detta så berörs mestadels enbart våldet som sker i åldersgrupperna yngre 
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och medelålder. Äldre är ofta en grupp i samhället som blir ihopsatta som en grupp trots att 

de inte har olika erfarenheter och förutsättningar. Problematiken uppstår främst när en äldre 

person har en annan problematik förutom ålderdom. De riskerar då att endast ses som äldre 

och kan då få fel insatser till följd av detta. Det var av denna anledning som vi valde att 

fokusera på våldsutsatta äldre kvinnor och en kommunens arbete med målgruppen. Detta 

för att identifiera hur en kommun arbetar med individer som har behov av stöd från flera 

förvaltningar.  
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10 Bilagor 

6.10 Bilaga 1 Intervjuguide 

Introduktionsfrågor: 

1. Kan du kort berätta vilket yrke du har? 

2. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

3. Hur länge har de arbetat med detta?   

4. Hur kommer du i ditt arbete i kontakt med våldsutsatta äldre kvinnor i nära relation? 

 

Tema: Hur förstår yrkesverksamma våldsutsatta äldre kvinnor i nära relation? 

1. Kan du berätta om ett typiskt fall när du mött en våldsutsatt kvinna? 

2. Vet du om det har förekommit våld i nära relation hos någon av de äldre? 

3. Har du något uppfattning om vilket våld det är som främst förekommer?  

4. Har kvinnorna som blir utsatta för våld i nära relation varit det i hela deras relation eller 

har det uppkommit i äldre dagar?  

 Hur har detta identifierats? personalen ser 

 Enligt din uppfattning, vad ligger till grund till våldet? (sjukdom?) 

 Hur arbetar ni för att identifiera samt förebygga att våld inte ska ske.  

5. Hur pratar ni internt om problematiken? 

6. Har ni fått någon utbildning inom detta området på arbetsplatsen?  

 Om inte vet ni varför? 

 Anser du att det skulle behövas utbildning om våld i nära relation? 

 Om ni fått, vad har det resulterat i? 

7. Anser du att problematiken belyses på arbetsplatsen? 

 

Tema: Vad finns för stöd och insatser? 

1. Hur arbetar ni med våldsutsatta äldre kvinnor i nära relation? 

 Har ni inom er verksamhet insatser/resurser som hjälper den våldsutsatta äldre 

kvinnan?  

2. Enligt din erfarenhet, hur uppdagas det att kvinnan är utsatt för våld i nära relation? 
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 identifierar personalen det? 

 Söker hon själv hjälp? 

3. Upplever du att du inom ramen för din verksamhet har verktyg att stötta den utsatta 

kvinnan? (Tidsbrist, kunskapslucka, brist på insatser) 

 Varför? 

 Varför inte? 

 Vad fattas? 

4. Finns det rutiner för hur du ska dokumentera samt rapportera om du misstänker att en 

kvinna blir utsatt för våld i nära relation? 

 finns det rutiner på att du exempelvis ska tala med henne enskilt? 

 Finns det stöd i lagrum? 

5. Finns det eventuella svårigheter i arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor? 

6. Är kvinnan mottaglig för stöd? 

7. Hur arbetar ni för att nå de våldsutsatta kvinnorna? (informationen når ut) 

 broschyrer 

 affischer  

Tema: Hur fungerar samverkan? Finns all hjälp som kvinnan behöver inom en 

organisation och hur arbetar de då ihop för att tillgodose kvinnans behov. 

1. Samverkar ni med andra verksamheter och organisationer för att förebygga samt arbeta 

med våldsutsatta äldre kvinnor? arbete och lärande. SAS 

 SIP? 

 hur fungerar det isåfall? 

 Vilka styrkor finns i er samverkan? 

 Vilka svagheter finns det i er samverkan? 

 Om inte, vilka anser du ni borde samverka med? 

 Varför finns det inte samverkan? 

2. Finns det rutiner på hur du ska gå tillväga när du misstänker att våld förekommer och 

vilka insatser/personer du ska kontakta? 

 upplever du att du blir mottagen på ett bra sätt när du rapporterar? (tagen på 

allvar?) 
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 Finns det regler/lagar i verksamheten som begränsar möjligheterna för att 

samverka med andra verksamheter? (sekretess?) 

3. Finns det samverkan gällande insatser mot våld? 

 Blir det mycket olika personal för den enskilde?  

 Finns det anpassning gällande möten? 

 Finns det handlingsutrymme att anpassa olika insatser efter de behov som kvinnan 

har utan att hon ska slussas mellan olika verksamheter? 

1. Finns det möjligheter till handledning för personal som kommer i kontakt med 

våldsutsatta? Kan exempelvis kollegor få stöd av någon i ett fall utan att bryta 

sekretessen? 
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6.11 Bilaga 2 Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter som nu går vår sjätte termin. Denna termin så skriver vi vår 

kandidatuppsats. 

 

Syftet med uppsatsen är att förstå hur en kommunal omsorgsförvaltning arbetar med våldsutsatta 

kvinnor över 65 år, för att på så vis bidra med kunskap om hur den kommunala äldreomsorgen 

förebygger och intervenerar rörande våld i nära relation. 

 

Vi kommer att intervjua biståndshandläggare inom äldreomsorgen, undersköterskor inom 

hemtjänst samt boende, våld i nära relation handläggare samt andra eventuella personer som är 

aktuella i kommunen med liknande arbete gällande våldsutsatta äldre kvinnor i nära relation. 

 

Intervjuerna är frivilliga att delta i. Deltagare i studien har möjlighet att avbryta sin medverkan i 

studien. Intervjuerna kommer att användas som empiri i uppsatsen. Intervjuerna kommer att vara 

enskilda samt vara i cirka 45-60 minuter. Deltagare i intervjun kommer att vara anonym i 

uppsatsen genom att använda oss av fingerade namn i uppsatsen. Intervjumaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt samt kommer endast att användas i vår studie. Vi önskar att spela in 

ljudinspelningar av intervjuerna, för att underlätta att återge intervjusvaren så noggrant som 

möjligt.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning Oscar Bengtsson och Erika Johansson 

 

Kontaktuppgifter 

 

Erika Johansson 

Epost: ej223at@student.lnu.se 
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