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Abstrakt 

Att förebygga mäns våld mot äldre kvinnor har under senare år blivit mer aktuellt. Syftet med 

studien var att undersöka hur yrkesverksamma inom äldreomsorg upplever sitt 

handlingsutrymme samt vilken kunskap som finns inom äldreomsorg kring mäns våld mot 

äldre kvinnor och andra jämställdhetsfrågor. Då studien har en kvalitativ ansats har det 

empiriska materialet samlats in under fem semistrukturerade intervjuer. Insamlade data har 

transkriberats för att sedan analyseras genom tematisk analys. Resultatet visar på att 

yrkesverksamma inom äldreomsorgen inte gör någon djupare reflektion över jämställdhet i 

äldres relationer utan hänvisar till traditionella könsroller. Resultatet visar även att kunskap 

om mäns våld mot kvinnor och handlingsförfarande kring detta är bristfällig, då det av 

respondenterna upplevs finnas en avsaknad av handlingsplaner och information. Slutsatsen är 

att mer kunskap och utbildning behövs inom ämnet, samt att chefer har ett ansvar för att 

personalen har rätt verktyg för att hantera våldsförekomster.  

 

NYCKELORD: Mäns våld mot kvinnor, äldre kvinnor, jämställdhet, handlingsutrymme, 

kunskap, äldreomsorg 
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Förord  

Vi vill säga ett stort tack till de respondenter som ställde upp och svarade på frågorna i denna 

intervjustudie.  

Tack till vår handledare Jessika Svensson, som kommit med givande diskussion om innehåll 

och som entusiastiskt stöttat oss längs vägen. 

Till sist vill vi tacka våra familjer som stöttat oss på hemmaplan och stått ut med vår 

skrivarångest. Det har betytt mycket för oss.  
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Inledning 

Bakgrund 

Mäns våld mot kvinnor är inget nytt forskningsämne. Området har dock nyligen 

uppmärksammats ytterligare i Sverige i och med den globala kampanjen #metoo  som 

spridit sig på sociala medier. Enligt World Health Organisation (WHO)(2017) har 

omkring en tredjedel av världens kvinnor någon gång i livet blivit utsatta för fysiskt 

och/eller sexuellt våld av en partner. När kvinnor runt om i världen blivit mördade, har 38 

procent av morden utförts av en man som kvinnan haft en nära relation till (WHO, 2017). 

Connors, Gray och Mills (2013) lyfter att kvinnor mellan 15-44 år orsakas fler skador och 

dödsfall av att ha blivit utsatta för våld, än av att ha drabbats av cancer. I Sverige uppger 

25 procent av kvinnorna att de har utsatts för våld av en närstående någon gång under sin 

livstid, enligt Brottsförebyggande rådet (2014:8). 

På den europeiska politiska agendan finns våld mot kvinnor närvarande och där 

kopplas våldet till jämställdhetsfrågan. Ett exempel på detta är Europarådets konvention 

om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (2011) vilken 

ratificerades och trädde i kraft i Sverige 2014. I denna konvention (ibid.) är 

utgångspunkten att ett jämställt samhälle aldrig kommer att kunna uppnås så länge det 

könsrelaterade våldet finns närvarande. Den ojämställda maktordningen mellan könen 

påverkar alltså inte bara individen utan även samhället. Detta kan ske på både strukturell 

och institutionell nivå, varpå Socialstyrelsen (2017) benämner våld mot kvinnor som ett 

samhällsproblem. För att uppnå ett jämställt Sverige antog riksdagen 2006 ett antal 

jämställdhetspolitiska mål, som lyfter områden där det behövs läggas särskilt fokus 

(Sveriges Riksdag, 2006). Ett av de jämställdhetspolitiska målen är att våld mot kvinnor 

skall upphöra (Regeringens skrivelse, 2016/17:10).  

 Att vara utsatt för våld av en partner, tidigare partner, förälder eller annan nära 

anhörig kan benämnas som ’våld i nära relationer’. Enligt Socialstyrelsen (2017) är våld i 

nära relationer ”ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till 

grova brott”. Våld kan förekomma inom alla nära relationer, oavsett ålder, sexuell 

läggning, etnicitet eller socioekonomisk tillhörighet. Det kan finnas många olika orsaker 

till att det förekommer våld i en relation. Sjukdom eller missbruk kan vara bidragande 

faktorer. Den våldsutsatta kan vara kvinna eller man och våldsutövare finns representerade 

inom båda könen. Det framkommer dock i en nationell undersökning (Statistiska 

Centralbyrån, 2017) att kvinnor i större utsträckning än män blir utsatta för våld av en 



 

2 
 

närstående. I denna studie kommer fokus att vara på det våld som kvinnor blir utsatta för 

av en man, inom en nära relation, samt som har sin grund i patriarkala strukturer. Detta 

våld brukar benämnas som ’könsrelaterat våld’ eller ’mäns våld mot kvinnor’. Inom 

begreppet mäns våld mot kvinnor ryms inte enbart det våld kvinnor utsätts för i nära 

relationer, som denna studie kommer att fokusera på, utan även bland annat; sexuell 

exploatering, prostitution, tvångsgifte och könsstympning (Nationellt Centrum för 

Kvinnofrid, 2016; Förenta Nationerna, 1993).  

 Enligt Socialstyrelsen (2017) innefattar begreppet våld flera olika typer av våld 

som fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt/ekonomiskt våld samt social utsatthet. Utöver 

detta nämner Socialstyrelsen (ibid) att personer som är i beroendeställning till någon annan 

gällande omsorg och omvårdnad, även kan utsättas för vanvård och försummelse, vilket 

också klassificeras som våld. Våldsdefinitionen kan dock skilja sig åt mellan olika 

instanser, däribland Länsstyrelsen (2017) som klassificerar försummelse/omsorgssvikt som 

en enskild typ av våld, samt särskiljer ekonomiskt och materiellt våld från varandra.  

 

Relevans för socialt arbete  

När det kommer till våld mot äldre har regeringen sammanställt en nationell strategi för att 

förebygga och minska denna typ av våld. I Nationell strategi om våld mot äldre personer 

inom vård och omsorg (Socialdepartementet, 2014) utgår man från definitionen av våld 

mot äldre som framgår i Torontodeklarationen (WHO, 2002):  

 

” [Våld mot äldre] är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskad/lämplig  

handling som utförs inom ett förhållande där det finns förväntan på förtroende och som förorsakar 

skada eller smärta hos en äldre person […] Denna handling kan vara fysisk, 

psykologisk/känslomässig, finansiell eller helt enkelt återspegla avsiktlig eller oavsiktlig 

försummelse.” (s.7, Socialdepartementet, 2014) 

 

Socialdepartementet (2014) redogör vidare för att äldre kvinnor utsätts i större utsträckning 

än äldre män för upprepat våld. Tecken på våldsutsatthet bland äldre kan vara svåra att 

tolka, då blåmärken och övrig hälsa kan antas ha med åldrandet att göra snarare än 

förekomst av våld (ibid.).  

Mycket av ansvaret för upptäckten av våld mot äldre (personer över 65 år) har, 

enligt Jönsson och Harnett (2015), lagts på kommunerna. I Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) 5 kap. 4-6 §§ har kommunerna i Sverige ett särskilt ansvar gentemot äldre 
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personer. Kommunerna har även ett särskilt ansvar för att tillgodose våldsutsattas behov av 

stöd, detta enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap. 11 §. Kommuner bör därför ha 

ett dubbelt ansvar för äldre kvinnor som blivit utsatta för våld. Utifrån detta framhåller 

Jönsson och Harnett (2015) att våld och övergrepp inom äldreomsorgen är relevant för 

socialt arbete.  

 Enligt Jönsson och Harnett (2015) görs skillnad mellan mäns våld mot kvinnor i ett 

åldrande parförhållande, där våldet förekommit i många år, gentemot våld som 

förekommer inom en omsorgsrelation, där till exempel den ena i parförhållandet bär på en 

demenssjukdom. 

I och med att äldres sociala umgänge dels begränsas av ålderdom och dels av 

utstötning från arbetsmarknaden via pensionering tillskrivs äldre en större risk att bli 

isolerad från deltagande i samhället (Andersson, 2013; Jönsson & Harnett, 2015). 

Möjligheterna för en äldre våldsutsatt kvinna att söka hjälp kan därför vara begränsade.  

I Sverige kan äldre och funktionsnedsatta ansöka om bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 4 kap. 1 §. Kommunens insatser omfattar exempelvis 

städ, tvätt och inköp, men även omvårdnad, särskilt boende och korttidsvistelse 

(Andersson, 2013). Inkörsporten till äldreomsorg sker genom ansökan och anmälan om 

bistånd till kommunens biståndshandläggare som utreder behovet och sedan skickar en 

beställning till utförarverksamheter som exempelvis hemtjänst (Jönsson & Harnett, 2015).  

 

Problemformulering 

Det är möjligt att de enda personer en äldre våldsutsatt kvinna träffar, är personal inom 

äldreomsorgen, exempelvis biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Kontakten med 

biståndshandläggare är ofta kort och med fokus på vilket behov av hjälp i hemmet 

personen behöver medan hemtjänstpersonal träffar kvinnorna regelbundet i deras vardag, 

kanske till och med flera gånger om dagen. Utförarverksamheterna som exempelvis 

hemtjänst leds av enhetschefer som ansvarar för att de beviljade insatserna utförs och har 

ett övergripande ansvar för personalen vilken består av vårdbiträden eller undersköterskor. 

Personalen har sällan utbildning inom socialt arbete. Tar man i beaktande att det inom 

vården ofta är brist på personal samt tvingande ekonomiska besparingar kan möjligheten 

att våldet uppmärksammas bli än mindre. Detta kan innebära att personalen, på grund av 

tidsbrist, endast kan utföra de tjänster som vårdtagaren blivit beviljad. Därför är det viktigt 

att uppmärksamma denna grupp kvinnor och hemtjänstens roll.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesverksamma inom äldreomsorg upplever 

sitt handlingsutrymme samt vilken kunskap som finns inom äldreomsorgen gällande mäns 

våld mot kvinnor och andra jämställdhetsfrågor. 

Studiens frågeställningar: 

● Hur uppfattar yrkesverksamma inom äldreomsorg begreppen jämställdhet och mäns 

våld mot kvinnor och sambandet mellan dem? 

● Vilken kunskap upplever yrkesverksamma inom äldreomsorg att det finns om mäns 

våld mot kvinnor inom hemtjänsten?  

● Hur upplever yrkesverksamma inom äldreomsorgen sitt handlingsutrymme kring 

ärenden som omfattar mäns våld mot äldre kvinnor inom äldreomsorgen?  

 

Forskningsområdet och kunskapsläget  

Warmling, Lindner och Coelho (2017) har utfört en systematisk litteraturöversikt 

bestående av 19 studier som behandlar förekomsten av våld mot äldre kvinnor och män i 

nära relationer samt vilka faktorer som förorsakar detta våld. Majoriteten av studierna kom 

från Europa och USA. Enligt författarna till översikten (ibid.) kan det bero på att det finns 

mer dokumenterat kring äldre människor och att det i större utsträckning finns tidskrifter 

som behandlar olika aspekter kring åldrande i dessa delar av världen. Översikten fann en 

ökad förekomst av psykiskt och ekonomiskt våld bland äldre, oavsett kön, men den påvisar 

även att fler äldre kvinnor blir utsatt för våld än vad äldre män blir (Warmling, Lindner & 

Coelho, 2017). Översikten innefattar en tysk studie vilken är genomförd 2015 av Stöckl. 

Studien omfattade endast kvinnliga respondenter och det framkom att 13 procent av 

kvinnorna mellan åldrarna 66-88 år hade blivit utsatt för våld någon gång under det senaste 

året. Enligt Warmling, Lindner och Coelho (2017) finns det dock lite forskning som endast 

fokuserar på äldres våldsutsatthet. De menar att de flesta studier har ett mer generellt fokus 

gällande ålder där respondenterna istället delas in i ålderskategorier. Warmling, Lindner & 

Coelho (2017) framhåller att våld mot äldre är en utmaning och kräver ett agerande på 

politisk nivå för skapandet av nya riktlinjer och särskild kunskap gällande äldres hälsa och 

vård.  

      Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK)(2016) har tagit fram en forsknings- och 

kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor i Sverige. Där konstaterar de att det finns gott 
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om forskning gällande våld mot kvinnor i en generell kontext, men inte gällande våld mot 

äldre kvinnor då svenska studier sällan innefattar kvinnor över 50-60 år. Jönsson och 

Harnett (2015) lyfter att det i internationella studier framkommer att 1-8 procent av den 

äldre befolkningen blivit utsatt för våld, men att det som vid alla typer av undersökningar 

gällande utsatthet för våld, beräknas finnas ett stort mörkertal. Enligt NCK (2016) finns ett 

behov av att utreda forskningsläget gällande våld riktat mot äldre kvinnor då dessa anses 

vara särskilt sårbara när det kommer till våldshandlingar, men även på grund av det faktum 

att den åldrande befolkningen i världen ökar.  

Kritik har även riktats mot svenska studier inom ämnet, exempelvis genom Jönsson 

och Harnett (2015) som menar att de svenska studier som finns gällande våld i nära 

relationer på sätt och vis diskriminerar äldre kvinnor. Detta sker, enligt Jönsson och 

Harnett (2015), genom att det i studier om våld utesluts att fråga personer över 65 år om de 

blivit utsatta för våld under det senaste året. Forskning begränsas istället till att ta reda på 

huruvida respondenterna blivit utsatta för våld någon gång sedan de fyllt 65 år. Information 

om under hur lång tid de blivit utsatta för våld, hur ofta de blivit utsatt samt om de 

fortfarande blir utsatta för våld förblir därmed osynlig. 

     Enligt Jönsson (2004) har övergrepp mot äldre uppmärksammats inom 

internationell forskning sedan i slutet av 70-talet men då främst utifrån ett kliniskt 

perspektiv. Forskning gällande våld mot äldre har dock fått utstå kritik under åren. Under 

80-talet skedde det genom att forskare kritiserade placeringen av äldres utsatthet för 

övergrepp för att omfattas av sjukvården (Jönsson, 2004). Vidare har många studier om 

äldre som blivit utsatt för våld i en nära relation behandlat dessa äldre som en sammansatt 

grupp, där de olika förekomsterna av våld inte definieras (Beach, Carpenter, Rosen, Sharps 

& Gelles, 2016).  

År 2001 gjordes en stor enkätbaserad undersökning gällande mäns våld mot 

kvinnor (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). Studiens deltagare var 

dock inte äldre än 64 år vilket innebär att äldre kvinnors erfarenheter och upplevelser av 

våld uteslöts från undersökningen (ibid.). European Union Agency for Fundamental Rights 

(2014) redogör för en annan svensk studie om mäns våld mot kvinnor som från början 

initierades av den europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Denna studie 

hade deltagare i åldern upp till 74 år. Av de 229 kvinnor som deltog i studien och var 

mellan 60-74 år framkom att 2 procent av kvinnorna hade blivit utsatt för sexuellt våld 

under det senaste året och 3 procent av kvinnorna hade blivit utsatt för fysiskt våld under 

det senaste året.  
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     En amerikansk studie som riktar sig mot upptäckt, kunskap samt attityder kring 

våld mot äldre, fokuserar på sjukvårdspersonal och hemtjänst (Rinker, 2009). I studien 

framkommer att attityder gällande vem som har ansvar att ingripa vid misstanke om våld 

kan grunda sig i respondenternas värderingar gällande vad som är medicinskt eller socialt 

betingat (Rinker, 2009). Det framkommer även att rädslan för att bli stämd kan leda till att 

man som yrkesperson väljer att inte agera vid misstankar om eller risk för våldsförekomst. 

Rinker (2009) lyfter även att attityder kring våld samt vad som definieras som våld, skiljer 

sig åt mellan personalen vilket påverkar deras sätt att agera vid förekomst av våld. 

     Enligt Wilke och Vinton (2003) finns ett behov av att inkludera förhållandet mellan 

våld i nära relationer och åldrande i kursplaner inom socialt arbete, vilket tidigare främst 

har prioriterats inom vårdutbildningar. De lyfter även att det är viktigt att skapa en 

kunskapsgrund för socialarbetare att stå på när de avslutat sina studier och skall börja 

arbeta. Wilke och Vinton (2003) menar att utbildning inom socialt arbete bör integrera 

frågor som rör äldre kvinnor med övriga kvinnofrågor. Detta då fortsatt separation av dessa 

kan öka risken för att våld i äldres nära relationer inte upptäcks och att insatser således 

uteblir.  

 Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen (Skr 2007/08:39) sammanställt ett 

utbildningsmaterial Blånader och Silverhår (Socialstyrelsen, 2013) gällande våld mot 

äldre. Vidare tillhandahåller Socialstyrelsen en webbutbildning om våld mot äldre 

(Socialstyrelsen, 2018) som riktar sig till yrkesverksamma inom vård och omsorg. 

             Genom Beach et. al. (2016) framkommer att personal inom sjukvård och hemtjänst 

förlitar sig på att äldre kvinnor ofta har kontakt med exempelvis geriatrik. Vid sådana 

tillfällen träffar de sjukvårdspersonal som har kunskap om fysiska och psykiska åkommor, 

vilket leder till att de anses ha bättre möjligheter att följa upp misstankar kring förekomst 

av våld (Beach et al., 2016; Bonomi et al., 2007; Sormanti & Shibusawa, 2008). Kunskap 

om våld i äldres nära relationer och utbildning i metoder är viktigt för professionella som 

arbetar med att stödja och hjälpa äldre. Kritik lyfts om att det inte finns någon metod som 

upptäcker alla individer som är våldsutsatta. Dock kan olika metoder användas för att 

komplettera varandra (Bonomi et al., 2007). Vidare framhålls att omgivning, instrument, 

tidsramar och frågor för att upptäcka våld i äldres nära relationer kan vara avgörande för 

om och hur den äldre responderar vid tillfrågandet om våld (Beach et al., 2016).  

Forskningen tar även upp att kulturella attityder kan spela roll för om våldet i äldres 

nära relationer uppfattas, samt att undersökning om våld förekommit framhålls som 

kontroversiellt, oberoende av de utsattas åldersspann (Beach et al., 2016). 
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     När det gäller forskning om bakomliggande faktorer till våld bland äldre kan 

attityder kring om och i så fall hur allvarligt våldet är skilja sig åt beroende om det 

förekommer minnesproblematik hos den äldre (Matsuda, 2007). Grunden till attityderna 

kring allvaret i våldet ligger, enligt Matsuda (2007), i vilken sorts erfarenhet vårdaren har 

inom omvårdnad, deras kategorisering av äldre samt hur de definierar våld.  

 

Teoretiska perspektiv 

Uppsatsen använder sig av ett feministiskt perspektiv där även jämställdhetsperspektivet 

integreras, samt ett livsloppsperspektiv. 

 

Feministiskt perspektiv 

Under slutet av 70-talet grundas den feministiska teorin med härkomst i ett flertal olika fält 

som marxism, kritisk teori, etnometodologi, fenomenologi samt symbolisk interaktionism 

(Andersson, 2013). Enligt Andersson (2013) analyserar den feministiska teorin 

maktförhållanden på mikro- och makronivå, främst mellan kvinnor och män. 

Enligt Åström och Hirdman (1992) sträcker sig kvinnors underordning i 

förhållande till männen långt bak i historien. Författarna (ibid) lyfter att denna 

underordning tidigare har varit reglerat i lagordningar men även genom olika medicinska, 

vetenskapliga och religiösa tolkningar. Dock menar Åström och Hirdman (1992) att dessa 

maktsystem numera snarare ligger dolda då de blivit en naturlig och accepterad del i 

samhället. Lykke (2009) beskriver könsmaktsordningen som ”de maktstrukturer som 

skapar sociokulturell olikhet mellan kvinnor och män samt de samhälleliga mekanismer 

som upprätthåller könshierarkier”. Enligt Andersson (2013) är detta även en utgångspunkt 

i feministiska teorier, vilka utgår ifrån att strukturer i samhället kontinuerligt bidrar till att 

kvinnor hamnar i underläge i förhållande till männen och att män som grupp i och med 

detta ständigt blir innehavare av samhällets maktmedel. På strukturell nivå kan kvinnor 

påverkas av den rådande maktordningen genom exempelvis arbetsmarknaden, där vissa 

yrken blivit stämplade som ”kvinnoyrken”, vilka har lägre status i samhället och därav är 

mer lågavlönade (Åström & Hirdman, 1992). 

 Med influenser från den feministiska teorin samt politisk aktivism har det under de 

senaste 30-40 åren bildats ett nytt kunskapsfält, genusforskning (Lykke, 2009). 
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Genusteorier utgår från att kön är ett socialt konstruerat fenomen, vilka skapats och 

återskapas i historiska, samhälleliga, diskursiva samt språkliga kontexter (ibid.). 

Enligt Lykke (2009) har genusforskningens framgång i Skandinavien skett i 

samspel med att ett större fokus har lagts på jämställdhet inom den offentliga politiska 

agendan. Författaren (Lykke, 2009) menar att det under denna tid även skedde en positiv 

förändring gällande användandet av ordet feminism, då ett flertal politiska partier började 

kalla sig feministiska. För att skapa jämställdhet på mikronivå bör konsekvenser och 

effekter av politiska förslag, beslut och resursfördelning på makronivå i förhand analyseras 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv (Regeringens skrivelse, 2016/17:10). Enligt Regeringens 

skrivelse (2016/17:10) är det övergripande målet med jämställdhetspolitiken att alla 

människor, oberoende av kön, skall ha lika möjligheter att forma sitt liv samt det svenska 

samhället och utifrån jämställdhetsperspektivet har regeringen utformat 6 delmål, enligt 

följande: 1. En jämn fördelning av makt och inflytande, 2. Ekonomisk jämställdhet, 3. 

Jämställd utbildning, 4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, 5. 

Jämställd hälsa och 6. Ett mål om att mäns våld mot kvinnor skall upphöra. 

  

Feministisk teori om mäns våld mot kvinnor 

Mäns våld mot kvinnor började det talas om i samband med den moderna kvinnorörelsens 

upptakt (Holmberg & Enander, 2010). Kvinnor började då föra samtal dem emellan om 

sina upplevelser av att vara kvinna, samt strukturera sig politiskt, vilket föranledde en 

upptäckt av att många av kvinnorna visade sig ha blivit utsatt för våld. Enligt feministiska 

teorier behöver mäns våld mot kvinnor förstås utifrån en strukturell kontext, där män som 

grupp har makt över kvinnor som grupp (ibid.). Mäns våld mot kvinnor är en av 

ojämställdhetens konsekvenser som bygger på och upprätthåller en maktobalans mellan 

könen (Regeringens skrivelser, 2016/17:10). Då den feministiska teorin har fokus på 

maktförhållanden, främst mellan könen, är denna teori väl lämpad att använda sig av när 

det kommer till att studera jämställdhet och kopplingen till mäns våld mot kvinnor utifrån 

både ett makro- och ett mikroperspektiv. På makronivå kan man koppla samman de 

rådande ekonomiska förutsättningarna för kvinnor med deras möjligheter eller bristande 

möjligheter till att försörja sig själva. Enligt Andersson (2013) är mannen i en 

heterosexuell relation oftast äldre än kvinnan och kopplar därefter samman ålder med 

ekonomi och menar att det främst är den äldre parten i relationen som tjänar mest pengar. I 

och med detta blir kvinnor mer beroende av män och trots att de flesta kvinnor idag arbetar 

eller studerar var detta inte lika vanligt för de kvinnor som nu tillhör Sveriges äldre 
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generation. Jönsson och Harnett (2015) lyfter även de den rådande ojämställdheten mellan 

könen och nämner ekonomin som exempel där de benämner pensionssystemet som ”en 

pågående ojämlikhet” mellan män och kvinnor. I och med kvinnans ekonomiska beroende 

av mannen blir hennes möjligheter till att på egen hand lämna en våldsam relation 

begränsad, då hon i ett sådant fall förlorar sin ekonomiska trygghet krävs att hennes 

ekonomi kan bli tryggad på annat sätt. 

 

Livsloppsperspektivet 

Livsloppsperspektivet har ett filosofiskt ursprung från 1800-talet (Andersson, 2013). 

Teoretiska traditioner som legat till grund för livsloppsperspektivet går att finna bland 

annat i antropologiska analyser av kulturella åldersbaserade övergångar och sociala 

klassificeringar. Livsloppsperspektivet förklarar människans aktuella situation utifrån 

dennes tidigare erfarenheter, och vad som genom livet påverkat denne i val av 

livshändelser, i förhållande till hur samhället sett ut under människans liv. Med detta kan 

det sägas att åldrande är en livslång process ”från vaggan till graven” (Andersson, 2013). 

Åldrandet ses i perspektivet som en föränderlig process i relation till sammanhang.  

Hur människans övergångar mellan olika åldersgrupper i relation till livets gång sett ut 

ligger i fokus, samt att perspektivet försöker förklara förhållandet mellan ålder och den 

åldrande människans ställning i samhället (Andersson, 2013). Vidare bygger 

livsloppsperspektivet på en förståelse mellan förvärvsarbete och produktion. Där äldre 

individer kan bli utestängda från samhälleliga arenor och hänvisas till ett liv utanför 

arbetsmarknaden vilket kan riskera att bli ett isolerat liv (ibid.). Samtidigt vet individen 

vad som väntar när denne blir otillgänglig för arbetsmarknaden på grund av åldrandet. Ett 

livsloppsperspektiv analyserar därför ålder både på mikro- och makronivå. Enligt 

Andersson (2013) förekommer fem centrala analysbegrepp inom livsloppsperspektivet, 

som kopplar samman de två olika nivåerna: 

 

● Livsfas som relaterar till ålder och individens tilldelade åldersrelaterade roll. 

● Ömsesidiga beroendeförhållanden som synliggör beroendet mellan individen och 

dennes familj och sociala nätverk.  

● Att kontrollera livsloppet som syftar till förmågan att anpassa sig till de 

förändringar som sker under livets gång. 
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● Situationsberoende krav, vilket kopplas till faktorer som skapar och påverkar 

förmågan att anpassa sig vid förändring. 

● Accentuering som är den föränderliga interaktionen mellan individens bakgrund 

och där individens starkare egenskaper blir mer framträdande i förmågan att 

anpassa sig till situationen. 

 

Ett socialt livsloppsperspektiv kan fungera som en förklaringsmodell för att förstå 

’åldrande’ (Jönsson & Harnett, 2015).  Centralt i detta perspektiv är att erfarenheter, 

relationer och förväntningar på framtiden används i relation till samhällets uppbyggnad 

och föränderlighet för att ge en helhetssyn på den äldre människans liv. Åldrande sker inte 

enbart just nu utan är något som pågått från första dagen i en människas liv. Hur 

människans liv kommer att bli som ”äldre” individ går därför inte att förutse eller beskriva 

enbart utifrån fysiska eller medicinska förklaringar (Andersson, 2013). Livet kan genom 

livsloppsperspektivet beskrivas som en livslång process där alla åldrar i livet är 

mångdimensionella samt lika viktiga i en individs liv. Enligt Andersson (2013) innebär ett 

samhällsvetenskapligt sätt att se på livsloppsperspektivet att fokusera på hur människor i 

olika åldrar påverkas av de sociala strukturer samt den sociala förändring som sker vid just 

en specifik ålder. 

 

Feministiskt perspektiv på åldrande och livslopp 

Den feministiska teorin riktar kritik mot den befintliga forskningen inom 

socialgerontologin för att inte ta med kön och könsrelationer i beaktandet av åldrande 

(Andersson 2013). Andersson (ibid.) menar att ett feministiskt perspektiv på åldrande 

tillför att man undersöker skillnader mellan könen i exempelvis omsorgsarbete, pension 

och hälsa, samt vilken trygghet dessa faktorer kan skapa senare i livet.  

I det feministiska perspektivet är det även viktigt att till exempel undersöka det 

informella omsorgsarbetet som utförs av familjemedlemmar gentemot äldre släktingar för 

att förstå vilka faktorer som påverkar att det obetalda omsorgsarbetet fortfarande är 

ojämställt mellan könen. Gunnarsson och Szebehely (2009) lyfter att kvinnor är 

överrepresenterade inom äldreomsorgen både gällande formella och informella 

omsorgsgivare och menar att ett genusperspektiv är viktigt vid beaktandet av detta. Enligt 

Gunnarsson och Szebehely (2009) skapas och återskapas maktrelationer som roller kopplat 

till kön dagligen. En av dessa är relationen mellan män och kvinnor och hur dessa ständigt 
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påverkar människors agerande i vardagen samt hur de interagerar med andra människor 

(ibid.). 

Andersson (1998) menar att det går att se livsloppsperspektivet utifrån en 

feministisk synvinkel där fokus ligger på kvinnor och de möjligheter och begränsningar 

kvinnor har utifrån sitt kön under olika perioder i livet. Browne (1998) menar att kön i det 

feministiska livsloppsperspektivet utgår ifrån att kön, genus, är socialt konstruerat och 

påverkar kvinnors liv i olika åldrar. I denna påverkan förekommer ekonomiska, sociala och 

politiska faktorer, så som inkomst, socialt nätverk och tillgänglighet till välfärdsystem. 

Även Jönsson och Harnett (2015) lyfter möjligheten att analysera livsloppet med de 

ojämställda ekonomiska förutsättningarna för män och kvinnor genom andra 

intersektionella faktorer. Jönsson och Hartnett (2015) förespråkar en variant av 

livsloppsperspektivet med mer fokus på det sociala livsloppet. De (ibid.) menar att även 

ålder är en social konstruktion på samma sätt som exempelvis kön och etnicitet, och att 

människan har ett behov av att kategorisera in människor i olika grupper och fack. Varje 

ålder följer därför en bild av hur en människa ”skall vara” vid just denna ålder, vilket även 

påverkar upplevelsen av åldrandet. Detta perspektiv, även kallad kritisk gerontologi 

(Jönsson & Harnett, 2015), medför en viktig utgångspunkt tillsammans med den 

feministiska teorin samt livsloppsteorin i analysen av äldre kvinnors utsatthet för mäns 

våld mot kvinnor. 

 

 

Metod  

Studien och uppsatsen är genomförd av två personer genom en jämn arbetsfördelning 

mellan oss. Text som ingår i uppsatsen från våra respektive PM i vetenskapsteori har 

reviderats, utökats och korrigerats av oss båda. Vi har båda genomfört intervjuer, samt 

gemensamt tagit fram dokumenten under rubriken Bilagor. Transkriberingar och 

analysarbete har utförts av oss båda.  

 

Forskningsstrategi  

Inom samhällsvetenskaplig forskning syftar kvalitativ metod till att få en djupare förståelse 

av upplevelser eller fenomen inom ett visst område (Bryman, 2009: Malterud, 2011). Då 

denna studie önskar få fördjupad kunskap om en viss grupps erfarenheter och kunskap om 
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mäns våld mot kvinnor i deras arbete har vi bedömt att den kvalitativa forskningsdesignen 

är lämplig som metod till uppsatsen. En kvalitativ forskningsdesign innebär enligt Bryman 

(2009) att man antar ett mer induktivt synsätt. I denna studie innebär detta att vi inte utgår 

från en befintlig teori, utan låter studiens data och resultat leda fram till en teori i relation 

till studiens forskningsfrågor.  

 Det hermeneutiska perspektivet syftar till att forskaren försöker undersöka och 

tolka det som uttryckts av den enskilda respondenten, samt dennes perspektiv och den 

kontext som den enskilda respondenten befinner sig i (Bryman, 2009; Malterud, 2011). 

Vilken vetenskaplig positionering forskaren väljer att utgå ifrån beror på vad hen vill 

uppnå med studien. Denna studie syftar till att undersöka hur personal inom hemtjänsten 

ser på begrepp som ’jämställdhet’ och ’mäns våld mot kvinnor’ samt att undersöka hur 

man inom hemtjänsten uppfattar kunskapsgraden gällande det senare. Då studien önskar 

lyfta respondenternas personliga upplevelser och erfarenheter har den en hermeneutisk 

vetenskaplig positionering. Enligt Kvale och Brinkman (2009) ämnar även den 

hermeneutiska tolkningen att analysera texten utifrån ett större sammanhang. Författarna 

(Kvale & Brinkman, 2009) menar att man genom detta inte stannar vid att analysera det 

som sägs här och nu, utan även ser bortom detta och går djupare in i texten för att försöka 

sätta meningen i ett större perspektiv. Vidare förklarar Kvale och Brinkman (2009) att det 

hermeneutiska synsättet lägger stor vikt vid människors förförståelse som grundar sig i ett 

flertal faktorer som bakgrund, värderingar samt föreställningar. Jämställdhet och mäns våld 

mot kvinnor är komplexa begrepp som kan anses behöva förstås utifrån ett större 

sammanhang där individens tidigare upplevelser och värderingar har en betydande del i hur 

personen tolkar begreppen. Det blir enligt det hermeneutiska synsättet därav viktigt att ha 

med i beräkningen att studiens respondenter inte kommer att påbörja samtalet utifrån en 

neutral punkt. Respondenterna kommer att få redogöra för hur de först och främst tolkar 

begreppen ”jämställdhet” samt ”mäns våld mot kvinnor”. 

 

 

 

Metod för insamling av empiriskt material  

En metod för att samla in empiriskt material är genom att utföra forskningsintervjuer 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Forskningsintervjun delas in i sju stadier, där de första två 

stadierna behandlar tematisering av undersökningens ämne och syfte, samt planering av 
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undersökningens genomförande. I planeringen ingår att utforma en intervjuguide efter de 

teman som studiens syfte och frågeställningar behandlar. Intervjuundersökningens 

resterande steg handlar om själva intervjuerna, databearbetning, analys, verifiering och 

resultatredovisning. Då denna studie syftar till att få en djupare kunskap om 

hemtjänstpersonals individuella upplevelser om handlingsutrymme och kunskap om mäns 

våld mot äldre kvinnor inom hemtjänst anses kvalitativa intervjuer som ett adekvat 

instrument för insamling av empiriskt material (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Intervjuerna 

Intervjuerna i studien är semi-strukturerade och följer en intervjuguide (BILAGA 1) som 

skapats utifrån teman som är skapade utifrån frågeställningarna (Kvale & Brinkmann, 

2009). Semi-strukturerade intervjuer innebär att intervjuerna följer en viss struktur men att 

möjlighet finns att frångå guiden för att ställa följdfrågor som kan bidra till ett djupare svar 

inom de teman som tas upp utifrån intervjuguiden (Bryman, 2009).  

 Intervjuerna genomfördes genom fem enskilda fysiska träffar, i en miljö som valdes 

av respondenterna själva för att den enskilda respondenten skulle känna sig trygg då ämnet 

för studien kan anses vara av känslig art (Kvale & Brinkmann, 2009). I en av dessa träffar 

deltog två respondenter gemensamt, varav båda arbetade som enhetschefer inom hemtjänst. 

De miljöer som intervjuerna kom att utspela sig i var kafé, hemmiljö och arbetsplats. 

 

Urval av respondenter 

Studien använde ett strategiskt urval av respondenter då studiens syfte var att  

undersöka upplevelser inom en specifik yrkesgrupp (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005), 

i vårt fall professioner som arbetar inom äldreomsorg, närmare bestämt enhetschefer och 

undersköterskor inom hemtjänsten. Genom personlig arbetslivserfarenhet har vi sedan 

använt snöbollsurval (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005), som innebär att vi valt våra 

respondenter via kontakter från tidigare arbeten och deras kontaktnät. 

 Då studiens omfattning var begränsat i tid anpassades urvalet till sex respondenter: 

tre enhetschefer och tre undersköterskor inom hemtjänst. Respondenterna är 

yrkesverksamma inom olika geografiska områden i norra Sverige.  

I urvalsprocessen blev det tydligt att de personer som kontaktades inledningsvis 

med förfrågan om att delta i studien gjorde egna värderingar om sin kunskapsnivå gällande 
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mäns våld mot kvinnor innan de beslutade huruvida de var villiga att delta i studien eller 

inte. Denna värdering följdes även av förslag på andra potentiella respondenter, som 

tillskrevs ha mer erfarenhet kring ämnet.  

Utifrån det empiriska material som inhämtats under studien framkommer att ingen 

av respondenterna har socionomexamen. Fördelningen mellan könen hos respondenterna är 

fem kvinnor och en man. Av respondenterna är fem anställda inom kommunala 

verksamheter och en respondent inom privat verksamhet. Respondenterna är kontaktade 

via e-post och per telefon med förfrågan om deltagande i intervjustudien och det skickades 

även ut ett bifogat informationsbrev (BILAGA 2).  

 

Etiska överväganden 
För att hålla en god forskningskvalitet kommer den färdigställda studien vara tillgänglig 

för andra att ta del av (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare kommer det insamlade materialet  

bedömas utifrån vetenskapliga grunder i form av vetenskapliga teorier och ingen definitiv 

slutsats kommer dras förrän det empiriska materialet är färdigställt och studien i sin helhet 

är färdig. Vid utförandet av denna studie har det inte funnits något ekonomiskt eller annat 

motiv som utgör att ett visst resultat varit att föredra framför något annat. Studien är 

således till för att bidra med ny kunskap kring det valda ämnet. Ett kritiskt förhållningssätt 

kommer även att vara genomgående under utförandets gång. 

Forskningsetiska principer inom human- och samhällsvetenskap innefattar 

individskyddskrav som består av krav om information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009). I intervjustudien har etiska 

krav om information och samtycke tillämpats genom att i kontakt med respondenterna 

skicka ut ett bifogat informationsbrev (BILAGA 2) per e-post, innehållande en 

presentation av studien samt information om att deltagande i studien är frivillig och när 

som helst kan avslutas utan orsak. Även skriftligt informerat samtycke har tillämpats 

genom att inleda intervjuerna med information och underskrift på samtyckesblankett 

(BILAGA 3).  

Konfidentialitet är en nödvändighet för att respondenter skall kunna känna sig 

trygga i att vara öppna och ärliga under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). I studien 

har konfidentialitet säkrats genom beslut att utelämna respondenters namn, arbetsplatser 

och verksamhetskommuner ur transkriberingar och redovisning. Vi använder istället 

könsneutrala namn för att säkra konfidentialiteten.  
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När det kommer till nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002), har respondenter blivit 

informerade om att det material som insamlas endast kommer att användas i denna studie.  

En reflektion som gjorts vid planeringen av studien omfattar deltagarnas utsatthet i 

förhållande till studiens nytta. Vi är medvetna om att resultatet av studien kan uppfattas 

som kritik mot yrkesverksamma inom äldreomsorgen. Det är dock inte vår avsikt att på 

något sätt kritisera en personalgrupp som utför ett mycket viktigt arbete med äldre. Med 

studien önskar vi undersöka kunskapsläget inom äldreomsorgen samt synliggöra äldre 

kvinnors våldsutsatthet. Vi anser därför att studiens nytta i detta fall går före denna 

eventuella risken med studien. 

         

Bearbetning och analys av material 

Bearbetning 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av inspelningsapplikation på mobiltelefon och dator. 

Materialet har sedan transkriberats för att skapa ett analyserbart textmaterial med nära 

anknytning i tid till intervju-upplevelsen (Kvale & Brinkmann, 2009). I 

transkriberingsprocessen har det som spelades in under intervjuerna skrivits ner som det 

framkommit i ljudinspelningarna. Dock har omnämnande av arbetsplatser och geografiska 

områden ersatts med AP eller XX eller en kombination av dessa för att säkra 

respondenternas konfidentialitet. Vidare har inga namn skrivits in i transkriberingarna, 

förutom studiens utförare, och istället har könsneutrala namn använts för att koppla 

samman uttalande med respondent. Dessa namn är Billy, Chris, Sam, Kim, Tintin och 

Paris. Förekomster av fiktiva och verkliga personers namn har ersatts med XX. I 

transkriberingarna förekommer även kommentarer inom parenteser där det antingen är 

ohörbara sektioner eller förekommer andra ljud eller gester som inte uttryckts med ord. Vid 

längre tystnader har markering av detta gjorts i form av tre punkter.  

 

Analys 

Det insamlade materialet har analyserats genom att använda tematisk analys vilket ger 

möjlighet att upprepade gånger gå igenom det insamlade materialet (Braun & Clarke, 

2006). I en tematisk analys används fördefinierade teman för att fördela det insamlade 

materialets innehållsområden (Graneheim & Lundman, 2004). De teman som valts i förväg 

till denna analys speglar studiens fokusområde, där tre huvudteman kan särskiljas: 

Begrepp; Handlingsutrymme; och Kunskap. Dessa återfinns även i vår intervjuguide.  



 

16 
 

Braun och Clarke (2006) beskriver en sexstegsmodell för tematisk analys, vilken vi 

tillämpat i denna studie. Det första steget i studiens analys skedde genom att bekanta oss 

med det insamlade materialet vilket innefattade transkribering och genomläsning av 

materialet från alla intervjuer. I analysens andra steg skedde genomläsning av det 

transkriberade materialet och meningar som rör ett specifikt huvudtema markerades och 

lades samman med det material som motsvarar samma huvudtema. I det tredje steget i 

analysen skedde genomläsning av respektive huvudtema och preliminära subteman 

markerades och lades samman med samma subtema för att få en överblick över helheten 

för respektive subtema i materialet. Analysens fjärde steg omfattade genomläsning av all 

transkriberat material för att fånga upp eventuella yttrande som förbisetts under de 

föregående stegen, varpå inget nytt framkom. De två sista stegen i analysen skedde genom 

att slutgiltigt benämna respektive subtema, och presentera dessa i redovisningen av 

resultatet. Vi benämner dessa: Jämställdhet – Svårdefinierat; Könsroller och ojämställda 

relationer- ”normalt” för äldre; Jämställdhet i arbetsgruppen; Mäns våld mot kvinnor; 

Konkreta erfarenheter av mäns våld mot kvinnor i arbetet; Handlingsförfarande; 

Svårigheter i handlingsförfarandet; Teoretisk kunskap om mäns våld mot kvinnor - en 

bristvara; Behov av kunskap. 

 

Verifiering 

I kvalitativa studier sker undersökningar i specifika miljöer som kan göra det svårt att 

reproducera resultatet genom andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). Då denna studies 

metod för insamlande av material är semi-strukturerade intervjuer och samtalets innehåll 

beror på respondenternas svar, är det möjligt att en reproducering av studien skulle ge ett 

annat resultat. Vi vill öka validiteten genom att vara transparent med hur studien utförts. 

För att öka validitet i studiens material har intervjuerna spelats in och transkriberats nära i 

tid till respektive intervju (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Vidare har överväganden om lämplig studiedesign och metodval gjorts för att passa 

studiens syfte och öka validiteten. Detta innebär att vi under studiens utförande upprepade 

gånger gått tillbaka till studiens frågeställningar för att säkerställa att fokus hålls på vad 

studien ämnar undersöka. Exempel på detta är att intervjuguidens teman har sin grund i de 

teman som återfinns i både syfte och frågeställningar. 

           Då denna intervjustudie är av kvalitativ art är resultatet svårt att generalisera i 

relation till andra situationer. Kvale och Brinkmann (2009) menar att även om resultaten i 
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en intervjustudie anses ha hög reliabilitet och validitet, finns det fler aspekter att ha i 

åtanke som exempelvis lokala skillnader. Hade studien omfattat andra delar av Sverige kan 

det hända att studiens resultat sett annorlunda ut. Dock menar Malterud (2014) att det i 

kvalitativa studier är mer relevant att använda sig av begreppet överförbarhet, hur studien 

kan komma att användas i andra sammanhang. Studien riktar sig till det övergripande 

syftet att belysa äldre kvinnors utsatthet och hur det inom äldreomsorgen arbetas med 

detta. Ambitionen är att studien ska kunna användas för att lyfta diskussion om mäns våld 

mot äldre kvinnor samt behovet av ett fungerande stöd för dessa.  

 

Resultat  

Under detta avsnitt presenteras intervjudeltagarnas bakgrund inom äldreomsorg. Sedan 

presenteras resultatet från analys av det empiriska materialet där rubrikerna speglar de 

teman och frågeställningar som denna studie bygger på. Vi inkluderar sedan en analys av 

resultatet utifrån forskning och teorier under rubriken Resultat i förhållande till tidigare 

forskning och teorier. 

Respondenters bakgrund inom äldreomsorg 

För att påbörja samtal i intervjuerna ställdes frågor om respektive respondents 

yrkeserfarenhet inom äldreomsorgen. 

Billy har 11 års erfarenhet inom ett annat serviceyrke och började sin bana inom 

äldreomsorgen som vårdbiträde två somrar på en dagverksamhet för äldre. Vid förfrågan 

och eftertanke om att börja arbeta inom hemtjänst gick Billy in i nuvarande yrke med öppet 

sinne. Billy utbildade sig till undersköterska och har arbetat inom hemtjänst i drygt ett och 

ett halvt år och trivs bra i yrket.  

Chris började sin bana inom äldreomsorgen för 16 år sedan har under den tiden 

arbetat som vårdbiträde, utbildat sig till och arbetat som undersköterska, samt arbetat som 

enhetschef. Chris har alltid trivts i arbetet inom äldreomsorgen.  

Sam hade från början tankar om att börja arbeta inom annat serviceområde, men 

gled in på äldreomsorgen och har nu uppemot 30 års erfarenhet inom hemtjänst. Sam är i 

grunden utbildat vårdbiträde och när erbjudande från arbetsgivare kom att utbilda sig till 

undersköterska gjorde Sam det och trivs bra i sitt yrke. Relationen till de som Sam arbetar 

hos beskriver Sam som familjär.  
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Kim har cirka 4 ½ års erfarenhet inom äldreomsorg och började som 

sommarvikarie på ett äldreboende. Kim har under denna tid utbildat sig till undersköterska 

och trivs med sitt yrkesval. 

Tintin har ett antal års erfarenhet inom äldreomsorgen, först som vårdbiträde inom 

hemtjänst. Under de verksamma åren inom hemtjänst har Tintin ingått i ett projekt på 

arbetsplatsen samt varit projektkonsult, för att sedan gå vidare till att arbeta som enhetschef 

inom hemtjänst. Det framkommer inte om Tintin har undersköterskeutbildning. 

Paris har uppemot 40 års erfarenhet av att arbete inom sjuk- och omvårdnadsyrken, 

först med utbildningen undersköterska och sedan med sjuksköterskeutbildning i ryggen. 

Paris har arbetat en längre tidsperiod som enhetschef, men beskriver att chefsrollen har 

bestått av ett antal olika skepnader, såsom biståndshandläggare och enhetschef, 

sjuksköterska och enhetschef samt endast enhetschef. 

 

Hemtjänstpersonals uppfattning av begreppen jämställdhet och mäns våld mot 

kvinnor och sambandet mellan dem 

Respondenten ombads att beskriva hur hon/han upplever begreppen ’jämställdhet’ och 

’mäns våld mot kvinnor’, samt om och hur samband mellan dessa förekommer. I det 

empiriska materialet som bearbetats och analyserat med tematisk analys framkommer det 

ett antal subteman vilka används som underrubriker i texten nedan. Dessa subteman är: 

Jämställdhet – svårdefinierat; Könsroller och ojämställda relationer – ”normalt” för 

äldre; Jämställdhet i arbetsgruppen; Mäns våld mot kvinnor; Konkreta fall av mäns våld 

mot kvinnor i arbetet. 

Jämställdhet – svårdefinierat 

Respondenterna hade svårt att definiera jämställdhet och såg det som utbytbart med 

begreppet jämlikhet. En av respondenterna säger;  

”I socialtjänstlagen kallas det lika rättighet och värde och gör att man får bo som 

man vill och göra precis vad man vill” (Chris) 

Andra respondenter uttrycker sig liknande; 

”För mig är jämställdhet att alla har samma rättigheter.”(Kim) 
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Det ges även en reflektion kring jämställdhet i förhållande till etnicitet och religion, och att 

det är något som påverkar vilka värderingar både de äldre och de anställda har om vad som 

är kvinnans sysslor kontra mannens. Två av respondenterna menar att oavsett detta ska alla 

”behandlas på samma sätt” och ”att man inte gör skillnad på män eller kvinnor”. 

  

Könsroller och ojämställda relationer - “normalt” för äldre 

När respondenterna har reflekterat över hur jämställdhet i äldres relationer tar sig i uttryck 

framkommer uppfattningen att de äldres relationer bygger på traditionella könsroller, som 

att männen arbetade utanför hemmet och kvinnan i hemmet. Samtidigt framkommer tankar 

kring vad individen själv tycker är jämställt i ett förhållande och beror på hur de äldre valt 

att dela upp sysslorna i hemmet under livet. Man tycker att så länge berörda parter är 

överens om ansvarsfördelningen behöver det inte vara ojämställt mellan dem: 

”De har ju inte samma tänk som vi har.”(Billy) 

”Om det är jämställt, det är väl så dom har valt att leva sina liv.”(Chris) 

”Det sitter kvar det gamla, det är kvinnan som sköter allt och mannen sitter 

vid bordet och väntar […].”(Sam) 

”Ja, de lever ju mer i som det var förut”(Kim) 

En av respondenterna ger uttryck för att det i ett sådant fall skulle anses vara jämställt, men 

ger även kontrasten att det är ojämställt ekonomiskt för att den äldre kvinnan inte 

förvärvsarbetat och uppbär därför låg pension.  

 I många fall är kvinnan som tar hand om mannen när denne blir äldre och hälsan 

vacklar, även om det förekommer stöd av hemtjänst. I det omvända fallet är det vanligt att 

kvinnan antingen har mer hemtjänst eller att hon har flyttat till ett särskilt boende: 

”Typiskt är väl att kvinnan tar hand om mannen, det är nånting som har varit 

genomgående på de här åren. Att när mannen blir dålig tar kvinnan nästan 

död på sig själv för att kunna ta hand om han i hemmet så gott det går, med 

stöd av hemtjänst. Men tvärtom är inte riktigt lika utbrett.”(Chris) 

”Antingen har man jättemycket mer hemtjänst eller så är man på ett boende” 

(Chris)(där ”man” i sitt sammanhang syftar på kvinnans behov av hjälp) 
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En annan respondent menar att det är ojämställt bland de anhöriga till de äldre, som 

respondenten förklarar genom att säga; 

  

”Oftast döttrarna som ställer upp till större del”(Billy) 

  

Och fortsätter senare med; 

  

”Söner ställer ofta upp med de mer praktiska sakerna som hämta ut pengar 

och betala räkningar, […] men omvårdnadsbiten ger dom gärna till 

hemtjänstpersonalen.”(Billy) 

   

Jämställdhet i arbetsgruppen 

Alla respondenter benämner jämställdhet inom arbetsgruppen som bra, viktigt, något som 

måste efterföljas och är önskvärt (utifrån könsfördelning). En av respondenterna menar att 

de anställda är individer och att hänsyn måste tas till både den anställdes förutsättningar. 

Samma respondent förknippar jämställdhet gentemot de äldre med att alla äldre ”får den 

hjälp dom behöver”, oberoende av könstillhörighet. 

Det framkommer att en av sex respondenter uppfattar att de äldre kan behandla 

personalen olika på grund av personens kön. Nedan citat ger exempel på ojämställdhet i 

bemötandet från brukarna; 

 

” Dom kan bli olika bemötta av brukare, att kommer det en kille så kan de 

tycka att: ’Nämen idag behöver ni inte städa utan vi kan dricka kaffe istället.’ 

Så kommer det en kvinnlig personal några dagar senare och då säger de att: 

’Jag fick inte städat, kan du städa?’.” (Tintin) 

 

Det framkom även att kvinnliga respektive manliga anställda kan behandla varandra olika 

när det gäller utförandet av olika arbetsuppgifter i hemtjänstlokalen, exempelvis 

”…grabbarna kanske slipper plocka ur diskmaskinen […] Det gör tjejerna.” (Paris).  

En annan respondent lyfter att det förekommer sexuella trakasserier som att äldre 

män som de hjälper ”kladdar” på kvinnlig personal och att det tas emot olika beroende på 

personalens ålder. 
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För de anställda är jämställdhet att både män och kvinnor får arbeta inom 

hemtjänsten, och att det vore bra med fler män inom yrket. En respondent vägde även in 

lika löner i sitt uttalande om jämställdhet inom arbetsgruppen; 

  

                   ”Samma lön och ja, blir behandlad lika.”(Kim) 

  

 

Mäns våld mot kvinnor  

Initialt under intervjuerna framkommer att upplevelsen av mäns våld mot kvinnor 

”förekommer mer än vi tror”. I definierandet av mäns våld mot kvinnor lyfts främst fysiskt 

och psykiskt våld, samt att beskrivandet av våldet innehåller ord som verbalt. 

  

” Ja jag kan ju bara ta mäns våld mot kvinnor de kan väl te sig i olika 

skepnader, både fysiskt och psykiskt, och jag tror vi kanske ser mer den 

psykiska biten, åtminstone inom hemtjänsten […] fast har även varit med om 

den fysiska.[…] Det psykiska våldet är mer det här verbala, gentemot den 

andra parten, otrevligt verbala, alltså. Och det är inte ovanligt bland par, 

ibland brukar personalen säga: ’Dom skulle ha skiljt sig för många år sen’. 

Så det kan vara livat i luckan.” (Paris) 

  

En respondent lyfter även fram sexuellt våld i beskrivning av yrkeserfarenhet. 

Det har även framkommit att mäns våld mot äldre kvinnor inom hemtjänsten främst 

förknippas med att det är mellan den äldre mannen och den äldre kvinnan i hushållet, och 

att många äldre kvinnor med hemtjänst lever ensamma. En respondent drog parallellen till 

söner, och att dennes handlande kan grunda sig i vilken relation som denne haft till sin mor 

under livets gång. 

Vid förfrågan om hur respektive respondent ser på uteblivna insatser, 

undanhållande av vård, som klassas som försummelse och underlåtenhet framkommer det 

att respondenterna tidigare inte reflekterat över det i förhållande till våld. 

Våldet de äldre kvinnorna blir utsatta för grundar sig, enligt respondenterna, i att 

minst den ena parten blir sjuk, och att det i många fall inte förekommit våld tidigare i 

relationen. En sjukdom som togs upp var frontallobsdemens; 
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” Vissa demensformer sätter sig i frontalloben. […] Dom blir ju fruktansvärt 

aggressiva.” (Chris) 

I övrigt kan våldet bero på att orken hos den anhöriga/bekanta inte räcker till och att ”den 

som är frisk, så att säga, har ju i princip 24 timmars tjänst, dom blir trött, sliten”(Paris). 

När mäns våld mot kvinnor beskrivs använder en respondent uttryck som; 

 

”…att hon har varit kuvad” (Chris) 

och 

”…hur de blir behandlade då, kanske nertryckta eller om dom är […] 

dement. Det är väl då liksom de hamnar i, ja, att dom blir illa behandlad 

utav[…]” (Chris) 

  

Dessa uttalanden kopplas till att mannen styr vilken hjälp kvinnan är i behov av. 

Ekonomiskt och materiellt våld har inte kommit upp spontant utan först när 

intervjuaren tagit upp det. Två av respondenterna har då kopplat det till brister i de 

anhörigas åtaganden och att ansvaret att lösa den enskildes ekonomiska och materiella 

behov landar på personalen. En tredje menar att det kan förekomma men att han/hon inte 

har upplevt att det blivit ett problem. 

 

Konkreta erfarenheter av mäns våld mot kvinnor i arbetet 

Det är tydligt att alla respondenter har någon sorts erfarenhet av att det förekommit våld i 

äldre kvinnors hushåll vilket märks särskilt tydligt i nedanstående citat; 

  

” De är ett par, som vi har, där kan jag ju höra mannen nedvärdera kvinnan, och 

sen har vi ju hört hennes historia om både glåpord och att hon har fått nån smäll 

ibland i yngre dagar. Ifrån början var hon väldigt tyst när vi kom. Hon gick undan 

lite, det var inte ens så pass att vi fick prata med henne. Vi skulle prata med honom, 

vad han sa om hjälpen.”(Sam) 

” På äldreboendet var jag med om det. Att det var en man som var våldsam mot sin 

fru då. De bodde tillsammans i samma lägenhet i det här boendet. Det var personal 

som kommit på dem när de kom in med fika eller någonting, så har man sett hur 
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hon legat på golvet, och han hade rest armen för att, han skulle slå och såna där 

grejer. Sett blåmärken på henne och så där, hört dem, eller honom skrika på 

henne.” (Kim) 

Respondenterna har upplevt det som svårt att agera i situationer där våld upptäckts, så även 

i ovanstående fall där det varit tydligt att kvinnan blivit utsatt för våld. I ovanstående 

exempel har personal på olika sätt uppmärksammat förekomst av våld och agerat utifrån 

möjlighet i förhållande till situationerna. 

 

Hemtjänstpersonals upplevelser av handlingsutrymmet kring ärenden som 

omfattar mäns våld mot äldre kvinnor inom hemtjänsten 

Under temat om vilket handlingsutrymme personalen har kring ärenden omfattande våld 

framkom det ett antal subteman vilka används som underrubriker i texten nedan. Dessa 

subteman är: Svårt att upptäcka; Handlingsförfarande; samt Svårigheter i 

handlingsförfarandet. 

Svårt att upptäcka 

Våldet maskeras dels av kvinnorna själva men det upplevs även förekomma ignorans på 

grund av att man inte känner att kunskapen finns att handla, ett par av respondenterna 

hänvisar till att personal som gör upptäckten känner sig obekväm i situationen. 

Respondenterna menar att det i vissa fall inte skett någon reflektion över att våld 

förekommer; 

 

” Nä, nä det är ingenting jag har reflekterat över. Men skulle nån prata om 

det imorgon så skulle jag ju direkt slå varningsklockorna på Och kanske, men 

gud hade ni funderat på, kan det ha funnits våld?” (Billy) 

  

Upptäckten och handlandet baseras på en individuell ”misstänksamhetsgrad” beroende på 

vilken kunskap och vilka erfarenheter yrkespersonen har. 

När upptäckt av våld har förekommit har det kommit information från 

primärvården om att exempelvis ett äldre par behöver hjälp i hemmet. Något som tydligt 

framkommer i materialet är att respondenterna upplever att regelbunden personal ”borde 
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se” (Sam och Paris), inte bara våldet, utan även alla förändringar som kan ske i hushåll de 

går in i. 

Handlingsförfarande 

Olika kunskaper om tystnadspliktens gränser finns bland respondenterna. En respondent 

upplever att kontakt med både arbetskollegor, chef och anhöriga kan tas för att informera 

om att det förekommer oegentligheter hos den enskilda, och skulle den enskilda inte vilja 

att personalen berättar menade respondenten att det då bara var att vänta på tillfälle då 

situationen blivit ohållbar. 

En annan respondent hänvisar till att en ”orosanmälan”, om än anonymt, borde 

kunna göras. Samt att även en tredje respondent upplever att det som har hänt ska 

dokumenteras; 

 

”…skriva det i hopp om att, alltså om det hände fler gånger, så skriver andra 

också. Och till slut så kommer det väl till en högre instans […]” (Kim) 

Man vet att undersköterskor har rapporteringsskyldighet, och ska rapportera till 

chef, samt att chefen har rapporterings- och utredningsskyldighet. Två respondenter som 

har samma yrkesroll menar att det är svårt att göra något när det är det verbala och 

psykiska våldet. 

För samtliga respondenter är det viktigt med uppbackning i agerandet, både från 

kollegor, chef och andra kontakter. ”Biståndshandläggare”, ”anhöriga”, 

”anhörigcentrum”, ”demenscentrum” och ”äldreteam på psykiatrisk avdelning” på 

landstingens sjukhus nämns som viktiga aktörer att ta kontakt med när det kommer till att 

agera på våldssituation hos äldre. Uppbackningen består dels av att omfördela 

arbetsuppgifterna så att den personal som upptäckt våld under en vistelse i en äldres bostad 

kan ta sig tid till att agera, men även att det samtalas mellan kollegor, samt chef, om vad 

som kan göras. 

Svårigheter i handlingsförfarandet 

På grund av att ”ämnet är känsligt” är det svårt att agera på sina misstankar om att det 

förekommer våld mot äldre kvinnor. Vidare framkommer att det upplevs som svårt att 

motivera den äldre kvinnan till korttidsboende, gäller även den äldre kvinnan som är frisk 

och behöver avlastning i omvårdandet av mannen. Detta då den enskildes samtycke och 

önskan i dessa fall spelar stor roll i och med att det inte finns något lagligt mandat för 
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”tvång” när det kommer till insatser till äldre enligt Socialtjänstlagen. Respondenterna 

tillskriver individerna rättigheter och lagligt skydd, och menar att det ger de äldre enskilda 

rätten ”att bo och leva som de vill”. Skuld tas upp som ett exempel på att den äldre kvinnan 

stannar kvar i relationen, trots att våld förekommit; 

”Man har den där skulden som man som partner eller anhöriga har, att trots 

allt det som är tufft så ser dom tillbaka på det som var fint och tänker att: ’Vi 

ska bo tillsammans och jag har ju lovat att hon eller han ska få bo hemma 

tills den dör’.” (Tintin) 

Tintin upplever utifrån detta att det även kan vara svårt att motivera kvinnan att lämna en 

relation där det förekommer våld. 

Andra svårigheter upplevs vara bristen på rutiner, riktlinjer och handlingsplaner. 

Den yrkesverksamma ”vet inte om det finns”, och om det gör det finns inte tid att läsa det. I 

och med bristen på handlingsplaner, riktlinjer och nedskrivna rutiner, upplevs en svårighet 

att agera. Den yrkesverksamma vet inte till vem eller vad som det ska rapporteras, eller var 

ansvarsöverflytt sker (att ärendet kan släppas till nästa instans). Dock finns inställningen 

att ”[…]chefens ansvar är väl just att, ge information eller att se till att vi får information 

vi behöver” (Kim). 

Vidare framkommer att det finns en samarbetsplan som heter SIP (Samordnad 

Individuell Plan). Den används inte för att det dels inte finns nedskrivet vems ansvar det är 

att sammankalla och dels vilka aktörer som ska ingå i samarbetet. En av respondenterna 

efterfrågar ett handlingsschema om vem som gör vad och vem som innehar 

huvudmannaskap.  

Utifrån att samarbete mellan olika aktörer inte fungerar upplevs att ärenden kan dra 

ut på tiden, samt att det upplevs som att begränsningar finns inom alla yrkesområden som 

kan tänkas komma i kontakt med den äldre utsatta, exempelvis att bistånd erbjuds i form av 

”färdiga lösningar” som inte passar alla.                 

Hemtjänstpersonals upplevelse om kunskap om mäns våld mot kvinnor inom 

hemtjänsten 

Under respektive intervju ombads respondenten att beskriva om och hur den upplever sig 

ha utbildning. Utifrån den tematiska analysen av materialet framträder ett antal subteman 

vilka används som underrubriker i texten nedan. De subteman som framkommit är:  

Teoretisk kunskap om mäns våld mot kvinnor - en bristvara; Behov av utbildning. 
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Teoretisk kunskap om mäns våld mot kvinnor - en bristvara 

I samtliga intervjuer framkommer en frånvaro av teoretisk kunskap om mäns våld mot 

kvinnor. I tre av intervjuerna tror sig respondenterna ha deltagit i någon slags utbildning 

som tillhandahållits av arbetsgivare eller som en liten del i undersköterskeutbildningen; 

”Ingenting man har fått läst om i undersköterskeutbildningen, nja litegrann 

när man läste om etik och så, men inte mycket” (Billy) 

”Det tror jag ju säkert. jaa, det har jag ju definitivt via arbetsgivare, men jag 

kan ju inte komma ihåg när.” (Chris) 

”Utbildning, vet jag inte, det har jag säkert gått nån gång under alla åren, 

men inte nå nyligt i alla fall” (Sam) 

Respondenternas upplevelser om sina kollegors och anställdas kunskap inom ämnet visar 

även det på att utbildning inom mäns våld mot kvinnor är en bristvara. I en av intervjuerna 

framkommer det att en kollega/anställd har mer kunskap om ämnet utifrån tidigare 

arbetsliv inom psykiatri samt att dennes kunskap har förvärvats genom tidigare utbildning. 

Denna kollega/anställda ska ha sett behov av att prata i arbetsgruppen om våld, och planer 

finns att göra det på en arbetsplatsträff (APT). 

Behov av kunskap 

Alla respondenter upplever ett behov av mer teoretisk kunskap inom ämnet mäns våld mot 

kvinnor, och att detta bör ske genom mer samtal och diskussion om våld, samt 

utbildningsdagar i olika omfattning efterfrågas. Specifikt efterfrågas utbildning om 

upptäckt, handling och tystnadsplikt i relation till våld inom hemtjänsten. 

 

  

Resultat i förhållande till tidigare forskning och teorier 

Under detta stycke analyseras resultatet utifrån tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv. Analysen är indelad under rubrikerna Jämställdhet; Mäns våld mot kvinnor och 

handlingsutrymme; samt Teoretisk kunskap. 

 

Jämställdhet 

Respondenterna tar mindre allvarligt på ojämställdhet och traditionella könsroller i de 
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äldres relationer. De menar att äldre par lever som det var förut, historiskt sett, men att 

detta inte innebär att relationerna behöver vara ojämställda. Enligt det feministiska 

livsloppsperspektivet följs varje ålder i livet av en bild av vilken roll man bör ha vid en 

specifik ålder (Andersson, 2013). Vårdgivarna har en bild av att det är naturligt att äldre 

kvinnor tar hand om hemmet för att männen arbetat med saker utanför hemmet.  

Ur ett feministiskt livsloppsperspektiv kan könet i kombination med ålder 

analyseras genom att ta med i beräknandet hur kvinnors ekonomiska, sociala och politiska 

möjligheter sett ut under olika åldrar under deras liv. Respondenternas uppfattning om att 

de äldres relationer kan vara jämställda trots de traditionella könsrollerna motiveras med 

att de äldre har valt detta själva. Utifrån ett av de jämställdhetspolitiska målen är detta ett 

av fokusområdena, arbetet med att det obetalda hem- och omsorgsarbetet skall bli mer 

jämnt fördelat. Mannen styr till viss del kvinnans behov av hjälp vilket ur ett feministiskt 

perspektiv är en illustration av hur kvinnor diskrimineras från att ta del av samhällets 

ekonomiska medel. Respondenterna påtalar hur kvinnors arbete i hemmet under åren varit 

obetalt och att de därför får en låg pension. Ett exempel på hur detta påverkar på mikro- 

och makronivå är att pensionen till stor del bygger avlönat arbete och att kvinnan har 

begränsad tillgång till detta då hon av olika anledningar arbetat i hemmet. Detta behandlas 

även i de jämställdhetspolitiska delmålen, ekonomisk jämställdhet och jämlik fördelning 

av hemmasysslor (Regeringens skrivelse 2016/17:10).   

Ett centralt begrepp inom livsloppsperspektivet handlar om hur ömsesidiga 

beroendeförhållanden kan synliggöra beroendet mellan individen och dennes familj 

(Andersson, 2013), vilket respondenterna på ett flertal sätt indirekt nämner. Det 

framkommer att det kan finnas en känsla av skuld kopplat till hur relationen mellan den 

sjuke och dennes relationer sett ut tidigare i livet. Med anledning av tidigare löften om att 

exempelvis alltid bo tillsammans, kan de anhöriga fortsätta ”kämpa”, även om han/hon inte 

mår bra själv i situationen. 

Enligt Gunnarsson och Szebehely (2009) är kvinnor överrepresenterade inom 

äldreomsorgen, både gällande det formella och informella omsorgsarbetet. Resultatet av 

studien speglar detta då det framkommit att vårdgivarna anser att det finns skillnader 

mellan könen inom det informella omsorgsarbetet. Exempelvis om mannen är sjuk tar 

kvinnan i hushållet på sig en stor del av omvårdnaden medan kvinnan i en liknande 

situation har mer hemtjänst eller flyttar till ett särskilt boende. Det finns även skillnader 

mellan hur det obetalda omsorgsarbetet kring den äldre skiljer sig åt, beroende på om det är 

en son eller dotter. Exempelvis hur de manliga anhöriga hjälper till mer med praktiska 
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sysslor som att hämta ut pengar och betala räkningar medan döttrarna mer står för den 

personliga omvårdnaden, vilket är ett sätt att se hur det fortfarande råder en ojämställdhet 

mellan könen på mikronivå, enligt Andersson (2013).  

Vidare framkommer det i studien att en jämn könsfördelning bland personalen inte 

är fallet i dagsläget likt vad som framkommer i Gunnarsson och Szebehely (2009) men 

önskvärt. Även inom den formella omsorgen som vårdare går det att urskilja en ojämställd 

behandling, vilket bland annat visar sig i hur den manliga personalen inte blir tillfrågad på 

samma sätt som den kvinnliga om att städa. Detta kan kopplas ihop med det 

genusperspektiv som respondenterna tillskriver de äldre genom historiska könsroller. Dock 

framkommer även att det inom personalgruppen förekommer olika handlanden utifrån kön, 

vilket då inte överensstämmer med samhällets generella jämställdhetsuppfattning och den 

rådande jämställdhetspolitiken. Dock kan kopplingar dras till den feministiska teorin om 

hur kön utifrån ett genusperspektiv är ett socialt konstruerat fenomen som skapas i olika 

kontexter (Lykke, 2009). Den rådande ojämställdheten gällande arbetsfördelningen av 

hushållssysslor, sker således inte endast inom hemmen utan även inom arbetsgrupper. 

 

Mäns våld mot kvinnor och handlingsutrymme  

Studiens respondenter bekräftar att våld mot äldre kvinnor förekommer och de kunde alla 

peka ut specifika fall där våld uppenbarat sig. Ungefär hälften av respondenterna uppgav 

dock att de ”hört andra” i arbetsgruppen berätta om fallen och att de således inte upptäckt 

något våld själva. Endast en av respondenterna uppgav att han/hon varit med att det 

uppmärksammats våld bland äldre ett flertal gånger. 

Enligt Rinker (2009) påverkas personal inom hemtjänst av egna värderingar och 

attityder kring att upptäcka våld mot kvinnor, vilket kan förklara att respondenterna i denna 

studie inte uppmärksammat fler fall av våld. Resultatet visar dels att anställda inom 

hemtjänsten tänker sig ha tillräckligt med kunskap för att uppmärksamma våld samtidigt 

som några av dem menar att det kan finnas ett stort mörkertal, likt vad NCK (2016) lyfter. 

Även om tidsbrist nämns i förbifarten av respondenterna påtalar de inte något tidsmässigt 

hinder gällande möjligheten att upptäcka våld, något som enligt Beach et. al. (2016) kan 

vara begränsande vid frågor gällande våld. En skillnad är dock att det i resultatet av denna 

studie framkommer att det inte pratats om mäns våld mot kvinnor inom arbetet. 

Respondenterna har således inte som rutin att fråga sina vårdtagare om våld, vilket innebär 

att tidsperspektivet blir irrelevant. Samtidigt framkommer i Beach et al. (2016) att förutom 
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tidsperspektivet kan omgivning samt frågor om våld vara avgörande för hur äldre 

responderar vid frågor om förekomst av våld.   

Beach et. al. (2016) lyfter likt Rinker (2009) att kulturella attityder kan vara en del i 

huruvida vårdare uppmärksammar äldres utsatthet för våld och Matsuda (2009) menar att 

vårdarens erfarenhet inom vården, kategorisering av äldre samt definition av våld påverkar 

hur allvarligt vårdaren ser på våldet. Resultatet visar att mäns våld mot kvinnor främst ses 

utifrån psykiskt och fysiskt våld, varpå psykiskt våld, enligt respondenterna, är synonymt 

med verbala yttranden och är det våld som är vanligast förekommande bland de äldre. 

Detta är något som även Warmling, Lindner och Coelho (2017) framhåller men lyfter även 

ekonomiskt våld som en av de mest förekommande formerna av våld bland äldre. Detta var 

inget som framkom under intervjuerna och vid direkt förfrågan om detta blev responsen att 

det inte var något de reflekterat över eller såg som något problem annat än att ansvar att 

lösa situationen läggs på hemtjänstpersonalen, som kan beskyllas för stöld. 

Något som tydligt framkommit i studien är hur respondenterna drar paralleller 

mellan våld och demenssjukdomar vilket även Matsuda (2007) gör. Matsuda (2007) 

framhåller att beroende på om det förekommer en minnesproblematik hos den äldre kan 

synen på våldets allvar skiljas åt beroende på vilka attityder vårdaren har gällande 

erfarenhet inom vården, samt vårdarens syn på äldre och definitionen av våld. Erfarenhet 

inom vården som utmynnat i kunskap om demenssjukdomar framkommer tydligt i 

resultatet. Detta visar sig i respondenternas beskrivningar om hur den äldres beteende kan 

skifta beroende på vilken del av hjärnan som är angripen av sjukdomen. 

Demenssjukdomen hamnar dock i fokus hos respondenterna och inte våldet som kvinnor 

utsätts för. 

Enligt (Beach et al., 2016; Bonomi et al., 2007; Sormanti & Shibusawa, 2008) är 

det vanligt förekommande att personal inom hemtjänst förlitar sig på att sjukvårdspersonal 

kopplad till geriatrik skulle uppmärksamma om en äldre kvinna blir utsatt för våld, vilket 

inte framkommer i denna studie, även om en av respondenterna lyfter ett exempel med en 

kvinna som blivit utsatt för sexuellt våld som inte uppmärksammades av hemtjänsten utan 

av primärvården. Det som dock framkommer är att personalen förlitar sig på att andra 

”borde” veta hur man skall gå tillväga vid upptäckt av våld. De respondenter i studien som 

arbetar som undersköterskor förlitar sig på att chefen ”borde” veta hur man skall gå 

tillväga medan de respondenter som var enhetschefer uppger att de skulle kontakta någon 

annan verksamhet inom området exempelvis anhörigcentrum och äldrepsykiatri.  
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Teoretisk kunskap 

Det framkommer tydligt i studien att den teoretiska kunskapen om mäns våld mot kvinnor 

är näst intill obefintlig inom hemtjänsten, både på undersköterskenivå och på chefsnivå. 

Tre av respondenterna tror sig ha fått någon utbildning inom ämnet men ingen av dem kan 

dra sig till minnes när detta skulle ha skett. Wilke och Vinton (2003) framhåller att 

kunskap om mäns våld mot kvinnor bör inkluderas i utbildningar inom socialt arbete och 

inte enbart inom vårdutbildningar. I denna studie framkommer det dock att 

våldsperspektivet inte heller finns med inom undersköterskeutbildningar, då 

respondenterna är eniga om att deras kollegor troligtvis har samma grad av teoretisk 

kunskap om mäns våld mot kvinnor som de själva. Enligt Wilke och Vilton (2003) kan en 

särskiljning mellan äldre kvinnor och andra kvinnofrågor få konsekvenser som en ökad 

risk att upptäckt av våld mot äldre kvinnor uteblir, emellertid önskar respondenterna i 

denna studie mer kunskap om bland annat hur man kan upptäcka om någon blir utsatt för 

våld. Vidare framkommer att respondenterna önskar mer kunskap kring 

handlingsförfarande och sekretessregler vid upptäckt av våld. Utifrån resultatet 

framkommer att information om det utbildningsmaterial som Socialstyrelsen (2013, 2018) 

tillhandahåller inte har kommit de yrkesverksamma inom äldreomsorgen till handa, vare 

sig på chefsinvå eller personalnivå. 

Enligt Rinker (2009) kunde hemtjänstpersonal i en amerikansk kontext känna en 

oro över att bli stämd om de uppmärksammar våld mot kvinnor, vilket dock inte är något 

respondenterna i denna studie har påtalat. Dock kan koppling ändå göras till Rinkers 

(2009) studie då respondenterna inte anser sig ha kunskap om vad de får och inte får göra i 

förhållande till sekretessen, vilket indirekt handlar om att de vill ha kunskap om hur de kan 

agera utan att bryta mot några lagar.  

Diskussion 

Med denna studie ämnade vi att undersöka hur yrkesverksamma inom äldreomsorgen 

upplever sitt handlingsutrymme samt vilken kunskap som finns inom äldreomsorgen 

gällande mäns våld mot kvinnor och andra jämställdhetsfrågor. Genom semistrukturerade 

intervjuer har vi kunnat besvara studiens frågeställningar. Det övergripande resultatet visar 

på att jämställdhetsperspektivet inte är särskilt närvarande inom äldreomsorgen. Varken 

när det gäller de jämställdhetspolitiska målen kring jämn fördelning i hemmet eller frihet 

från mäns våld. Respondenterna är eniga om att de äldres relationer i dagens tycke är 
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ojämställda men de ser inte något problem i detta. De jämställdhetspolitiska målen handlar 

bland annat om att uppnå jämställdhet inom det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt 

arbeta för att mäns våld mot kvinnor skall upphöra (Regeringens skrivelse 2016/17:10), 

vilket inte speglas som en del av det dagliga arbetet inom äldreomsorgen. Då de 

jämställdhetspolitiska målen är övergripande och inte enbart skall vara närvarande i det 

politiska arbetet utan även inom offentliga verksamheter anser vi att det inom 

äldreomsorgen kan finnas en brist. Yrkesgruppen bör få mer kunskap om 

jämställdhetsarbetet, både på chefsnivå och utförarnivå, där vi anser att ansvaret gällande 

att uppmärksamma jämställdhetsfrågan bör ligga på chefsnivå. 

Studien visar även att det både finns ett behov av mer kunskap och även en vilja att 

få mer kunskap om mäns våld mot kvinnor inom äldreomsorgen. Respondenterna lyfter 

bland annat att de önskar rutiner om handlingsförfarande vid ärenden som rör våld samt 

kunskap om hur de kan agera i förhållande till tystnadsplikten. Detta anser vi är chefers 

ansvar att tillgodose sina anställda med, exempelvis genom att rutinmässigt tillhandahålla 

Socialstyrelsens utbildningsmaterial. En sak som dock framkommer i studien som är av en 

motsägelsefull karaktär är det faktum att ett flertal av respondenterna uppger att de tror att 

det finns ett mörkertal gällande våldsutsatthet. Samtidigt uppger ett flertal av 

respondenterna att de tror deras arbetsgrupper ändå skulle uppfatta om en kvinna blir utsatt 

för våld, trots bristen på kunskap. Vi anser därför att det utöver respondenternas egna 

förslag på åtgärder behövs mer utbildning om mäns våld mot äldre kvinnor som innefattar 

vilka ’tecken’ och ’signaler’ som kan tyda på att det förekommer våld. Detta för att våldet 

inte ska behöva gå så långt som att den som är våldsutsatt behöver uppvisa fysiska skador 

eller annat bevis innan personalen kan agerar. 

 Ett resultat av studien är att mäns våld mot äldre kvinnor främst kopplas till 

fysiskt, psykiskt samt sexuellt våld, och att ingen av respondenterna tog upp ekonomiskt 

våld på egen hand. Vi anser därför att utbildning bör omfatta hur våld kan ta sig i uttryck 

bland äldre. Detta då forskning (Warmling, Lindner & Coelho, 2017) påvisar att 

ekonomiskt våld är en av de vanligaste förekommande formerna av våld som äldre utsätts 

för. 

Inför studien valde vi att utgå från kvalitativ metod och använda oss av semi-

strukturerade intervjuer. Studien skulle även kunna haft en kvantitativ ansats genom 

exempelvis frågeformulär. Vi valde dock den kvalitativa metoden då vi ville ha möjlighet 

att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse för respondenternas upplevelse. Vid en 

av intervjuerna deltog två respondenter samtidigt vilket kan ha påverkat hur respektive 
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respondent svarade. Dock besvarades samtliga teman i intervjuguiden av respektive 

respondent i form av turtagning. 

I och med att studien respondenter innefattade två yrkesgrupper med olika roller 

inom äldreomsorgen skulle resultatet kunnat visa på skillnader mellan enhetschefers 

respektive undersköterskors svar. Detta var dock inget vi upplevde, varpå ingen jämförelse 

mellan yrkesgrupperna har utförts. 

Initialt i studien var det svårt att hitta respondenter till intervjuerna på grund av att 

de tillfrågade har dragit egna slutsatser om vilken kunskap de själva har och bör ha för att 

passa in som deltagare studien. Utifrån detta kunde vi redan här tänka oss att det fanns en 

brist på kunskap om mäns våld mot kvinnor inom äldreomsorgen och således ett behov av 

utbildning. Vidare är det tydligt att studiens ämne är av känslig karaktär och att det inte är 

ett ämne som man är bekväm att prata om. Majoritetens av respondenterna lyfte dock 

samtal och diskussioner om våld som förslag på hur man skulle kunna öka kunskapen om 

våld inom arbetsgruppen. 

Slutsatsen av denna studie är att det finns ett behov av kunskap och utbildning 

gällande mäns våld mot äldre kvinnor inom äldreomsorgen, samt kunskap om 

handlingsförfarande vid upptäckt av våld. Vi anser även att det finns ett behov av att 

integrera ett jämställdhetsperspektiv inom äldreomsorgens verksamheter. Då det finns 

begränsat med tidigare forskning gällande äldre kvinnors våldsutsatthet, ser vi att området 

är av stort behov av att undersökas vidare, exempelvis att genomföra studier kring 

offentliga verksamheters handlingsplaner och rutiner. Utifrån detta anser vi att studien kan 

användas av verksamheter inom vård och omsorg för att skapa diskussion om kvinnors 

våldsutsatthet och få till stånd implementering av handlingsplaner och rutiner. 
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Bilagor 

BILAGA 1 

 

Intervjuguide 

Inledning 

·         Kort information om oss själva, utbildning och erfarenhet. 

·         Information om syftet med intervjun, samt att intervjun kommer att spelas in. 

·         Information om anonymitet, frivillig medverkan i studien samt möjlighet att när som 

helst utan förklaring avsluta medverkan, valfrihet att inte svara på enskilda frågor. 

·         Konfidentialitet – endast vi och handledare kommer att ha tillgång till materialet. 

·         Underskrift av blankett om informerat samtycke. 

 

Bakgrundsfrågor 

·         Vilken är din ålder? 

·         Utbildning? 

·         Hur lång yrkeserfarenhet har du; vilken yrkeserfarenhet har du? 

·         Hur kommer det sig att du valt att arbeta med det du gör? 

·         Hur trivs du med ditt arbete? 

Värderingsfrågor 

·         Vad innebär begreppet jämställdhet för dig och hur viktigt är jämställdhet för dig som 

person och inom ditt arbete? 

·         Kan du berätta om hur du ser på mäns våld mot kvinnor? 

·         Hur tänker du kring ett eventuellt samband mellan jämställdhet och mäns våld mot 

kvinnor? 

·         På vilka sätt kan ojämställdhet och mäns våld mot kvinnor ta sig i uttryck? Och hur kan 

det se ut hos äldre? 

 

Kunskapsfrågor 

·         Anser du att man behöver ha kunskap om Mäns våld mot kvinnor när man arbetar inom 

hemtjänsten? 

o   Kan du utveckla hur du tänker? 



 

38 
 

·         Upplever du att du har tillräckligt med kunskap om Mäns våld mot kvinnor för att kunna 

bemöta/agera på ett, för dig, adekvat sätt om du kommer i kontakt med det i ditt arbete? 

Hur ser det ut bland dina kollegor och chefer? 

o   Kan du utveckla? 

o   Skulle du vilja ha ytterligare kunskap om Mäns våld mot kvinnor? 

Utveckla? 

·         Har du genom ditt arbete fått tillgång till information och/eller utbildning om ”Mäns 

våld mot kvinnor”? 

o   Om ja, vilken utbildning/information? 

o   Om nej, skulle du vilja ha information/utbildning? 

·         Har du på annat sätt fått kunskap om Mäns våld mot kvinnor? 

o   Om ja, på vilket sätt? 

·         ”Vet” du om att Socialstyrelsen har en webbutbildning om Våld mot kvinnor över 65? 

o   Om ja, har du genomfört den? 

§  Om ja, hur upplever du webbutbildningens relevans och 

användbarhet i ditt arbete? 

Erfarenhetsfrågor 

·         Har du kommit i kontakt med ”Mäns våld mot kvinnor” i ditt arbete? 

o   Om ja, på vilket sätt? Vilken form av våld (definiera, ge exempel)? 

o   Om ja, hur responderade du då? 

§  Upplevde du då att du hade utrymme (tidsmässigt; kollegor) att 

handla på ett, för dig, adekvat sätt? 

§  Upplevde du då att du hade kunskap att hantera den situationen på ett, 

för dig, adekvat sätt? 

·         Om ja, hur hanterades situationen? 

·         Om nej, varför inte? 

·         Det finns olika sorters våld: fysisk, psykisk, ekonomisk, sexuellt, materiellt. Hur tänker 

du om dessa, har du uppmärksammat, exempel? 

 

Utvärderingsfrågor 

-          Vilka svårigheter/brister finns det inom hemtjänsten när det kommer till att arbeta med 

Mäns våld mot kvinnor? 

o   Uppmärksammat? 
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o   Stödjande arbete? 

·         Vilka möjligheter finns det inom hemtjänsten när det kommer till att arbeta med Mäns 

våld mot kvinnor? 

o   Uppmärksammat? 

o   Stödjande arbete? 

·         Hur tänker du att man skulle kunna arbeta med Mäns våld mot kvinnor inom 

hemtjänsten? 

 

Avslutning 

·         Har du några avslutande tankar eller funderingar som du vill ta upp innan vi avslutar? 

·         Information om vad som kommer att ske härnäst – sammanställning av resultatet, 

återkoppling och färdig text. 

·         Möjlighet till att återkoppla per telefon om vi ser tvetydigheter som vi behöver reda ut?! 
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BILAGA 2 

                                                                                                         Östersund, 2017-11-22 

Hej! 

Vi heter Elin Lindé och Rebecka Sundström, och vi läser till socionomer vid 

Mittuniversitetet i Östersund. I utbildningens sjätte termin ingår ett självständigt arbete i 

form av en C-uppsats inom ämnesområdet socialt arbete. 

Studiens syfte är att undersöka vilken förståelse och kunskap om mäns våld mot äldre 

kvinnor det finns bland personal inom hemtjänsten och hur personalen upplever sitt 

handlingsutrymme kring detta. 

Vi planerar att använda intervjuer som undersökningsmetod och önskar därmed ditt 

deltagande. Då studien ska utföras inom en tidsram önskar vi genomföra intervjuerna så 

snart det är möjligt, dock senast i början av vecka 49. 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt medverkande i studien 

utan orsak. Intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellt och inga personliga data 

kommer att redovisas i studien, det vill säga inga namn eller arbetsplatser kommer att 

redovisas. 

Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta oss. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Elin Lindé                                Rebecka Sundström 

elli1500@student.miun.se           resu1000@student.miun.se 

0730-934737                                0735-319099 

 

Handledare: 

Jessika Svensson, jessika.svensson@miun.se 
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BILAGA 3 

 

Skriftligt informerat samtycke om att medverka i intervjustudie med titel Mäns våld 

mot äldre kvinnor – handlingsutrymme och kunskap inom hemtjänst 

Forskningsetiska principer inom human- och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2002) 

innefattar individskyddskrav vilket omfattar krav om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. 

Jag har informerats om att studiens syfte är att undersöka hemtjänstpersonals 

handlingsutrymme och kunskap om mäns våld mot äldre kvinnor inom hemtjänst, att 

insamlande av material i studien görs genom intervjuer som spelas in och att materialet 

endast kommer att användas i denna studie. Jag har även informerats om att deltagandet i 

studien är anonymt, frivilligt och går att avbryta utan att ange orsak. 

Jag samtycker härmed till att medverka i intervjustudien om hemtjänstpersonals 

handlingsutrymme och kunskap gällande mäns våld mot äldre kvinnor inom hemtjänsten. 

 

Ort/Datum/År 

Namnunderskrift 

Namnförtydligande 

________________________________________________________________________ 

 

Forskarens underskrift 

Namnförtydligande 

Forskarens underskrift 

Namnförtydligande 

 

Handledarens namn 

Namnförtydligande 

 


