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Sammanfattning 
 
Syftet med vår uppsats är att få fördjupade kunskaper om hur 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen upplever och betraktar våld i 

nära relationer bland äldre utifrån sin profession. Internationell forskning 

visar att en av fyra äldre riskerar att utsättas för våld och att många fall 

aldrig upptäcks. Vår undersökning har en hermeneutisk ansats och är av 

deskriptiv karaktär. Vi har valt en kvalitativ metod med induktiv ansats. 

Insamlingen har skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

där fem biståndshandläggare delger sina upplevelser och erfarenheter. 

Studiens material analyserades därefter med hjälp av tidigare forskning, 

socialkonstruktionism och ålderism. Några av slutsatserna från vår studie 

är att de fem informanterna uttrycker svårigheter dels i att upptäcka våldet, 

dels i att ta upp frågan som kan vara känslig eller att man säkert vill få 

bekräftat att det verkligen förekommer våld innan det förs på tal. 

 

Nyckelord 

Äldre. Våld mot äldre i nära relationer. Biståndshandläggare. Rutiner.  

 

Keyword 

Elderly.  Abuse against elderly in close relationship. Social worker. Rutines.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 
Förord 
 
Vi vill först och främst tacka de biståndshandläggare som tagit sig tid till att 

medverka i vår studie. Det är tack vare era erfarenheter och upplevelser 

som vi fått värdefull information som bidragit till att denna studie varit möjlig 

att genomföras. Ett stort tack även till vår handledare Sofie G Karlsson som 

på ett utomordentligt sätt visat oss vägen i detta uppsatsskrivande som inte 

varit helt spikrak enligt oss. Vi vill även tacka Irene Vestling för att du tog 

dig tid och läste vårt råmanus och kom med värdefulla tips och råd. 

Därefter vill vi tacka våra vänner och familjer, många är de gånger vi sagt 

till barnen att “mamma måste plugga”. För alla glada tillrop vi fått och för all 

stöttning och uppmuntran vi fått på vägen som gjort att vi kunnat slutföra 

vår studie. Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 

Regina Kvillefors och Maria Sjölin 

Liden och Östersund 

2015-05-13     
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING 
Varje år utsätts tiotusentals personer i Sverige för våld och andra 

kränkningar i nära relationer och en majoritet av de grövsta våldsbrotten 

sker inom hemmets väggar (Nylén, 2014). 

 

I en nationell kartläggning över brott i nära relationer uppgav 6,8 % av 

Sveriges befolkning att de blivit utsatta för brott i en nära relation under 

2012. Detta gällde människor mellan 16-79 år (Brottsförebyggande rådet, 

Brå, 2014). Våld i nära relationer förekommer i alla åldrar men att det 

förekommer hos äldre människor är inte lika uppmärksammat enligt 

Saveman (2010) som beskriver att våld i nära relationer bland äldre är ett 

område som började forskas på först under 80-talet. Socialstyrelsen (2014) 

påtalar att dessa brott är vanligare mot kvinnor där äldre är särskilt utsatta 

och Eriksson (2001) menar att våld i nära relationer mot äldre sällan 

anmäls då de oftast sker i det egna hemmet av en närstående. Hur många 

äldre personer som utsätts för våld är svårt att svara på då personer som är 

över 65 år ofta inte inkluderas i undersökningar och statistik. Därför saknas 

ofta denna målgrupp i statistiska sammanhang. Cooper, Selwood och 

Livingston (2008) menar att många fall aldrig upptäcks men att en av fyra 

äldre riskerar att utsättas för våld. 

 

I Brottsoffermyndighetens omfångsundersökning Ofrid, uppgav 16 procent 

av kvinnorna och 13 procent av männen att de hade utsatts för någon form 

av våld efter det att de fyllt 65 år, men det framgår inte hur stor andel av 

detta våld som förekom i en nära relation (Eriksson, 2001). Länsstyrelsen 

(2012) skriver i en rapport att det kan vara svårt att associera våld med 

äldre personer och att våld i nära relationer inte upphör bara för att 

personerna fyllt 65 år och menar att man, som äldre och beroende av 

andra, är särskilt utsatt och löper större risk för att bli utsatt för våld. 

 

Att äldre personer är mer sårbara för våld och övergrepp än andra grupper, 

menar Nationellt Centrum för kvinnofrid, NCK (2015) kan bero på 

hälsotillstånd och olika former av omsorgsbehov som gör att äldre har 

svårare att skydda sig mot eller ta sig ur situationer där de utsätts för våld 

och övergrepp. En vanlig bild av äldre som många i samhället har är att 
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ålderdomen ses som en tid som är fri från våld då det krävs fysisk styrka för 

att kunna utöva våld. De äldre ses även som en homogen grupp där just 

åldern är den utmärkande egenskapen och det bidrar till att äldre 

diskrimineras utifrån sin höga ålder, så kallad ålderism, enligt 

Socialstyrelsen (2013) 

 

Enligt 2 kap. 1§ i Socialtjänstlagen har varje kommun ansvar för att svara 

för socialtjänsten i sitt område så att den enskilde får den hjälp och det stöd 

som den behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som andra 

huvudmän har.   

 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 
personer får känna välbefinnande och leva ett värdigt liv. 
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får 
möjlighet att bo och leva självständigt under trygga 
förhållanden och ha en meningsfull och aktiv tillvaro 
tillsammans med andra.                                                     
                                                   (SFS 2010:427) 
 

I Socialtjänstlagen 5 kap. 11§ så står det att socialnämnden ska verka för 

att den som utsatts för brott och dennes närstående ska få hjälp och stöd. 

Nämnden ska särskilt beakta att kvinnor som av närstående är eller har 

varit utsatta för våld eller andra övergrepp kan behöva hjälp och stöd för att 

förändra situationen. 

Socialstyrelsen menar att om fler kommuner hade en aktiv strategi för att 

hantera våld mot äldre skulle det finnas bättre förutsättningar för att äldre 

skulle kunna leva i trygghet. Våld mot äldre är svårt att upptäcka eftersom 

tecknen kan misstas för uttryck för normalt åldrande. Att söka upp äldre 

personer som inte får insatser från äldreomsorgen, genom att utbilda 

nyckelgrupper som kommer i kontakt med äldre personer skulle kunna 

underlätta tidig upptäckt av våld mot äldre. (Socialstyrelsen, 2015).   

 
 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att få fördjupade kunskaper om hur 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen upplever och betraktar våld i 

nära relationer bland äldre utifrån sin profession. Frågeställningarna är 

 

• Vilken kunskap/utbildning har biståndshandläggare inom området 

våld i nära relationer bland äldre? 
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•  Hur ser rutinerna ut inom biståndshandläggares arbete med äldre 

som utsätts eller misstänks bli utsatta för våld i nära relationer? 

• Vilka svårigheter/möjligheter upplever biståndshandläggarna att 

deras arbete med äldre som utsätts eller misstänks bli utsatta för 

våld i nära relationer innebär? 

• Hur ser biståndshandläggares preventionsarbete ut när det gäller 

våld i nära relationer hos äldre? 

 
 

1.3 DEFINITIONER AV CENTRALA BEGREPP 
Begrepp används ofta utan närmare förklaring och en text kan då få olika 

innebörder för olika personer. För att texten ska bli begriplig och inte 

missförstås så väljs i denna uppsats att definiera dessa begrepp på så vis 

som följer nedan. 

 
1.3.1 Äldre 
Människor kategoriseras oftast utifrån kronologisk ålder och med äldre 

människor menas de som är 65 år och uppåt då man i Sverige räknas som 

äldre då man uppnått pensionsåldern (Jönsson, 2002). 

 
1.3.2 Nära relationer  
Med nära relationer menas alla relationer mellan närstående, såsom 

syskon, barn och partners. (NCK, 2015). 

 

1.3.3 Våld 
Våld kan vara av olika karaktär och Socialstyrelsens (2015) definition av 

våld är att det kan bestå av fysiskt- exempelvis slag, sparkar eller knuffar, 

med eller utan tillhyggen; psykiskt- exempelvis trakasserier, hot, isolering, 

tvång och kontroll; sexuellt- exempelvis sexuellt kränkande språk eller 

våldtäkt samt materiellt/ekonomisk utsatthet som kan bestå av kontroll av 

ekonomin, utpressning eller stöld. Våld kan även bestå av handlingar som 

inte räknas som ett brott i laglig mening utan bestå av kränkningar som 

nedsättande kommentarer eller kontrollerande beteenden. Även 

försummelse eller övergrepp genom underlåtenhet kan räknas som våld. 

 
 
1.3.4 Våld i nära relationer 
Med våld i nära relationer menas alla typer av våld som kan förekomma 

mellan närstående, i alla olika sorters partnerrelationer samt inom olika 

sorters släktrelationer (NCK 2015). 
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1.3.5 Våld mot äldre 
Enligt den internationella Torontodeklarationen, som både 

Världshälsoorganisationen (WHO) och International Network on Prevention 

of Elder Abuse (INPEA) har enats om, beskrivs och definieras våld mot 

äldre som följer: 

 

Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller 
frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs inom ett 
förhållande där det finns en 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. 

          (WHO/ INPEA, 2002 s.3) 
 
1.4 AVGRÄNSNINGAR 
När avgränsningarna skapades beaktades studiens syfte och 

frågeställningar. Utifrån de inledande sökningarna visade det sig att det 

finns forskning som visar att våld mot äldre i nära relationer är ett 

folkhälsoproblem samt ett relativt outforskat forskningsområde i Sverige. 

(Socialstyrelsen, 2014; Saveman, 2010). Studien är inriktad på både äldre 

män och kvinnor. Studien avgränsades till att enbart undersöka 

biståndshandläggarnas erfarenhet och upplevelser i Sverige men viss 

internationell litteratur har använts då ämnet är relativt outforskat i Sverige. 

Det hade varit av intresse att även undersöka distriktssköterskors och 

hemtjänstpersonals erfarenheter och upplevelser då de kanske träffar de 

äldre mer regelbundet men uppsatsen inriktades på endast 

biståndshandläggare då dessa är de som initialt gör en bedömning av den 

äldres behov utifrån dennes livssituation. 

 
 
2. TIDIGARE FORSKNING 
 
2.1 KUNSKAPSLÄGE 
I Sverige och även i resten av världen räknas våld idag som ett samhälls- 

och folkhälsoproblem på grund av dess omfattning. Enligt Socialstyrelsen 

(2013) kan våld i nära relationer bero på det strukturella perspektivet, att 

den skeva maktfördelningen mellan könen kan vara en bidragande orsak till 

att fenomenet förekommer. Isdal (2001) menar att våld antingen har en 

hierarkisk struktur med grader av makt som går “uppifrån och ner”, eller så 

är våld organiserat efter dominans och underkastelse. Isdal menar vidare 
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att familjen är det mest uppenbara maktsystemet i en människas liv och att 

det därmed finns en stor risk att utsättas för våld i familjelivet. Historiskt sett 

har mäns överordning mot kvinnor under lång tid dominerat och det har 

funnits en rätt för mannen att till viss del utöva våld mot sin hustru och det 

visar sig bland annat i svensk lagstiftning där det så sent som 1982 

beslutades att kvinnomisshandel skall falla under allmänt åtal och 1993 

kom FN:s deklaration om avskaffandet om våld mot kvinnor (Eriksson, 

2001). Isdal (2001) menar att omfattningen av osynliggörandet av våld 

bidrar till att våldet kan fortsätta och menar att det måste uppmärksammas 

för att kunna upphöra. Isdal menar vidare att det är viktigt att våga göra 

våld till våld och det oavsett om man är förövare, observatör eller offer. 

Feminister har under lång tid påpekat att familjevåld ignorerats av den 

akademiska forskningen, politiker och lagstiftare. Genom att feminister 

riktat fokus mot den orättvisa maktfördelningen som finns inom många 

familjer har uppmärksamheten om våld inom hemmets väggar blivit 

tydligare. (Giddens, 2007).  

 

I slutet på 1900-talet började det uppmärksammas att barn och kvinnor blev 

utsatta för våld i nära relationer. Det finns inget som tyder på någon skillnad 

på det våld som äldre människor utsätts för jämfört med det våld som barn 

och unga utsätts för, skillnaden är att äldres utsatthet inte 

uppmärksammades lika tidigt. Först på slutet på 1980-talet började 

forskningsstudier om våld hos äldre att publiceras framförallt av 

kanadensiska, finska, amerikanska och brittiska forskare (Nationellt råd för 

Kvinnofrid, 2002; Saveman, 2010).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) finns endast ett fåtal svenska studier som 

beskriver omfattningen om våld mot äldre, mer forskning finns om våld mot 

kvinnor generellt och kvinnor med funktionsnedsättning och den visar att 

det våld som sker i nära relationer inte är engångsföreteelser utan ofta 

upprepas. För att kunna mäta hur många som utsätts för våldsbrott 

kompletteras kriminalstatistiken med brottsofferundersökningar men 

mörkertalet ökar på grund av faktorer som skam och skuldkänslor samt hur 

nära relationen är mellan offer och förövare enligt NCK (2013). 

I en svensk forskningsstudie om professionellas och frivilligas uppfattningar 

om övergrepp mot äldre är slutsatserna att det finns en stark ökad risk att 

utsättas för övergrepp när man är äldre. Anledningen till det är att det finns 
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en indikation på en viss tolerans när det gäller övergrepp mot äldre, och att 

det i kombination med när det är en äldre person som är förövare, gör att 

övergrepp inte anmäls i så stor utsträckning. (Erlingsson, Carlson & 

Saveman, 2006). Greenlee (2012) påtalar vikten av att erkänna att våld 

existerar och menar att man vid förekomst måste våga ta upp ämnet och 

vara lyhörd för vad de inblandade berättar.  

 

Sooryanarayana, Choo & Hairis (2013) översikt visar att psykiskt våld 

verkar vara den vanligaste formen av övergrepp mot äldre och de menar att 

denna typ av våld inte går att identifiera på samma sätt som fysiskt våld, 

genom fysisk eller medicinsk undersökning och kontroll. Översikten visar 

vidare att övergrepp mot äldre är ett stort problem och att det krävs 

standardiserade screeningverktyg och ett samarbete mellan länder för att 

komma till rätta med detta växande problem.  

 

Cairns & Vreugdenhil (2014) beskriver i sin studie hur socialarbetare 

uppfattar arbetet med äldre, i ärenden där det förekommer våld, som 

utmanande, svårt, komplicerat och ibland farligt. Det framkom även att det 

blev en kumulativ effekt av skrämmande arbetssituationer, olika dilemman 

samt en brist på stöd som resulterade i frustration och stress för många 

professionella. Särskilda svårigheter framkom när det gäller att upptäcka 

våld och i att hantera dilemmat där klienternas rätt till självbestämmande 

ställs mot den omsorgsplikt som finns och den skyldighet man har till att 

verka för klientens rättigheter. I dessa situationer beskrivs den komplexitet 

som finns när en äldre person som blivit utsatt för våld i en nära relation 

inte vill anmäla på grund av de starka släktskapsbanden. Cairns & 

Vreugdenhil beskriver vidare att de professionella ofta känner sig osäkra på 

vad de ska göra i de fall där det förekommer övergrepp mot äldre. Det finns 

ofta brist på "konkreta" bevis vilket gör det svårt att agera även när det 

finns starka misstankar om våld. Det framkommer även att det saknas 

tillräcklig vägledning och stöd från cheferna om hur man ska gå vidare i 

dessa fall av övergrepp mot äldre och även om det förekommer goda 

arbetsrelationer med andra organisationer, fanns det en allmän känsla av 

att många organisationer var "ointresserade" att tillhandahålla tjänster för 

äldre personer. 

Hopstadius (2014) beskriver i sin rapport hur de anställda inom 

socialtjänsten upplever bristande kunskaper om våld i nära relationer och 
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att det får konsekvenser för hur de förmår undersöka och bedöma behovet 

av individuella insatser samt för deras möjligheter att kunna värdera 

omfattning och konsekvenser av våld. Hopstadius visar på vikten av att 

tjänstemännen blir bättre på att uppmärksamma och fråga om förekomsten 

av våld i nära relationer och uppger att det hos dessa nu saknas rutiner för 

detta.  

 

Cooper et al. (2008) beskriver i sin studie att en majoritet av äldre 

våldsutsatta personer inte söker hjälp eller stöd. De menar att ett möjligt 

hinder för att söka hjälp och stöd är bristen på en officiellt accepterad 

definition av övergrepp mot äldre. Att definiera övergrepp mot äldre anses 

nödvändig för forskning och lagstiftning, men att definiera våld mot äldre är 

ett problem eftersom det anses vara komplext och kompliceras av hur 

synen på våld och övergrepp mot äldre varierar mellan olika kulturer, 

etniciteter, åldrar och yrkesgrupper. Både forskare och beslutsfattare 

kämpar inte bara med problem med att definiera övergrepp mot äldre utan 

också med etiska frågor som berör avsiktlig/oavsiktlig skada och 

kontextbundet våld, det vill säga våld beroende av omständigheterna, 

kontra sammanhang där det betraktas som våld och övergrepp oavsett 

omständigheter. Cooper et al. menar att komplexiteten i definitioner, policys 

och etiska diskussioner är ett dilemma som innebär att man kan påstå att 

våld i är tillåtet och godkänt av samhället i det tysta. Det framkommer i 

studien att en stor andel av de äldre som är beroende av anhörigvårdare är 

utsatta för betydande psykisk misshandel och försummelse. Detta visar på 

att sårbara äldre människor löper hög risk för att utsättas för våld. I många 

fall begås inte våldet med uppsåt utan anhörigvårdaren har inte sett sina 

egna handlingar som avsiktligt våld. Kränkande handlingar kan även 

återspegla livslångt verbalt eller fysiskt våld i relationen. Våldet kan också 

vara en uppkomst som svar på anhörigvårdarens stress eller vårdtagarens 

utmanande beteenden. Cooper et als. resultat tyder på att om man 

rutinmässigt frågar utsatta äldre människor och deras anhörigvårdare om 

våld, leder det ofta till upptäckt. 

 

I Sverige har omsorgen och vården förändrats sedan ädelreformen 

genomfördes 1992 och det är kommunerna som numera har det samlade 

ansvaret. Det har bidragit till att hemtjänst är vanligast för personer 65-89 

år som har stora behov av hjälp och de med mindre behov får ofta anlita 
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privat hjälp eller så får de anhöriga ta ett större ansvar (Berg, 2007). Detta 

innebär svårigheter i att upptäcka våld bland äldre personer då de tar hand 

om varandra i större utsträckning. Därmed begränsas insynen och 

möjligheten att komma åt våldet.  

 
2.2 SLUTSATSER 
Då det i sökningarna visas att det finns mer internationell än nationell 

forskning anses vår studie högst relevant. De få studier om äldre som finns 

nationellt är ofta inriktade på våld mot äldre kvinnor. Då svårigheter ligger i 

att nå de utsatta männen och kvinnorna är forskning i ämnet svårt att 

bedriva. En lojalitet mot förövaren som man har en nära relation till och 

skam-och skuldkänslor gör att mörkertalet hos de utsatta blir stort och 

därför går omfattningen inte att mäta. Därtill tillkommer den komplexitet 

som finns i att undersöka och bedöma behov av insatser. En konsekvens 

blir härmed de begränsade möjligheter som beskrivs av olika 

yrkeskategorier att kunna värdera omfattningen av våldet. Även den syn 

som finns om våld generellt sett påverkar arbetet med våldsutsatta äldre.  

 
3. TEORI 
 
3.1 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I denna studie kan man se på begreppen på följande vis. Genom att 

beskriva hur situationen för de äldre kan se ut och hur 

biståndshandläggarna upplever arbetet med de äldre samt den svårighet 

som framträder i arbetet, som dels grundar sig på ålderism och de 

förutfattade meningar som finns hos äldre, dels de faktorer som gör att de 

äldre som blir utsatta för våld i nära relationer inte ges eller tar emot rätt 

insatser på grund av hur de äldres egen och samhällets kontext är socialt 

konstruerat. Dessa två teorier, socialkonstruktionism och ålderism, kan 

komplettera varandra i att försöka förklara de äldres utsatthet i 

sammanhang av våld. En kombination av socialkonstriktionism och 

ålderism anses därför vara nödvändig för att kunna analysera den empiri 

som insamlats i studien. Dessa båda hänger ihop på det sättet att i det 

samhälle vi lever i är förståelsen för de fenomen som vi ser som självklara 

socialt konstruerade det vill säga våra antaganden om begrepps innebörder 

(Allwood & Erikson, 2010). Kategorin äldre, är en social konstruktion som 

förändras beroende på den samhälleliga kontexten Sandvin (2008). 
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3.2 SOCIALKONSTRUKTIONISM 
Peter Berger och Thomas Luckmann (1991) är betydelsefulla och tidiga 

förgrundsfigurer inom socialkonstruktionismen då de menade att 

människors livsvärldar är formade av sociala processer. 

Socialkonstruktionism utgör enligt Bryman (2011) en ontologisk ståndpunkt 

och ett synsätt som innebär att sociala företeelser och kategorier skapas 

via socialt samspel, de är socialt konstruerade och förändras ständigt. 

Sohlberg och Sohlberg (2009) uppger att frågorna om vad, när och hur är 

centrala begrepp för att i det stora hela förstå hur sociala konstruktioner 

kommer till- vad det är som konstrueras, vem det är som gör det och hur 

det går till. Ytterligare en fråga är om konstruktionen är en avspegling av 

verkligheten eller bara en tänkbar förklaring, det vill säga med vilken avsikt 

den sociala konstruktionen skapas. Det finns en mängd olika fenomen som 

konstrueras och de flesta är på individ- eller gruppnivå utifrån forskningens 

perspektiv. Det handlar om olika företeelser som bland annat världsbilder, 

identitet, könsroller och status. Vi kan inte själva skapa våra egna sociala 

konstruktioner som enskilda individer utan de sociala konstruktioner som 

finns förhåller sig till processer utifrån det förflutna, det är med andra ord 

oftast en rekonstruktion och en av de stora sociala konstruktörerna är 

historien eller tiden. Konstruktionerna kan ske antingen genom 

socialisationsprocesser, där till exempel patriarkala strukturer skapar 

könsidentiteter utifrån en särskiljning av könen med avseende på dominans 

och underordning, eller genom konsekvenser av samhällsstrukturen med 

en förklaring om hur människor formar och uppfattar sin egen verklighet. 

(Sohlberg och Sohlberg 2009). Forskaren kan inte betrakta förståelsen som 

slutgiltig då den sociala konstruktionen förändras över tid. Med hjälp av 

denna teori kan man i vår studie förstå hur biståndshandläggare upplever 

och betraktar våld i nära relationer hos äldre, hur detta påverkar deras 

arbete inom området samt deras svårigheter i att hjälpa de utsatta äldre. 

 

3.3  ÅLDERISM 
Begreppet ageism introducerades redan 1969 av den amerikanske 

psykiatrikern och gerontologen Robert Butler och han beskrev det som 

“fördomar mot andra åldersgrupper”. Begreppet började användas i svensk 

översättning först 1997 (Andersson, 2008). Ålderism (ageism) handlar 

enligt Giddens (2007) om en diskriminering utifrån människors ålder där 

just kategorin “äldre” är den mest utsatta när det gäller detta problem. 

Begreppet ålderism inbegriper fördomar, stereotyper och diskriminering. 
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När det gäller äldre kan det vara av positiv karaktär som att äldre är snälla, 

kunniga och pålitliga men det kan även vara av negativ karaktär som att det 

finns falska stereotypa uppfattningar om äldre människor, att de är senila, 

ofta vistas på ålderdomshem eller sjukhus eller att de är mindre 

kompetenta än yngre. Länsstyrelsen (2012) beskriver några av de negativa 

fördomar som finns om äldre människor som att äldres sexualitet avtar med 

åldern, att ålderdomen är fri från våld samt att det för att utföra våld krävs 

fysisk styrka och att när man är äldre är man svag. För att kunna åldras 

framgångsrikt är samhällsattityden gentemot äldre personer en viktig faktor 

menar Berg (2007) som vidare uppger att de negativa attityderna mot äldre 

personer bidrar till det sociala nedbrytningssyndromet; att de äldre själva 

beskriver sig som svaga eller sjuk, blir till en ond cirkel och både psykisk 

och fysisk förmåga försämras. Sandvin (2008) beskriver att den sociala 

konstruktionen av att bli äldre domineras av illusioner av glömska, 

beroende av andra, sjukdom och om ett liv som snart är över. Detta är en 

av många riskfaktorer för att utsättas för våld enligt Socialstyrelsen (2013). I 

denna studie ämnas påvisa ålderismens roll när det gäller äldre personer 

och hur det påverkar deras liv i det samhälle som idag levs, då allt fler 

människor, enligt Statistiska centralbyrån (SCB), (2009) i Sverige överlever 

till en hög ålder. 

 
4. METOD 
 
4.1  VETENSKAPSTEORETISKA IMPLIKATIONER 
Enligt Sjöström (1994) handlar hermeneutik om den kunskap som samlas 

in i möten med människor och när den erfarenheten analyseras och tolkas, 

för att resultatet inte skall ge godtyckliga slutsatser och fördomar så måste 

tolkningarna prövas. Denna studie ämnar komma fram till förklaringar om 

hur biståndshandläggare tänker, agerar och handlar i deras möten med 

äldre människor som riskerar att bli eller har blivit utsatta för övergrepp. 

Utifrån det insamlade datat, i detta fall intervjuer, fås en djupare förståelse 

som kan öka våra möjligheter att förstå hur man kan förhålla sig till unika 

äldre enskilda människor i deras olika livssituationer. För att tydliggöra hur 

och varför biståndshandläggare agerar som de gör i vissa situationer har 

en hermeneutisk inriktning valts, som enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

och Sjöström (1994) handlar om att man söker en kunskap som ökar 

möjligheterna att förstå den sociala verkligheten och att utforska sociala 

fenomen och det ämnas också göras i denna studie. Vidare menar Kvale 
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och Brinkmann (2014) att den utgångspunkten i kvalitativa intervjuer bidrar 

till att tolka och förstå den kunskap som kommer fram. För att kunna förstå 

helheten behöver man även förstå delarna och det innebär att helheten och 

delen skapar varandras betydelser i förståelseprocessen och det 

kännetecknas av den hermeneutiska cirkeln (Alvesson och Sköldberg, 

2008). 

 
4.2 FÖRFÖRSTÅELSE 
Enligt Bie (2009) ändras vår uppfattning om olika situationer oupphörligt 

under vår livsresa, det som vi uppfattar och förstår är beroende av de 

erfarenheter vi fått med oss genom livet.  Den förförståelse vi har när det 

gäller äldre och våld i nära relationer begränsas till att en av oss har arbetat 

på ett äldreboende några somrar samt att vi båda deltagit i de föreläsningar 

om äldre och våld i nära relationer som vi haft under utbildningen på 

Socionomprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. Vår förförståelse är 

en bidragande orsak till att vi i vår studie valde detta ämne, något gjorde att 

vi fann detta problemområde intressant och Lundin (2008) menar att den 

förförståelse man har ofta är omedveten och att det är genom den som 

intresset för ett visst problemområde uppstår och fördjupas då man genom 

tolkningsprocessen får en ny nivå av förståelse. I vår studie fördjupas vår 

förförståelse genom att vi får mer kunskap om ämnet och det blir mer en 

liknelse av en “uppåtgående spiral” där vi antingen kan bekräfta eller 

förkasta våra fördomar eller uppfattningar när det gäller våld i nära 

relationer bland äldre. Sjöström (1994) menar att de fördomar, känslor, 

värderingar, åsikter, farhågor och förväntningar vi har när vi möter någon 

följer med oss och att det inte går att frigöra sig från dessa men om vi är 

medvetna om dem så kan vi aktivt pröva dem för att se om tolkningarna 

påverkats av dem och försöka söka andra möjliga tolkningar. 

 
4.3 VAL AV METOD 
Bryman (2011) skriver om vikten av att man väljer rätt metoddesign till 

ämnet man valt och en studie som arbetar med ord och situationer av 

subjektiv karaktär ska enligt honom använda sig av en kvalitativ metod. 

Thurén (2007) beskriver två olika sätt att dra slutsatser och det sker genom 

antingen induktion, som bygger på empiri och innebär att man drar 

generella slutsatser utifrån empiriska fakta, eller deduktion, som bygger på 

logik och innebär att man drar en logisk slutsats som, om den är logiskt 

sammanhängande, betraktas som giltig. Eftersom vår undersökning 
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genomsyras av en hermeneutisk syn och är av deskriptiv karaktär har vi 

utifrån ovanstående valt en kvalitativ metod med induktiv ansats. Vi vill 

undersöka och beskriva hur biståndshandläggare uppfattar sitt arbete med 

äldre människor som är, eller riskerar att bli utsatta för våld i nära 

relationer. 

 
4.4 URVAL 
Utifrån metodvalet har ett målstyrt urval utförts och Bryman (2011) 

beskriver att ett målstyrt urval görs för att få fram intervjupersoner som är 

relevanta för forskningsfrågorna. Då det är biståndshandläggarna som 

initialt gör bedömningen av den äldres behov utifrån dennes livssituation 

ansågs det relevant att välja denna yrkeskategori till studien. Chefen för 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen på vård-och 

omsorgsförvaltningen i en utvald kommun i norra Sverige kontaktades för 

att höra om det fanns intresse och utrymme för biståndshandläggare att 

delta i studien. Det förmedlades namn och kontaktuppgifter på fyra 

biståndshandläggare som hade möjlighet. Dessa kontaktades därefter 

personligen via telefon för att boka tid för intervjuer. Vid fjärde 

intervjutillfället informerades om ytterligare en biståndshandläggare som 

var intresserad av att delta, varvid kontakt snarast togs för att boka in en tid 

för intervju. För att kunna besvara studiens frågeställningar genomfördes 

intervjuer med dessa biståndshandläggare som alla var kvinnor. Utifrån 

syftet med studien så valdes denna yrkeskategori att undersökas, då dessa 

i sitt arbete kommer i kontakt med äldre personer som ansöker om hjälp 

och stöd och det är dessa som initialt gör en bedömning av den äldres 

behov utifrån dennes livssituation. 

 
4.5 DATAINSAMLING 
En svårighet var att få biståndshandläggare att delta i studien. I flera av de 

kommuner som blivit tillfrågade har hög arbetsbelastning förekommit och 

därför har inte möjligheten att delta funnits. Därför genomfördes fem 

semistrukturerade intervjuer istället för de sex till åtta som inledningsvis 

planerats. Efter de fem genomförda intervjuerna ansågs dock att en så 

kallad mättnad uppnåtts, då ett mönster sågs i informanternas uttalanden 

och det inte framkom nya eller relevanta data för studien, som även 

Bryman (2011) beskriver som en teoretisk mättnad. Vidare beskriver 

Bryman (2011) en semistrukturerad intervju som en form där man använder 

sig av en intervjuguide med teman över områden man tänker ta upp. 
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Styrkan i användningen av denna typ av intervju är att en mall (se bilaga nr. 

2) utgåtts ifrån vilket gjort att intervjun blivit någorlunda uppstyrd, men att 

det ändå funnits utrymme för följdfrågor. Bryman (2011) menar att man, 

genom att först göra pilotintervjuer, kommer att kunna se om 

undersökningen och frågorna fungerar bra. En pilotintervju utfördes för att 

se om de valda frågorna fungerade bra eller om det var något som 

behövdes ändras. Vid pilotintervjun konstaterades att frågorna var 

relevanta för studiens syfte och några ändringar gjordes inte i 

intervjuguiden. 

 

För att få en överblick om forskningsläget i ämnet gjordes sökningar av 

vetenskapliga artiklar i databasportalen ProQuest Social Sciences som 

söker i sex databaser: ERIC, PILOTS, PsycARTICLES, PsycINFO, Social 

Services Abstracts och Sociological Abstracts. Sökorden som användes 

var “elderly abuse”, “violence against elderly”, “partner violence", "domestic 

violence against elderly", “elderly” och “ageism” och de kombinerades med 

AND och OR i olika sammanhang. Artiklarna begränsades till peer 

reviewed för att uppnå tillförlitlighet och trovärdighet i källmaterialet. Vidare 

så användes referenssökning genom att hitta referenser i de böcker och i 

de artiklar som använts i studien och som handlar om samma ämne och 

som vi har ansett vara relevanta för oss i vår studie. 

 

4.6 DATABEARBETNING OCH ANALYS 
Alla intervjuer spelades in med hjälp av bandspelare för att kunna lagra 

delgiven information. Kvale & Brinkmann (2014) menar att de vanligaste 

formerna av analys för intervjuer idag är den kvalitativa innehållsanalysen 

som består av kodning eller kategorisering och det används för att få en 

överblick av textmaterialet. Utifrån studiens syfte och frågeställningar 

valdes innehållsanalys som metod för att analysera det material som 

insamlats. Varje intervju tog 35-50 minuter att genomföra. Alla intervjuerna 

har noga transkriberats för att inte någon information ska gås miste om, 

vilket betyder att intervjuerna omvandlades till textmassa som sedan skrevs 

ut och resulterade i sex till arton A4 sidor per intervju. Varje intervju tog ca 

fem till tio timmar att transkribera. Innehållsområden i analysen samt 

rubriker/teman i intervjuguiden är Kunskap/utbildning, rutiner, 

svårigheter/möjligheter och preventionsarbete som utgår utifrån syftet och 

frågeställningarna i denna studie. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 
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kan man i en innehållsanalys plocka ut meningar eller fraser som är 

relevant för frågeställningarna, men för att sammanhanget ska kvarstå 

måste man ta med omgivande text. Detta gör man i syfte att korta ned 

texten men ändå behålla hela innehållet. Det gjordes genom att efter 

utskrift av alla transkriberingar markera de meningar och intervjuuttalanden 

som funnits mest viktiga och relevanta. Olika färger valdes för att kunna 

kategorisera dessa och därmed få struktur och överblick. Det resulterade i 

sju underkategorier som återspeglar intervjuns centrala budskap och som 

valdes att ha som rubriker i resultat- och analysdelen i studien. Dessa är: 

Bristen på kunskap, information, anhöriga, demens, motivation, insatser 

och korttidsboende. 

 
4.7 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Bryman (2011) beskriver att i en kvalitativ undersökning är det forskaren 

själv som är det viktigaste redskapet vid datainsamlingen eftersom det som 

registreras och det som forskaren riktar in sig på är beroende av de 

intressen som forskaren har. Bryman menar vidare att trovärdigheten 

skapas i beskrivningen som forskaren kommer fram till och pålitligheten 

kräver en fullständig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen för att 

kunna göra en likadan studie. Malterud (1998) förklarar istället trovärdighet 

med begreppet inre validitet och det innefattar att det tydligt och förståeligt 

visas hur en studie gått till så att läsaren kan följa alla steg i processen, den 

så kallade kommunikativa validiteten. För att få en så hög validitet som 

möjligt så gjordes ett försök att tydligt beskriva tillvägagångssättet genom 

hela processen, från början till slut. En avsikt är att tankegångarna ska 

framgå för läsaren i de olika momenten. Det ingår även i den 

kommunikativa validiteten enligt Malterud (1998) att det är tydligt hur 

urvalet, förförståelsen, datainsamlingen och analysen har gått till och det 

anses tydligt beskrivet i tidigare och kommande avsnitt i denna studie. Det 

innefattar även deltagarkontroll och där har den begränsade tid som funnits 

till förfogande gjort att hela vägen fram inte riktigt nåtts, utifrån att 

informanterna inte fått läsa igenom transkriberingarna för att bekräfta att 

det överensstämmer med det som sagts och förmedlats i intervjuerna även 

om de etiska reglerna följts i undersökningen. Däremot närvarade båda två 

vid intervjutillfällena där intervjuerna gjordes av oss varannan gång, medan 

den andre samtidigt kunde observera och föra anteckningar. Vid oklarheter 

i informationen från informanterna ställdes liknande frågor eller följdfrågor 

för att få en försäkran om att svaren tolkats rätt. Detta i kombination med att 
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analysen är gjord av oss tillsammans skulle kunna styrka trovärdigheten 

och validiteten i studien som för övrigt varit jämnt arbetsfördelad och ett 

mycket bra samarbete har funnits. Informanterna kommer självklart delges 

den färdiga uppsatsen. 

 

Med begreppen yttre eller extern validitet menar Malterud (1998) att det är 

viktigt att visa hur studien har gått till och visa hela vägen med dess 

slutfynd och det är läsaren som sedan avgör generaliserbarheten. Det finns 

dock svårigheter för att kunna genomföra studien på nytt och få samma 

resultat då alla människor har olika erfarenheter och det kan variera stort 

mellan enskilda individer då vi alla tänker olika och har olika referensramar. 

Om en annan kommun skulle undersökts kanske andra svar skulle 

framkommit, då biståndshandläggarnas kunskap och erfarenheter skulle 

kunna vara annorlunda än i den kommun som valts ut i undersökningen. 

Malteruds (1998) uppfattning om reliabiliteten eller pålitligheten beror på 

kvaliteten på teknisk utrustning och på forskarens kvalitet. Även den egna 

förförståelsen har betydelse vid intervjuer och beroende på detta finns det 

risk att intervjun omedvetet styrs av den förförståelse som funnits vid 

intervjuerna. Eftersom vi ser oss själva som nybörjare på intervjuer skulle 

kunna tänkas att någon mer erfaren skulle gjort intervjuerna på ett annat 

sätt. Dock är det osäkert om andra svar skulle framkomma då vår 

intervjuguide följdes och det kontrollerades att alla frågor ställts, däremot 

skulle kanske en mer erfaren intervjuare gjort upplägget på ett annat sätt. 

Enligt uppfattning har ärliga, uttömmande svar fåtts av respondenterna som 

verkade bekväma i intervjusituationen och påtalade att det var roligt att 

delta. Ingen av dem hade heller något emot att intervjuerna, som hölls i 

biståndshandläggarnas lokaler, dels i deras eget kontorsrum, dels i 

intilliggande samtalsrum, spelades in. Inspelningarna blev av god kvalitet 

och innebar därför inga svårigheter att transkribera, allt finns med, förutom 

skratt och liknande. Studien gav användbar information som skulle kunna 

användas för att förbättra arbetet hos biståndshandläggare när det gäller 

våld i nära relationer hos äldre, både i förebyggande syfte och vid ärenden 

där den äldre redan är utsatt för våld. Den skulle även kunna 

uppmärksamma betydelsen av kunskap och utbildning och peka på det 

faktum att tillräcklig specifik utbildning inom området många gånger saknas 

eller är bristfällig. Den kunskap man har är oftast förvärvad genom egna 

eller kollegors erfarenheter och upplevelser i yrkeslivet. Dessutom skulle 
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vår undersökning kunna visa på vikten av samarbete mellan olika 

instanser, vilket idag förekommer endast i mindre omfattning.  

 
4.8 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Att ha de äldres egen syn på våld i nära relationer och hur de uppfattar det 

hade varit intressant i studien men på grund av etiska skäl anses inte att 

det är möjligt att få kontakt med de äldre män och kvinnor som har blivit 

utsatta för våld i sina nära relationer och risken finns att, om de är utsatta 

för våld, skulle kunna få det värre, att våldet kan eskalera eller att man 

inkräktar på deras personliga integritet genom att man söker upp dem för 

denna typ av undersökning eller ställer känsliga frågor som är för 

personliga eller svåra att svara på. 

 

Det finns fyra grundläggande etiska principer som Bryman (2011) menar 

måste tas hänsyn till vid forskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I denna studie 

gjordes detta genom att ett introduktionsbrev (se bilaga nr. 1) inledningsvis 

utformades. Detta skickade via mail till de biståndshandläggare som tackat 

ja till att medverka i studien. Där beskrevs undersökningens syfte och 

frågeställningar, intervjuguidens teman och intervjuernas upplägg. Vidare 

informerades om att deras personuppgifter och svar behandlas 

konfidentiellt och att dessa förvaras på att säkert sätt, att de enskilda 

personers uppgifter som samlas in avidendifieras och enbart används för 

forskningsändamålet, att allt material, inspelningar och transkriberingar 

förstörs då Mittuniversitetet godkänt uppsatsen samt att det är frivilligt att 

delta och att de när som helst kan avbryta medverkan till deltagandet i 

undersökningen om de ändrar sig. 

 

4.9 FÖR OCH NACKDELAR MED VALD METOD  
Att ha de äldres egen syn på våld i nära relationer och hur de uppfattar det 

hade varit intressant i studien men på grund av etiska skäl anses det inte 

möjligt att få kontakt med de äldre män och kvinnor som blivit utsatta för 

våld i nära relationer och risken finns att, om de är utsatta för våld, skulle 

kunna få det värre, att våldet kan eskalera eller att man inkräktar på deras 

personliga integritet genom att man söker upp dem för denna typ av 

undersökning eller ställer känsliga frågor som är för personliga eller svåra 

att svara på. Det hade varit av intresse att även undersöka 

distriktssköterskors och hemtjänstpersonals erfarenheter och upplevelser 
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då de kanske träffar de äldre mer regelbundet men uppsatsen inriktades på 

endast biståndshandläggare då dessa är de som initialt gör en 

behovsbedömning utifrån den äldres livssituation. Det innebar dock en viss 

svårighet i att få biståndshandläggare att delta i studien. I flera av de 

tillfrågade kommunerna förekom hög arbetsbelastning och möjligheten för 

dem att delta fanns därför inte. Därför genomfördes fem semistrukturerade 

intervjuer istället för de sex till åtta som inledningsvis planerats. 

 

Styrkan i användningen av semistrukturerade intervjuer är att en mall 

funnits att utgå ifrån vilket gjort intervjuerna någorlunda uppstyrda men det 

ändå funnits utrymme för följdfrågor. Bryman (2011) menar att man, genom 

att först göra pilotintervjuer, kommer att kunna se om undersökningen och 

frågorna fungerar bra. En pilotintervju genomfördes i denna studie för att se 

om de valda frågorna fungerade bra eller om det var något som behövdes 

göras annorlunda.  

En styrka är att båda två närvarade vid intervjutillfällena där intervjuerna 

gjordes av oss varannan gång, medan den andre samtidigt kunde 

observera och föra anteckningar. Bryman (2011) skriver att det är av 

intresse både det som intervjupersonerna säger och hur de säger det vid 

kvalitativa intervjuer. För att slippa tänka på att anteckna under samtalen 

och samtidigt gå miste om viktig information så har intervjuerna att spelats 

in med bandspelare för att kunna lagra delgiven information, för att sedan 

kunna transkriberas för att lättare kunna göra en analys av god kvalitét.  

 

4.10 ARBETSFÖRDELNING 
Vi har gjort allt arbete med denna studie tillsammans, vi har delvis suttit på 

olika håll och skrivit, men i ett gemensamt dokument i Google Docs där 

man hela tiden ser vad den andre skriver. Arbetet har inte delats upp, mer 

än att intervjuerna genomfördes och transkriberades av oss varannan 

gång. Dock har vi båda haft tillgång till samtliga inspelningar och 

transkriberingar, vilket har varit nödvändigt för att analysera det insamlade 

datat. Detta har gjort att vi båda två haft god insyn i studiens alla delar och 

vi är båda ansvariga för hela studiens upplägg, innehåll och resultat. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 
Studiens insamlade empiri som består av de intervjuer som utförts kommer 

att analyseras i löpande text utifrån teorier och forskning. Informanterna har 

avidentifierats och benämns nedan med fiktiva namn, vilka är Annika, 

Greta, Petra, Kerstin och Stina. I studien väljs att inte sätta ut deras ålder i 

samband med de fiktiva namnen då de lätt kan identifiera varandra. De är 

30-63 år och har arbetat som biståndshandläggare i 3-15 år. Tre av 

informanterna är socionomer och två har gått den sociala omsorgslinjen, 

som på den tiden motsvarade dagens socionomutbildning. Informanternas 

tidigare yrkeserfarenhet varierar men fyra av de fem informanterna har 

tidigare yrkeserfarenhet inom vården innan de började arbeta som 

biståndshandläggare. I sitt arbete som biståndshandläggare så har de 

ansvar för ca 170-200 ärenden var och det är inte bara handläggning av 

äldre personers ärenden, utan även personer i andra åldersgrupper som är 

berättigade till bistånd. Informanternas syn på våld mot äldre är att det är 

komplext och att förekomsten nog är vanligare än vad man tror. De menar 

att det i deras verksamhet förekommer men inte är särskilt vanligt. Dock är 

det ett ämne som ofta diskuteras på informanternas arbetsplats. 

 

5.1 KUNSKAP/UTBILDNING 

5.1.1 Bristen på kunskap 
Informanternas uppfattning är att våld i nära relationer förekommer, att det 

är vanligt förekommande även om det sker i det tysta, att det är något som 

det inte pratas om och att det är skamligt för dem som utsätts samt att det 

är väldigt svårt att se och bedöma, är några av reflektionerna som framkom 

när vi frågade rent allmänt om våld i nära relationer. Att det finns olika typer 

av våld var något som alla belyste och menade att det som de såg mest av 

var psykiskt våld. Vissa typer av våld är mer svåra att upptäcka som till 

exempel ekonomiskt och sexuellt. Angående sexuellt våld säger Stina:   

                                             

... det finns någon som har sagt att han är på liksom hela nätterna 
och fast hon inte vill och så där... 
 

De flesta informanterna ansåg sig ha god, men inte tillräcklig kunskap, om 

ämnet och vidhöll att kunskap är en färskvara och behöver fyllas på 

regelbundet för att inte glömmas bort. Dock menade de att det inte erbjuds 

regelbunden utbildning i ämnet, men att ämnet diskuteras mycket bland 
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kollegorna och att de ändå fått till sig kunskap genom erfarenhet då de är 

insatta i varandras ärenden i de fall de behöver råd om hur de ska gå 

tillväga i en situation då det kan vara eller är fråga om våld i nära relationer 

hos de äldre. Själva tyckte de att i de fall där det förekommer våld har 

möjlighet att hjälpa de utsatta. En av informanterna är deltagare i en 

samverkansgrupp där olika myndigheter såsom bland annat frivården och 

polisen finns representerade. Mycket av den kunskap 

biståndshandläggarna får kommer således från denna grupp och 

biståndshandläggarnas representant har därmed ett stort ansvar att föra 

vidare viktig information, vilket hon också gör.  Vidare menade de att om 

man har kunskap vågar man fråga och detta talar för att kunskap och 

regelbunden utbildning är av stor betydelse för handläggarna. En koppling 

finns mellan utbildning och kunskap inom ämnet, att kunna upptäcka 

förekomst av våld och våga ta upp frågan för att kunna sätta in rätt insatser. 

Detta är även något som Hopstadius (2014) belyser i sin studie. 

 
... jag tror det kommer med kunskapen, om att våga fråga. 

Greta 
Annikas uppfattning är: 

Då det är så svårt att upptäcka det så måste man få 
kunskap hur, vad ska man titta efter. 

 

Stina uttrycker sig så här: 

... man känner ibland om man kommer på hembesök att det 
är någonting i luften, alltså man bara känner... och ser... att 
här är det inte bra, men man kan inte liksom sätta fingret 
riktigt på vad det är, men att det är någonting… 

Petra säger: 

... det kan vara svårt tycker jag som handläggare att veta 
vart gränsen går… också för att vi kan ju träffa äldre 
personer som har levt tillsammans i jättemånga år som 
kanske har en ganska så här grov jargong… 

 

Informanterna är eniga om att det är svårt att veta var gränsen går, att det 

är svårt att upptäcka och bedöma samt att det är problematiskt att ta upp 

frågan innan de verkligen vet att det är som de tror. De menar att det kan 

förstöra förtroendet i relationerna mellan dem och de äldre och att det kan 

försvåra ytterligare arbete med den äldre. 

... men det är inte alltid så lätt att ta upp det där, för det kan 
ju bli så att man trampar helt i klaveret och de som är i det 
här ärendet med en anhörigvårdare... de kanske lever med 
en dement make/maka och de är så himla trötta och slut så 
man förstår bara… det är bara frågan om tid innan det 
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händer någonting alltså, men det är ju jättesvårt att motivera 
att ta emot... 

                                                                                                             Kerstin 

Förhållandet mellan offer och förövare kan vara problematiskt menar 

Jönsson (2001) där offret blir dubbelt utsatt om inte förövaren ställs till 

svars. Hos äldre är utsattheten specifik till exempel genom att tecknen kan 

misstas som uttryck för normalt åldrande (Socialstyrelsen, 2015). En 

upplevelse som några av informanterna har är att de äldre diskrimineras 

utifrån sin ålder, bland annat i sjukvården, där olika åkommor och symtom 

förklaras bero på ålder. Denna diskriminering menar de är viktigt att 

uppmärksamma.  

 

Kerstin beskriver i nedanstående citat svårigheten i hennes profession i att 

upptäcka olika typer av våld. Hennes beskrivning bekräftar att de tecken 

som skulle kunna betyda att våld förekommer, inte är lätta att med säkerhet 

säga att de uppkommit av våld.  

 

… ja och att för fysiskt våld kan det ju vara lättare att upptäcka för 
då ser man ju det och det är ju också väldigt jobbigt bland äldre för 
många får ju väldigt lätt blåmärken. Det behöver inte vara att man 
gjort något speciellt. Det har man ju också varit med om att man har 
sagt, ja men han misshandlar nog henne för du ser vad hon är blå 
på armar. För det såg man ju bara när man var på den där 
korttidsplatsen, bara man flyttade den där personen så fick hon 
blåmärken alltså, så det är ju… det är inte enkelt. 

 

5.2 RUTINER 

5.2.1 Information  
Vid första intervjutillfället fick vi ta del av det dokument som beskriver de 

rutiner som finns och ska följas av biståndshandläggarna i den aktuella 

kommunen när det gäller våld i nära relationer (se bilaga nr. 3). Detta 

dokument har dock inte exakt samma utförande som det vi fick på plats 

utan har erhållits som ett mailat worddokument. Trots att utseendet är 

annorlunda är innehållet dock detsamma, men vi har tagit bort den text i 

dokumentet som kan bidra till att den aktuella kommunen identifieras, 

såsom namn, telefonnummer och kommunens logotype. Det består av 

drygt två sidor och innehåller rubrikerna våld i nära relationer, 

förhållningssätt, hur agerar jag som handläggare, dokumentation samt 

kontaktuppgifter. I dokumentet saknas dock specifika rutiner för arbetet mot 

just äldre personer. Informanterna var alla medvetna om rutinerna, de kan 

dem inte utantill men vet var de ska hitta dem. I dokumentet kan man läsa 
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att det är en svår situation att hantera vid möten med kvinnor/män som är 

våldsutsatta av nära anhörig och att det därför är viktigt att handläggaren 

har kunskaper och känner trygghet att agera utifrån sin yrkesroll. Vidare 

beskrivs att det är viktigt att våga fråga om personens situation vid 

misstanke om utsatthet för våld. Kerstin säger: 

 

... vi har ju alltså en utarbetad rutin och det står ju där att 
man ska ställa frågorna och allt det här, men alltså... ja det 
är inte så himla lätt.    

 

Svårigheterna när det gäller att ta upp frågan är att informanterna menar att 

de är så rädda att förlora den insyn de har genom att fråga alla om våld, de 

menar att det kan skrämma de äldre till att ta emot hjälp och stöd 

överhuvudtaget. Kerstins åsikt är:               

 

När kan man ta upp det här... för man ska ju också ha en 
bra relation med den som man är till för så det är ju ganska 
svårt. 
 

Enligt Socialstyrelsen (2014) upptäcks våld om alla systematiskt får frågan 

om utsatthet för våld och inte bara de som misstänks utsättas för våld. 

Förutsättningen för att kunna fråga om utsatthet för våld är att den äldre 

tillfrågas i ett enskilt samtal för att ha möjligheten att kunna svara ärligt. I 

biståndshandläggarnas fall är det vanligast att åka ensam till de äldre och 

då båda parterna är med i samtalet så blir det svårt att ställa frågan. 

I Länsstyrelsens rapport “Det slutar inte vid 65” beskrivs de svårigheter som 

finns med att identifiera om någon är utsatt för våld att våga fråga om 

våldet när det inte är helt uppenbart. Det finns även flera studier som 

entydigt visar att våldsutsatta aldrig berättade om sin utsatthet på grund av 

att det aldrig var någon som frågade. 

 

Informanterna menar att man har så mycket man ska informera om ändå, 

alla olika insatser som finns att tillgå, samt broschyrer om bland annat 

maten, om att det finns tillsyn via övervakningskamera samt en broschyr 

som heter “stå på dig så du inte ramlar”. Detta menar informanterna gör att 

det blir tillräckligt med information för de äldre som många gånger uppger 

att de inte kan ta in något mer och att de måste få fundera över 

informationen och återkomma med beslutet om vilken insats de tror skulle 

kunna passa dem bäst. Av hänsyn till de äldre, som blir trötta av allt 
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biståndshandläggarna måste informera om, tar de bara upp det mest 

nödvändiga. 

 

5.3 SVÅRIGHETER/MÖJLIGHETER 

5.3.1 Anhöriga  
Att vårda en anhörig innebär en större risk för att bli utsatt för våld i nära 

relationer. Våldet kan ske åt båda håll, från den som vårdar eller den som 

vårdas (Saveman & Hallberg, i Jönsson 2004). 
 

Ja det är en dement som är aggressiv och de blir helt… får 
ett annat beteende som gör att den anhörige inte kan 
hantera situationen. 

   Kerstin 

Anhörigvårdare som upplever tung vårdbörda och/eller utmattning riskerar 

att utsätta den de vårdar för olika typer av våld. Risken för detta ökar 

ytterligare om relationen från början är konfliktfylld. Om anhörigvårdaren 

inte får tillräckligt med avlastning ökar risken att utsätta den äldre personen 

de vårdar för olika typer av våld. Utmattning är en konkret riskfaktor för 

psykiska övergrepp medan alkoholmissbruk innebär en förhöjd risk för 

fysiska övergrepp (Erlingsson, Saveman & Berg, 2005).  

Nedan beskriver Annika och Petra hur den multiproblematik som de i 

många fall upplever gör det mer komplext i arbetet och samarbetet med de 

äldre. 

Anhöriga är väldigt orolig för ett par där kvinnan också är 
väldigt dement och väldigt snurrig och man misstänker att 
mannen som dricker alkohol också, att han inte är snäll med 
henne... men där har jag liksom inte kommit in än, jag har 
försökt jobba för att komma in där men de säger nej, jag har 
inte lyckats... 

   Annika 

Detta uttalande är ett exempel på att det i många fall där våld förekommer 

också finns en missbruksproblematik. Det försvårar ytterligare för 

informanterna att utföra det som åligger dem i deras uppdrag som 

biståndshandläggare. Att det finns behov av insatser i detta fall är tydliga 

då även anhöriga har uttryckt sin oro, men informanterna menar att trots ett 

tydligt behov ligger det svårigheter i att för dem bistå med insatser då de 

äldre inte vill ta emot det som erbjuds. 

  

Informanterna uttrycker att det ibland förekommer situationer som känns 

hotfulla även för dem. Det kan vara i fall där det även finns en 
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missbruksproblematik och/eller psykisk sjukdom vilket gör det ännu svårare 

för dem att hantera och där de därför överväger att inte åka ensamma till 

dessa hem. Vidare uttrycker de att de upplever att de har en dubbelroll där 

de ska se till både den som blir utsatt för våld och den som begår våldet. I 

vissa fall är det personen som har insatser som är våldsutövaren och vissa 

fall tvärtom och det kan vara svårt för informanterna att bedöma hur det ska 

agera.   

Vi har som en dubbelroll då att vi är den här 
myndighetsutövaren och att vi ska ur ett anhörigperspektiv, 
så ska vi liksom främja anhörigstöd och se till liksom 
anhöriga, men samtidigt kan det hamna i konflikt med den 
personen som vi ska hjälpa då och speciellt om det är våld 
med så då blir det ju en väldig konflikt utifrån... utifrån att 
den person som kanske har varit förövare om man säger, 
kan ju fortfarande ha rätt att få hjälp utifrån 
Socialtjänstlagen.                       

     Petra 

Vår reflektion är att oavsett om en person har insatser eller ej så skall 

denne skyddas mot våld. Informanterna menar att de äldre har rätt till 

självbestämmande och att beslutet måste komma från dem själva, men om 

man ser till de socialkonstruktionistiska och ålderistiska perspektiven är det 

inte säkert att den äldre själv ens tar upp frågan med biståndshandläggare, 

annan personal eller våldsutövaren. Det kan till exempel bero på rädsla 

eller för att man inte vill vara till belastning. Det kan också bero på en 

nedsatt kognitiv förmåga som en innebörd av till exempel demens. Detta 

kan göra den äldre inte uppfattar eller upplever eller situationen på samma 

sätt som till exempel biståndshandläggare, hemtjänstpersonal eller 

anhöriga. Informanterna menar att demensen gör att många äldre också 

snabbt glömmer sina eller andras handlingar och att det därför är svårt att 

höra de äldre och få deras versioner och situationer bekräftade. De minns 

inte vad som hänt, vilket i sig blir ett stort problem för att kunna hjälpa på 

rätt sätt. 

 

Förhållandet mellan offer och förövare kan vara problematiskt menar 

Jönsson (2001) som beskriver fyra olika varianter av familjevåld: våld från 

vuxna hemmaboende barn, en sviktande vårdare, kvinnovåld och slutligen 

våld från en sjuk åldring. Övergrepp definieras enligt Hydle & Johns (i 

Jönsson 2001) som en akt med minst två aktörer där den enes personliga 

gräns kränks av den andre och där offret blir dubbelt utsatt om inte 

förövaren ställs till svars. Det räknas inte som övergrepp om förövaren kan 
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legitimera de handlingar som skadat den äldre personen inför en tredje part 

menar Jönsson (2001) och det ses inte som ett fall för polisen utan det blir 

istället en fråga om förmildrande omständigheter med två offer under 

rådande omständigheter när förövarens arbetsbörda med vårdkrävande 

anhöriga blir dem övermäktiga.   

 

 
5.3.2 Demens  
Ett stort problem är om en make eller maka blir sjuk eller får ett handikapp 

och det mest påfrestande är just demenssjukdom (Berg, 2007). Detta är 

något som alla informanter hade erfarenhet av och menade att det är en 

vanlig situation som de stöter på i sitt arbete. Äldre personer med 

demenssjukdom löper dubbel så stor risk att utsättas för vanvård av 

anhörigvårdare och att vara i beroendeställning är också en stor riskfaktor 

för att utsättas för våld Socialstyrelsen (2013). Det kan vara svårt att förstå 

sjukdomen och det förändrade beteendet hos den anhörige. Situationen 

kan ge upphov till besvikelse, ilska, förtvivlan och en känsla av att inte 

räcka till. Den förlorade “psykiska kontakten” är särskilt besvärlig om den 

anhörige blir aggressiv och elak (Berg, 2007). Det framkom även i studien 

att det är speciellt problematiskt att arbeta med dementa, då de i många fall 

inte ens minns sina handlingar och därför är oförstående till att de skulle ha 

utövat våld. Stina säger: 

… just det här att de är så trötta alltså, för det tror jag man 
måste ändå ha i åtanke. Att leva tillsammans dag ut och dag 
in med en människa som är till exempel dement, det tär ju 
på vilken människa som helst… 
 

Petra säger i sin beskrivning av ett pågående ärende hon har, där hon 

uppger att det skulle kunna vara fråga om psykiskt och eventuellt fysiskt 

våld: 

Men det är ju svårt tycker jag fortfarande om det är liksom, om 
man skulle kunna beteckna det som våld i nära relation för att 
han är ju som sagt var dement… han är ju inte… han är inte 
stor, han är inte... jag upplever honom inte som farlig men hon 
kan ju... och de har varit gifta i sextio år så jag känner att jag 
måste träffa dem fler gånger för att överhuvudtaget kunna 
säga om det är... 

 

Dessa föreställningar som beskrivs i ovanstående citat om ålderdomen 

skulle kunna bekräfta Länsstyrelsens (2012) beskrivning av de fördomar 

som finns om äldre människor, att man är svag när man är äldre och det 

krävs fysisk styrka för att utföra våld. Att våld förekommer hos dementa är 
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inte ett dolt problem menar Erlingsson et al. (2006) utan det kan vara så att 

det är något som samhället inte vill se. En social konstruktion av hur 

ålderdomen kan se ut där stereotypa uppfattningar bidrar till att negligera 

våld hos äldre människor.  

En viss underlåtenhet att se kan anas utifrån informanternas uttalanden. 

Man förklarar att olika kontexter, omständigheter och faktorer, som 

tillexempel demens, kroppsstorlek, långvarig relation eller att man träffat de 

äldre för lite gör att man i vissa fall inte kan avgöra om det ska kunna 

betecknas som våld.  

 

5.3.3 Motivation 
Informanterna framhäver att de inte kan hjälpa den som är våldsutsatt om 

han eller hon inte själv vill. De beskriver att det är ett motivationsarbete där 

det kan vara många turer fram och tillbaka för att till slut få de äldre att ta 

emot hjälp. Våra informanter menar att många äldre har levt i ett 

förhållande där det alltid förekommit våld och därför är det inget som går att 

ändra nu.  

... många äldre, man vill ju liksom inte ja... man är kanske inte lika 
öppen som yngre om det skulle… kan tänka mig det att idag alltså 
om man pratar om kvinnor då som är utsatta så kanske man är 
mera öppen idag som yngre än äldre kvinna, man har liksom blivit... 
man ska inte ta upp det där, man har liksom… man ska inte... man 
ska hålla det där inom... om man inte man har kvar det där gamla 
liksom som är inpräntat i en medan idag förhoppningsvis har man 
blivit så peppad så att man ska inte ta någon skit.                  

   Kerstin 

 

... då kanske inte de känner för att berätta om tjugo, trettio års 
misshandel men då blir det så där påtagligt när den ena personen 
liksom börjat svikta. 

                                                                                                          Petra 

Det Kerstin och Petra beskriver, sett ur ett socialkonstruktionistiskt och 

ålderistiskt perspektiv, är att samhället har förändrats på så vis att vi idag är 

mer jämställda och tillåtande till att låta kvinnan synas och höras. En 

självständighet hos kvinnan idag gör att familjeangelägenheter inte längre 

är ett ansvar som vilar på enbart kvinnan och hon räknas inte längre som 

någon ägodel till mannen, som Berg (2007) beskriver som den uppfattning 

man hade om kvinnan längre tillbaka i tiden. Kvinnans roll är förändrad och 

hos de äldre kan den ålderdomliga synen på henne fortfarande ligga kvar, 

vilket gör det svårare för biståndshandläggarna att komma åt denna 

“privatsak” som ska hållas inom familjen och som man ska klara av själv. 
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För då är det ju svårt, om de har... man ser att det kanske finns ett 
jättebehov av att de behöver hjälp men de vill egentligen bara 
berätta.                                                          
                                                                                        Stina 
Det är ju ett motivationsarbete, det får man lov att säga.                     
                                                     Stina 
 

För den som är drabbad, man vill ju hålla det inom sitt eftersom det 
är en nära relation. 

  Kerstin 

 

Den dominerande uppfattningen om att äldre har negativ självbild om sig 

själva har varit den gängse uppfattningen bland till exempel forskare men 

att den bilden speglar forskarens egen bild av att vara äldre menar 

Andersson (2008). Andersson visar på studier som andra forskare har gjort 

som visar på motsatsen, att äldre inte gärna ser sig själva som äldre utan 

identifierar sig som farmor eller farfar och förklaringen till det kan vara att 

de äldres självbild är positiv och det är en aspekt på ålderism. Detta skulle 

också kunna bidra till att biståndshandläggarnas motivationsarbete 

försvåras genom att den äldre tycker sig ha förmåga att själv lösa sin 

situation, eller inte vill tillstå att det finns problem som kan vara 

åldersrelaterade, utifrån till exempel demens.   

 

5.4 PREVENSIONSARBETE 

5.4.1  Insatser 
Det stöd och skydd som äldre kan erbjudas består av avlastning i form av 

utökad hemtjänst, dagverksamhet eller möjlighet att lämna sin anhörige en 

stund, så kallat drop-in, för att själv kunna få komma ut en stund, ta en 

promenad, uträtta något ärende eller liknande. Flera av informanterna 

menar att de själva kan se att skilsmässa vore det bästa för många äldre 

men menar att de inte kan medla mellan make/maka utan den som är 

utsatt själv måste säga det till sin partner, det måste komma från dem 

själva. 

  

… och ibland så föreslår man ju att de själva kan få åka bort och 
man sätter in en massa hemtjänst och… och ibland är det ju så att 
egentligen så skulle de ju behöva skiljas, det är ju det man kanske 
tycker innerst inne men det är ju hårt att säga det många gånger, 
om inte de säger det själva. För de kanske, man ser att ja… varför 
lever du kvar i det här då? 
                             Stina 
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Det kan man ju tycka ibland när man är på hembesök att en del 
skulle ha gått ifrån varandra för länge sedan.  
                             Stina 

 

Informanterna får ibland ta på sig rollen som kurator även om det 

egentligen inte ingår i deras arbetsuppgifter. De menar även att om de 

äldre inte är starka själva eller har starka anhöriga får de inte rätt hjälp, då 

informanterna ofta vänder sig till anhöriga, till exempel barnen till de äldre 

personerna, vid misstanke om våld. En upplevelse hos informanterna är att 

dessa anhöriga då ofta känner till att våld förekommer men att dessa inte 

vet hur situationen ska hanteras och hur problemet ska lösas på ett bra 

sätt.  

 

5.4.2 Korttidsboende 
Då äldre personer har utsatts för våld och behöver ett akut skyddat boende 

så kan det bli problem. Kvinnojouren är inte tillgänglig för äldre eller 

funktionsnedsatta som behöver särskild hjälp då hemtjänst i kvinnojourens 

lokaler inte är möjligt då kravet är att kvinnorna skall klara sin egen omsorg 

enligt Hopstadius (2014). För de äldre männen finns det heller inget 

alternativ då det inte finns någon motsvarighet till kvinnojour i den aktuella 

kommunen. Då det gäller akut skydd så är det korttidsboende som är 

aktuellt. Ett dilemma är den dubbelroll som informanterna beskriver att de 

har, där de har ett ansvar för den person som behöver hemtjänst och 

samtidigt ska tillmötesgå den person som blir utsatt för våld. Många äldre 

påtalar att de inte längre orkar mer. 

 

… så har det ju hänt många gånger att maka eller make, 
men oftast maka faktiskt som har sagt att: jag orkar inget 
längre. Han får inte komma hem något mer. Och det där kan 
ju vi tycka är så hemskt liksom, gud han får inte komma hem 
till sitt eget hem. Men varför då liksom, det är ju hans hem 
också, vi kan ju inte neka honom det, och då hamnar ju vi 
mitt i ett dilemma. 

           Stina 

 

Informanterna menar att de behöver ta hänsyn till både makes och makas 

behov och det kan vara ett dilemma när de har olika behov och där det 

skulle innebära stora förändringar, som till exempel att en av dem skulle 

behöva flytta då det ibland kan vara svårt att avgöra vilken som ska flytta 

på sig. Det händer att den ene personen lämnar hemmet när den andre 
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kommer tillbaka hem igen från ett korttidsboende. Då har denne hunnit få 

en slags distans till situationen och en möjlighet till att känna efter och ta ett 

beslut. Andra gånger kommer den äldre aldrig hem igen från ett 

korttidsboende utan flyttar till ett särskilt boende istället. Informanterna 

menar att det i vissa situationer är svårt att avgöra vad som är rätt och fel, 

medan det vid andra situationer är mera självklart. Ofta kan man behöva 

lyfta frågan med hemtjänstpersonal och anhöriga.     

 

6. DISKUSSION 

6.1 STUDIENS SLUTSATSER 
I Socialtjänstlagen 5 kap. 11 § kan man läsa att socialnämnden ska verka 

för att den som utsatts för brott och dennes närstående ska få hjälp och 

stöd. Nämnden ska särskilt beakta att kvinnor som av närstående är eller 

har varit utsatta för våld eller andra övergrepp kan behöva hjälp och stöd 

för att förändra situationen. I arbetet med äldre där våld förekommer finns 

svårigheter i att se och upptäcka våld som kan höra ihop med otillräcklig 

utbildning inom området. I stor utsträckning tycks kunskapen vara baserad 

på erfarenheter. Ett uttryckt hinder för att kunna ge hjälp är att det kan få 

konsekvenser för fortsatt arbete, att det ger en negativ utveckling av 

förtroendet i relationen mellan handläggare och klient och att det i sin tur 

gör att möjligheten till vidare insatser försvåras. Detta förklaras med att 

man inte kan ge hjälp om inte klienten vill ta emot hjälp. Beroende på den 

rådande kontexten finner man det också svårt att definiera vad som 

egentligen är våld, då det i denna studie framkommer att våld i nära 

relationer hos äldre, många gånger beror på sjukdom, till exempel demens. 

Informanterna kan inte se något enkelt sätt i att arbeta preventivt med detta 

då de menar att det är komplext, då själva demensen inte går att förebygga 

och därmed inte heller de problem som kan medfölja, som till exempel våld 

eller övergrepp i olika former. Däremot kan man erbjuda olika insatser för 

att avlasta den som utsätts för våld och därmed underlätta situationen men 

inte garantera att de äldre inte utsätts för fortsatt våld. 

  

Informanterna uttrycker att regelbunden utbildning inte ges i ämnet och att 

en stor del av deras kunskap är förvärvad genom egna och kollegors 

erfarenheter. Vidare framhäver informanterna svårigheten i att fråga på ett 

sådant sätt som gör att det inte blir obekvämt. Man måste ha tillräckligt med 

belägg för sina misstankar för att kunna eller våga fråga eftersom det 
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annars blir, som de uttrycker det, ett påhopp. Om frågan tas upp kan det 

förstöra förtroendet i relationen mellan biståndshandläggaren och den 

äldre, oavsett om våld förekommer eller inte och en följd kan enligt 

informanterna bli att den äldre fortsättningsvis inte släpper in personal och 

nekar till att ta emot stöd och hjälp. Detta menar de är ett dilemma då de 

inte vill förstöra den relation som byggts upp, då det är nog påfrestande 

ändå för de äldre att vara beroende av insatser av olika slag och släppa in 

personal i hemmet vid olika tidpunkter på dygnet. Svårigheter finns dels i 

att upptäcka våldet, dels i att ta upp frågan för att den kan vara känslig och 

för att man inte tycker sig ha tillräckligt med belägg. Det är ingenting som 

sker per automatik i ett inledande möte, där annan information och 

broschyrer ges. 

 

Förhållandet mellan offer och förövare kan vara problematiskt menar 

Jönsson (2001) där offret blir dubbelt utsatt om inte förövaren ställs till 

svars. Hos äldre är utsattheten specifik till exempel genom att tecknen kan 

misstas som uttryck för normalt åldrande (Socialstyrelsen, 2015). En 

utsatthet för våld hos de äldre och problematiken för biståndshandläggarna 

att kunna komma åt problemet gör att de äldre blir dubbelt utsatta. Vi tänker 

att rutinerna som biståndshandläggarna har är tydliga men svåra att följa 

på grund av bland annat demensproblematik som framkommit. Man skulle 

behöva förändra arbetet mot de äldre för att göra det mer 

våldsförebyggande och för att få det till en naturlig del i arbetet, att kunna 

och våga ta upp ämnet, utan att behöva känna att man pekar ut någon eller 

dömer någon. Det skulle kunna vara ett stående inslag i den inledande 

grundläggande information som alla äldre ges av biståndshandläggarna. 

Ytterligare en faktor som skulle kunna göra att fler utsatta äldre fångas upp 

är ett samarbete mellan olika instanser vilket idag förekommer endast i 

mindre omfattning. Vår studie gav användbar information som skulle kunna 

uppmärksamma betydelsen av kunskap och utbildning samt visa på det 

faktum att tillräcklig specifik utbildning inom området många gånger saknas 

eller har skett endast vid enstaka tillfällen och inte varit ett återkommande 

inslag. Informationen skulle kunna användas för att förbättra arbetet hos 

biståndshandläggarna när det gäller våld i nära relationer hos äldre, både i 

förebyggande syfte och vid ärenden där den äldre redan är utsatt för våld. 

Utifrån detta anser vi att socialtjänsten uppdrag ej efterlevs då det framgår 

att även om äldre utsätts för brott, som våld är, så legitimeras och 
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osynliggörs våldet vilket i sin tur strider mot Socialtjänstlagen som skall se 

till att skydda de personer som utsätts för brott. Vad är det för skillnad på 

våld när en 80-årig man blir slagen av sin jämnåriga dementa fru jämfört 

med en 40-årig kvinna blir slagen av sin man? Ett slag gör lika ont oavsett 

ålder och situation. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt och ålderistiskt 

perspektiv skulle detta inte varit acceptabelt om det gällt våld mellan två 40-

åringar men om de är 80+ och den ene i behov av vård och är våldsam ses 

situationen annorlunda på. En slags prioritering kan anas där vårdbehovet 

hos den våldsamme går före den utsattes hjälpbehov. 

 

Denna studie visar på att det finns ett stort problem när det gäller äldre och 

våld samt hur man ser på våldet när det gäller äldre. Vår slutsats är att 

våldet måste synliggöras och pratas om samt ses för vad det egentligen är, 

för att det skall kunna upphöra. 

 

6.2 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Eftersom biståndhandläggares arbete valts att undersökas och 

informanterna inte tycker sig ha samma kontakt med eller lika stor insyn 

hos de äldre som till exempel hemtjänstpersonal och distriktssköterskor, 

vore det intressant att undersöka hur även dessa yrkeskategorier arbetar i 

samma ärenden. Informanterna hänvisar till dem och säger att det är dessa 

som träffar de äldre mest och att man har olika roller på så vis att man som 

hemtjänstpersonal kommer närmare de äldre, de äldre anförtror sig åt dem 

på ett annat sätt och de har därför en större möjlighet att komma åt 

problemet, att upptäcka och kunna hjälpa.  

  

Det vore också intressant att studera huruvida en förebyggande insats 

skulle påverka förekomsten av våld. En tanke är att precis som när man 

informerar om annat i inledande möten med de äldre, även tar upp och 

informerar om risken för våld, var man vänder sig vilka insatser som finns 

att tillgå och att uppmärksamma anhörigvåldet i anhörigvård specifikt. Detta 

som en naturlig del, en information som alla får och inget som riktas mot 

någon speciell person. Det skulle kunna göra att frågan inte blir lika svår att 

ta upp, att det inte blir lika tabubelagt samt att motivationsarbetet bland de 

utsatta skulle underlättas. Det anses även medföra en större 

uppmärksamhet, att man skulle fånga upp fler äldre som riskerar bli, eller 

blir, utsatta för våld i nära relationer för att insatser skulle kunna sättas in i 
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ett tidigare skede och arbetet gentemot de äldre skulle bli av högre kvalité 

och därmed även de äldres livssituation. 
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BILAGA 1 INFORMATIONSBREV TILL BISTÅNDSHANDLÄGGARNA 
 
Hej!  
 
Vi vill börja med att tacka er för att ni vill ställa upp på våra intervjuer, det är värdefullt för oss.  
 
Vi är två studenter från socionomprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Under våren 
2015 skriver vi vår C-uppsats som handlar om våld i nära relationer hos äldre. Syftet med 
studien  är att undersöka vilken kunskap och vilka rutiner som biståndshandläggare inom 
vård- och omsorgsförvaltningen har i sitt arbete med äldre, som blivit, eller som de 
misstänker blivit, utsatta för våld i nära relationer. De frågeställningar vi har i vår studie är: 
 

● Vilken kunskap/utbildning har biståndshandläggare inom området våld nära relationer 
hos äldre? 

 
● Hur ser rutinerna ut inom biståndshandläggares arbete med äldre som blivit utsatta, 

eller som de misstänker blivit utsatta, för våld i nära relationer? 
 

● Vilka svårigheter/möjligheter upplever biståndshandläggarna att deras arbete med 
äldre som blivit utsatta, eller som de misstänker blivit utsatta, för våld i nära relationer 
innebär? 

 
● Hur ser biståndshandläggares preventionsarbete ut när det gäller våld i nära 

relationer hos äldre? 
 
För att besvara syftet med vår studie vill vi genomföra intervjuer med er 
biståndshandläggare. De kommer att baseras på en intervjuguide med fokus på 
kunskap/utbildning, rutiner, svårigheter/möjligheter preventionsarbete samt 
avslutningsfrågor. Vi påbörjar intervjuerna v.17 och varje intervju beräknas pågå ca 1 timme. 
De kommer att spelas in för att sedan nedskrivas i text. Allt material kommer förvaras så att 
endast vi har tillgång till det. All personlig data kommer att avidentifieras. 
 
Vi följer förstås de etiska riktlinjer som finns vid samhällsvetenskaplig forskning, vilka innebär 
att det är frivilligt att delta, att ni deltagare om ni ändrar er, kan hoppa av undersökningen, att 
alla uppgifter om personer som medverkar i undersökningen behandlas med största möjliga 
konfidentialitet samt att de enskilda personers uppgifter som samlas in enbart kommer att 
användas för forskningsändamålet och kommer att förstöras då Mittuniversitetet godkänt 
uppsatsen. 
 
Med vänlig hälsning Maria Sjölin och Regina Kvillefors 
 
Maria Sjölin 070-290 81 01 masj1211@student.miun.se 
Regina Kvillefors 070-232 91 28 rekv1200@student.miun.se 
Socionomprogrammet termin 6 Mittuniversitetet i Östersund 
Handledare: Sofie G Karlsson sofie.karlsson@miun.se 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE TILL BISTÅNDSHANDLÄGGARNA 
 
1. Kunskap/utbildning 
 
a. Hur gammal är du? 
b. Vad har du för yrkesutbildning och tidigare arbete? 
c. Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare? 
d. Hur många ärenden ansvarar du för? 
e. Hur ser din kunskap ut om våld i nära relationer och våldsutsatta äldre?  
f. Har du någon erfarenhet av våldsutsatta äldre? 
g. Har du fått någon utbildning om våld i nära relationer (hos äldre)? 
 

2. Rutiner 
 
a. Finns det nedskrivna rutiner för hur arbetet med våldsutsatta äldre ska se ut? 
b. Isåfall hur ser de ut? 
c. Frågar du om det förekommer våld? 
d. Isåfall på vilket sätt frågar du? 
e. Vad gör du om det i ett samtal framkommer att det förekommer våld? 
f. Vet du vad du ska göra om du får kännedom om att det förekommer våld? 
g. Vad gör du om du misstänker våld men inte får det bekräftat? 
h. Har du samarbete med någon annan myndighet angående dessa frågor? 
  
3. Svårigheter/möjligheter 
 
a. Upplever du att det finns några svårigheter när det gäller arbetet med äldre som blivit 

utsatta för våld i nära relationer? 
b.  Har du hänvisat någon vidare? 
c. Upplever du att har möjligheten att hjälpa äldre våldsutsatta? 
d. Upplever du att våld förekommer hos äldre i liten eller stor utsträckning? 

(Vilken typ av våld isåfall?) 
 
4. Preventionsarbete 
 
a. Arbetar ni förebyggande för att minimera risken för att äldre ska utsättas för våld i nära  

relationer? 
b. På vilket sätt isåfall? 
c. Kan ni se att det ger ett positivt resultat?  
 

5. Avslutningsfrågor 
 
a. Finns det något som du vill tillägga eller något som du tycker är viktigt att ha med i  

studie? 
b. Om vi skulle ha ytterligare frågor, får vi kontakta dig i efterhand? 
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BILAGA 3 RUTINER I DEN AKTUELLA KOMMUNEN 
 
Rutiner- Våld i nära relationer 

 

Som handläggare möter man ibland kvinnor och män som utsätts för våld av någon nära 

anhörig. Det är en svår situation att hantera och det är därför viktigt att handläggaren har 

kunskaper och känner trygghet att agera utifrån sin yrkesroll. 

Förhållningssätt 

Våld kan uttryckas på många sätt; fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller försummelse. 

Det är därför vikigt att vara lyhörd för den enskildes behov. Samtidigt är det viktigt att 

försöka förstå vilka barriärer det kan vara för exempelvis kvinnan att lämna mannen, söka 

hjälp samt berätta om svåra upplevelser. Det stöd som ges till dessa individer styrs av den 

individuella situationen. Om läget är akut om det finns ett skyddsbehov för den utsatta ska 

den som fått kännedom om detta agera omedelbart. OBS! om det framkommer att barn far illa 

finns enligt socialtjänstlagen en anmälningsskyldighet för den som får kännedom om detta. 

Anmälan överlämnas till socialförvaltningen. 

Det är vikigt att den som blir utsatt för våld aldrig hänvisas till annan arbetsgrupp eller 

handläggare. Den som personen fått kontakt med ska hjälpa denne att komma rätt. Arbetet 

måste genomsyras av samverkan och kommunikation mellan arbetsgrupper och handläggare. 

Hur agerar jag som handläggare? 

Det är viktigt att våga fråga personen som man misstänker blir utsatt om dennes situation. 

Nedan beskrivs olika scenarion som kan uppstå när man frågar om en person utsatts för våld. 

· Personen medger att våld förekommer; informera om vad det finns för alternativ. 

Exempel är kvinnojour, Centrum mot våld i nära relation, advokat etc. Lägg inte över 

ansvaret på den våldsutsatta personen utan erbjud att följa med till exempelvis 

hälsocentral för läkarundersökning om denne så önskar. Detta kan vara bra för att 

kunna dokumentera inför en eventuell anmälan och skadestånd. 

· Om personen inte vill prata om detta första gången ni möts fortsätt att uppmuntra vid 

nästa tillfälle ni träffas om fortsatt misstanke om våld finns. 

· Om personen förnekar övergreppen så förmedla att du hör vad denne säger men att din 

upplevelse är att något annat har hänt. 

· Om personen bekräftar att de blivit utsatta men inte vill göra något; informera om 

olika alternativ enligt punkt ett. Förklara att du är orolig för personen och fråga vad 

denne vill att du ska göra. 

Om personen vill anmäla misshandeln är det viktigt att ge stöd genom att exempelvis följa 

med till polisen eller be polisen komma hem. 

Känner du som handläggare tveksamheter eller själv vill ha stöd i denna situation så tala med 

din chef 
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Om personen inte vill anmäla men du som handläggare anser att du måste anmäla prata då 

med chefen för biståndsenheten. Var uppriktigt med detta mot den utsatta personen. 

Enhetschefen avgör sedan om polisanmälan ska göras. 

Offentlighets- och sekretesslagen hindrar inte att en uppgift som gäller misstanke om brott 

lämnas till åklagarmyndighet eller polis om straffet för brottet är minst fängelse i ett år. 

 

Dokumentation 

 

Om handläggaren via ”omvägar” får kännedom om att våld förekommer i en relation ska detta 

inte dokumenteras förrän handläggaren själv har pratat med den som berörs. Om exempelvis 

utföraren har pratat med den våldsutsatta om situationen ska utföraren själv dokumentera 

detta. 

Inkomna uppgifter från andra yrkesprofessioner (kuratorer, läkare etc) kan dokumenteras i 

beslutsunderlag och löpande anteckningar så länge uppgifterna kommuniceras med den 

enskilde. Vid orosanmälningar dokumenteras innehållet i anmälan och vilka åtgärder som 

handläggaren har vidtagit. Eventuell utredning inleds efter anmälan om personen i fråga vill 

ansöka om insatser. 

Om handläggaren misstänker att en person blir utsatt för våld och har pratat med den utsatta 

om detta dokumenterar handläggaren samtalet i löpande anteckningar. Notis görs även om 

personen förnekar att våld förekommer. Om det finns anledning att bevilja en utsatt person 

exempelvis en korttidsplats beskrivs situationen i beslutsunderlaget. 

Om misstanke finns att en person med oförmåga att fatta egna beslut blir utsatt för våld och 

ingen företrädare finns ska handläggaren anmäla behov av god man/förvaltare till 

överförmyndaren. Känner sig handläggaren osäker i den typen av situation så rådgör denne 

med chef för biståndsenheten. 

 

Kontaktuppgifter 

 

Nummer som kan vara bra att känna till samt lämna ut till den som blir våldsutsatt. 

Kvinnojouren  

Brottsofferjouren 

Kvinnofridslinjen tel. 020-50 50 50 (nationell stödtelefon, numret är 

gratis och syns ej på telefonräkningen) 

Juridikjouren  tisdagar 18.00 - 21.00 

XXXXXXXXXX erbjuder: 

· Individuella stödsamtal / rådgivning. 

· Trappan-samtal - stödjande och bearbetande samtal för barn och ungdomar som 
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upplevt våld. Du kan ringa själv eller med hjälp av någon vuxen. 

· Konsultationssamtal för yrkesutövare 

 

Vid polisanmälan besök polisstationen eller ring tel. 114 14 

Vid omedelbar fara ring 112 

 
 


