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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att genom en kvalitativ fenomenologisk ansats undersöka hur 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen och socialsekreterare inom relationsvåldsenheter på 

socialtjänsten arbetar med äldre kvinnor utsatta för partnervåld. Syftet är vidare att studera 

yrkesverksammas olika erfarenheter av hur stödet till äldre kvinnor utsatta för partnervåld 

utformas inom respektive enhet. För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor har 

semistrukturerade intervjuer genomförts med sex biståndshandläggare verksamma inom 

äldreomsorgen och tre socialsekreterare som arbetar med relationsvåld på socialtjänsten. 

Genom ett organisationsteoretiskt perspektiv, med centrala begrepp från teorier om 

organisationsstruktur och gräsrotsbyråkrati, har resultatet analyserats för att ge en större 

förståelse för kommunernas utredningar och hur insatser till våldsutsatta äldre kvinnor 

utformas. Det framkommer i studien att intervjupersonerna är verksamma i kommuner där 

arbetet fördelas genom specialiserade enheter för äldre och för våld. Det formella ansvaret för 

utredning och riskbedömning av våldet i undersökta kommuner ligger hos socialtjänstens 

enhet för relationsvåld. Organisationsstrukturens utformning kan påverka utredningsprocessen 

eftersom intervjupersonernas erfarenheter är att denna uppdelning kan ha betydelse för hur 

ärenden inkommer och kan hanteras i kommunerna. Enligt intervjuade biståndshandläggare 

och socialsekreterare är samverkan många gånger en förutsättning för att möjliggöra 

utredning och insatser vid våldsutsatthet. Insatserna är uppdelade mellan enheterna och 

behöver enligt intervjupersonernas erfarenhet ofta anpassas för att kunna vara ett stöd för 

kvinnor som är både äldre och utsatta för våld av en partner. Arbetet mot partnervåld har 

blivit ett aktuellt ämne i socialt arbete under covid-19-pandemin och meningen med denna 

studie är att ge större förståelse för kommunernas utredningsarbete och stödinsatser till äldre 

kvinnor utsatta för partnervåld. 
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Inledning 
Partnervåld är ett ämne som blivit aktuellt under covid-19-pandemin eftersom risken att 

utsättas för våld i hemmet misstänks kunna öka genom restriktioner och social isolering, 

menar Jämställdhetsmyndigheten (2021) som publicerat en rapport om covid-19 och 

våldsutsatthet. I rapporten menar Jämställdhetsmyndigheten (2021) att personer äldre än 70 år 

som tillhör riskgrupp för smitta kan bli dubbelt utsatta av risken för ökat våld. Detta enligt 

rapporten eftersom just denna åldersgrupp i början av pandemin särskilt uppmanades till och i 

hög utsträckning själva valde att stanna hemma och minska sociala kontakter, vilket för 

många äldre resulterat i ytterst få kontakter med utomstående och en längre tids isolering i 

hemmet det senaste året. Jämställdhetsmyndigheten (2021) valde under början av år 2021 att 

göra ett särskilt utskick till Sveriges kommuner för att belysa äldres situation i arbetet mot 

våld och synliggöra den särskilda utsattheten.  

 

Kommunernas arbete mot partnervåld har pågått även innan pandemin och utvecklats genom 

åren. Sedan år 2014 när Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära 

relationer (SOSFS 2014:4) publicerades har utbildningssatsningar och projekt genomförts i 

kommunerna för att stärka arbetet mot våld i nära relationer inom både äldreomsorg och 

socialtjänst (Länsstyrelsen, 2016). När det gäller äldre utsatta för våld i nära relationer menar 

Brottsförebyggande rådet (Brå, 2018) att både kvinnor och män under ålderdomen kan 

utsättas för våld från närstående, men att det är mer vanligt förekommande att äldre kvinnor 

än äldre män utsätts för långvarigt och upprepat partnervåld. I socialtjänstens handbok mot 

våld från Socialstyrelsen (2016) beskrivs äldre kvinnor riskera särskild utsatthet vid våld. Att 

partnervåld drabbar äldre kvinnor har även synliggjorts genom utbildningsmaterial från 

Socialstyrelsen (2014) om äldre kvinnors särskilda sårbarhet.  

 

Under ålderdomen kan det med ökad ålder uppstå behov av stöd och hjälp från omgivningen 

menar Abramsson et al. (2017), som även betonar att äldre inte är en homogen grupp utan 

individer med olika förutsättningar och erfarenheter. Äldre kvinnor kan vara särskilt utsatta 

och sårbara vid våld till följd av nedsatt hälsa, omvårdnadsbehov eller brist på egna resurser, 

men den särskilda sårbarheten kan även bero på strukturella svårigheter att få stödinsatser vid 

våldsutsatthet enligt en kunskapsöversikt från Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK] 

(2016). Forskningen visar även att få äldre våldsutsatta kvinnor söker stöd vid utsatthet för 

våld och många äldre har låg kännedom om stödet som finns att få (McGarry & Simpson, 

2011; Zink et al, 2005). Utifrån den rådande pandemin som kan riskera ökad risk för 

våldsutsatthet kan det anses angeläget att undersöka samhällets stöd till äldre kvinnor utsatta 

för partnervåld och hur insatserna utformas till denna grupp. 
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Problemformulering 
För våldsutsatta äldre kvinnor som söker hjälp från samhället eller försöker bryta upp från 

våldsutsatthet i en relation kan det, förutom de svårigheter som vanligtvis förekommer, även 

finnas försvårande omständigheter som funktionsnedsättning, stigmatisering eller stereotypa 

föreställningar från omgivningen till följd av ålder (NCK, 2016). Det framgår i 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) att kommuner har särskilda åligganden när det gäller stödet 

till äldre personer (5 kap. 4–6 § SoL) och även är ålagda att särskilt beakta kvinnor i stödet till 

våldsutsatta (5 kap. 11 § SoL). Det är även reglerat i 3 kap. 7 § SOSFS 2014:4 att stöd och 

hjälp vid våldsutsatthet bör utformas utifrån bästa tillgängliga kunskap och att särskilda behov 

som följer av bland annat ålder bör beaktas.  

 

Länsstyrelsen (2017) har genom en kartläggning av kommunernas arbete mot våld i nära 

relationer för äldre i Stockholms län uppmärksammat att det finns skillnader mellan 

kommunerna när det gäller huruvida det är socialtjänst eller äldreomsorg som ansvarar för att 

utreda misstänkt våld mot personer över 65 år. Vilken enhet som utreder våldet har även visat 

sig variera beroende på var i organisationen som ärendet inkommer, vilket kan leda till 

osäkerhet hos yrkesverksamma och att våldet inte alltid utreds skyndsamt eller i tillräcklig 

utsträckning (Länsstyrelsen, 2017). Detta kan leda till problem i kommunernas arbete med 

äldre kvinnor utsatta för partnervåld, eftersom de organisatoriska förhållandena kan medföra 

en risk att våldet inte utreds tillräckligt och att stödet kan bli fragmenterat eller otillräckligt. 

För ökad kunskap om kommunernas arbete med äldre kvinnor utsatta för partnervåld är det 

således viktigt att utifrån yrkesverksammas perspektiv belysa hur utredning och stödinsatser 

utformas samt hur stödet som ges kan påverkas av vilken enhet som kvinnorna kommer i 

kontakt med.  

 

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ fenomenologisk ansats undersöka hur 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen och socialsekreterare inom relationsvåldsenheter på 

socialtjänsten arbetar med äldre kvinnor utsatta för partnervåld. Syftet är vidare att studera 

yrkesverksammas olika erfarenheter av hur stödet till äldre kvinnor utsatta för partnervåld 

utformas utifrån respektive kommunal enhet som respondenterna är verksamma i. 

Detta har resulterat i följande frågeställningar: 

- Hur beskriver yrkesverksamma att utredningsprocessen går till i ärenden med äldre 

kvinnor utsatta för partnervåld?  

- Vilka stödinsatser erbjuder kommunerna till äldre kvinnor utsatta för partnervåld?  

- Påverkas utredningsprocessen och stödets utformning, enligt respondenternas 

erfarenhet, av vilken enhet som hanterar ärendet? 
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Avgränsning  

I denna studie har ämnesvalet avgränsats till att genom ett organisatoriskt perspektiv 

undersöka hur biståndshandläggare och socialsekreterare beskriver sina erfarenheter av 

utredning och insatser till kvinnor över 65 år utsatta för partnervåld. Erfarenheterna 

presenteras genom en fenomenologisk ansats, vilket innebär beskrivning av fenomen utifrån 

levda upplevelser och perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44). Studien har avgränsats 

till att omfatta erfarenheter av stödet till äldre kvinnor som beskrivs vara en särskilt utsatt 

grupp enligt Socialstyrelsen (2016). Avgränsning i nära relationer görs också till utsatthet för 

partnervåld, där våldet kan ha förekommit både under längre tid eller uppstått i ålderdomen. 

Vad som avses som våld i denna uppsats avgränsas utifrån Torontodeklarationen som antogs 

World Health organization år 2002 och beskriver våld mot äldre som ”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” (WHO, 2002, s. 3; Saveman, 2010, s. 139). Detta är en bred definition 

av våld som enligt WHO (2002) kan innebära fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld 

samt försummelse.  

 

Disposition 

Denna uppsats är uppbyggd av följande sju avsnitt: inledning, tidigare forskning, 

socialtjänstens lagar och riktlinjer, teoretisk referensram, metod, resultat och analys samt 

avslutande diskussion. I inledningen presenteras bakgrunden till studiens ämne, syfte, 

forskningsfrågor och avgränsning. I avsnittet om tidigare forskning presenteras 

forskningsresultat om äldre kvinnor utsatta för partnervåld samt studier om socialtjänstens och 

äldreomsorgens arbete med äldre våldsutsatta kvinnor. Avsnittet om socialtjänstens lagar och 

riktlinjer syftar till att placera den organisatoriska kontexten i en rättslig ram genom en kort 

presentation av socialtjänstens åligganden. Avsnittet teoretisk referensram presenterar centrala 

begrepp utifrån organisationsteorier om offentlig sektor som organisationsstruktur och 

gräsrotsbyråkrati, följt av en beskrivning av hur dessa teoretiska utgångspunkter kommer att 

användas i analysen. Metodavsnittet redogör för metodval, genomförande och reflektion kring 

studiens tillvägagångssätt, förförståelse, kvalitetsaspekter och etiska överväganden. 

Resultatet, vilket är materialet som framkommit utifrån genomförda intervjuer, presenteras 

genom en analys i avsnittet resultat och analys. Avslutningsvis följer ett diskussionsavsnitt 

som redogör för studiens resultat i relation till den valda teoretiska referensramen, tidigare 

forskning samt metod med implikationer för forskning och praktik. 

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras en redogörelse av tidigare forskning om partnervåld mot äldre 

kvinnor och samhällets stöd vid våldsutsatthet. Forskningen presenteras utifrån följande 

teman; förekomsten av våld, hur partnervåld mot äldre kvinnor kategoriseras i forskningen, att 

upptäcka och utreda våldet, insatser till våldsutsatta, kommunernas arbete samt samverkan 
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mellan äldreomsorg och socialtjänst. Forskningen om stödet till äldre kvinnor är i svensk 

kontext begränsad i vissa avseenden varför rapporter från myndigheter som undersökt 

kommunernas arbete mot våldsutsatta äldre inkluderats som komplement till forskningen i 

detta avsnitt, med medvetenhet om att dessa myndighetsrapporter inte kan betraktas som 

vetenskapligt granskad forskning. Nedan beskrivs tillvägagångssätt vid litteratursökning följt 

av redogörelse av resultat från vald forskning och den egna forskningspositionen i studien. 

 

Sökning av tidigare forskning 

Sökningen av tidigare forskning har syftat till att ge ökad kunskap om tidigare forskning om 

det valda ämnet. För att ge förståelse för vilka aspekter och artiklar som inkluderats i studien 

menar Booth, Papaioannou och Sutton (2016) att det är av vikt att nämna studiens inklusions- 

och exklusionskriterier. Denna uppsats om yrkesverksammas erfarenheter av stödet till 

våldsutsatta äldre kvinnor har som nämnt i inledningen avgränsats stöd vid utsatthet för 

partnervåld, med olika typer av våld inkluderat inom ramen för denna relation. För att 

eftersöka relevant tidigare forskning inom ämnet har sökorden “IPV”, “intimate partner 

violence”, “domestic abuse” och “elder abuse” inkluderats i kombination med “older 

women”. Dessa sökningar har även inkluderat sökorden “interventions”, “support”, “social 

work”, “professionals” och “Sweden” för studier om stödinsatser och arbetet med äldre 

våldsutsatta. Eftersökning av relevant forskning har genomförts i Uppsala 

universitetsbiblioteks söktjänst, vilket innebär sökningar i ett flertal databaser. Därefter har 

referenser som finns i valda relevanta vetenskapliga artiklars referenslistor även använts i 

avsnittet. Inventeringen av tidigare forskning har avgränsats till studier som innefattar kvinnor 

äldre än 60 år publicerade år 2001 eller senare. För att säkerställa vetenskaplig kvalitet i 

artiklarna har sökningar även avgränsats till att endast omfatta artiklar som var vetenskapligt 

granskade. Efter genomgång av tidigare forskning och litteratur har dock även relevanta 

studier och rapporter från svenska myndigheter inkluderats i avsnittet om tidigare forskning, 

trots att dessa inte är vetenskapligt granskade, med anledning av den begränsade forskningen 

på området i en svensk kontext. 

 

Det kan anses vara en begränsning att myndighetsrapporter inkluderats i tidigare forskning, 

eftersom dessa inte är vetenskapligt granskade. Att dessa rapporter är av relevans för 

forskningsfrågan och använder liknande metod som denna, där forskningen inom området är 

begränsad, har motiverat valet att inkludera och redovisa dessa resultat för transparens och 

möjlighet att jämföra resultat. I litteratursökningen användes kombinerade sökord och 

relevanta artiklar återfanns även i andra studiers referenslistor, vilket kan medföra svårigheter 

upprepa sökningen. Kombination av sökord tillämpades trots detta eftersom det enligt 

Bryman (2018) är ett sätt att pröva sig fram för en ökad chans att hitta relevanta studier. 
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Förekomsten av våld mot äldre kvinnor 
Det finns studier som undersökt i vilken utsträckning som våld mot äldre kvinnor förekommer 

i Sverige. Lokala studier har genomförts i Umeå kommun i en studie av Eriksson (2001) för 

Brottsoffermyndigheten och en studie gjordes på Gotland på uppdrag av Region Gotland 

(Kristensen, & Lindell, 2013). Båda studier fann att ungefär 16% av de tillfrågade äldre 

kvinnorna rapporterade att ha utsatts för någon form av våld vid något tillfälle efter att ha fyllt 

65 år. I en nationell befolkningsundersökning om våld och hälsa genomförd av NCK (2014) 

framkommer att 0,7% av kvinnorna mellan 65–74 år rapporterade att de utsatts för sexuellt 

våld under det senaste året. Av kvinnorna i åldern 65–74 år uppgav 1% att de utsatts för 

fysiskt eller hot om fysiskt våld under senaste året och 1,4% av kvinnorna uppgav av de 

utsatts för systematiskt samt upprepat psykiskt våld (NCK, 2014). Utifrån samma 

befolkningsundersökning har Ahnlund et al. (2020, s. 1554) studerat förekomsten av våld mot 

äldre män och kvinnor i åldrarna 60–74 år och det kan i denna ålderskategori förstås att 5,8% 

av kvinnorna uppgav att de varit utsatta för någon form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld 

under det senaste året. Inom detta åldersspann var sexuellt våld mest vanligt förekommande 

menar Ahnlund et al. (2020). 

 

Hur partnervåld mot äldre kvinnor kategoriseras 
I forskningen diskuteras hur partnervåld mot äldre kvinnor tidigare har tolkats vara antingen 

våld mot äldre eller partnervåld, vilket representerar två olika forskningsområden (McGarry, 

Simpson & Hinchliff‐Smith, 2011; Kilbane, 2016; Straka & Montminy, 2006). Penhale 

(2003) menar att bilden av våldet från dessa två perspektiv inom forskningen kan ge olika 

uppfattning och förståelse för våldet men samtidigt kan osynliggöra den äldre utsatta kvinnans 

situation. I forskning om partnervåld och mäns våld mot kvinnor uppmärksammas sällan äldre 

kvinnors situation, samtidigt som forskning om våld mot äldre inte alltid beaktar partnervåldet 

som utövas mot kvinnor menar Straka och Montminy (2006). Genom att se våld mot äldre 

kvinnor som ett problem i ålderdomen menar Straka och Montiminy (2006) vidare att 

våldsformer som försummelse och svårigheter som följer av att vara beroende av andras hjälp 

för att klara sin vardag synliggörs. Om våldet däremot enbart förstås vara en äldrefråga menar 

forskarna vidare att fokus kan förskjutas till kvinnors skörhet eller förstås komma till följd av 

omvårdnadsbehov hos kvinnan eller partner där maktaspekten som annars uppmärksammas 

vid partnervåld förbises. Straka och Montiminy (2006) menar samtidigt att om våldet enbart 

ses som partnervåld tenderar äldre kvinnors specifika situation att hamna i skymundan, 

eftersom äldres utsatthet vid partnervåld kan vara annorlunda än yngre kvinnor.  

 

Det framkommer av flera studier att ålderdom kan präglas av svårigheter med ekonomi, hälsa 

eller mindre sociala nätverk, vilket kan försvåra möjligheten att förändra sin situation vid 

våldsutsatthet (Finfgeld-Connett, 2014; Straka & Montiminy, 2006). Samma forskare 

beskriver hur många äldre kvinnor har låg pension, mindre sociala nätverk, egna psykiska 

eller fysiska besvär som leder till förlust av förmågor och ett behov av andras hjälp. Våld mot 
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äldre kvinnor måste således utifrån forskningen förstås som något annat än antingen våld mot 

äldre eller partnervåld för att kunna förstå äldre kvinnors situation, menar Penhale (2003). 

 

När det gäller hur våldet kan förstås belyser Kilbane (2016) i en studie att partnervåld mot 

äldre kvinnor kan ha pågått under många år eller uppstå under ålderdomen. Partnervåld 

beskrivs enligt denna studie kunna förändras om våldsutövaren drabbas av åldersrelaterade 

sjukdomar som demenssjukdom eller fysisk funktionsnedsättning. Om våldsutövaren 

försvagats till följd av sjukdom menar Kilbane (2016) att situationen kan bli omvänd då äldre 

kvinnor som tidigare blivit utsatta för våld i den omvända situationen istället kan utöva våld. 

Att den våldsutövande partnern drabbas av sjukdom kan enligt Kilbane (2016) även leda till 

att tidigare våldsutsatta kvinnor riskerar att fastna i rollen som anhörigvårdare. Band-

Winterstien och Aiveli (2019) menar att partnervåld mot äldre kvinnor kan uppstå till följd av 

demenssjukdom och att kvinnors upplevelse av situationen kan variera beroende på om våld 

utövats tidigare i relationen eller inte. Forskarna menar att kvinnor som tidigare utsatts för 

våld förstod sjukdomen som en förändring av våldet medan kvinnor som inte upplevt 

partnervåld tidigare såg våldet som ett symtom av sjukdomen. 

 

Att upptäcka och utreda partnervåld mot äldre 

kvinnor 

Flera forskare påtalar att våldsutsatta äldre kvinnor präglas av sin generationstillhörighet och 

hur samhället sett ut under tidigare årtionden innan nuvarande lagstiftning (Tetterton & 

Farsworth, 2011; McGarry & Simpson, 2011; Zink et al, 2005). Dessa forskare menar att den 

allmänna uppfattningen om våld i hemmet och våld inom äktenskap tidigare ansetts vara 

något privat inom familjen som inte talas öppet om och att äldre därför har generellt låg 

kännedom om vilket hjälp som finns att få från samhället vid våldsutsatthet. Många äldre 

kvinnor stannar enligt Finfgeld-Connett (2014) med sin partner och hittar coping-strategier att 

hantera situationen snarare än att be om hjälp att lämna relationen. Många yrkesverksamma 

har tidigare haft uppfattningen att våld inom nära relationer inte förekommer för äldre menar 

McGarry och Simpson (2011). Dessa forskare menar vidare att äldre kvinnor därför kan ha 

svårt att få anpassat stöd i sin situation eftersom yrkesverksamma kan ha svårigheter att 

identifiera våldet och förstå kvinnornas upplevelser. 

 

Kvinnor i relationer där våldet pågått under livet har vittnat om att våldet förändras under 

ålderdomen enligt Finfgeld-Connett (2014), som menar att våldet i ålderdomen i lägre 

utsträckning präglas av fysiskt våld och istället innefattar psykiskt våld i högre utsträckning. 

Yrkesverksamma bör även uppmärksamma att partnervåld mot kvinnor kan präglas av 

sexuellt våld anför Band-Winterstein och Avieli (2021). Fisher och Regan (2006) menar i sin 

studie att yrkesverksamma som arbetar med äldre bör vara uppmärksamma på tecken på olika 

former av våldsutsatthet, som psykiskt och emotionellt våld. Forskare menar att 

yrkesverksamma rutinmässigt bör ställa frågor om våld till alla äldre kvinnor för att fånga upp 
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problematiken av den anledningen att många äldre kvinnor inte söker hjälp på eget bevåg 

(Tetterton & Fansworth, 2011; Saveman, 2010). Det menar även Fisher och Regan (2006) 

som betonar att det är viktigt att prata enskilt med äldre kvinnor för att ställa frågor om våld 

ostört. Finfgeld-Connett (2014) har i sin forskning funnit att det är av vikt att yrkesverksamma 

arbetar stödjande och motivera till förändring i arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor. 

 

Insatser till våldsutsatta äldre kvinnor 

Enligt forskning är vanliga insatser till våldsutsatta kvinnor individuella stödsamtal, 

stödgrupper, skyddade boenden eller korttidsboenden samt telefonlinjer dit kvinnor kan ringa 

(Straka & Montminy, 2006; Weeks et al., 2021). Ekström (2016) menar att socialtjänstens 

stöd till våldsutsatta i Sverige främst är insatser som fokuserar på boende, samtalsstöd samt 

ekonomiskt eller praktiskt stöd. Inom äldreomsorgen är vanliga insatser till våldsutsatta äldre 

att ge information och vägledning eller utökade omsorgsinsatser riktade till både den enskilde 

och anhöriga samt hjälp i ansökan om god man eller förvaltare enligt vad som framkommer i 

en rapport av Länsstyrelsen (2016).  

 

För äldre kvinnor kan partnervåld påverka livet på en rad olika sätt; genom långvarigt trauma 

och psykisk ohälsa med depression eller ångest (McGarry, Simpson & Hinchliff‐Smith, 

2011). Det fanns samband mellan kvinnornas rapporterade utsatthet för våld och faktorer som 

ekonomiska svårigheter, symtom av PTSD, lågt förtroende för andra samt att inte ha någon att 

prata med (Ahnlund et al., 2020). Detta menar Ahnlund et al (2020) kan vara av vikt för 

yrkesverksamma inom vården och socialtjänst att uppmärksamma vid utformning av 

stödinsatser och hjälp till utsatta äldre kvinnor eftersom det sociala stödet utifrån detta blir 

värdefullt vid våldsutsatthet. Det är av vikt att stödgrupper för våldsutsatta inkluderar äldres 

erfarenheter utifrån deras generationstillhörighet och upplevelser under livsloppet, särskilt om 

det förekommer stödgrupper med deltagare i olika åldrar menar Weeks et al (2021). Våldet 

mot äldre kvinnor kan ha pågått i många år, även innan ålderdomen, varför insatserna bör utgå 

från att äldre kvinnor kan behöva hjälp att nå acceptans över att våldet kan ha pågått under en 

stor del av livsloppet (Band-Winterstein & Avieli, 2021). 

 

Saveman (2010) framhåller att riskindikationer för våld kan vara att den äldre har ett stort 

omsorgsbehov och om anhörigvårdare har egna besvär som missbruk eller psykisk ohälsa. 

Risken för våld menar Saveman (2010) vidare kan öka i en konfliktfylld och ansträngd 

relation om det inte i dessa situationer inte finns tillräckligt stöd att få, varför det är viktigt att 

det finns flera typer av insatser i situationen. Fischer och Regan (2006) anför vidare att många 

som arbetar inom äldreomsorgen tenderar att se på våldet som en konsekvens av en ansträngd 

vårdrelation, vilket resulterar i att insatser som ges fokuserar på omvårdnad och inkluderar 

inte insatser för våldsutsatthet. Om våldsutövaren har en demenssjukdom kan det vara av vikt 

att yrkesverksamma frågar om tidigare erfarenheter av partnervåld för att kunna ge rätt 

insatser, eftersom kvinnor med erfarenheter av våld kan ha andra behov av stöd som anhörig i 
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situationen med större svårigheter att fortsätta vårda den demenssjuka partnern, menar Band-

Winterstein och Avieli (2019). En annan aspekt när det gäller insatser till äldre våldsutsatta är 

svårighet att få tillgång till skyddade boenden eftersom dessa inte alltid är tillgängliga eller 

framkomliga för personer med funktionsnedsättningar samt att det inte finns personal på 

boenden om den våldsutsatta har behov av stöd (LeBlanc & Weeks, 2013). 

 

Kommuners arbete med våldsutsatta kvinnor 
Ekström (2016) har i sin avhandling skrivit om socialtjänstens roll i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor. Socialtjänsten beskrivs i avhandlingen ha gått från en helhetssyn på sociala problem 

till ett mer uppdelat och specialiserat arbete utifrån olika grupper med särskilda bestämmelser 

som specificeras i lagstiftningen i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Det framkommer i 

avhandlingen att äldre har varit en särskild grupp inom socialtjänsten sedan länge, men även 

våldsutsatta kvinnor har numera inkluderats som en grupp med särskilda bestämmelser i 

lagstiftningen. Att stödet inom socialtjänsten har specialiserats kan påverka vilket stöd som 

våldsutsatta kvinnor erbjuds och att stödet kan bli fragmenterat eftersom det blir flera enheter 

som ger stöd framhåller Ekström (2016). Det framkommer vidare att ett problem kan vara 

brist på adekvata insatser där stöd inte erbjuds om insatser saknas. En annan svårighet som 

framkommer i avhandlingen är att det inte alltid finns möjlighet för socialtjänsten att erbjuda 

samtalsstöd eller behandling samt att det är brist på bostäder. Enligt Ekström (2016) är 

yrkesverksammas handlingsutrymme och tolkningar avgörande för vilket stöd som erbjuds 

den som kommer i kontakt med socialtjänsten, där det kan finnas skillnader i vilka krav som 

ställs på enskilda för att få stöd. Inom socialtjänsten är det därför viktigt med gemensam syn 

på våldet och kunskap inom verksamheterna för att ge lika stöd till våldsutsatta och kunna 

samverka inom organisationen menar Ekström (2016). 

 

Helmersson (2017) beskriver i sin avhandling att socialtjänstens arbete med våld har 

förändrats när kommuner skapat specialenheter som arbetar med våldet och kvinnojourer 

börjat arbeta på uppdrag av socialtjänsten. Arbetet inom socialtjänstens specialenheter 

tenderar att bli mer professionaliserat med fokus på behandling och kan präglas av en 

föreställning om resursstarka kvinnor som mer “behandlingsbara”, varför resursstarka kvinnor 

kan bli prioriterade. Kvinnor mer mindre resurser har svårare att få tillträde till enhetens stöd, 

kan bli exkluderade eller få vänta längre på insatser (Helmersson, 2017). Specialisering inom 

socialtjänsten kan även vara en tillgång menar Länsstyrelsen (2016), eftersom personal inom 

äldreomsorgen kan vända sig för rådgivning och stöd i sitt eget arbete med våldsutsatta samt 

att specialenheter arbetar direkt med äldre våldsutsatta kvinnor. 

 

Inom äldreomsorgen har arbetet mot våld i nära relationer utvecklats på senare år. 

Hjalmarsson (2015) gjorde en uppföljning av ett projekt som genomfördes av Region Gotland 

för att stärka kommunens arbete mot våld i nära relationer. Rapporten beskriver hur arbetet 

mot våld i nära relationer på organisatorisk nivå utvecklats inom kommunens verksamheter 
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för äldre och funktionsnedsatta under år 2010–2013. Förändringarna innebar utbildning för 

personal inom verksamheterna, utsedda nyckelpersoner i verksamheten som fått extra 

utbildning för att kunna stötta kollegor i ärenden och en förändring av organisationen gjordes 

för att stärka arbetet mellan förvaltningar. Detta resulterade i en upplevd ökad medvetenhet 

hos yrkesverksamma, bättre fungerande samverkan i organisationen och att fler ärenden där 

äldre var utsatta för våld upptäcktes. Det framkommer i rapporten att det saknas kunskap om 

konkreta effekter av förändringarna, hur våldsutsatta äldre upplever stödet samt hur arbetet 

har fortskridit efter projektets slut (Hjalmarsson, 2015). 

 

Länsstyrelsen (2016) gjorde en utvärdering av en utbildningssatsning av arbetet mot våld i 

nära relationer inom äldreomsorgen i Stockholms län. I rapporten presenteras en beskrivning 

av kommunernas arbete med äldre våldsutsatta utifrån intervjuer med yrkesverksamma. Det 

som framkommer av rapporten är att det fanns skillnader mellan kommuner om och hur 

riskbedömningar gjordes, vilka bedömningsinstrument som användes och om frågor ställdes 

rutinmässigt till alla äldre eller inte. Yrkesverksamma inom äldreomsorg menade att en stor 

svårighet i arbetet är att upptäcka våldet och att det många gånger upptäcks genom 

“magkänsla”, även om det förekommer anmälningar från utomstående organisationer och 

myndigheter. Att utreda våld menade biståndshandläggare i rapporten var något som var 

annorlunda än att utreda traditionella insatser inom äldreomsorgen, där det är vanligt med 

insatser som hemtjänst. Omsorgsinsatser utreds ofta i snabb takt då behovet av insatser kan 

vara skyndsamt, medan utredningar om våld ofta upplevdes vara en längre process som 

fokuserar mer kring motivation och att vinna förtroende. Handläggarna upplevde en tidspress 

i arbetet där utredningar kring våld ibland tog lång tid och ett arbetssätt som det inte fanns 

utrymme för tidsmässigt (Länsstyrelsen, 2016). Detta gäller även vid frågor om våldet, där 

den äldre kvinnan bör vara ensam i mötet med handläggare, vilket inte alltid i fallet i arbetet 

med äldre eftersom anhöriga deltar i många möten (Länsstyrelsen, 2016). 

 

Samverkan mellan socialtjänst och äldreomsorg  
McGarry & Simpson (2011) belyser att arbetet med våld mot äldre kvinnor och stödinsatserna 

behöver struktureras utifrån ett organisatoriskt och politiskt perspektiv för att kvinnor ska 

kunna få hjälp från olika insatser utifrån ett helhetsperspektiv i organisationen. McGarry, 

Simpson och Hinchliff-Smith (2011) menar att samverkan måste finnas mellan 

yrkesverksamma som arbetar med partnervåld och yrkesverksamma som arbetar med äldre för 

att kunna identifiera våldet och ge tillräckligt stöd. Det behövs en förståelse för utsatta 

kvinnors upplevelser och behov i situationen samt en organisation med tillgängliga 

stödinsatser som passar våldsutsatta äldre kvinnors behov (McGarry Simpson & Hinchcliff-

Smith, 2011; McGarry & Simpson, 2011). Eftersom våld mot äldre kvinnor är ett komplext 

problem är det viktigt att det finns samverkan mellan olika aktörer både inom kommunen och 

med andra för att tillgodose behoven av stöd. Saveman (2010) menar att tvärprofessionellt 

arbete är nödvändigt vid arbete med äldre våldsutsatta där både hälso- och sjukvård, polis och 

socialtjänst behöver hjälpas åt för att kunna stötta dessa kvinnor. 
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Kilbane (2016) har intervjuat två olika kategorier av yrkesverksamma i USA; personer som 

arbetar med äldre och personer som arbetar mot partnervåld. Uppfattningen utifrån denna 

forskning var att äldre utsatta för partnervåld har behov av stödinsatser från båda 

verksamheter för att få stöd utifrån ett helhetsperspektiv. Yrkesverksamma som kunde komma 

i kontakt med målgruppen hade inte alltid uppfattning om vad den andra gruppen av 

yrkesverksamma kunde vara behjälpliga med varför barriärer för samverkan uppstod menar 

forskarna. I studien påtalas vikten av bra ledning i organisationen. Hur ansvarsfördelningen 

mellan socialtjänst och äldreomsorg ser ut i en svensk kontext menar Länsstyrelsen (2016; 

2017) är olika mellan kommunerna. Hur samverkan ser ut kan bero på ärendets karaktär där 

ärenden ibland lämnas över från äldreomsorg till socialtjänst och eller om samverkan ska ske 

(Länsstyrelsen, 2016). Enligt Fischer och Regan (2006) är det viktigt att verksamheterna för 

partnervåld och äldreomsorg har insyn i varandras arbete och kan samarbeta eftersom en 

åldrande befolkning medför en större andel äldre personer varför partnervåld mot äldre 

förväntas bli ett mer vanligt förekommande problem i samhället. 

 

Egen forskningsposition 
Det finns forskare som undersökt det sociala arbetets utformning av stödet till äldre 

våldsutsatta kvinnor utifrån yrkesverksammas perspektiv inom relationsvåld och äldreomsorg. 

Det kan dock utifrån genomgång av tidigare studier identifieras en kunskapslucka inom 

forskningen om arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor i en svensk kontext, främst avseende 

stödets utformning inom äldreomsorgen och socialtjänstens stöd till äldre våldsutsatta 

kvinnor. Likartade studier med syfte att undersöka yrkesverksammas olika erfarenheter av 

våldsutsatta äldre för ökad kunskap om kommunernas arbete i en svensk kontext är 

publicerade av Länsstyrelsen i Stockholm år 2016. Det som motiverar forskningsfrågan i den 

här studien är att utbildningssatsningarnas utvärdering genomföres år 2015 och det sedan dess 

passerat 6 år samtidigt som pandemin kan ha påverkat både kommunernas arbetssätt och 

möjligheten att nå våldsutsatta äldre kvinnor. Denna undersökning begränsas av metodvalet, 

som genom en kvalitativ ansats med få respondenter minskar studiens allmängiltighet i 

relation till tidigare forskning. 

 

Socialtjänstens lagstiftning och riktlinjer 
Detta avsnitt syftar till att ge en inblick i kommunernas åligganden enligt gällande lagstiftning 

och regelverk för att skapa en större förståelse för ansvaret samt arbetssättet som 

biståndshandläggare och socialsekreterare har i sitt arbete. Avsnittet består av bestämmelser 

utifrån socialtjänstlagen (SFS 2001:453), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

våld i nära relationer (SOSFS 2014:4), Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) samt 

utbildningsmaterial från Socialstyrelsen. Det finns fler lagar och riktlinjer som reglerar arbetet 

i socialtjänsten, men dessa som presenteras nedan anses ha relevans i arbetet specifikt med 

äldre våldsutsatta kvinnor. 
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Kommunernas arbete med våldsutsatta äldre kvinnor regleras i socialtjänstlagen (SFS 

2001:453), som styr kommunens arbete till stor del, där det framgår att socialtjänsten enligt 

portalparagrafen 1 kap. 1 § SoL ska främja jämlikhet samt ekonomisk och social trygghet. 

Insatserna som ges ska bygga på självbestämmande och integritet. Arbetet med äldre kvinnor 

utsatta för partnervåld kan förstås utifrån socialtjänstlagens bestämmelse om särskilda 

grupper. Kommunerna har särskilda bestämmelser att enligt 5 kap. 4 § SoL ge insatser till 

äldre för möjlighet att bo under trygga förhållanden, leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande. När det gäller behov av hjälp och stöd vid våldsutsatthet ska våldsutsatta 

kvinnor som brottsoffer enligt 5 kap. 11 § SoL särskilt beaktas. Arbetet med våldsutsatta bör 

även utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, 

SOSFS 2014:4, där det framkommer att det ska fastställas var i organisationen som våldet ska 

utredas med rutiner för hur arbetet ska genomföras och hur samverkan ska gå till. 

 

Samverkan mellan olika verksamheter som arbetar med stöd till äldre kvinnor utsatta för 

partnervåld påverkas av sekretessbestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL, SFS 

2009:400). Sekretess gäller inom socialtjänsten, om uppgifter inte kan röjas utan att den 

enskilde eller någon närstående lider men, enligt 26 kap. 1 § OSL. Det framgår av 8 kap. 2 § 

OSL att sekretess även gäller mellan olika verksamhetsgrenar inom socialtjänsten när dessa 

kan betraktas som självständiga i förhållande till varandra. Sekretess kan enligt 12 kap. 2 § 

OSL hävas om den enskilde samtycker till att uppgifter lämnas vidare. Dessa lagrum behöver 

således beaktas i samverkan både inom kommunen och med andra aktörer. 

 

Av utbildningsmaterial om arbetet med äldre våldsutsatta kvinnor från Socialstyrelsen (2014) 

framgår att utredningar om våld ska syfta till att utreda behovet av stöd som kommer till följd 

av våldet för den utsatta kvinnan. Det är enligt utbildningsmaterialet viktigt i utredningen 

beakta äldre kvinnors utsatthet och beroende av andra både till följd av omsorgsbehov eller i 

relation till den som utövar våldet. I utredningsarbetet kan standardiserade 

bedömningsmetoder eller kliniska checklistor som FREDA användas för att göra 

riskbedömningar. Socialstyrelsen menar att utredning av andra stödinsatser bör även ses över 

för en helhetsbild av kvinnans situation. Vidare framkommer det av utbildningsmaterialet att 

insatser bör bedömas både akut och långsiktigt vilket beskrivs som följande. Akuta insatser 

kan avse tillfälligt eller skyddat boende, ekonomiskt bistånd samt kontakt med polis eller 

sjukvård. Behovet av långvariga insatser kan avse boende, ekonomi och andra kontakter för 

stödsamtal eller skyddade personuppgifter. Insatserna är frivilliga, men det är av vikt att 

informera kvinnor om det stöd som finns, fortsätta motivera till stöd och dokumentera det som 

framkommer även om den äldre kvinnan inte vill ha stöd (Socialstyrelsen, 2014). 
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Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som består av centrala begrepp utifrån 

två teoretiska perspektiv inom organisationsteori; organisationsstruktur i offentliga 

organisationer och gräsrotsbyråkrati. De centrala begrepp som har använts är: 

organisationsstruktur, mål, rutiner, specialisering och samordning från teorier om 

organisationsstruktur samt handlingsutrymme och bedömning som är centrala begrepp inom 

gräsrotsbyråkrati. Just dessa teorier och begrepp valdes utifrån framträdande koder och teman 

i studiens insamlade material, vilket Szklarski (2019, s. 152) beskriver som ett induktivt 

förhållningssätt i valet av teori. Organisationsteoretiska begrepp är av relevans för att kunna 

ge en fördjupad förståelse för yrkesverksammas beskrivningar av den offentliga sektorns 

åligganden och handlingsutrymmet i relationen till äldre kvinnor utsatta för partnervåld. Valet 

av teoretisk referensram gjordes med medvetenhet om att forskningsämnet hade kunnat 

analyseras med andra teoretiska perspektiv; exempelvis gerontologiska begrepp, teorier om 

våld eller genom ett intersektionellt perspektiv. Nedan presenteras valda perspektiv följt av en 

redogörelse för begreppens användbarhet i avsnittet om resultat och analys. 

 

Organisationsstruktur 

Organisationsteori är ett brett ämne som kan ge förståelse för organisationers uppbyggnad och 

funktioner. Det finns olika definitioner av organisationer, men utifrån Alvehus och Jensen 

(2019, s. 16) kan det förstås att organisationer består av aktörer som tillsammans arbetar för 

att nå gemensamma mål. Valet av begrepp inom organisationsteorin i denna studie har 

avgränsats till att utgå från teorier om organisationsstrukturer i offentlig sektor. Offentliga 

organisationers uppdrag menar Christensen (2005, s. 17) är att utföra uppgifter för att nå mål 

som är viktiga i samhället där arbetet styrs av lagar och regelverk, med en politiskt vald 

ledning. Organisationsstrukturen är en avgörande faktor för hur uppgifter utförs och fördelas i 

organisationen enligt Christensen (2005, s. 33) som beskriver vidare: Organisationers struktur 

är ofta uppbyggda av enheter och underenheter som kan vara uppdelade och samordnade på 

olika sätt, bestående av ett antal positioner eller formella roller. Arbetet inom organisationen 

fördelas till olika enheter och präglas av rutiner (Christensen, 2005, s. 41). Alvehus och 

Jensen (2019, s. 37) beskriver att rutiner är centrala i arbetet inom organisationen för en 

modern och fungerande arbetsdelning. Rutiner beskrivs kunna upprätthållas genom dokument 

med beskrivning av hur arbetsprocessen ska gå till eller genom handlingar och förväntningar 

på hur arbetet ska utföras. 

 

Christensen (2005, s. 36) beskriver att det i offentliga organisationers struktur kan förekomma 

specialisering av arbetet som kan genomföras på olika sätt. Specialisering menar Jacobsen och 

Thorsvik (2014, s. 60) handlar om att fördela arbetsuppgifter genom en avgränsning som 

möjliggör att medarbetare inom organisationen ska kunna fokusera och bli bättre på den 

avgränsade kompetensområdet. Specialisering menar Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 60) 

vidare är en viktig faktor för att främja produktivitet och effektivitet genom att ta vara på 

medarbetarnas kunskap. Specialisering leder ofta till att arbetet delas upp och således behöver 
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samordnas Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 62) som därför belyser samordning mellan och 

inom enheter som centralt i organisationen. För att koordinera samordningen är det av vikt att 

det finns rutiner för hur detta ska gå till och bestämmelser om vem som har befogenhet att 

fatta beslut inom organisationsstrukturen (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 63). Det finns ofta i 

organisationer, enligt Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 61), en drivkraft mot av arbetsdelning 

och specialisering i allt högre utsträckning, med önskan om att kunna bli ännu bättre och 

effektiv inom det specialiserade området. En allt för uppdelad organisation menar Jacobsen 

och Thorsvik (2014, s. 61) tenderar att bli uppsplittrad och fragmenterad, med större 

svårigheter att koordinera arbetet mellan olika enheter och avdelningar. 

 

Gräsrotsbyråkrati 
Enligt Lipsky (2010, s. 3), som skapat teorier om gräsrotsbyråkrati, avser begreppet 

gräsrotsbyråkrater de tjänstemän inom offentlig sektor som arbetar nära med individer och 

klienter genom ett byråkratiskt förhållningssätt. Detta menar Lipsky inte gäller alla tjänstemän 

utan exempelvis socialarbetare som vanligtvis är verksamma inom lägre skikt i den offentliga 

organisationshierarkin och arbetar i direktkontakt med klienter. Centralt i teorier om 

gräsrotsbyråkrati är enligt Lipsky möjligheten att fatta beslut eller göra bedömningar kring 

enskilda personer utifrån rådande lagar och politiska riktlinjer där gräsrotsbyråkrater i 

yrkesrollen har ett handlingsutrymme. Handlingsutrymmet innebär enligt Johansson (2007, s. 

44) en möjlighet att i viss mån anpassa beslutsfattandet eftersom riktlinjer och lagar som ska 

beaktas ofta är generella och inte individanpassade. Handlingsutrymmet ger möjlighet till att 

anpassa insatser, men kan även påverkas av intressekonflikter, vilket kan uppstå till följd av 

begränsade resurser eller krav på effektivisering i organisationen (Lipsky, 2010, s. 4). 

 

Johansson (2007, s. 44) menar att gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme gäller det egna 

arbetets utformning, där byråkraten samtidigt har en begränsad bestämmanderätt i 

organisationen. Det Johansson beskriver är att gräsrotsbyråkratens möjlighet till tolkning och 

bedömning vid beslut gäller i enlighet med den delegation som tilldelats, vilket kan styra hur 

riktlinjer och lagar tillämpas i arbetet med klienter. Detta ställer krav på gräsrotsbyråkratens 

bedömningsförmåga som i sitt arbete förhåller sig mellan organisationens riktlinjer och 

klientcentrerat arbete, där byråkratens sunda förnuft och improvisationsförmåga kan påverka 

arbetet (Johansson, 2007, s. 44). Johansson (2007, s. 55) menar vidare att gräsrotsbyråkrater i 

en specialiserad organisation möter individer som är komplexa och inom organisationens 

ramar behöver göra bedömning över vilka av egenskaper eller behov som är relevanta för 

verksamhetens avgränsade område. Lipsky (2010, s. 237) beskriver att gräsrotsbyråkraternas 

arbete präglas av att ge stöd och göra bedömningar utifrån hur individer passar offentliga 

organisationers lagar och praxis. 

 



18 
 

Teoriernas användbarhet i studien 
Den teoretiska ramen används som ett verktyg i analysen för att ge en ökad förståelse av 

biståndshandläggares och socialsekreterares erfarenheter av arbetet i den organisatoriska 

kontexten. Centrala begrepp utifrån teorier om organisationsstruktur som mål, rutiner, 

specialisering och samordning kan öka förståelsen för hur stödet till våldsutsatta äldre enligt 

respondenternas erfarenheter kan påverkas av kommunernas organisation. Det insamlade 

datamaterialet har även analyserats genom begreppen handlingsutrymme och bedömning från 

gräsrotsbyråkrati för att belysa och tolka respondenternas erfarenheter av rollen mellan 

organisationen och våldsutsatta äldre kvinnor, där arbetet styrs utifrån socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) som är en ramlag med utrymme för tolkning. Dessa perspektiv används 

tillsammans för att möjliggöra en jämförelse mellan biståndshandläggarens och 

socialsekreterares erfarenheter av stödet till våldsutsatta äldre kvinnor utifrån olika yrkesroller 

inom kommunernas organisationer. 

 

Metod 
I detta avsnitt presenteras metodvalet följt av en redogörelse för tillvägagångssätt vid urval 

och genomförande av intervjuer samt analysmetod. Avslutningsvis diskuteras förförståelse, 

validitet och reliabilitet, metoddiskussion samt etiska överväganden.  

 

Metodval 
Syfte och forskningsfrågor har i denna studie varit utgångspunkten vid valet av metodologiska 

tillvägagångssätt. Mot bakgrund av studiens syfte att undersöka biståndshandläggares och 

socialsekreterares erfarenheter av arbetet med äldre våldsutsatta kvinnor valdes en kvalitativ 

ansats och metod. Kvalitativ forskning innebär enligt Bryman (2018, s. 488) att lägga större 

vikt vid förståelse av respondentens sociala verklighet än vid datainsamling som representerar 

populationer. Metodval vid insamling av data och analys av materialet präglades av ett 

fenomenologiskt förhållningssätt för att förstå erfarenheter av företeelsen stöd till våldsutsatta 

äldre kvinnor. Fenomenologi är en kvalitativ forskningsansats där det centrala enligt Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 44) är att förstå sociala fenomen utifrån beskrivningar av människors 

egna perspektiv och upplevelser av sin livsvärld.  

 

För att samla in kvalitativa data i denna studie valdes semistrukturerade intervjuer som metod. 

Semistrukturerade intervjuer, menar Kvale och Brinkmann (2014, s. 45), kan ge förståelse för 

förutbestämda teman utifrån flexibla frågor som ger utrymme för beskrivning av upplevelser 

med det transkriberade materialet som föremål för analys. Intervjuerna genomförs genom att 

använda en intervjuguide som avhandlas vid intervjutillfället, men med en flexibel 

ordningsföljd och utrymme för uppföljning av intervjupersonernas svar enligt Bryman (2018, 

s. 563). Detta förhållningssätt och metodval ansågs lämpligt i studien eftersom intervjuer på 
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ett bra sätt kan antas belysa yrkesverksammas erfarenheter och upplevelser av hur stödet 

utformas till äldre våldsutsatta kvinnor. 

 

Urval 
Utifrån studiens syfte har biståndshandläggare och socialsekreterare ansetts vara relevanta att 

intervjua, eftersom dessa yrkeskategorier kan vara ansvariga för utredning av våld och 

insatser till våldsutsatta äldre kvinnor. Urvalet av intervjupersoner har skett genom ett 

målstyrt urval, vilket Bryman (2018, s. 498) beskriver som ett strategiskt sätt att utifrån 

forskningsfrågor välja ut relevanta deltagare. För att nå yrkesverksamma med erfarenheter av 

arbete med partnervåld mot äldre kvinnor som skulle kunna tänkas medverka i studien 

kontaktades enhetschefer för biståndshandläggare inom äldreomsorg och relationsvåldsteam 

inom socialförvaltningar med en förfrågan om deltagande. Valda chefer kontaktades via e-

post tillsammans med ett bifogat informationsbrev (se bilaga 1). I informationsbrevet 

presenterades studiens syfte och kort information om medverkan med kontaktuppgifter för 

intresseanmälan. Totalt kontaktades 24 kommuner inom Stockholms län, inklusive 4 olika 

stadsdelsförvaltningar, med resultatet att få enhetschefer återkopplade och få deltagare visade 

intresse för deltagande. Därefter kontaktades därför ytterligare fem kommuner i Sörmland och 

fyra kommuner i Västmanland med förfrågan om att delta, vilket gav större resultat. Totalt 

sändes förfrågan till enhetschefer i 33 olika kommuner. Av dessa meddelade chefer i 12 

kommuner att de valt att vidarebefordra informationen vidare till sina medarbetare, 5 

kommuner avböjde förfrågan, medan chefer i resterande 16 kommuner inte återkopplade.  

 

Genom denna respondentrekrytering kan det sägas ha tillämpats ett bekvämlighetsurval som 

urvalsmetod, vilket är ett urval baserat på att deltagarna enligt Bryman (2018, s. 243) finns 

tillgängliga för forskaren. Intervjuer genomfördes med personer som själva tog kontakt vid 

intresse av att delta. Sammanlagt valde nio yrkesverksamma att delta i studien, varav tre 

personer arbetade med relationsvåld på socialtjänsten och sex personer var eller hade varit 

verksamma biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Genom detta tillvägagångssätt vid 

urvalsprocessen kan det antas att deltagandet i intervjuerna har varit frivilligt eftersom 

intervjupersonerna själva tagit kontakt efter att ha tagit del av informationsbrevet som 

skickades ut. En begränsning i studiens urvalsprocess var svårigheten att komma i kontakt 

med deltagare och den låga svarsfrekvensen från chefer som medför svårigheter att uppskatta 

bortfallet av antalet biståndshandläggare och socialsekreterare i studien.  

  

Genomförande 
Datainsamlingen i studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. Legard, Keegan 

och Ward (2003) beskriver hur semistrukturerade intervjuer är strukturerade genom en 

förutbestämd intervjuguide innehållandes relevanta teman och frågor om forskningsämnet, 

men med möjlighet till flexibilitet i frågornas ordningsföljd och utrymme för uppföljning av 

intervjupersonens svar. Vid samtliga intervjutillfällen i denna studie användes en 
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intervjuguide (se bilaga 2) som respondenterna fick ta del av ett par dagar innan. Denna 

sändes via e-post i samband med att respondenterna visade intresse för deltagande, vilket ofta 

sammanföll med att intervjutillfället bokades in. Intervjuguiden är uppbyggd med frågor som 

baserats på tre teman; introduktionsfrågor, utreda våldet och insatser till våldsutsatta kvinnor. 

Bryman (2018, s. 563) menar att intervjupersonens uppfattning eller tolkning av vad som 

anses vara viktigt att besvara vid frågorna är det centrala. Intervjutillfällena har därför utgått 

från intervjuguiden för att möjliggöra datainsamling inom valda teman, men frågorna har även 

utgått från intervjupersonernas perspektiv med variation avseende frågornas ordningsföljd och 

hur svaren följts upp. Genom detta tillvägagångssätt har inte intervjuguiden efterföljts strängt, 

utan har främst utgått från intervjupersonens perspektiv och erfarenheter för att möjliggöra 

oförutsedda svar och synsätt på forskningsämnet. 

 

Legard, Keegan och Ward (2003) menar att det kan vara värdefullt att spela in intervjuer för 

att fånga samtalet och intervjupersonens utsago i sin helhet, i jämförelse med att enbart föra 

anteckningar vilket kan ändra data och språk. Bryman (2018, s. 578) menar att det är av vikt 

att spela in intervjuer för att kunna koncentrera sig på och uppmärksamma det 

intervjupersonen säger, ställa följdfrågor och följa upp viktiga aspekter. Samtliga 

intervjupersoner lämnade muntligt samtycke vid intervjutillfället till att intervjun spelades in 

via mobiltelefon. Genom ljudinspelning kunde intervjuerna genomföras utan distraktion, med 

mer uppmärksamhet på uppföljande frågor och den information som framkom. Inspelningarna 

har möjliggjort att samtal kunde transkriberas i sin helhet och underlättade en detaljerad 

analys av materialet. Intervjuerna pågick i ungefär 30–45 minuter och genomfördes vid olika 

dagar, vilket möjliggjort utrymme för reflektion, transkribering och genomläsning av 

materialet mellan intervjutillfällena. 

 

Utifrån rådande förhållanden under pandemin har intervjuer genomförts digitalt via 

webbmötestjänsten Zoom. Morris (2015) menar att det är idealt att intervjuer sker genom 

personlig närvaro, men att digitala intervjuer genom telefon- eller videomöte är ett fullvärdigt 

alternativ. Att intervjuer i denna studie genomförts digitalt via video kan medföra att aspekter 

som att delar av kroppsspråket kan ha missats, men genom att genomförda intervjuer spelades 

in som ovan nämnt kan det därför antas att den väsentliga informationen som framkom under 

intervjutillfället har fångats vid inspelningen, trots digitala intervjuer. Det digitala 

genomförandet möjliggjorde även kontakt med intervjupersoner på längre geografisk distans, 

vilket underlättade urvalet av fler relevanta intervjupersoner för studien. 

 

Analysmetod  
I denna studie användes en tematisk analysmetod för att analysera insamlade data i form av 

transkriberade intervjuer, vilket innebär att eftersöka teman i materialet. Trots att detta är en 

vanligt förekommande analysmetod inom kvalitativ forskning, menar Bryman (2018, s. 702) 

att det finns få specifikationer av tillvägagångssättet. Förfarandet har följt stegen för tematisk 
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analys som Bryman (2018, s. 707) presenterar enligt följande: Analysen börjar med 

genomläsning hela eller relevanta delar av de data som ska analyseras för att bli bekant med 

materialet. Nästa steg som Bryman beskriver är att koda materialet, när återkommande ord 

eller textdelar uppmärksammas leder detta vanligtvis till en process med ett växande antal 

koder. Därefter eftersöks det gemensamma i koderna för att kategorisera det stora antalet 

koder till att bli ett mindre antal underteman. Dessa underteman kan även kategoriseras till 

ytterligare en nivå av teman. När dessa slutliga teman har arbetats fram bör dessa ges etiketter 

som möjliggör samband och kopplingar som kan styrka dess relevans (Bryman, 2018, s. 708). 

 

För att påbörja analysen i denna studie har det transkriberade materialet noggrant lästs igenom 

i sin helhet ett flertal gånger varifrån återkommande ord och fraser kunde identifieras som 

nyckelmeningar. Efter fortsatt genomgång av valda nyckelmeningar kunde dessa tematiseras 

till koder, vilket blev ett stort antal. Dessa koder kunde genom ytterligare genomläsning sedan 

kategoriseras till underteman (se tabell 1). Dessa underteman delades sedan in i tre delteman 

som gavs följande etiketter: den organisatoriska kontexten, utredningsprocessen och insatser 

(se tabell 2). Eftersom nyckelmeningar kan bestå av flera fraser eller ha mer än en innebörd 

fanns det situationer där meningar och koder kunde kategoriseras in i fler delteman. Ett tema 

som till en början identifierades var samverkan, vilket i ett senare skede tematiserades till att 

tillhöra underteman som samverkan i utredningsprocessen och samverkan vid insatser. Valda 

etiketter på färdiga teman kunde kopplas samman med tidigare forskning på ämnet och ansågs 

relevanta till studiens syfte. Analysen genomfördes med ett induktivt förhållningssätt, vilket 

enligt Szklarski (2019, s. 152) innebär att det insamlade materialet är utgångspunkten för 

kodning. Teorier valdes utifrån koder och teman som började framträda under 

analysprocessen. Efter att intervjumaterialets tre framträdande teman analyserats utifrån den 

valda teoretiska referensramen kunde studiens resultat jämföras med likheter och skillnader i 

relation till tidigare forskning. 
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Tabell 1    

Nyckelmening Kod Undertema Tema 
Det är samma förvaltning 

under samma nämnd, 
uppdelade på olika 

områden. 

Tillhörighet i 

förvaltningen 

Beskrivning av 

enheterna 

Den 

organisatoriska 
kontexten 

Vi har ju en egen 
förvaltning, kan man säga, 

äldreförvaltningen. 

   

Men våldsdelen ligger ju 

hos mig, eller hos oss… 

Ansvar för att utreda 

våldet 

  

Vi tar över våldsbiten, tar 
vi över, så vi tar aldrig 

över... 

   

Ja, en annan generation, 

eller flera andra 

generationer. 

Generationstillhörighet Beskrivning av 

äldre kvinnor 

och deras behov 

 

Många av dom vi pratar 

med är ju liksom tjugo-, 
trettio-, fyrtiotalister... 

   

Det är ju en jättesvår 

åldersgrupp att hjälpa 

alltså, det är det... 

   

… har dom vissa 

funktionsnedsättningar 

som gör att dom 

behöver mycket mer 

hjälp. 

Behov av stöd   

Jag upplever att det 

ofta gäller både stöd 

till sig själv men även 

den partnern som är 

våldsutövare. 

   

Det är viktigt med 

motiverande arbete. 

Förhållningssätt i 
arbetet 

Beskrivning av 
arbetet 

 

Vi på äldreomsorgen 

jobbar väldigt mycket 

motiverande… 

   

Det kan bli mer 

snabba beslut… 

Uppfattningar om 

arbetssätt 

  

… ja, men det är bara 

att bevilja ett vård- 

och omsorgsboende… 
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Förförståelse 

Utifrån en fenomenologisk ansats är tanken att den egna förförståelse inte ska vara 

framträdande utan behöver granskas genom ett kritiskt förhållningssätt, eftersom det är 

intervjupersonernas upplevelser som ska vara det centrala (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44). 

Denna uppsats handlar om yrkesverksammas erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta äldre 

kvinnor inom socialtjänst och äldreomsorg. Förförståelsen är inte tänkt att vara ett verktyg i 

analysen, men redovisas eftersom min förståelse av ämnet präglas av att under några års tid ha 

arbetat som biståndshandläggare inom äldreomsorgen och i arbetet hanterat ärenden med 

äldre kvinnor utsatta för partnervåld. Detta har lett fram till ämnesvalet och kan ha gett 

förståelse för organisatoriska sammanhang och förekommande begrepp. Förförståelsen har i 

denna studie ställt krav på medvetenhet och kritisk reflektion vid insamling av data och vid 

analys av materialet för att inte låta egna erfarenheter påverka tolkningen av 

intervjupersonernas upplevelser och beskrivningar, med medvetenhet om att tidigare 

erfarenheter kan vara svårt att helt bortse från i förståelsen av det insamlade materialet. 

 

Validitet och reliabilitet 
I kvalitativ forskning diskuteras ofta kvalitet i relation till studiens reliabilitet och validitet 

menar Bryman (2018, s. 465). Morse et al. (2002) menar att begreppen reliabilitet och 

validitet är applicerbara på kvalitativ forskning och bör vara en del av hela 

forskningsprocessen för att kunna säkerställa, snarare än att utvärdera, studiens kvalitet. 

Enligt dessa forskares perspektiv är verifikation en del av studien för att säkerställa kvalitet i 

metodval, urval, datainsamling, i relation till teorier och analys. Det är enligt Morse et al. 

(2002) av vikt att den som utför studien är lyhörd i processen för att detta ska vara möjligt. 

Bryman (2018, s. 467) utgår även från andra applicerbara begrepp i denna typ av studier kan 

förstås enligt följande: Reliabilitet kan jämföras med studiens pålitlighet. Validitet kan både 

ses utifrån intern validitet, vilket kan förstås som studiens trovärdighet samt extern validitet, 

Tabell 2    

Nyckelmening Kod Undertema Tema 

Det är samma 

förvaltning under 
samma nämnd, 

uppdelade på olika 

områden 

Tillhörighet i 

förvaltningen 

Beskrivning av 

enheterna 

Den organisatoriska 

kontexten 

Vi som handläggare 

utreder ingenting när 
det gäller våld i nära 

relation 

Äldreomsorgens 

utredningsansvar 

Utredningsansvar Utredningsprocessen 

Äldreomsorgen är 
inriktad på insatser 

som typiskt ska passa 
äldre 

Uppfattning om 
äldreomsorgens 

insatser 

Äldreomsorgens 
insatser 

Insatser 
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alltså studiens överförbarhet (Bryman, 2018, s. 467). Dessa begrepp har använts för att 

reflektera över studies kvalitetsaspekter. 

 

Pålitlighet menar Bryman (2018, s. 468) handlar om att granska och redogöra för 

forskningsprocessen. Pålitligheten i denna studie kan ha påverkats fördelaktigt av att samtliga 

steg presenteras i metodavsnittet samt bifogade bilagor finns i form av intervjuguide och 

informationsbrev. Avseende bearbetning av data har intervjuer spelats in och transkriberats 

vilket kan möjliggöra en jämförelse av intervjupersonernas olika erfarenheter och naturliga 

språk. Citat från intervjupersonerna har även publicerats i studiens resultatdel för en större 

förståelse av hur dessa använts i analysen. 

 

Studiens trovärdighet avser enligt Bryman (2018, s. 467) hur forskning utförs i enlighet med 

rådande regler och att resultatet rapporteras till deltagare som kan bekräfta att den sociala 

livsvärlden uppfattats rätt. För att stärka trovärdigheten under studiens gång användes 

följdfrågor under intervjun för att säkerställa att intervjupersonernas utsago uppfattats på rätt 

sätt. Intervjupersonerna har även fått erbjudande om att ta del av den färdigställda studien. 

Studien har utformats i enlighet med Vetenskapsrådets publikation om god forskningssed och 

forskningsetiska principer, vilket kommer behandlas vidare senare i metodavsnittet. 

 

Överförbarhet beskriver Bryman (2018, s. 468) handlar om ingående beskrivningar av miljöer 

eller kulturer av data, med forskning som handlar om djup snarare än bredd. Studiens resultat 

har utformats för att innehålla ingående beskrivningar för att möjliggöra jämförelse av hur 

resultatet står i relation till tidigare forskning och den teoretiska referensramen. Resultatet i 

denna studie är inte menat att vara allmängiltigt eller generaliserbart för socialsekreterare eller 

biståndshandläggare i Sverige eller berörda kommuner. Studiens metodval kan anses ha 

begränsat överförbarheten eftersom denna ofta är låg i kvalitativ forskning. Eftersom 

kvalitativ forskning inte baseras på sannolikhetsurval, utan ett fåtal deltagare, kan resultaten 

inte generaliseras menar Fejes och Thornberg (2019, s. 287). Utifrån genomförda intervjuer 

skulle det kunna framkomma andra resultat vid en upprepning av studien eftersom 

utgångspunkten är intervjupersoners upplevelser och erfarenheter. Resultatet som 

framkommer i studien kan vara beroende av de specifika organisationer yrkesverksamma 

arbetar inom eller individuella faktorer som påverkat deras upplevelser, exempelvis erfarenhet 

genom specifika ärenden som hanterats och förkunskaperna om ämnet. 

 

Metoddiskussion  
Utifrån studiens syfte har biståndshandläggare inom äldreomsorgen och socialsekreterare 

inom socialtjänstens relationsvåldsteam ansetts vara lämpliga intervjupersoner. Det kan vara 

en styrka att studera yrkesverksamma som genom upplevelser och erfarenhet kan redogöra för 

arbetet med äldre våldsutsatta kvinnor, vilket kan ge en djupare förståelse för hur stödet 
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utformas än genom kunskap från lagstiftning och riktlinjer. Det kan således genom en 

fenomenologisk ansats ge fördelen av att intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser blir 

det centrala (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44). Att den fenomenologiska ansatsen handlar om 

beskrivningar av intervjupersonernas upplevelser kan därför ha medfört ett begränsat 

utrymme för tolkning av svaren, men har i valts i studien med utgångspunkt i att 

intervjupersonernas egen beskrivning bedömts kunnat ge mest relevanta svar utifrån studiens 

syfte. 

 

När det gäller metodval hade en litteraturstudie som vald metod för att undersöka erfarenheter 

eller förståelse av stödet medfört svårigheter till följd av den begränsade forskningen på 

ämnet, särskilt i en svensk kontext. Genom semistrukturerade intervjuer ges 

intervjupersonerna större möjlighet att utveckla sina svar än vid strukturerade intervjuer eller 

enkäter (Bryman, 2018, s. 561). Fokusgrupper är en annan metod som hade kunnat belysa 

skillnader samt likheter mellan socialsekreterare och biståndshandläggare, men hade kunnat 

medföra att intervjupersoner begränsats i att prata fritt om arbetet och svårigheter. Kitzinger 

och Barbour (1999) menar att fokusgrupp som metod kan ge mer begränsade svar från 

deltagare eftersom grupper medför större svårigheter att säkerställa konfidentialitet. Utifrån 

det aktuella syftet ansågs därför semistrukturerade intervjuer vara ett lämpligt metodval. 

 

En begränsning och svaghet med intervjuer är att resultaten, även om insamlade data indikerar 

mönster eller teman, inte kan generaliseras och att den insamlade informationen inte kan 

verifieras enligt Morris (2015). Morris (2015) menar vidare att intervjupersoner kan påverkas 

av relationen till den som intervjuar eller av kontexten, vilket kan leda till missledande eller 

begränsade svar. Intervjupersonerna i denna studie företräder sin arbetsplats och organisation 

under intervjuer som utspelade sig under arbetstid. Detta kan ha påverkat intervjupersonernas 

uttalanden ifall det fanns en önskan om lojalitet till arbetsgivaren eller på andra sätt inte kunna 

prata fritt om arbetssituationen. Detta kan även relateras till att förfrågan i urvalsprocessen om 

deltagande gick via ansvarig enhetschef, där intervjupersonernas chef har kännedom om att 

förfrågan skickats ut och att intervjupersonerna haft möjlighet att delta.  

 

En annan svaghet är att den valda urvalsmetoden kan ha medfört viss skevhet genom att 

enbart socialsekreterare och biståndshandläggare med erfarenhet av arbete med våldsutsatta 

äldre kvinnor eller med kunskap och intresse i ämnet valt att delta. Att resultatet påvisar 

mönster skulle därför även vara ett tecken på vad Bryman (2018, s. 508) beskriver som ett 

homogent urval, där urvalsmetoden resulterat i en liten variation i intervjupersonernas 

erfarenheter och svar. Det är sex biståndshandläggare och tre socialsekreterare som har 

intervjuats, varför en större variation av äldreomsorgens arbetssätt kan förstås finnas i det 

insamlade materialet i jämförelse med socialtjänstens arbete där enbart tre personer intervjuats 

om sina erfarenheter. 

 



26 
 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) har publicerat principer om forskningsetik och god forskningssed 

som är viktiga att förhålla sig till. Forskningsetik handlar enligt Vetenskapsrådet (2017) både 

om ansvaret för personer som medverkar i forskningen samt hur forskning genomförs och 

presenteras. Detta aktualiserar frågan om kvalitet och redlighet samt reflektion kring det 

etiska förhållningssättet i forskning menar Vetenskapsrådet (2017). I utförandet av denna 

studie beaktades detta genomgående både innan och under genomförandet av intervjuer samt i 

presentationen av resultat. När det gäller kvalitet och redlighet presenteras tillvägagångssättet 

för utförandet av studien med beskrivning av möjliga felkällor och utgångspunkter under 

studiens gång i detta metodavsnitt.  

 

Forskningsetiken avseende studiens deltagare har även beaktats genom fyra forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar vid samhällsvetenskaplig forskning. 

Dessa fyra principer och huvudkrav är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Vetenskapsrådet (2002) menar att informationskravet innebär att deltagandet ska vara 

informerat och frivilligt genom att villkor för deltagande och möjlighet att avbryta medverkan 

tydligt ska framgå. I denna studie har detta beaktats genom att deltagare vid förfrågan om 

medverkan fått ta del av informationsbrev (se bilaga 1) om vad deltagandet innebär och hur 

intervjuer kommer gå till. Intervjupersoner har vid visat intresse för studien fått ta del av 

intervjuguiden (se bilaga 2) innan intervjutillfället. Samtyckeskravet handlar enligt 

Vetenskapsrådet (2002) om att deltagarnas medverkan är frivillig och att samtycke ska 

inhämtas. I början vid varje intervjutillfälle har information lämnats om studiens syfte, 

frivilligheten att delta och möjligheten att avbryta medverkan eller att avstå från att svara på 

frågor. Samtycke till ljudupptagning har inhämtats muntligt innan inspelningen påbörjades. 

 

Konfidentialitetskravet beskrivs av Vetenskapsrådet (2002) handla om tystnadsplikt gällande 

känsliga uppgifter, att enskilda personer inte ska kunna urskiljas och att ingen obehörig ska 

kunna ta del av materialet. Intervjupersonerna i denna studie har avidentifierats för att 

uppgifter inte ska kunna härledas till enskilda organisationer eller personer, detta särskilt med 

tanke på att enhetschefer har kännedom om studien genom att ha vidarebefordrat förfrågan till 

sina medarbetare. Det insamlade materialet i studien har förvarats på ett säkert sätt där ingen 

utomstående kunnat ta del av uppgifter. Nyttjandekravet är enligt Vetenskapsrådet (2002) att 

insamlade uppgifter inte får användas i icke-vetenskapliga eller kommersiella syften. 

Materialet som insamlats i denna studie kommer inte användas i något annat syfte än 

uppsatsen och kommer att förverkas. 
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Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet genom en analys som kopplar intervjupersonernas 

berättelse till det organisatoriska sammanhanget. Nio yrkesverksamma personer har 

intervjuats, åtta kvinnor och en man. Av dessa arbetar tre personer med relationsvåld på 

socialtjänsten och sex personer är eller har varit verksamma biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen. Intervjupersonerna arbetar inom olika organisationer, med undantag för två 

personer som arbetar inom samma kommun. Personerna har, med hänsyn tagen till krav på 

konfidentialitet, avidentifierats och fått fingerade namn. Socialsekreterarna presenteras som 

Kim, Sam och Lo. Biståndshandläggarna presenteras som Robin, Alex, Charlie, Chris, Sasha 

och Mika. Av konfidentialitetsskäl redovisas ingen vidare information om intervjupersonernas 

yrkesbakgrund eller nuvarande arbetsplats. Med viss utgångspunkt i studiens forskningsfrågor 

redovisas resultat och analys nedan genom följande teman: den organisatoriska kontexten, 

utredningsprocessen och insatser. 

  

Den organisatoriska kontexten 

Beskrivning av enheterna 

Organisationernas uppbyggnad i kommunerna som beskrivs har likheter och skillnader. 

Biståndshandläggarnas organisationstillhörighet i relation till socialtjänsten varierar, med 

skillnader i hur förvaltningar och nämnder är uppbyggda. Sasha beskriver tillhörighet i 

socialförvaltningen, men med en specifik enhet för arbetet med äldre:   

Det är samma förvaltning under samma nämnd, uppdelade på olika områden (Sasha, 

biståndshandläggare) 

Chris beskriver sin tillhörighet i organisationen inom en förvaltning specifikt för äldre: 

Vi har ju en egen förvaltning, kan man säga, äldreförvaltningen (Chris, biståndshandläggare) 

Några biståndshandläggare är alltså verksamma inom en förvaltning för äldre eller vård- och 

omsorg med egen politisk nämnd, medan andra är verksamma på en äldreförvaltning eller på 

en äldreenhet inom socialförvaltningen med samma politiska nämnd som socialtjänsten. Ingen 

biståndshandläggare arbetar på samma enhet som socialsekreterare för relationsvåld, som i 

deras kommuner har övergripande ansvar för våld. Likheter som dessa uppdelningar har 

medfört i arbetet är att det rådet sekretess mellan enheterna och tillgång till andra insatser än 

socialsekreterare som i dessa kommuner ansvarar för att utreda våld. 

 

Socialsekreterarna är alla verksamma inom kommunens socialtjänst, antingen som en del av 

en enhet för individ- och familj eller inom en vuxenenhet. Socialsekreteraren Kim beskriver 

att de ansvarar för våldet, även om den äldre kvinnan har kontakt med biståndshandläggare: 

I dom flesta ärenden som vi har haft då har det varit någon där det funnits handläggare även på 

biståndsenheten... Men våldsdelen ligger ju hos mig, eller hos oss (Kim, socialsekreterare) 
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På samma sätt beskriver socialsekreterare Lo att den äldre kvinnans kontakt med 

biståndshandläggaren inte förändras för att socialsekreteraren involveras i ärendet: 

Vi tar över våldsbiten, tar vi över, så vi tar aldrig över... De har ju fortfarande sin handläggare på 

hemtjänstsidan som bedömer dom insatserna men vi jobbar ju utifrån våldet (Lo, socialsekreterare) 

Samtliga intervjuade socialsekreterare som arbetar med partnervåld uppger sig ha det 

övergripande ansvaret i kommunen att utreda våld för vuxna men har inget ansvar för 

omsorgsinsatser. Samtliga beskriver att det råder sekretess mellan äldreomsorg och 

relationsvåldsenheten i deras kommuner samt att insatser för omsorg och våld är uppdelade 

mellan dessa enheter. 

 

Det kan ses likheter och skillnader i den organisationsstruktur som intervjupersonerna är 

verksamma inom, vilket är det som enligt Christensen (2005, s. 33) ger förutsättningarna för 

arbetet, i detta fall med äldre våldsutsatta kvinnor. Hur enheter och underenheter har 

utformats i organisationerna där intervjupersonerna arbetar varierar, med skillnader om 

äldreomsorgen tillhör samma förvaltning som socialtjänsten eller inte. Politiska nämnder 

förstås utifrån Christensens (2005, s. 17) beskrivning av att offentliga organisationer styrs av 

politisk ledning. Det föreligger skillnader mellan kommunerna om biståndshandläggarna 

tillhör samma nämnd som socialsekreterare eller inte, alltså om det är samma politiska 

ledning i kommunernas arbete med äldre och med våld. Gällande organisationsstrukturens 

uppdelning av förvaltningar eller enheter, kan det medföra olika rutiner eller riktlinjer i 

arbetssättet med målgruppen och olikheter i stödets utformning, där sekretess råder mellan 

yrkesverksamma på olika enheter. Det kan även förstås att socialsekreterarnas enhet är en 

specialisering, vilket Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 60) menar innebär att uppgifter 

avgränsas till en enhet för att öka kunskap och effektivitet. Intervjuade socialsekreterare 

arbetar uteslutande med våld i nära relationer, har det övergripande ansvaret för våldsutsatta 

och en stor kunskap om ämnet. På samma sätt kan äldreomsorgen förstås vara specialiserade 

mot äldre personer och blir den förvaltning eller enhet inom kommunen med störst kunskap 

om åldrande. Äldre kvinnor utsatta för partnervåld kan således i dessa kommuner ha sin 

tillhörighet i två olika specialiserade enheter med olika former av stöd. 

 

Beskrivning av våldsutsatta äldre kvinnor och deras behov 

Intervjupersonerna har alla erfarenheter av ärenden med äldre våldsutsatta kvinnor, där en 

biståndshandläggares erfarenhet dock gäller en äldre kvinna yngre än 65 år. Erfarenheterna av 

äldre våldsutsatta kvinnor skiljer sig mellan intervjupersonerna, där vissa framhåller 

upplevelsen av att det är väldigt individuellt hur situationen kan se ut. Några beskriver äldre 

kvinnor tillhörande en generation med en annan syn på våld i nära relationer:  

Det är en grupp som i mångt och mycket är vana vid våld i nära relation på ett sätt som att dom 

betecknar det inte ens som våld i nära relation… Ja, en annan generation, eller flera andra 

generationer (Robin, biståndshandläggare) 

På samma sätt beskriver biståndshandläggaren Alex att äldre kan ha påverkats av tidigare 

upplevd lagstiftning, vilket kan medföra svårigheter för äldre att prata om våldet: 
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Många av dom vi pratar med är ju liksom tjugo-, trettio-, fyrtiotalister. Dom har ju växt upp i en helt 

annan tid där… Det var ju för länge sen till och med lagligt liksom, misshandel mellan man och 

kvinna inom äktenskapet, helt sjukt liksom, men… Jag får en uppfattning att för många kvinnor 

kanske det är så otroligt stigmatiserat att prata om det här även nu (Alex, biståndshandläggare) 

Biståndshandläggarna beskriver ovan hur äldre levt under en tid där partnervåld var tillåtet 

och upplever att äldre kanske därför har ett annat synsätt på våldet, vilket blir en påtaglig 

skillnad från den synen som yrkesverksamma har.  

 

Flera av intervjupersonerna nämner erfarenheter av att äldre kvinnors syn på våldet leder till 

att kvinnorna inte söker eller inte vill ha hjälp, med exempel från socialsekreterare Lo: 

Det är ju en jättesvår åldersgrupp att hjälpa alltså, det är det... För dom är väldigt fast i sitt tänk, alltså 

dom tänker att det här ska man leva med, det här är inget konstigt, såhär har det alltid varit  (Lo, 

socialsekreterare) 

Det förstås utifrån både biståndshandläggare och socialsekreterares erfarenheter att äldre 

genom sin generationstillhörighet ibland inte anser sig behöva stöd. Att äldre inte har pratat 

om våldet beskrivs även vara något som även gör det svårt för yrkesverksamma att ge stöd för 

att lämna:  

Det är personer som för det mesta har vart utsatta för våld väldigt väldigt länge. Det är liksom det 

första, att det har pågått väldigt länge utan att dom har pratat med någon om det. Det är också att dom 

inte har pratat om våldet på 60 år liksom, så att som jag sa, det här med att lämna är ju verkligen inte 

på tapeten liksom i början (Chris, biståndshandläggare) 

Flera intervjupersoner har uppfattningen om att relationerna varat i många år, där även våldet 

kan ha pågått under en lång tid, varför det kan vara svårt att lämna relationen. Det finns även 

yrkesverksamma med erfarenhet av att det kan finnas faktorer under ålderdomen som 

påverkar äldres tankar kring att lämna relationen, även efteråt: 

Det brukar ofta finnas mycket ensamhet hos äldre personer, och kanske ändå såhär... Många uttrycker 

att det var ändå bättre när han var här för nu är jag alldeles ensam, att det var väldigt väldigt illa 

ibland men jag hade åtminstone sällskap (Sam, socialsekreterare) 

Intervjupersonernas erfarenheter av varför äldre kvinnor inte tar emot hjälp eller inte lämnar 

relationen kan såldes förstås ha olika förklaringar, som en annan syn på våldet eller långvariga 

relationer och långvarig utsatthet för våld. Detta medan vissa yrkesverksamma även upplevt 

att faktorer under ålderdomen försvårar situationen, med ensamhet som exempel.  

 

Yrkesverksammas upplevelser av äldre kvinnors inställning till våld och stöd kan förstås 

utifrån Lipskys (2010, s. 237) och Johanssons (2007, s. 55) teorier, att biståndshandläggare 

och socialsekreterare förhåller sig till både organisationen och den våldsutsatta äldre. I dessa 

situationer behöver yrkesverksamma förhålla sig till ansvaret att ge stöd till våldsutsatta äldre 

kvinnor, men även utgå från självbestämmande. Att intervjupersonerna kan uppleva arbetet 

med målgruppen som svårt kan genom detta synsätt förstås som att yrkesverksamma gör 

bedömning att dessa äldre kvinnor behöver stöd i enlighet med organisationens riktlinjer, men 
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att kvinnorna inte delar samma uppfattning. Detta påverkar handlingsutrymmet eftersom 

äldres inställning och vilja är avgörande för hur yrkesverksamma kan hantera ärendet.  

 

En annan central del i arbetet beskriver majoriteten av intervjupersonerna som erfarenheter av 

att äldre våldsutsatta kvinnor eller den våldsutövande partnern ofta har fysiska 

funktionsnedsättningar, demenssjukdomar eller annan kognitiv svikt. Flera intervjupersoner 

relaterar omsorgsbehov eller sjukdomsbild till hur äldreomsorgen ofta behöver vara delaktiga 

i dessa ärenden genom stöd till den utsatta eller våldsutövaren. Det kan handla om att den 

våldsutövande partnern behöver stödinsatser ifall kvinnan ska lämna hemmet eller att det är 

partnern som behöver en annat boende. Sasha beskriver:  

Jag upplever att det ofta gäller både stöd till sig själv men även den partnern som är våldsutövare […] 

Då kan det handla om stöd i vart ska kvinnan ta vägen eller vart ska våldsutövaren ta vägen och då 

brukar det oftast finnas ganska mycket oro kring våldsutövarens hälsa (Sasha, biståndshandläggare) 

Flera biståndshandläggare och socialsekreterare beskriver likt ovan, och betonar vikten av att 

ge stödinsatser till den våldsutövande partnern för att kvinnan ska kunna lämna relationen 

eller i avlastande syfte. Många beskriver att våldsutsatta kvinnor i hög utsträckning fortsätter 

att ge stöd till den våldsutövande partnern, trots att det förekommer våld. Kim beskriver: 

Det är lätt att säga att det är inte ditt ansvar, men för många har man varit tillsammans i över 50 år då 

är det svårt att bara säga att nu släpper jag det här. Det är väl just det här stödet till den andra partnern 

som jag tycker är en stor nyckel till att komma vidare i dom här ärendena (Kim, socialsekreterare) 

Genom ovanstående beskrivning ges förståelse för hur stödet till den våldsutövande partnern 

kan vara en förutsättning för att kvinnan ska kunna ta emot stöd för egen del.  

 

Det kan förstås utifrån yrkesverksammas beskrivningar av äldre våldsutsatta kvinnor att 

många har behov av stöd från båda enheter, speciellt om någon av parterna har en 

funktionsnedsättning eller demenssjukdom, där stödet från äldreomsorgen kan bli en 

förutsättning för att kunna eller vilja få stöd kring våldsutsattheten. Det kan utifrån denna 

beskrivning förstås likt Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 62) menar att specialisering ofta 

ställer krav på samordning och koordinering av insatser, där äldre våldsutsatta kvinnor enligt 

intervjupersonernas erfarenhet sällan enbart behöver stöd från endast en av enheterna, utan 

kan behöva stöd både för egen del och för den våldsutövande partnern. Detta ställer krav på 

yrkesverksamma att kunna samarbeta och koordinera insatser från båda enheter.  

 

Beskrivning av arbetet 

I arbetet med äldre våldsutsatta kvinnor finns det bland intervjupersonerna olika uppfattningar 

om hur arbetet bör utformas. Det kan ses skillnader i förhållningssättet till våldsutsatta som 

inte vill ha stöd, där några betonar vikten av att fortsätta motivera: 

Det är viktigt med motiverande arbete, att man inte släpper bollen, även om man får veta någonting 

och personen säger nej, att man inte släpper det då utan att man frågar kan jag höra av mig igen? 

(Alex, biståndshandläggare) 
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Vi på äldreomsorgen jobbar väldigt mycket motiverande och jag tycker kanske att dom 

[socialsekreterarna] inte gör det i samma utsträckning. Det finns samverkan, den fungerar, men dom 

jobbar kanske inte riktigt på samma sätt eller har inte samma förståelse för målgruppen som vi på 

äldre har (Chris, biståndshandläggare) 

Detta relateras av många handläggare speciellt till personer med demenssjukdomar, där 

det kan finnas ett behov av att motivera till stöd och inte bara fråga en gång. I jämförelse 

med detta finns det intervjupersoner som menar att det är viktigt att informera om 

kommunens insatser, men att sedan utgå från den enskildes vilja och invänta ny kontakt: 

Alltså det är ju det man hamnar i hela tiden, att det går inte att jaga människor som inte vill och vi kan 

inte tvinga oss på (Sam, socialsekreterare) 

Genom detta förhållningssätt menar flera att det är viktigt att informera den äldre kvinnan 

om vilket stöd som finns att få vid våldsutsatthet men om hon inte är intresserad av detta 

får hon själv höra av sig igen när eller om hon vill ha hjälp: 

Det är inte alla som vill få hjälp med det och det är viktigt att vi kan respektera även det, för att 

upprätthålla kontakt och kunna hjälpa när den enskilde vill (Mika, biståndshandläggare) 

I vilken omfattning som yrkesverksamma arbetar uppsökande och motiverande beskrivs 

således olika av intervjupersonerna, oberoende av yrkesroll.  

 

Olikheter kring att arbeta uppsökande och motiverande kan förstås genom att egna 

bedömningar görs av gällande riktlinjer och rutiner. I dessa situationer har yrkesverksamma 

enligt Lipsky (2010, s. 4) ett handlingsutrymme att tolka och anpassa, vilket kan leda till 

intressekonflikter. När två enheter samverkar kan skillnader i bedömningen uppstå eftersom 

yrkesverksamma enligt Johansson (2007, s. 55) behöver se till den del av individens behov 

som passar till deras avgränsade arbete, vilket kan leda till olika bedömningar eller 

anpassningar av situationen. Olikheter i arbetet behöver dock inte enbart bero på skillnader i 

organisationen utan att individuella bedömningar kan medföra skillnader även mellan 

yrkesverksamma med liknande uppdrag eftersom utrymme för tolkning i beslut ingår i 

gräsrotsbyråkraters arbete.  

 

När det gäller arbetet med äldre kvinnor utsatta för partnervåld kan det också urskiljas 

olika beskrivningar av arbetssättet. Socialsekreterare Sam beskriver hur hon i arbetet med 

våldsutsatta är van vid snabba skyddsbedömningar och beslut, med delegation att kunna 

fatta egna beslut. Sam beskriver erfarenheter av ett annat förfarande hos äldreomsorgen: 

Då ska det ju liksom utredas till förbannelse. Nu har vi handläggningstid här i fyra månader, det vill 

man ju få bort när det kommer till våld. Det kan bli mer snabba beslut om vi säger att nu vill han det 

här så vore det ju toppen om han faktiskt fick det, men så ser det ju inte ut alltid (Sam, 

socialsekreterare) 

Detta kan också förstås utifrån biståndshandläggare Alex erfarenheter av att andra, i detta 

fall regionen, har ett annat synsätt än äldreomsorgen när det gäller utredningar, där Alex 

betonar främst vikten av att utreda vad den enskilde faktiskt vill: 
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Primärvården kanske tänker att ja, men det är bara att bevilja ett vård- och omsorgsboende, alltså ett 

äldreboende, men att i det här fallet kanske det inte är det som är lösningen (Alex, biståndshandläggare) 

Dessa olika synsätt på arbetssättet beskrivs främst gälla avlastande insatser eller insatser 

till en våldsutövande partner. Arbetssättet kring skydd till en äldre våldsutsatt kvinna 

beskrivs vara präglat av en mer gemensam bild om skyndsamt förfarande om kvinnan vill 

det. 

 

Skillnader i arbetssättet kan förstås bero på organisationsstrukturens uppdelade enheter som 

Christensen (2005, s. 41) menar ger skillnader i arbetsuppgifter, rutiner och befogenheter. 

Dessa skilda uppfattningar av arbetssättet kan vara en konsekvens av olikheter i yrkesrollens 

uppdrag och delegation i organisationen, där yrkesverksamma har olika riktlinjer och rutiner 

att arbeta utifrån. Biståndshandläggare beskriver en vana av att arbeta motiverande och 

långsiktigt med personer med demenssjukdom, medan socialsekreterare beskriver ett arbete 

med snabba riskbedömningar och att kunna ge valmöjligheter till våldsutsatta som själva hör 

av sig. Skillnader i delegation vid beslut kan påverka handlingsutrymmet och ge olika 

möjligheter att tillämpa riktlinjer efter egen bedömning menar Johansson (2007, s. 44), där 

socialsekreteraren i denna situation kan förstås ha större handlingsutrymme vid beslut än 

biståndshandläggaren som förstås ha mer krav på utredning. Utifrån detta kan det även förstås 

att om en våldsutsatt kvinna vill ha hjälp, ett ärende som passar verksamhetens riktlinjer om 

arbetet med våldsutsatthet, kan samverkan fungera enligt bestämda rutiner. I situationer där 

individen inte följer verksamhetens rutiner, exempelvis en person som inte vill ha hjälp eller i 

det gemensamma arbetet kring våldsutövaren, kan enheternas olika synsätt och arbetssätt bli 

mer framträdande. 

 

De flesta intervjupersonerna framhåller dock att samverkan med andra i stort fungerar 

bra, men att det finns förbättringspotential. För att få mer samsyn och gemensamma sätt 

att arbeta mot våld beskriver majoriteten av intervjupersonerna att det i kommunen finns 

samverkansgrupper där representanter från olika förvaltningar eller enheter samlas:  

Det behövs en samverkan med relationsvåldsteamet med att det sker ett utbyte... Såhär jobbar vi, 

såhär jobbar ni (Chris, biståndshandläggare) 

Dessa samverkansgrupper resulterar enligt mångas erfarenheter i ett informationsutbyte, 

förbättrade rutiner eller utveckling av arbetet. Dessas samverkansgrupper kan därför förstås 

som ett sätt för organisationen att hitta gemensamma arbetssätt att strukturera och koordinera 

arbetet utifrån enheternas uppdelade arbete, eftersom organisationerna trots allt består av 

aktörer som arbetar mot gemensamma mål (Alvehus & Jensen, 2019, s. 16). Dessa förstås 

även syfta till att ge en samsyn inom arbetsgrupper där intervjupersonerna även beskriver att 

samverkan syftar till att förbättra eller tydliggöra den egna enhetens rutiner i arbetet mot 

partnervåld. 
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Utredningsprocessen 

Aktualisering 

Det finns skillnader i intervjupersonernas erfarenheter av hur ärenden vanligtvis aktualiseras. 

När det gäller upplevelser under pandemin är det stor variation, där några inte upplever någon 

skillnad i jämförelse med tidigare, medan några personer upplever en ökning och andra 

upplever ett minskat antal våldsärenden. När det gäller sättet som ärendet aktualiseras finns 

även skillnader mellan biståndshandläggare och socialsekreterare. Biståndshandläggarnas 

erfarenheter av hur ärenden inkommer är att det kan vara från många olika håll: 

Antingen anhöriga, från polisen, eller från den enskilde själv i samtal, det kan ha vart en klient man 

har haft i flera år men där det nu framkommer att dom väljer att berätta, så allt möjligt har det varit 

(Chris, biståndshandläggare) 

Det är också vanligt att orosanmälningar inkommer från hemtjänsten som besöker äldre: 

Sen är det faktiskt ofta hemtjänsten som märker att det är någonting som inte stämmer och att då får 

vi kännedom om det, jag tror nog att det är det vanligaste faktiskt (Alex, biståndshandläggare) 

Trots erfarenheter av att ärenden kan inkomma från många olika håll är det enbart en 

handläggare som beskriver att ett ärende har aktualiserats via socialtjänsten. Detta kan 

ses i relation till socialsekreterarnas erfarenheter av att ärenden kan inkomma från både 

polis och sjukvård, men att det är mest förekommande är via äldreomsorgens 

handläggare eller hemtjänst: 

Dom som jag har haft har varit via äldreomsorgen... Någon gång har det varit nån som har ringt 

anonymt till mig och frågat men sen har det inte blivit mer än så, utan det har mest varit via 

äldreomsorgen (Kim, socialsekreterare) 

Socialsekreterarna nämner även att de får in anonyma frågor i sitt arbete, från invånare eller 

äldreomsorgen. Att äldreomsorgen behöver den enskildes samtycke för att kunna ta kontakt är 

något som påverkar hur ärendet kan aktualiseras hos socialsekreterarna, vilket Lo beskriver: 

Du måste verkligen ha ett förtroende med den här personen så att den ger samtycke att kontakta oss 

så att vi kan gå in och hjälpa... Annars kan ju bara biståndsbedömaren prata med oss generellt liksom 

och ställa frågor i termer av att jag har en klient som upplever si eller så, hur ska jag göra liksom? Då 

kan vi ju inte gå in i ärendet och jobba, utan bara ge råd (Lo, socialsekreterare) 

Socialsekreterarna kan således få en generellt rådgivande roll kring en person som inte gett 

sitt samtycke till kontakt med relationsvåldsenheter, där den äldre kvinnan förblir anonym. 

 

Utifrån intervjupersonernas beskrivning är det oftast äldreomsorgen som får kännedom om 

våld genom orosanmälan från andra eller i samtal med äldre kvinnor, samtidigt som 

socialsekreterare har ansvaret för att utreda våldet. Utifrån detta kan specialiseringen Jacobsen 

och Thorsvik (2014, s. 61) beskriver få konsekvenser för hur ärendet hanteras i 

organisationen. Att äldreomsorgen är specialiserad på äldre skulle kunna vara en förklaring 

till att orosanmälningar om misstänkt våld främst tenderar att upptäckas hos denna enhet, 

eftersom äldreomsorgen i övrigt beskrivs ha det övergripande ansvaret för personer över 65 

år. Det är även biståndshandläggare och hemtjänst som i störst utsträckning kommer i kontakt 

med målgruppen enligt intervjupersonernas erfarenheter. Specialiseringen kan ge 
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socialsekreterarna en rådgivande roll när det gäller våldet, både i relation till andra 

yrkesverksamma inom organisationen och i kontakt med medborgare som ringer in till 

enheten med mest kunskap om just våld.  

 

Att äldreomsorgen är den enhet som i de flesta fall får kännedom om misstankar om våld mot 

kvinnor över 65 år kan även påverka fortsatta utredningen, där intervjupersonerna berättar om 

kravet på samtycke för att lämna ärendet vidare i organisationen till följd av sekretess. 

Organisationernas struktur som Christensen (2005, s. 41) menar kan påverka arbetet har 

genom uppdelning av enheterna medfört sekretess, där relationsvåldets kännedom om ärendet 

enligt erfarenheter kan bli villkorat av den enskildes samtycke. Det finns således svårigheter 

för socialsekreterare att komma i direktkontakt med våldsutsatta äldre kvinnor genom att 

ärenden ofta inkommer via äldreomsorgen och sekretess råder, vilket yrkesverksamma i flera 

kommuner hanterar genom anonym och generell rådgivning vid aktualisering av ärenden. Det 

kan förstås att biståndshandläggare, genom att rådgöra med relationsvåldsteam anonymt när 

samtycke inte finns, hittar ett sätt att öka handlingsutrymmet och kunna få hjälp i bedömning 

av ärenden. 

 

Utredningsansvar 

Samtliga intervjupersoner, både biståndshandläggare och socialsekreterare, beskriver att det är 

relationsvåldsenheten som har ansvaret att utreda våldet i deras kommuner. I vilken 

utsträckning som biståndshandläggare inom äldreomsorgen ska vara behjälpliga skiljer sig 

dock mellan intervjupersonerna. Biståndshandläggare Charlie beskriver att 

biståndshandläggarna i sin organisation inte har utredningsansvar för våldet: 

Vi som handläggare utreder ingenting när det gäller våld i nära relation men sen kan vi vara 

behjälpliga om dom hör av sig från socialtjänsten till oss och vill ha hjälp med någonting, men annars 

är det där ärendet ligger (Charlie, biståndshandläggare) 

Detta till skillnad från övriga biståndshandläggare som beskriver att deras ansvar i 

utredningen är att ta en första kontakt när ärendet inkommer till äldreomsorgen, utreda 

behovet av insatser från äldreomsorgen för att sedan undersöka samtycke för att möjliggöra 

vidare samarbete med relationsvåldsenheten om misstanke finns om utsatthet för våld: 

För det mesta så är det vi som har första kontakten, men ansvar för att utreda våld är egentligen då 

relationsvåldsteamet... Så det är dom som har huvudansvaret men sen blir det ju ändå ofta att vi också 

tar med det i våra utredningar, men det är dom [socialsekreterarna] som har fokus eller ansvar över 

just våld […] Det blir faktiskt alltid vi som träffar personen och inte relationsvåldsteamet, för vi 

måste få samtycke från den enskilda först att bjuda in relationsvåldsteamet kan man säga ... Så då 

brukar vi träffa den enskilde och fråga kring det här (Alex, biståndshandläggare) 

 

Det kan utifrån intervjupersonernas beskrivningar i de flesta fallen förstås att socialsekreterare 

har det formella ansvaret i organisationsstrukturen, likt Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 60) 

beskriver om specialisering. Det upplevs i många kommuner dock finnas en förväntan på 

biståndshandläggare med helhetsansvar för äldre att ta en första kontakt för att utreda insatser 
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från äldreomsorg samt möjliggöra att ärendet kommer vidare till socialsekreterare. På 

liknande sätt kan utredningen av våldet från relationsvåldsteamet ibland villkoras av att 

insatser kan beviljas från äldreomsorgen. Biståndshandläggare Sasha beskriver en sådan 

situation: 

Sen har man också gjort ibland vissa speciallösningar, man kanske har gått in och beviljat en insats 

som egentligen inte är den mest korrekta utifrån behovet, till exempel korttidsboende, men då kan det 

ha varit i ett led att kunna få prata enskilt med den våldsutsatta för att kunna påbörja en kartläggning 

och utredning av våldsomfattningen (Sasha, biståndshandläggare) 

Liknande beskriver biståndshandläggare Mika erfarenheter av att äldreomsorgen tagit över 

utredning i ärenden där socialsekreterare gjort bedömningen att den äldre kvinnan till följd av 

demenssjukdom inte kunnat redogöra för sin situation, varför äldreomsorgen i ett sådant fall 

tog över helhetsansvaret för utredningen, trots våld: 

Relationsvåldsteamet tog sig inte an ärendet eftersom dom inte kan ta emot en ansökan, så i 

undantagsfall är det vi som behöver göra något (Mika, biståndshandläggare) 

I dessa fall behöver biståndshandläggare genom sitt handlingsutrymme som Johansson (2007, 

s. 44) beskriver kunna anpassa äldreomsorgens arbetssätt för att möjliggöra eller säkerställa 

utredning av den äldre kvinnans situation, trots att detta ansvar formellt inte ingår i deras 

rutiner. Genom improvisation i arbetssättet beskriver intervjupersonerna att de gjort undantag 

från riktlinjer och rutiner i sin enhet för att kunna säkerställa att utredning om våld kan göras. 

 

Att fråga om våld 

Biståndshandläggarna beskriver hur fenomenet att fråga äldre om våld är centralt i deras 

arbete och har diskuterats på arbetsplatsen, med skillnad mellan kommunerna huruvida frågan 

ställs eller inte. Vissa kommuner arbetar redan eller kommer att börja arbeta med 

standardiserade frågor eller självskattningsformulär hos äldreomsorgen för att upptäcka våld, 

några har rutiner att fråga alla äldre om våld, medan vissa enbart ska fråga vid misstanke. Det 

finns även kommuner där det inte finns rutiner för att biståndshandläggare ska fråga om våld. 

Biståndshandläggarna har olika reflektioner kring att fråga om våld. En biståndshandläggare 

verksam i en kommun som inte arbetar med att fråga äldre reflekterar som följande: 

Men just att man inte ser dom här personerna då kan man ju undra… Finns dom? Vad är det jag 

missar? Ser jag inte det här eller? […] Ja att man kanske ska jobba på ett annorlunda sätt, att kanske 

vid tillfälle kanske ställa frågan om det förekommer våld, om tillfälle finns. Kanske ska ha en fråga 

till alla nya ärenden eller alla, vid tillfälle kan man ställa frågan... Men hur uppfattas det om man 

ställer den frågan? (Charlie, biståndshandläggare) 

Charlie reflekterar över om det skulle förändra något att fråga och om enheten skulle upptäcka 

fler ärenden, men funderar även på hur det skulle uppfattas av äldre. Biståndshandläggare 

Mika som har erfarenhet av att fråga om våld har andra erfarenheter kring att fråga och hur 

äldre tar emot frågan: 

De är tacksamma när man frågar dem och vi ser det som att okej, det är möjligt att någon är utsatt 

men vill dom inte ha hjälp kan inte jag göra någonting förutom att ställa frågorna (Mika, 

biståndshandläggare) 
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Det finns alltså stor variation i handläggarnas erfarenheter av att fråga, men mestadels är 

intervjupersonerna positiva till att fråga alla äldre om våld som ett sätt att upptäcka 

utsatthet eller att själva bli mer vana i att prata med äldre om ämnet. Det kan förstås att 

biståndshandläggarna i olika kommuner arbetar utifrån rutiner som skiljer sig åt mellan 

organisationerna som Alvehus och Jensen (2019, s. 37) beskriver kan ger olika 

förväntningar på arbetssättet, i detta fall på att upptäcka och fråga om våldet.  

 

Biståndshandläggare Chris arbetar på en arbetsplats där en förändring kommer göras i rutinen 

om frågor om våld och beskriver upplevelsen av hur avsaknad av rutin kring att fråga leder till 

att handläggare gör olika och att många inte frågar: 

Jag tror att varför man inte frågar är för att man inte känner sig trygg i att, vad gör jag med den här 

informationen? Och för att vi ska våga göra det så behövs det en rutin på arbetsplatsen (Chris, 

biståndshandläggare) 

Genom att biståndshandläggare har ett enhetligt sätt att fråga enligt rutin på arbetsplatsen 

upplever några att det blir tydligare hur arbetet ska gå till och vad som ska göras med svaret, 

medan andra har erfarenheter att rutiner kan finnas men ändå inte följas: 

Misstänker vi ska vi fråga om det, alltid... Sen att det inte görs är en annan sak, speciellt inte i den 

utsträckning som det borde, men ja, rutinen är att vi ska fråga (Robin, biståndshandläggare) 

Vikten av att ha rutiner som ger tydlighet vad som ska göra framhålls av några 

biståndshandläggare medan andras erfarenheter är att tolkning av rutiner och riktlinjer 

förekommer i enlighet med det Lipsky (2010, s. 3) menar är en del av arbetet, där 

yrkesverksamma tenderar att göra olika och forma arbetet trots att samma generella riktlinjer 

gäller för alla på arbetsplatsen.  

 

Intervjupersonerna beskriver att det kan vara svårt att få prata enskilt med den äldre kvinnan 

och att detta har blivit mer påtagligt under pandemin. Många gör med hänsyn till smittorisk 

bara hembesök vid undantagsfall, som att en orosanmälan inkommit. Flera handläggare 

försöker ändå hitta sätta att ställa frågan: 

Då måste ju personen vara ensam så vi på nåt sätt, det kan vara trixigt ibland, speciellt med vår 

målgrupp och liksom få till ett möte ensamma, men det är ju ett måste om vi får in sån oro, det är ju 

att träffa personen och prata om det (Alex, biståndshandläggare) 

Förutsättningarna för att följa rutinerna att fråga eller prata om våld kan ha förändrats 

genom nya riktlinjer under pandemin att minska antalet hembesök, exempelvis: 

Vi försöker att se till att dom är själva när vi ställer frågorna men jo, vi försöker ställa till alla. Det är 

lite svårare nu under pandemin för väldigt många har nedsatt hörsel, då är det svårare att göra det på 

telefon men man försöker göra det, även vid demenssjukdomar (Mika, biståndshandläggare) 

Detta förändrade arbetssätt kan ställa krav på biståndshandläggarna att använda 

improvisationsförmåga och sunt förnuft i bedömningarna (Johansson, 2007, s. 44). Detta för 

att kunna avgöra när och hur frågan om våld ska ställas via telefonsamtal, när ett undantag för 

hembesök ska göras eller hur ett enskilt samtal ska kunna genomföras för att ges möjlighet att 

prata med kvinnan om inkommen oro. 
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Utredningsmetoder 

Vilka metoder eller rutiner som finns att tillgå vid misstanke eller utredning av våld kan se 

olika ut för biståndshandläggare och socialsekreterare. Samtliga socialsekreterare kan 

använda i sitt arbete använda standardiserade bedömningsmetoder vid utredning av våldet 

eller riskbedömningsverktyg, vilket de menar kan vara användbart. Socialsekreterare Kim 

beskriver följande om FREDA: 

Det täcker många delar som många kvinnor kanske själva inte förstår att det här har varit våld... Att 

man har levt i det så länge så att han kallar mig för idiot fem gånger i veckan det, ja… Så är det ju 

bara, det är ju inte så mycket att bry sig om... Men sen när man pratar om det så jaha nä men så ska 

det inte va såklart (Kim, socialsekreterare) 

Socialsekreterare Kim berättar hur denna typ av utredningsmetod blir ett viktigt sätt att hjälpa 

kvinnor att få insikt i sin situation och förståelse för vad som kan vara våld. Det kan förstås 

utifrån socialsekreterarnas erfarenheter att metoder för att fråga och prata om våldet är ett bra 

sätt att hjälpa äldre att få en förståelse för vad som är våld. Detta även om intervjupersonerna 

med erfarenhet av FREDA inte alla upplever att just denna metod alltid är anpassad efter 

äldres behov eller situation. De biståndshandläggare som har erfarenhet av standardiserade 

frågor eller formulär uppger att dessa främst används i arbetet som stöd för att fråga om våldet 

i syfte att upptäcka det, eftersom relationsvåldsenheter har ansvar för vidare utredning. 

Majoriteten av handläggarna använder dock inga utredningsmetoder i arbetet med våld för 

närvarande och gör inte heller riskbedömningar. Biståndshandläggarna uppger att deras 

utredningar främst syftar till att utreda omsorgsinsatser. 

 

Detta kan ses mot bakgrund av att äldreomsorgen är den enhet som ofta träffar personen i ett 

första skede och behöver ett samtycke från den äldre kvinnan för vidare kontakt i 

organisationen. Det kan förstås vara ett hinder att äldreomsorgen enligt intervjupersonernas 

erfarenheter inte alltid har metoder för att upptäcka våldet eller att systematiskt kunna fråga 

våldsutsatta. Organisationsstruktur och specialisering kan här förstås försvåra arbetet, där inte 

bara ansvaret utan även metoder och kunskap för att utreda våldet främst är avgränsat till 

socialsekreterares arbete med partnervåld, medan ärenden i praktiken främst inkommer via 

den enhet som är specialiserade på våldet utan äldre. Detta kan mot bakgrund av Jacobsen och 

Thorsviks (2014, s. 60) beskrivning av att specialisering medför uppdelning av olika 

befogenheter. Äldreomsorgen har i intervjupersonernas kommuner därför inte alltid 

förutsättningar i arbetet eller tillgång till metoder för att kunna göra en riskbedömning eller 

utredning av våldet och kan därför behöva stöd från socialsekreterare med denna kunskap för 

att våldet ska utredas i tillräcklig omfattning.  

 

Insatser  

Insatser inom äldreomsorgen 

Biståndshandläggarna beskriver äldreomsorgens insatser bestående av hemtjänst, 

trygghetslarm, dagvård, växelvård, korttidsboenden och äldreboenden samt tillgång till 



38 
 

anhörigstöd eller demensteam. Det återkommande när handläggarna beskriver insatser från 

deras enhet är frivillighet: 

Problemet kan väl bli att det är frivilliga insatser så då om den våldsutövande personen inte 

samtycker till en erbjuden insats som syftar till att avlasta kvinnan till exempel, så kan det ju bli lite 

svårt, alltså då blir det ju ett problem då att den våldsutövande måste samtycka till hjälpen, vi kan ju 

liksom inte tvinga till någonting (Chris, biståndshandläggare) 

Detta beskriver biståndshandläggare som svårt ibland, bland annat eftersom det inte finns 

befogenhet att tvinga någon som inte vill, särskilt gällande avlastande insatser där den 

våldsutsatta kvinnan vill bli avlastad men våldsutövaren är den som motsätter sig hjälp. I 

dessa fall har handläggarna ett väldigt litet utrymme att anpassa insatserna till den som är 

utsatt, när det blir på våldsutövarens premisser som hjälpen kan beviljas. 

 

En annan del i äldreomsorgens insatser som är återkommande är intervjupersonernas 

erfarenhet av att insatserna inte alltid är anpassade för våldsutsatta, där Robin beskriver: 

Äldreomsorgen är inriktad på insatser som typiskt ska passa äldre, få deras liv att fortsätta, trygga upp 

deras vardag, och allt utöver det som missbruk eller våld i nära relation, det är... Jag ska väl inte säga 

att det är lägre prioriterat men det passar inte in i mallen för äldres vardag (Robin, biståndshandläggare) 

Detta relateras till att insatserna som finns att tillgå främst berör personlig omvårdnad eller 

skötsel av hemmet, där det dock beskrivs positivt att det finns insatser för social stimulans 

eller anpassade boendeformer. Äldreomsorgens insatser inte alltid är anpassade efter våld men 

majoriteten av biståndshandläggarna menar att de gör vad de kan för att justera insatserna för 

att kunna hjälpa våldsutsatta äldre kvinnor, vilket kan beskrivas som följande: 

Jag tycker väl att det funkar, vi gör det vi kan, man får ju pussla och trixa och ja... Sen är det 

komplext, jag ska inte säga att det är enkelt att bara ja, det funkar så bra, allt löser sig, men jag känner 

att vi är duktiga här som handläggare (Chris, biståndshandläggare) 

I dessa fall kan biståndshandläggarnas handlingsutrymme när det kommer till insatser förstås 

bestå i att försöka motivera den äldre ta emot befintliga insatser eller anpassa insatserna att 

passa till den äldre, vilket Lipsky (2010, s. 237) beskriver som att gräsrotsbyråkrater har 

handlingsutrymme att anpassa insatser när individers behov inte överensstämmer med 

organisationens mall. 

 

Flera biståndshandläggare beskriver att vissa verksamheter stängdes ner under pandemin och 

att många äldre tackat nej till insatser till följd av rädsla för smitta. Biståndshandläggare Alex 

sammanfattar detta:  

Det innebär ju i praktiken att den som vårdar sin partner då inte får samma stöd och det kan ju också 

bidra till att våldet ökar för att det blir en stor påfrestning i relationen till exempel... Sen kan det ju 

vara så att det är flera som inte har insatser som kanske hade behövt det, att dom har valt att vänta på 

grund av pandemin helt enkelt och det kan ju också öka våldet i sig att relationer blir mer påfrestade. 

Och sen också det att hemtjänsten då som tidigare kan ha upptäckt nåt sånt helt enkelt inte gör det för 

att dom inte är där (Alex, biståndshandläggare) 
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I dessa fall beskriver biståndshandläggare att deras arbete med äldre våldsutsatta kvinnor kan 

har påverkats av beslut högre upp i organisationen som att stänga verksamheter under 

pandemin. Samtidigt som arbetet även har påverkats av utomstående faktorer, som äldre 

personers rädsla för smitta, vilket kan förändrat möjligheten att upptäcka våldet under 

pandemin. Det kan ses att arbetet inte enbart kan styras genom det egna handlingsutrymmet, 

utan även av andra faktorer (Johansson, 2007, s. 44). Biståndshandläggarnas 

handlingsutrymme kan således förstås kunna anpassas i viss mån, men även begränsas av 

yttre faktorer och beslut högre upp i organisationen. 

 

Insatser inom relationsvåldsenheterna 

Det finns vissa skillnader i socialsekreterarnas utsago om sina insatser där en socialsekreterare 

arbetar i en organisation med mer befogenheter till att bevilja nödpengar, ge praktiskt stöd, 

koordinera insatser och med tillgång till framkomliga skyddade boenden. Samtliga 

socialsekreterare har även i sina kommuner tillgång en specialenhet för samtalsstöd om våld 

dit den äldre på egen hand eller med stöd från yrkesverksamma kan vända sig till för mer 

behandlande samtal. I övrigt beskriver socialsekreterare även liknande insatser från deras 

enheter för våldsutsatta i alla åldrar och beskriver det som följande: 

På så sätt har vi inga specifika insatser riktade direkt mot äldre utan vi jobbar bara med skyddat 

boende och motiverande samtal och kontaktpersoner som kan hjälpa till. Så att det är dom insatserna 

vi har, men som sagt sen kan man modifiera dom så att dom passar äldre (Lo, socialsekreterare) 

Socialsekreterare har möjlighet att anpassa insatser om den äldre kvinnan inte vill ha 

stödinsatser för partnervåld ha, ofta med äldreomsorgens hjälp, vilket kan beskrivas som 

följande: 

Det är oftast inte det, vad man vill när man är äldre, att bo på ett skyddat boende... Och i dagens läge 

finns det inte jättemånga skyddade boenden som kan ha kapacitet att ta hand om äldre personer som 

kanske kräver jättemycket omsorg utöver våldsbiten, så då har vi oftast gjort bedömningen att man 

kan bo på då kanske äldreboende och ha kanske skyddsaspekt där (Lo, socialsekreterare) 

Det förstås utifrån att även socialsekreterare hittar sätt att göra insatserna mer tillgängliga för 

den äldre målgruppen. Socialsekreterare beskriver att deras insatser främst syftar till att hjälpa 

den våldsutsatta kvinnan att lämna relationen, vilket kan bli svårt eftersom många äldre 

kvinnor även har behov av andra former av stöd för egen del och partner, där vikten av 

samverkan med äldreomsorg betonas för att den äldre ska kunna få det stöd som behövs. 

 

En annan del i socialsekreterarnas insatser inom kommunen beskrivs vara att utbilda 

personalen som arbetar närmare våldsutsatta äldre kvinnor, just eftersom socialsekreterarna 

oftast blir involverade när våldet redan har upptäckts: 

Det jag tror är viktigt där är att man informerar dom som jobbar med den här klientgruppen, både då 

kommunalt och sjukvård och hemtjänst och biståndsbedömare och allt vad det heter liksom att dom 

har kunskapen om våldet, för att som sagt, det är inte ofta en äldre kvinna ringer in och säger att man 

är våldsutsatt (Lo, socialsekreterare) 
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En annan aspekt som tas upp är att socialsekreterarna i sitt yrke inte har så mycket kontakt 

med äldre kvinnor mer än vid utredningssamtal, med svårigheter att bygga förtroende: 

Där har jag försökt att utbilda dom som har en närmre relation att prata mer om våldet för att dom har 

bättre tillgänglighet och ett större förtroende... Vi kan ju inte bara dyka upp och tänka att nu ska vi 

lösa det här (Sam, socialsekreterare) 

Socialsekreterarna kan utifrån ovanstående ses beskriva att det är äldreomsorgen som har 

huvudansvaret för äldre, med mer långvarig och nära kontakt och bättre förutsättningar för att 

bygga förtroende än vad socialsekreterare har. Socialsekreterarnas roll i dessa situationer blir 

förutom den rådgivande rollen som tidigare tagits upp även utbildande. Detta blir ett sätt att 

genom specialisering och avgränsat arbete kunna använda den specialiserade kunskap som 

socialsekreterare har i organisationen för att äldreomsorgen ska kunna tillämpa den även i sitt 

arbete. Det kan ses som ett sätt att som Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 60) beskriver som att 

effektivisera och tillvarata kunskap i organisationen. 

 

Insatser från flera enheter 

Som det kan förstås av intervjupersonernas beskrivningar saknar äldreomsorgen anpassade 

insatser för våld medan relationsvåldsteam inte alltid upplever att insatser för våldsutsatta är 

anpassade efter äldres behov eller situation. Många gånger arbetar enheterna tillsammans för 

att på olika sätt kunna samordna kunskaper eller insatser. Majoriteten av intervjupersonerna 

upplever att samverkan kring insatser kan yttra sig som svårigheter för våldsutsatta som 

behöver berätta om sin situation för många olika: 

Har man behovet av olika saker som till exempel då kanske samtalsstöd eller skyddat boende för sin 

egen del samtidigt som man kanske koordinerar hemtjänstinsatser för våldsutövaren, då kan det bli 

många olika personer att ha kontakt med inom kommunen (Sasha, biståndshandläggare) 

Utifrån detta menar många att stödet tenderar att bli uppsplittrat eller gå förlorat eftersom 

varje ny person måste vinna förtroende och skapa kontakt: 

Jag skickar min kollega på en annan enhet och då måste ju hon börja om från början och i vanliga fall 

är det där det fallerar (Robin, biståndshandläggare) 

Det uppdelade arbetet kan enligt biståndshandläggarnas erfarenheter leda till svårigheter för 

den enskilde genom många olika kontakter, med svårighet att få förtroende för alla 

involverade. Uppdelningen beskrivs också leda till begränsad insyn i den andra enheters 

arbete om vilka insatser som erbjuds och hur förfarandet går till inom andra enheter.  

 

Dessa beskrivningar kan förstås som den uppsplittring Jacobsen och Thorsvik (2014) 

beskriver att allt för specialiserade organisationer kan föra med sig, vilket medför svårigheter 

att koordinera och samordna insatser, där det är av vikt att det finns tydliga rutiner och 

bestämmelser för vem som ska fatta vilka beslut samt hur insatser ska samordnas. 

Specialiseringen av områdena för våld och äldre i kommunerna kan leda till svårigheter för 

individer som behöver stöd när det, enligt intervjupersonernas erfarenhet, blir äldre 

våldsutsatta kvinnor som kan behöva ha många kontakter. I dessa fall riskerar individen bli 
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den som får ta över organisationens ansvar att koordinera och samordna insatserna för att 

kunna få hjälp. Arbetet kan många gånger förstås förutsätta att kvinnan ska få förtroende och 

ha kontakt med personer inom flera enheter för att kunna få stöd utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

Avslutande diskussion 
Summering av studiens resultat 
Syftet med denna studie har varit att genom en kvalitativ ansats undersöka hur 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen och socialsekreterare på socialtjänstens 

relationsvåldsenheter arbetar med äldre kvinnor utsatta för partnervåld. Syftet var även att 

studera yrkesverksammas olika erfarenheter av hur stödet till äldre kvinnor utsatta för 

partnervåld utformas utifrån den kommunala enhet som respondenterna är verksamma i. 

Nedan besvaras forskningsfrågorna genom studiens resultat: 

 

Hur beskrivs utredningsprocessen gå till i ärenden med äldre 

kvinnor utsatta för partnervåld? 

Det kan utifrån studiens resultat förstås att intervjupersonerna är verksamma i organisationer 

där arbetet är uppdelat utifrån specialiserat arbete med våld och med äldre (jmf Jacobsen & 

Thorsvik, 2014, s. 60). Organisationsstrukturens utformning kan som Christensen (2005, s. 

33) menar påverka arbetet, i dessa fall påverkar det utredningsprocessen genom hur ärenden 

inkommer och hanteras i kommunerna. Vissa ärenden inkommer direkt till socialsekreterarna, 

men intervjupersonernas erfarenheter är att det främst är äldreomsorgen med helhetsansvar för 

äldre som upptäcker våld eller tar emot misstankar. Uppdelningen av enheterna medför 

sekretess och det behövs därför samtycke från den äldre kvinnan om ärendet inkommer via 

äldreomsorgen för att socialsekreterare ska få kännedom om situationen samt kunna påbörja 

en utredning av våldet och göra en riskbedömning. Om samtycke inte finns i en sådan 

situation kan socialsekreterare enbart ge generella råd utan insyn i ärendet. För att 

socialsekreterare med det formella ansvaret att utreda våldet ska kunna hantera ärendet 

förutsätter detta alltså att ärendet inkommer till rätt enhet från början eller att den våldsutsatta 

kvinnan samtycker till kontakt med relationsvåldsenheten. 

 

Äldreomsorgens ansvar i utredningsprocessen varierar mellan intervjupersonernas rutiner, där 

det i många organisationer finns en förväntan på biståndshandläggare med helhetsansvar för 

äldre att ta en första kontakt för att påbörja utredning av insatser från äldreomsorgen samt 

möjliggöra att ärendet kommer vidare till socialsekreterare. I vissa kommuner framkommer 

det dock att biståndshandläggarna inte har ansvar alls när det gäller våld. Variationen för 

biståndshandläggares arbetssätt i utredningsprocessen är således stor mellan kommunerna och 

avser främst rutiner för hur eller om frågan om våld ska ställas systematiskt till äldre i syfte att 

upptäcka våldsutsatthet. Detta till skillnad från socialsekreterare som har möjlighet att 

använda sig av standardiserade instrument eller riskbedömningsverktyg som en del av 
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utredningen av våldet. Utredningsprocessen kan, enligt intervjupersonernas upplevelser, ha 

påverkats under pandemin genom förändrade riktlinjer, där hembesök endast görs i 

undantagsfall och kontakten främst sker via telefon. Detta har ställt högre krav på 

yrkesverksammas bedömningsförmåga (jmf Johansson, 2007, s. 44) när undantag för 

hembesök behöver göras eller när det är lämpligt att ställa frågor om våld via telefon. 

 

Vilka stödinsatser erbjuder kommunerna till äldre kvinnor utsatta 

för partnervåld? 

Äldreomsorgen beskrivs ha insatser bestående av hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, 

växelvård, korttidsboenden och äldreboenden samt tillgång till anhörigstöd eller demensteam. 

Biståndshandläggarna beskriver att dessa insatser är frivilliga och inte alltid är anpassade för 

våldsutsatta äldre kvinnor. Enligt intervjupersonernas erfarenheter kan kvinnornas möjlighet 

att få stöd eller avlastning även villkoras av att den våldsutövande partnern samtycker till 

stödinsatser för egen del. Biståndshandläggarnas handlingsutrymme som beskrivs av Lipsky 

(2010, s. 3) kan i dessa ärenden förstås bestå i att anpassa insatserna efter situationen. 

Insatserna kan, genom vissa nedstängda verksamheter under pandemin och att många äldre 

tackat nej till stöd till följd av rädsla för smitta, enligt några interpersoners upplevelse ha 

medfört svårigheter för kommunen att upptäcka partnervåld mot äldre. 

 

Socialsekreterarna beskriver sig ha insatser som skyddade boenden, motiverande samtal och 

till viss utsträckning även möjlighet till nödpengar samt praktiskt stöd. Insatserna beskrivs 

vara inriktade på att lämna våldet och inte alltid anpassade för äldre. Socialsekreterarna 

belyser vikten av att samarbeta med äldreomsorgen eftersom den äldre kvinnan eller hennes 

våldsutövande partner många gånger har behov av omsorgsinsatser, vilket ställer krav på 

yrkesverksammas förmåga att samordna och koordinera arbetet (jmf Jacobsen & Thorsvik, 

2014, s. 62). Socialsekreterarnas insatser i kommunen är även, till följd av deras 

specialiserade kunskap om våld, att ge rådgivning och verka utbildande i kontakt med 

medborgare och äldreomsorgens personal. Socialsekreterarna beskriver även att kommunerna 

har tillgång till specialenheter med möjlighet till samtalsstöd dit äldre utsatta för partnervåld 

kan ha kontakt utan biståndsbeslut. 

 

Påverkas utredningsprocessen och stödets utformning, enligt 

respondenternas erfarenhet, av vilken enhet som hanterar 

ärendet? 

Samtliga intervjupersoner beskriver att socialsekreterare har det formella ansvaret i deras 

kommuner att utreda våldet och göra riskbedömningar. Biståndshandläggarna har det 

huvudsakliga ansvaret för äldre med bättre förutsättningar för att bygga förtroende. 

Socialsekreterarnas roll i dessa situationer kan därför många gånger bli rådgivande eller 

utbildande för att använda den specialiserade kunskapen om våld i organisationen och 

tillämpa kunskapen även inom äldreomsorgen. Intervjupersonerna beskriver olika 



43 
 

förhållnings- och arbetssätt med målgruppen. Detta torde bero på olikheter i arbetssättet hos 

enheterna samt individuella tolkningar av rutiner och riktlinjer inom enheterna (jmf 

Johansson, 2007, s. 44). 

 

Socialsekreterares deltagande i utredningsprocessen kan genom organisationernas uppdelning 

av befogenheter att utreda våldet förstås vara viktig för att möjliggöra en ordentlig utredning 

och riskbedömning, eftersom biståndshandläggarna många gånger inte har tillgång till 

standardiserade utredningsmetoder eller riskbedömningsverktyg. Kunskapen om våld i 

utredningsprocessen eller utbudet av insatser kan därför begränsas av den enskildes samtycke. 

Samtidigt beskriver många av intervjupersonerna att äldre ofta har en annan syn på våldet och 

inte alltid inte anser sig ha behov av stöd. Detta kan bli paradoxalt genom att socialsekreterare 

beskriver hur deras arbetssätt kan hjälpa äldre att identifiera våld, medan 

utredningsprocessens förfarande i organisationen många gånger innebär att den enskilde 

behöver samtycka till eller be om hjälp kring sin utsatthet för partnervåld för att få tillgång till 

dessa kunskaper om våld och utredningsmetoder. Detta eftersom denna hjälp finns att tillgå 

via socialtjänsten, medan äldre generellt har sin tillhörighet inom äldreomsorgen. 

 

Det kan av intervjupersonernas beskrivningar av insatserna förstås att äldreomsorgens insatser 

inte alltid är anpassade för våldsutsatthet medan relationsvåldsteamet inte heller upplever 

insatser för våldsutsatthet som anpassade för äldre. Många gånger behöver enheterna därför 

arbeta tillsammans för att kunna samordna organisationens kunskaper och insatser (jmf 

Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 62). Kommunernas specialisering av arbetet med äldre och 

våld kan leda till svårigheter för den äldre kvinnan som behöver stöd från flera enheter, 

eftersom det förutsätter att kvinnan får förtroende för och kontakt med personer inom flera 

enheter. Enligt intervjupersonernas erfarenhet kan äldre våldsutsatta kvinnor behöva ha flera 

kontakter i kommunen och det kan därför förstås att det i många fall finns risk att individen 

får ta över organisationens ansvar att koordinera insatserna för att kunna få stöd utifrån ett 

helhetsperspektiv. Trots uppdelningen av arbetet beskriver intervjupersonerna ofta goda 

erfarenheter av samverkan och många, både biståndshandläggare och socialsekreterare, gör 

sitt bästa för att genom sitt handlingsutrymme anpassa arbetet efter målgruppen. Flera 

kommuner har även ett pågående arbete inom enheterna och i gemensamma samverkansråd 

att utveckla kommunernas arbete genom förbättrade metoder att upptäcka våldet och 

tydliggöra rutinerna i arbetet mellan äldreomsorg och socialtjänst. 

 

Intervjupersonernas erfarenheter i denna studie beskrivs till stor del handla om äldre kvinnor 

som själva eller vars våldsutövande partner har ett omsorgsbehov, vilket kan ha påverkat 

uppfattningen om hur utredning och stödinsatser behöver utformas från både äldreomsorg och 

socialtjänst. Detta kan ses mot bakgrund av att kvinnor 65 år och äldre är en heterogen 

ålderskategori bestående av individer med livssituationer som kan te sig väldigt olika, där 

långt ifrån alla har ett behov av vård- eller omsorg (jmf Abramsson, 2017). Det är således 

viktigt att utredningsprocessen och stödinsatsernas utformning är flexibla och 

anpassningsbara för att upptäcka våldsutsatta kvinnor äldre än 65 år som kan ha sin 
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organisatoriska tillhörighet i både kommunens specialiserade enhet för äldre och för våld. 

Samtidigt som det är av vikt att arbetet utformas individuellt för att kunna hantera många 

olika livssituationer behöver det även finnas en tydlig struktur för hur kommunerna ska 

hantera dessa ärenden, för att kunna upptäcka våldet i högre grad och underlätta samverkan 

mellan flera enheter. Detta är viktigt eftersom äldre kvinnor utsatta för partnervåld vars 

situation inte upptäcks eller utreds tillräckligt kan få förödande konsekvenser för den enskilda 

kvinnan när våldet kan fortgå utan stödinsatser från samhället. Utifrån studiens resultat kan 

det förstås att äldre kvinnor utsatta för partnervåld kan möta svårigheter i utredningsprocessen 

och att stödet riskerar att bli otillräckligt eller fragmenterat, varför vidare kunskap om ämnet 

behövs för att kunna förbättra arbetet. 

 

Studiens resultat i relation till tidigare forskning 
Studiens resultat visar på likheter med tidigare forskning i flera avseenden, där tidigare 

forskningsresultat kan ge större förståelse för intervjupersonernas arbete. Uppdelningen och 

tillhörigheten i två olika enheter kan förstås som att äldre kvinnor utsatta för partnervåld kan 

förstås som våld mot kvinnor och som våld mot äldre (jmf Straka & Montiminy, 2006). Detta 

även genom hur Ekström (2016) menar att socialtjänstens uppdelade och specialiserade arbete 

kan förstås utgå från lagstiftningens bestämmelser med särskilda grupper. Att specialiseringen 

riskerar att medföra ett fragmenterat stöd eller att stöd inte ges om adekvata insatser saknas 

kan även enligt Ekström (2016) förstås som att yrkesverksammas handlingsutrymme är 

avgörande i arbetet. Detta överensstämmer med intervjupersonernas erfarenheter som 

anpassar befintliga insatser i möjligaste mån, även om det finns olika förhållningssätt till 

vilken utsträckning som yrkesverksamma arbetar motiverande och uppsökande.  

 

Tidigare forskningsresultat och undersökningar kan även ges större förståelse genom denna 

studies resultat. Hur ansvarsfördelningen och samverkan mellan socialtjänst och äldreomsorg 

i våldsärenden ser ut menar Länsstyrelsen (2017) är olika mellan kommunerna och kan bero 

på ärendets karaktär där ärenden ibland lämnas över från äldreomsorg till socialtjänst 

(Länsstyrelsen, 2016). I denna studies resultat framstår däremot variationen av enheternas 

hantering bero på var ärendet inkommer, äldres omvårdnadsbehov samt den äldre kvinnans 

inställning till stöd och samtycke till kontakt. Intervjupersonernas erfarenhet är att ärenden, 

även om utredningen av våldet överlämnas till socialsekreterare, har kvar sin tillhörighet hos 

äldreomsorgen med helhetsansvar för åldersgruppen och ärenden lämnas därför inte över helt 

till socialtjänsten. Enligt tidigare undersökningar av Länsstyrelsen (2016) finns skillnader 

mellan kommunernas riskbedömningar, vilka bedömningsinstrument som används och om 

frågor ställdes rutinmässigt till alla äldre eller inte. Standardiserade frågor om våld och 

bedömningsmetoder kunde användas av samtliga intervjuade socialsekreterare, medan 

variationen på tillgången på metoder och arbetsstrategier var större inom äldreomsorgen. I 

tidigare forskning framgår det att det är viktigt att rutinmässigt fråga äldre om våld i enskilda 

möten (Tetterton & Fansworth, 2011; Saveman, 2010; Fisher & Regan, 2006). Diskussionen 

om att fråga om våldet är främst aktuellt inom äldreomsorgen. Hur detta görs föreligger 

skillnader mellan intervjupersonernas kommuner och arbetet kan förstås ha försvårats under 
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pandemin till följd av organisationers riktlinjer om minskad andel hembesök och mer 

telefonkontakt.  

 

I likhet med tidigare forskning beskriver intervjupersonerna bilden av äldre med behov av 

hjälp till följd av nedsatta förmågor eller litet socialt nätverk (Finfgeld-Connett, 2014). 

Intervjupersonerna har även bilden av våldsutsatta äldre kvinnor som präglade av 

generationstillhörighet i likhet med forskning, vilket medför att få kvinnor söker stöd vid 

våldsutsatthet (Tetterton & Farsworth, 2011; McGarry & Simpson, 2011; Zink et al, 2005). 

Intervjupersonernas erfarenheter av kvinnornas situation är att våldet både kan ha pågått länge 

eller uppstått i ålderdomen, exempelvis som konsekvens av demenssjukdom (Kilbane, 2016; 

Band-Winterstien & Aiveli; 2019). Denna bild av äldre kvinnor utsatta för partnervåld och 

deras behov kan enligt intervjupersonernas erfarenheter prägla vilket behov som kommunen 

behöver kunna möta i stödets utformning. Insatserna som intervjupersonerna beskriver 

överensstämmer med tidigare forskning och undersökningar i Sverige (Ekström, 2016; 

Länsstyrelsen, 2016), till skillnad från internationell forskning som beskriver en annan 

utformning av samhällets stöd genom samtalsgrupper och telefonlinjer. Likt Helmersson 

(2017) beskriver socialsekreterarna att det finns specialenheter för stödsamtal, men detta är 

ingen enhet som intervjupersonerna beviljar insatser från eller beskriver sig ha direktkontakt 

med kring äldre. Tillgången till framkomliga anpassade skyddade boenden, som enligt 

forskning kan vara svårt att hitta (LeBlanc & Weeks, 2013), såg olika ut i intervjupersonernas 

kommuner.  

 

Äldre utsatta för partnervåld har behov av samverkan från olika aktörer inom kommunen för 

att kunna få ett tillgängligt stöd utifrån ett helhetsperspektiv, vilket behöver struktureras 

utifrån ett organisatoriskt och politiskt perspektiv (McGarry, Simpson & Hinchliff-Smith, 

2011; McGarry & Simpson, 2011, Kilbane, 2016, Saveman, 2010). Det är även viktigt med 

insyn i varandras arbete (Fischer & Reagean, 2006) och viktigt med en gemensam syn på 

våldet och kunskap inom verksamheterna för att ge lika stöd till våldsutsatta och kunna 

samverka inom organisationen menar Ekström (2016). Det framkommer att 

intervjupersonerna har erfarenheter av att detta arbetas med kontinuerligt genom 

samverkansgrupper i organisationerna, vilket även yrkesverksamma upplever som värdefullt 

och en viktig del för det fortsatta arbetet. 

 

Relationen mellan studiens resultat och teori 
Studiens resultat förstås ha påverkats genom det valda teoretiska perspektivet som i denna 

studie var begrepp från organisationsteoretiska teorier. Valet av teori kan ha påverkat studien 

genom att det centrala har varit intervjupersonernas beskrivning av arbetet inom ramen för 

organisationen, vilket dock valdes med en induktiv ansats och utgick från materialets mest 

framträdande koder och teman. Detta har möjliggjort förståelse för stödet till äldre kvinnor 

utsatta för partnervåld kan utformats mot bakgrund av kommunens uppdrag och åligganden 
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samt intervjupersonernas handlingsutrymme. Genom detta teoretiska perspektiv har delarna i 

det insamlade materialet som hade kunnat ge vidare insikt i våldet eller äldres livssituation 

inte valts ut för analys, eftersom denna studie inte haft teorier eller verktyg för att kunna ge en 

djupare förståelse för dessa fenomen. 

 

Studiens resultat i relation till metodval 
Resultatet i denna studie kan påverkas av att metodvalet präglas av en kvalitativ 

fenomenologisk ansats. Genom att tillämpa kvalitativa metoder som intervjustudier blir 

resultatet inte generaliserbart (Fejes & Thornberg, 2019, s. 287), men kan ge en djupare 

förståelse för intervjupersonernas erfarenheter av kommunernas stöd till våldsutsatta äldre 

kvinnor. Den fenomenologiska ansatsen utgår från vad intervjupersonerna berättar om sin 

livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44), vilket begränsat möjligheten att göra djupare 

tolkningar av intervjupersonernas utsago om stödet i analysen, även om det samtidigt kan vara 

svårt att bortse helt från egna tolkningar och den egna förförståelsen vid genomgång av 

materialet. 

 

Den tillämpade urvalsmetoden med stort bortfall av deltagare kan ha haft betydelse för 

studiens resultat. Många chefer avböjde eller valde att inte svara på förfrågan, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Det kan anses troligt att kommuner där ledningen inte prioriterar eller inte 

arbetar med frågan kan ha valt att inte skicka ut förfrågan. Eftersom bara ett litet antal av 

förfrågade biståndshandläggare och socialsekreterare visade intresse för deltagande kan det 

även antas att personer med mindre intresse eller lite erfarenheter av ämnet valde att inte 

delta. Genom detta tillvägagångssätt kan urvalet ha medfört en skevhet i studien med mindre 

variation i intervjupersonernas svar. Det kunde ses i det insamlade materialet är att personerna 

som valde att delta alla har erfarenheter av dessa ärenden och många med ett intresse av att 

förbättra arbetet. Trots urvalsmetoden fanns det dock även variationer i intervjupersonernas 

svar inom flera områden. Att intervjupersonerna arbetade i olika kommuner och olika län kan 

ha medfört att vissa variationer som kan bero på organisatoriska skillnader, där det hade varit 

intressant att undersöka upplevelser av stödet inom samma kommun. 

 

Implikationer för forskning och praktik 

Ett förslag till framtida forskning är studier om äldre personers upplevelser av kommunernas 

stöd vid våldsutsatthet, för att få mer kunskap om deras erfarenheter av och synpunkter på 

stödet i en svensk kontext. Mot bakgrund av att många yrkesverksamma i denna studie 

upplever att stödet inte alltid är anpassat efter våldsutsatta äldre kvinnor skulle sådan 

forskning kunna bidra till mer kunskap om äldre personers perspektiv på hur utredning och 

insatser bör utformas. Detta även för att öka kunskapen om hur yrkesverksamma skulle kunna 

nå våldsutsatta äldre kvinnor i behov av stöd som inte kommer i kontakt med kommunen på 

andra sätt. Ett annat ämne som skulle kunna vara relevant till framtida forskning är studier om 

stödet till äldre utsatta för våld från anhöriga med en missbruksproblematik eller psykisk 
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sjukdom, med mer forskning om samverkan mellan äldreomsorgen och socialtjänstens enheter 

för missbruk eller socialpsykiatri. Detta för att på liknande sätt som denna studie få mer 

kunskap om hur kommunerna organiserar stödet, som utifrån studiens resultat och tidigare 

forskning kan förstås delas upp utifrån specialiserade enheter och särskilda bestämmelser för 

olika grupper. 

 

Kommunernas arbete med våldsutsatta äldre kvinnor har under åren utvecklats, både inom 

äldreomsorg och socialtjänst. Vilken enhet som utreder våld varierar beroende på var i 

organisationen som ärendet inkommer menar Länsstyrelsen (2017), med risk för att våld inte 

utreds tillräckligt skyndsamt eller omfattande, vilket även denna studies resultat visar. Därför 

är det viktigt att, om socialtjänstens relationsvåldsenheter ska fortsätta ha det formella 

ansvaret för att utreda våld i kommunerna, se till att äldreomsorgen har kunskap och 

tillgängliga metoder för att kunna upptäcka våldet och hjälpa äldre vidare i organisationen. 

Det kan även vara viktigt för socialsekreterare att ha kunskap om förhållanden under 

ålderdomen eller ges möjlighet till mer kontakt med målgruppen. Detta för att verksamma i 

kommunerna ska kunna upptäcka och utreda våldet samt ge insatser som motsvarar utsatta 

äldre kvinnors behov. Organisationernas struktur ställer höga krav på yrkesverksamma att 

samordna insatser eller anpassa arbetet genom sitt handlingsutrymme, vilket kan försvåra ett 

enhetligt arbete med lika behandling för alla. Det är således viktigt att partnervåld och våld 

mot äldre inte bara blir aktuella ämnen under covid-19-pandemin, utan att kommunernas 

arbete för att upptäcka och hjälpa våldsutsatta äldre fortsätter att uppmärksammas och 

förbättras även efter pandemins slut.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Uppsala universitet, 

Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete  

    

En förfrågan om att delta i en studie om arbetet med äldre kvinnor utsatta för 

relationsvåld 

Jag är en student som under vårterminen 2021 skriver min magisteruppsats vid Centrum för 

socialt arbete, Sociologiska institutionen, vid Uppsala universitet. Uppsatsen syftar till att 

undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen och socialsekreterare inom 

relationsvåldsteam på socialtjänsten arbetar med äldre kvinnor utsatta för relationsvåld. 

Arbetet med att utreda våld mot personer över 65 år kan organiseras på olika sätt inom 

kommunerna. Syftet är att studera yrkesverksammas erfarenheter av hur stödet till äldre 

kvinnor utsatta för relationsvåld kan vara utformat samt den organisatoriska hanteringen av 

stödet. Du tillfrågas att delta i denna studie genom en intervju eftersom biståndshandläggare 

och socialsekreterare har en viktig roll i kommunernas arbete mot våld i nära relationer och 

jag anser det vara betydelsefullt att ta del av yrkesverksammas perspektiv på hur 

utredningsprocessen och stödinsatserna utformas för äldre kvinnor. 

 

Intervjuer kommer att genomföras digitalt via Zoom och beräknas ta cirka 45 minuter. Du 

kommer få ta del av frågorna innan intervjutillfället. Deltagandet är helt frivilligt och kan när 

som helst avbrytas utan motivering. Intervjun kommet att spelas in och skrivas ut i text om du 

samtycker till det. Det insamlade materialet avidentifieras och du förblir anonym i uppsatsen. 

Den information som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och ingen mer än 

student och handledare kommer kunna ta del av det fullständiga materialet. Inspelningarna 

och den utskrivna texten kommer att förstöras när uppsatsen är examinerad. Materialet 

kommer att analyseras och publiceras i form av en magisteruppsats vid Centrum för socialt 

arbete, Sociologiska institutionen. 

Om du önskar delta eller har frågor om studien kontakta mig gärna via kontaktuppgifterna 

nedan. 

  

Med vänliga hälsningar 

Emma Cederström 

  

Student: Emma Cederström                                               Handledare: Katarina Alexius 

E-post: emma.cederstrom.2566@student.uu.se                  E-post: katarina.alexius@soc.uu.se 

Telefon: xxxxx                                                  Telefon: xxxxx  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Introduktionsfrågor 

- Vad har du för yrkestitel?  

- Vilken förvaltning/enhet arbetar du på? 

- Vilken förvaltning/enhet ansvarar för riskbedömning och att utreda våld mot äldre 

kvinnor i kommunen där du arbetar? 

- Har ni haft något ärende med äldre kvinnor utsatta för relationsvåld på din enhet? 

 

Utreda våldet 

- Om du har haft kontakt med eller kännedom om ärenden om äldre kvinnor utsatta för 

relationsvåld, hur har dessa ärenden, såvitt du vet, aktualiserats? 

- Uppfattar du att pandemin påverkar förekomsten av våldsutsatthet bland äldre 

kvinnor? Vad grundas din uppfattning på? 

- Vad är din uppfattning att äldre kvinnor som är utsatta för relationsvåld vanligtvis 

behöver för stöd och hjälp? 

- Finns det några möjliga problem när det gäller våldsutsatta äldre kvinnors möjligheter 

att få stöd från din enhet? 

 

Insatser till våldsutsatta äldre kvinnor 

- Vilket stöd och hjälp kan din enhet erbjuda äldre kvinnor utsatta för relationsvåld? 

- I vilken utsträckning är era insatser till våldsutsatta äldre kvinnor tillräckliga? 

- Finns det något din enhet inte kan eller inte ska hjälpa våldsutsatta äldre kvinnor med? 

- Vilket ansvar har andra när det gäller våldsutsatta äldre kvinnor? (Andra enheter inom 

kommunen? Andra organisationer eller myndigheter?) 

- Hur upplever du att samverkan fungerar kring våldsutsatta äldre kvinnor? 

- Upplever du att det har skett några förändringar i ditt arbete det senaste året till följd 

av pandemin som skulle kunna påverka stödet till våldsutsatta äldre kvinnor? 

- Finns det något i ditt arbete som skulle behöva förändras i stödet till våldsutsatta äldre 

kvinnor? 


