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Summary  
  
Aim: Violence does not stop with age. There are many studies on the topic of domestic violence 
but few focus on the elderly and the role of the social worker in dealing with this issue.  The 
purpose of this study is to analyse and describe how social workers in the field of gerontological 
social work are actively identifying cases of domestic abuse involving the elderly.   
  
Method: This study has a qualitative approach and the data has been gathered through ten semi 
structured interviews with social workers. The gathered material has been analysed through 
content analysis.   
  
Results: The result of the study highlights various means of identifying abuse such as asking 
direct questions about violence, asking for assistance by managers and other professionals, 
adapting the conversation with the client to the given situation, being watchful of physical or 
abstract signs of violence. In spite of these strategies, the analysis shows that organisational 
deficiencies puts a large responsibility burden on the individual social worker. Lack of adequate 
training and standardised questions leads to the social worker having to gather information 
themselves in order to perform their duties.    
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Sammanfattning  
  
Syfte: Våld upphör inte med ålder. Många studier finns i ämnet våld i nära relation men få 
fokuserar på våld i nära relation som drabbar äldre och biståndshandläggarnas roll i arbetet med 
detta. Syftet med denna studie är att analysera och beskriva hur biståndshandläggare inom 
gerontologiskt socialt arbete på ett aktivt och riktat sätt arbetar med att identifiera förekomsten av 
våld i nära relation som drabbar äldre.   
  
Metod: Denna studie har en kvalitativ ansats och datamaterialet har insamlats genom tio 
semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare inom gerontologiskt socialt arbete. Det 
insamlade materialet har analyserats med hjälp av en innehållsanalys.   
  
Resultat: Resultatet av denna studie är att handläggarna inom gerontologiskt socialt arbete på ett 
aktivt och riktat sätt arbetar med identifiering av våld i nära relation genom att bland annat fråga 
klienten rakt ut om denne blir utsatt för våld; ta hjälp av och rådgöra med chef och andra 
professionella; anpassa samtalet efter klienten och den givna situationen samt vara vaksamma för 
vissa fysiska och abstrakta tecken. Analysen visar vidare, dessa strategier till trots, att brister på 
organisationsnivå innebär ett stort ansvar för den enskilda handläggaren; brist på adekvat 
utbildning och avsaknad av rutinfrågor gör att handläggarna själva får ansvara för att 
tillgodogöra sig de kunskaper de anser sig behöva för sitt arbete.    
  
Nyckelord: Socialarbetare, äldre, våld i nära relation, behovsbedömning  
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1 Inledning  

Socialarbetaren möter i sitt yrke människor med olika hjälpbehov. En problematik som författarna 
till föreliggande studie vill belysa är äldre människor som blir utsatta för våld av någon nära 
anhörig, och författarna har studerat hur biståndshandläggare inom gerontologiskt socialt arbete 
identifierar förekomsten av sådant våld. Socialgerontologi handlar om äldres situation i samhället 
(Andersson, 2013, s 15), och gerontologiskt socialt arbete således om det sociala arbete som har 
den äldre befolkningen som målgrupp. Det första kapitlet tar avstamp i sociallagstiftningen och 
hur socialnämndens ansvar för att stödja våldsutsatta beskrivs. Detta leder vidare till en 
problemformulering och en beskrivning av den kunskapslucka uppsatsförfattarna funnit gällande 
biståndshandläggares arbete med identifiering av våld i nära relation. 
 
1.1 Bakgrund  
Våld i nära relation är ett mångfasetterat begrepp. I Socialstyrelsens handbok om socialtjänstens 
och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relation beskrivs detta våld som ett 
folkhälsoproblem som kan få allvarliga konsekvenser för den drabbade (Socialstyrelsen, 2015, s 
14). Vidare står beskrivet att våldet kan ta flera olika former; det kan yttra sig som grovt våld och 
sexuella övergrepp som båda omfattas av brottsbalkens bestämmelser, men våldet kan också 
innefatta sådant som inte definieras som brott, såsom kränkningar, isolering och ekonomiskt 
utnyttjande (a.a., s 12). I Socialtjänstlagens (2001:453) femte kapitel paragraf 11 står att läsa att 
socialnämnden ska verka för att den som blivit utsatt för brott ska få det stöd hon behöver, samt 
att socialnämnden särskilt ska beakta att kvinnor som blivit utsatta för våld av någon närstående 
kan vara i behov av stöd för att förändra sin situation. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
paragraf 2 står beskrivet att målet för hälso- och sjukvården ska vara god hälsa och vård på lika 
villkor för hela befolkningen. I proposition 1997/98:55 Kvinnofrid står att läsa att det i hälso- och 
sjukvårdens ansvar även ingår att ombesörja att den som söker sig till hälso- och sjukvården, men 
som är i behov av annat stöd ska bli hänvisad vidare till det organ som har rätt kompetens. Hälso- 
och sjukvården har således ansvar för att hänvisa våldsutsatta personer vidare om de är i behov av 
stöd för att ta sig ur sin situation, och socialnämnden har ansvar för att arbeta med personer som 
blivit utsatta för våld i nära relation. Tydligare än så är emellertid inte lagstiftningen. Det står till 
exempel inte beskrivet något särskilt ansvar gällande det våld i nära relation som drabbar äldre.  
  
En av uppsatsförfattarna till föreliggande studie har arbetserfarenhet som biståndshandläggare 
inom gerontologiskt socialt arbete i en mellanstor kommun och har i och med detta fått 
uppfattningen att problematiken kring förekomsten av våld i nära relation är en fråga som nyligen 
aktualiserats. Ämnet diskuterades allt oftare, och en önskan om fördjupad kunskap i ämnet fanns 
hos flera på arbetsplatsen. Sökning efter tidigare forskning på ämnet antyder att våld i nära 
relation som drabbar äldre är ett relativt outforskat ämne och då specifikt forskning om 
biståndshandläggare som har till uppdrag att identifiera förekomsten av våld i nära relation hos 
äldre. Det är således där biståndshandläggares uppfattningar av hur de i sitt yrkesutövande i 
socialt arbete identifierar våld i nära relation hos äldre som denna studie hoppas kunna bidra med 
nya kunskaper.   
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1.2 Problemformulering och relevans för socialt arbete  
Socialstyrelsen (2015) skriver att våld i nära relation riktat mot äldre uppmärksammats allt mer 
de senaste åren. Både kvinnor och män blir utsatta, och det faktum att den höga åldern i sig utgör 
en riskfaktor lyfts fram. Hög ålder innebär inte sällan ett ökat beroende av omgivningen, såväl av 
närstående som av personal inom äldreomsorgen, och denna beroendeställning utgör en risk. 
Möjligheterna att ta sig ur en destruktiv relation minskar medan riskerna för fortsatt våld ökar. 
Det omvårdnadsansvar som landar på den anhörige och stressen som kan följa med det kan även 
det utgöra en risk för våld (Socialstyrelsen, 2015, s 22). Vidare skriver Socialstyrelsen att 
personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården bör utbildas inom våld i nära relation då 
kunskapsbrist kan vara en anledning till att man som socialarbetare inte ställer frågan om våld 
(a.a., s 35). Att utökad kunskap i ämnet är nödvändigt för att öka möjligheterna att identifiera 
förekomsten av våld i nära relation står klart, och uppsatsförfattarna vill i och med föreliggande 
studie lyfta fram ett ämne som är av stor vikt för alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt med 
äldre.  
  
Som tidigare nämnts förefaller problematiken kring våld i nära relation som drabbar äldre vara 
något som diskuteras allt mer. I dagens sociallagstiftning finns det inte någon som i sin yrkesroll 
har skyldighet att anmäla oro om våld som drabbar äldre, detta jämfört till exempel med om barn 
blir utsatta för våld i hemmet (Socialtjänstlagen (2001:453)). Den forskning som finns att tillgå i 
ämnet antyder att en viktig pusselbit i arbetet med våld i nära relation som drabbar äldre är hur 
socialarbetare och personal inom hälso- och sjukvård identifierar förekomsten av just detta våld. 
Med utgångspunkt i denna bakgrundsteckning ställer vi frågor om hur biståndshandläggare i sitt 
arbete med att bedöma äldres behov av omsorg möter äldres behov av hjälp och stöd i händelse 
att denne är utsatt för våld, och i så fall hur biståndshandläggaren identifierar sådant våld.  
  

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att analysera och beskriva om och hur biståndshandläggare inom 
gerontologiskt socialt arbete på ett aktivt och riktat sätt arbetar med att identifiera förekomsten av 
våld i nära relation som drabbar äldre. Fokus ligger på att studera hur biståndshandläggare 
identifierar denna problematik i och med biståndsbedömning och alltså inte på hur 
biståndshandläggare hanterar information om klienten självmant hör av sig och ber om hjälp, 
eller om det inkommer en orosanmälan från någon annan.  
   
Frågeställningarna lyder:  
   

- Hur uppstår den första misstanken hos biståndshandläggaren om att den äldre blir utsatt 
för våld i nära relation?  

- Hur hanterar biståndshandläggaren frågor om våld i nära relation i samband med 
biståndsbedömning?   
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1.4 Begreppsdefinition  
Nedan följer en förteckning över begrepp som används i föreliggande studie.   
  
Med äldre personer avses personer som har fyllt 65 år, och således utgör målgruppen för 
gerontologiskt socialt arbete.    
  
Med nära relation avses partnerrelationer samt relationer mellan föräldrar och vuxna barn.  
  
Socialstyrelsen beskriver fem typer av våld i nära relation: fysiskt våld - en handling som syftar 
till att orsaka fysisk skada eller smärta; psykiskt våld - hot, förlöjligande eller social isolering; 
sexuellt våld - påtvingad sexuell handling; försummelse - en persons omvårdnadsbehov 
negligeras med avsikt; samt ekonomiskt och materiellt våld - förskingring av pengar eller 
egendom (Socialstyrelsen, 2015, s 17). I föreliggande studie inbegrips samtliga ovan nämnda 
typer av våld i våldsbegreppet.   
  
Ålderism är ett begrepp som beskrivs mer ingående i teorikapitlet, men som kort kan beskrivas 
som förtryck baserat på ålder (Heikkinen & Krekula, 2008, s 23). Vidare kan ålderism innefatta 
fördomar och stereotypa bilder av den äldre (Andersson, 2013, s 330).     
  

1.5 Disposition   
Denna uppsats består av sex kapitel. I det första kapitlet presenteras bakgrund till studien, en 
problemformulering och studiens relevans för socialt arbete, syfte och frågeställningar samt en 
begreppsdefinition. Det andra kapitlet avhandlar en del av den tidigare forskning som finns i 
ämnet. I kapitel tre presenteras de två teorier som ligger till grund för analysen av studiens 
resultat, samt en förklaring av begreppet ålderism. Det fjärde kapitlet presenterar uppsatsens 
metod. I detta kapitel beskrivs studiens forskningsansats, metoder för datainsamling samt 
analysmetod. Ett avsnitt om validitet och reliabilitet samt ett om etiska överväganden presenteras 
också. I det femte kapitlet presenteras resultatet av studien. I det sjätte och sista kapitlet följer en 
diskussion av resultatet i förhållande till syfte och frågeställningar, tidigare forskning och teori 
samt i förhållande till val av metod. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om studiens slutsatser och 
implikationer för vidare forskning och det sociala arbetets praktik.   
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2 Tidigare forskning  
Den forskning som presenteras i detta kapitel är främst forskning som rör våld i nära relation som 
drabbar äldre, men även forskning gällande bemötandet av våldsutsatta kvinnor redogörs för, 
samt forskning som inriktats på hälso- och sjukvårdspersonal och deras arbete med identifiering 
av våld i nära relation. Att redogöra för forskning som fokuserats på hälso- och sjukvården kan 
tyckas ligga utanför denna studies ämnesram, men kan likväl vara relevant då fokus ligger på 
bemötandet från den professionella. Detsamma gäller det avsnitt som behandlar våldsutsatta 
kvinnor, som är en målgrupp vitt skild från den som föreliggande studie fokuserar på. De är dock 
båda utsatta grupper och paralleller kan dras mellan hur kvinnorna blev bemötta och hur 
socialarbetaren bör bemöta den äldre. Forskningen har delats in i fyra olika teman och börjar med 
hur institutionell vård kan uppfattas som våld och hur det som från början var menat som välvilja 
utvecklas till tvång. Det andra temat handlar om socialarbetares och hälso- och 
sjukvårdspersonals bemötande av våldsutsatta kvinnor. Det tredje temat berör vilka svårigheter 
som finns med att identifiera förekomsten av våld som drabbar äldre, och då våld i nära relation i 
synnerhet. Det fjärde temat handlar om att socialarbetares arbete med identifiering av våld i nära 
relation inte är helt självklart och svårigheterna med att upptäcka våld som drabbar äldre.   
 
2.1 Institutionalisering som en form av våld  
Mysyuk, Westendorp, Biggs och Lindenberg (2015) har genomfört en kvalitativ studie där de 
undersökt äldre personers syn på våld. De fann att många av informanterna associerade 
våldsbegreppet med bristfällig institutionell omsorg. De skriver att uppbyggnaden av hälso- och 
sjukvården och äldreomsorgen påverkar de äldre negativt på ett närmast systematiskt vis; de äldre 
med sina ofta mångfasetterade behov måste inte sällan ha flera olika vårdkontakter och de 
upplever att de till följd av detta blir offer för byråkrati och oklar ansvarsfördelning inom hälso- 
och sjukvården och äldreomsorgen, vilket kan leda till en upplevelse av institutionalisering 
(Mysyuk et al., 2015, s 1). Mysyuk et al. menar mot bakgrund av detta resultat att det är av 
största vikt för alla som arbetar med någon form av äldreomsorg att lyssna till de äldres önskemål 
när omvårdnadsarbetet planeras, inte minst med tanke på att professionella inom äldreomsorgen 
kan utgöra nyckelpersoner när det gäller identifikationen av våld (a.a., s 2).  
  
Jönson och Watanabe (2006) har genom bland annat deltagande observationer och intervjuer i 
Japan studerat övergrepp mot äldre i hemmet och på institutioner. Syftet med artikeln var att lyfta 
fram företeelser i japansk äldreomsorg som kan vara av intresse för Norden. Författarna lyfter 
bland annat fram att kulturella skillnader i samhället (och den ökade medvetenheten om dessa) 
gör att bedömningen om vad som är god respektive kränkande behandling inte längre ter sig 
självklar; känslan av institutionalisering kan innebära att även något som är menat som omsorg 
kan upplevas som skamfyllt eller påtvingat, och då kan själva vården i sig utgöra våldet mot den 
äldre (Jönson & Watanabe, 2006, s 79). Jönson och Watanabe menar att möjligheterna att ansöka 
om och ta emot hjälp från samhället påverkar riskerna för våldsutsatthet i hemmet; detta då 
utbudet av formell äldreomsorg påverkar i vilken utsträckning den anhörige får lov att hjälpa den 
äldre. Ju mindre ansvar från samhällets sida, desto större ansvar läggs på den anhörige, och desto 
större risk för konflikter och våldssituationer i hemmet då ansvaret innebär en stress för den 
anhörige (a.a., s 79).   
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Raymond och Flannery (2003) vill med sin artikel redogöra för våld i nära relation i allmänhet 
och våld i nära relation som drabbar demenssjuka i synnerhet, och även de lyfter fram att stressen 
det innebär att ta hand om sin anhörige kan föranleda våld i nära relation (Raymond & Flannery, 
2003, s 22). Aspekterna ovan, och kanske fler därtill, gör att hälso- och sjukvården och samhället 
i stort är med och skapar en grund som tillåter att våld inom nära relation hos äldre kan utövas 
(Mysyuk et al., 2015, s 2).  
   
Tanken om att samhället tillåter våld i nära relation som drabbar äldre går att koppla ihop med 
ålderismen; att den äldre inte får den tid och uppmärksamhet denne behöver utifrån sin ålder. En 
viktig aspekt att lyfta fram här är också det som Jönson och Watanabe (2006) nämner i sin 
artikel, nämligen att själva omsorgen kan upplevas som våld. Vem vet, förutom den äldre själv, 
vilka hjälpbehov denne har, och om den äldre inte kan ge uttryck för det - eller inte tros kunna 
göra det - kan mycket prekära situationer uppstå, där godtyckliga bedömningar av situationen är 
det enda som finns att gå efter. Att utbildning om våld och upptäckt av våld är viktigt för 
socialarbetare och andra professionella som kommer i kontakt med äldre står klart, vilket också är 
något som diskuteras mer nedan.    
   

2.2 De professionellas bemötande av våldsutsatta kvinnor  
Taylor, Bradbury-Jones, Kroll och Duncan (2013) skriver om vikten av att förstå och beakta 
likheter och skillnader mellan våldsutsattas syn och professionellas syn på våld för att på ett 
lämpligt sätt kunna arbeta med och stötta de våldsutsatta (Taylor et al., 2013, s 498). De gjorde en 
kvalitativ studie där de intervjuade både personal inom hälso- och sjukvård och våldsutsatta 
kvinnor. De fann att kvinnorna gärna ville få frågan om de blir utsatta för våld, men att de 
professionella drog sig för att ställa sådana frågor, bland annat på grund av osäkerhet inför 
hanteringen av svaren (a.a., s 494). Det föreligger också problem kring definitionen av våld; de 
professionella och kvinnorna hade olika uppfattning om hur våld definieras, kvinnorna menade 
att det inte går att anmäla något om individen själv inte anser eller tror att det är våld (a.a., s 493).  
   
Taylor et al. (2013, s 494) belyser också vikten av att den professionella skapar relation med den 
våldsutsatta och inger förtroende; de våldsutsatta kvinnorna är duktiga på att både förneka och 
ljuga om sin utsatthet, och därför är det viktigt för den professionella att skapa relation med 
kvinnan så hon vågar berätta om vad hon blir utsatt för. Detta stämmer överens med Stenson, 
Sidenvall och Heimers (2005, s 318) studie där de låtit barnmorskor diskutera i fokusgrupper om 
sina åsikter och erfarenheter av rutinfrågor till gravida kvinnor gällande våld i nära relation; att 
först bygga upp en god relation till klienten var enligt flera av barnmorskorna en förutsättning för 
att göra det möjligt att prata om eventuellt partnervåld. Något som lyfts fram i flera av artiklarna 
är att ett bra sätt att arbeta med identifikationen av våld i nära relation är att ställa rutinfrågor om 
det (Stenson et al., 2005; Taylor et al., 2013). Stenson et al. finner i sin studie att det finns ett 
behov av att ställa rutinfrågor vid mödrasamtal och ser en allmänt positiv inställning bland 
deltagarna i studien. Eventuella rutinfrågor vid samtal med en klient underlättar, enligt 
artikelförfattarna, identifikationen av våldsutsatta kvinnor (a.a., s 312).   
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Keeling och van Wormer (2012, s 1359) har emellertid funnit att våldsutsatta kvinnor inte sällan 
är missnöjda med hur de bemöts av socialarbetare. I deras studie har de låtit kvinnor berätta om 
sina erfarenheter av socialarbetare och deras bemötande i samtal om våld i nära relation.  
Resultatet visar att många kvinnor upplever att de blivit bemötta med skuldbeläggande. Istället 
för att stärka klienterna och lyssna till deras individuella behov upplevde kvinnorna att de blev 
överkörda av aggressiva socialarbetare. Kvinnorna berättar om ett system där makt och kontroll 
är centralt och att de i många fall känner sig fortsatt våldsutsatta av socialtjänsten (a.a., s 1360). 
Även Ekström (2015, s 662) lyfter fram att socialarbetare i Sverige har mottagit viss kritik för att 
inte ha kunnat ta hand om våldsutsatta kvinnor på ett tillfredsställande sätt. Ekström genomförde 
en kvalitativ studie där hon intervjuade kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation och 
deras erfarenheter av stöd från socialarbetare i samband med de polisutredningar våldet 
resulterade i. Hon fann att kvinnorna var i stort behov av stöd under rättsprocessen, men också att 
deras tidigare erfarenheter av till exempel socialtjänsten påverkade huruvida de var benägna att 
be om hjälp. Hade de goda erfarenheter från socialtjänsten sedan tidigare var det mer troligt att de 
vände sig till socialtjänsten för stöd och rådgivning i samband med rättsprocessen. Vidare belyser 
hon det faktum att kvinnan redan i ett tidigt skede behöver få bekräftat att hon gjort rätt som 
sökte hjälp, annars tenderar hon att snabbt dra tillbaka sin ansökan och istället skuldbelägga sig 
själv (a.a., s 667).  
   
Våld i nära relation är för många ett känsligt ämne, något som informanterna upplevde som ett av 
de största hindren för att ställa rutinfrågor om partnervåld (Stenson et al., 2005, s 311). Det finns 
en olust hos kvinnorna att anmäla våld; skam och rädsla för att blir lämnad eller att våldet ska bli 
ännu värre gör att kvinnan drar sig för att anmäla våld. Med anledning av kvinnornas motvilja att 
själva anmäla är det viktigt att ställa rutinfrågor enligt författarna.   
   
En slutsats som kan dras av redovisningen ovan, är komplexiteten i arbetet med våld i nära 
relation. Bemötandet av våldsutsatta förefaller vara avgörande för om de våldsutsatta ska våga 
berätta; det är viktigt att som socialarbetare skapa relation och inge förtroende. Viktigt att belysa 
är också det faktum att klienter gärna blir frågade om de blir utsatta för våld, samtidigt som 
socialarbetare drar sig för att fråga om det. Rädsla hos socialarbetaren att inte kunna hantera 
situationen gör att det är lättare att inte fråga, detta går att knyta till behov av utökad kunskap 
kring våld i nära relation, något som diskuteras vidare i nästa avsnitt.  
  
Detta avsnitt om kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation kan tyckas ligga utanför denna 
studies ämne, men kan ändå vara av intresse då det belyser vikten av relation mellan klient och 
socialarbetare. Något som också lyfts fram är synen på våld, klientens och socialarbetarens bild 
av våld måste stämma överens för att det ska kunna upptäckas.   
  

2.3 Våld i det fördolda  
Penhale (1993) vill med sin artikel belysa en del av de aspekter som kan utgöra problem för 
socialarbetare när det gäller att upptäcka våld i nära relationer och som drabbar äldre. Det som 
lyfts fram som det främsta problemet är att det inte finns några allmänt gällande begrepp eller 
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metoder för att arbeta med identifikationen av våld. Bland annat menar hon att våldsbegreppet är 
alltför stort (a.a., s 109).   
  
Erlingsson, Carlson och Saveman (2006) genomförde en kvalitativ studie där de lät fokusgrupper 
bestående av personal från olika organisationer inom socialt arbete diskutera sin syn på våld mot 
äldre. Resultatet av deras studie var att socialarbetare ibland upplever att de själva är offer för en 
våldsam situation och att det som först var menat som omsorg utvecklades till påtvingad vård och 
sedermera våld. Vidare fann författarna att obefintliga rutiner för anmälan av våld ökar risken för 
utsatthet hos de äldre ytterligare (Erlingsson et al., 2006, s 157). Även dessa författare fann att ett 
stort problem gällande identifikationen av våld är att det inte finns någon gängse definition av 
våld i nära relation som drabbar äldre, och att det också är en av anledningarna till att de äldre 
själva drar sig för att anmäla våld (a.a., s 151). Ytterligare anledning för den äldre att inte anmäla 
våldet är rädslan att bli övergiven av familjen eller tvungen att lämna hemmet och bli 
institutionaliserad (Erlingsson et al., 2006, s 155; Penhale, 1993, s 99). Vidare menar Penhale 
(1993) att det finns svårigheter i att upptäcka våld inom familjen, just på grund av att det sker 
inom familjen; det som händer inom familjen är privat och det ligger varken i samhällets intresse 
eller ansvar att uppmärksamma - eller hitta lösningar på - ett sådant problem (a.a., s 98). De äldre 
lever ofta ett relativt isolerat liv, de är inte en del av ett arbetslag eller andra större sociala 
sammanhang på daglig basis. Sjuka och bräckliga äldre har ibland ett mycket begränsat socialt 
nätverk då de ofta vistas i hemmet. Detta gör att det inte finns många, varken professionella eller 
icke-professionella som har möjlighet att upptäcka våldet. Det kan också vara en del i 
våldsutövarens makt att isolera offret och i och med detta minskar chanserna ytterligare för 
upptäckt (a.a., s 99).   
  
Erlingsson et al. (2006) lyfter upp problematiken den rådande lagstiftningen i Sverige utgör för 
identifikationen av våld, och menar att det inte finns några lagar kring våld mot äldre i nära 
relation. Utöver om polisen misstänker att det begåtts ett brott finns det ingen som i sin yrkesroll 
har skyldighet enligt lag att rapportera om det, alltså blir det upp till offret själv att anmäla (a.a., s  
152). De tar även upp ålderism som en anledning till våldet; både på individnivå och på 
samhällelig nivå ses den äldre på med avsaknad av respekt, och i och med det uppmärksammas 
inte problemet tillräckligt (a.a., s 154). Avsaknaden av respekt mot äldre är både en form av och 
en anledning till våld (a.a., s 156).  
   
Rädslan hos den äldre att situationen ska bli ännu värre om denne anmäler våldet i kombination 
med svårigheterna för professionella att upptäcka det gör de äldre till en utsatt grupp.  
Utmaningen för socialarbetaren är att kunna identifiera förekomsten av våld utan att inkräkta på 
klientens integritet.  
 

2.4  Socialarbetares roll och problematiken med identifiering av  
våld som drabbar äldre 

Robbins, Banks, McLaughlin, Bellamy och Thackray (2016) skriver i sin artikel Is Domestic 
Abuse an Adult Social Work Issue? att socialarbetares roll när det kommer till identifiering av 
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våld i nära relation inte är helt okomplicerad och självklar (Robbins et al., 2016, s 140). I Robbins 
studie (2016) intervjuades socialarbetare i syfte att ta reda på om de anser att arbetet med våld i 
nära relation tillhör deras arbetsuppgifter. Författarna menar att även om våld i hemmet är vanligt 
förekommande ses det som ett ämne som kräver specialkompetens inom socialt arbete. Det 
förefaller även finnas en föreställning hos socialarbetarna om att våld i nära relation upphör i 
50årsåldern (a.a., s 132). Samma författare skriver vidare att det sociala arbetet blir allt mer 
specialiserat, till exempel skiljs socialt arbete riktat mot barn och socialt arbete riktat mot vuxna 
åt, något som inte är helt oproblematiskt. Barn som blir utsatta för våld i hemmet ges mycket 
uppmärksamhet, medan våld i nära relation som drabbar vuxna hamnar i skymundan (a.a., s 136). 
Kvinnan betraktas enbart som mor och inte som potentiellt offer. Författarna finner i sin studie att 
socialarbetares roll i arbetet med identifikation av våld i nära relation inte är helt självklar, men 
att det inte heller går att bortse från att de utgör en viktig del i arbetet. Vidare menar de att om 
socialarbetare ska kunna arbeta med identifikation av våld i nära relation krävs det utbildning i 
ämnet, samt att socialarbetare arbetar tillsammans med andra professioner som också kommer i 
kontakt med våldsutsatta (a.a., s 140).   
  
I Lachs och Pillemers (2015, s 1954) artikel diskuteras problemet med våld mot äldre och 
författarna summerar en del av den forskning som finns kring omfattningen och hanteringen av 
detta våld. Författarna lyfter bland annat fram det faktum att många äldre har en ytterst sporadisk 
kontakt med sjukvården och poängterar att de tillfällen äldre personer väl kommer i kontakt med 
sjukvården kan vara högst väsentliga tillfällen när det gäller identifiering av våld. Vidare 
beskriver de svårigheter med att upptäcka våldet mot äldre, något som också redogörs för i 
Skjørtens (2009) artikel som syftar till att belysa varför förståelsen av ålder- och 
generationsdimensioner är av stor vikt för att förstå och kunna motverka våld som drabbar äldre. 
Skador som uppkommit på grund av våld misstas många gånger för åldersrelaterade skador och 
utreds därför inte vidare och den äldre själv kan även ha svårt att berätta om våldet. Samma 
författare menar att det med åldern kan bli svårare att bryta sig ur en destruktiv relation och att 
många äldre utsatta kvinnor därför blir mindre motiverade att anmäla. Vidare skriver hon att 
forskning om våld i nära relation domineras av studier som fokuserar på den yngre åldersgruppen 
och det krävs speciell kunskap kring bemötandet av äldre våldsutsatta. Generation och ålder har 
betydelse för hur våldet visar sig och hur det identifieras (a.a., s 127-128). Detta är av intresse för 
föreliggande studie då syftet är att undersöka hur biståndshandläggare identifierar våld mot äldre 
och artiklarna bidrar med bakgrundsinformation om varför detta våld kan vara svårt att upptäcka.   
  
Paiva och Tavares (2015) har i sin studie tittat på förekomsten av fysiskt och psykiskt våld mot 
äldre samt relaterat det till deras sociala situation. De vill i och med detta bidra till en ökad 
förståelse om ämnet samt öka kunskapen bland professionella som arbetar med äldre. Artikeln 
pekar på den stora roll hälso- och sjukvårdspersonal spelar i identifieringen av våld och i det 
åtgärdande arbetet (a.a., s 728). Detta stämmer överens med det Wilke och Vinton (2003) skriver 
i sin artikel om hur kvinnofrågor, partnervåld, åldrande och våld mot äldre alla är ämnen 
relaterade till utbildning inom socialt arbete. Samtidigt, menar artikelförfattarna, finns det 
generellt sett bristfällig kunskap i ämnena åldrande och våld mot äldre bland socialarbetare och 
detta medför brister i arbetet med äldre människor (Wilke & Vinton 2003, s 228). Paiva och 
Tavares (2015) samt Wilke och Vinton (2003) lyfter fram sjuksköterskors roll i identifiering och 
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förhindrandet av våld. De är delaktiga i alla delar av det medicinska arbetet och arbetar nära 
patienterna. Med kunskap kring ämnet kan de lära sig att identifiera tidiga tecken på våld. En av 
den mest lovande åtgärden mot våld mot äldre har visat sig vara samarbetet mellan olika 
professioner, såsom hälso- och sjukvårdspersonal, socialarbetare och juridiska ombud (Lachs & 
Pillemer 2015, s 1954).   
   
Det står klart, i och med dessa artiklar, att ökad kunskap hos socialarbetare och hälso- och 
sjukvårdspersonal krävs för att identifiera och förhindra våld mot äldre. När det kommer till den 
äldre befolkningen i samhället och den ibland försämrade förmågan att själv anmäla en våldsam 
situation, ställs det krav på omgivningen och professionella att identifiera tecken på våld.   
   
Tydligt är att problematiken kring våld i nära relation som drabbar äldre är ett mångfasetterat 
problem och det kan finnas stora svårigheter i att identifiera våldet. Något som återkommer i flera 
av artiklarna är vikten av samsyn på våldet; om klienten och socialarbetaren har olika syn på hur 
våldet definieras blir det också svårt att tala om det. Om den våldsutsatta är osäker på att det 
denne blivit utsatt för är våld, hur ska denne då våga anmäla, och om socialarbetaren inte är säker 
på vad som räknas som våld, hur ska hon då veta vilka tecken hon ska leta efter? Det förefaller 
även finnas brister i rådande lagstiftning, och den otydliga ansvarsfördelningen bland 
socialarbetare och hälso- och sjukvårdspersonal leder till osäkerhet både hos klienterna och de 
professionella. Resonemanget kring samhället som tillåter våldet kan förklaras med Riches’ teori 
om våld, som redogörs för nedan.   
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3 Teorier  
I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp som analysen av studiens resultat grundas på. 
Först följer en förklaring av David Riches’ teori om våldstriangeln och därefter beskrivs 
socialkonstruktivismen. Kapitlet avslutas med en beskrivning av begreppet ålderism, vilket i 
denna studie fungerar som ett förklarande begrepp och inte som teori.   
  

3.1 Riches’ triangel  
Teorin om Riches’ triangel utgår från att det finns tre huvudkomponenter i fenomenet våld; offer, 
utövare och vittne. Detta samspel kallar Riches för våldets grundläggande triangel. Förövaren 
försöker övertyga både offret och vittnet om att våldet är legitimt som en del av sin strategi. 
Triangeln går ut på att utövaren kontrollerar offret, offret skadas och det är vittnet som avgör 
våldets legitimitet. Att som vittne först höra offrets version kan ge en bild av våldet som sedan 
helt kan ändras efter att ha fått ta del av utövarens version. I de fall där offret inte själv är i stånd 
att uttrycka sig spelar utövarens version stor roll i vittnets bedömning huruvida våldet är legitimt 
eller inte (Hydle & Johns, 1993, s 58-59).   
  
Riches (1986) menar att våldsbegreppet och dess innebörd snarare ges till den som blir utsatt för 
eller bevittnar en våldshandling, än till den som utför den. När en våldsam gärning bevittnas är 
det inte huruvida handlingen ger fysisk skada som avgör om det avser våld utan om vittnet anser 
handlingen som illegitim. Vidare menar Riches att för att förstå våldsutövaren måste det också 
förstås vad den våldsutsatta eller den som bevittnat våldet menar med våld. Något som uppfattas 
som våld kanske inte var avsett som det och vice versa. Vid användandet av våldsbegreppet ska 
fokus ligga på vem som identifierar en handling som våld och dennes sociala position i 
förhållande till våldsutövaren; våld är ett begrepp som av vittnet kan associeras med moralisk 
olämplighet. Någon som utövar våld kan således även antas vara kapabel till andra olämpliga 
handlingar (Riches, 1986, s 3-4).   
  
Teorin om Riches’ triangel går att applicera på analysen till föreliggande studie då tanken om att 
en tredje part avgör våldets legitimitet går att lyfta till mötet mellan handläggare och klient. En 
biståndshandläggare kan fungera som den tredje parten, och alltså välja att se en våldshandling 
som illegitim eller inte, och därmed avgöra om klientens situation är något som bör 
uppmärksammas. I just denna studie skulle det kunna innebära att biståndshandläggaren inte 
identifierar en våldsam situation, då hon inte uppfattar handlingen som våldsam, och därmed låter 
våldet passera.   
  

3.2 Socialkonstruktivism  
Det socialkonstruktivistiska perspektivet syftar till att stärka individers oberoende och betonar att 
de etiketter som tillsätts äldre personer i samhället i sin tur skapar ett beroende hos dessa 
individer. Synen på människan enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet är att denne är en 
aktivt handlande varelse som i interaktion med andra konstruerar sin verklighet. Denna verklighet 
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som socialt konstruerad har stora konsekvenser då människor agerar utifrån de meningar och 
uppfattningar de ser som verkliga. Inom socialkonstruktivismen är förståelsen av de upplevelser 
som är relaterade till ålder av vikt. Det är även av intresse att se hur den åldrande processen 
påverkas av sociala strukturer och definitioner. Den socialkonstruktivistiska teorin lägger fokus 
på tre olika dimensioner av åldrande som ett socialt fenomen; den första dimensionen lägger vikt 
på vilka influenser i samhället som påverkar en individs upplevelser av åldrandet. De sociala 
definitionerna av åldrandet innebär bland annat den stereotypa bild som existerar i samhället av 
äldre personer och de etiketter som sätts på dem. Sårbarhet, asexualitet och bristande kompetens 
är exempel på dessa etiketter. Dessa generaliserande etiketter kan i sin tur begränsa äldres 
självbild. Den andra dimensionen innebär hur samhällets och individers uppfattningar om äldre 
skapas genom sociala interaktioner. Den tredje dimensionen av åldrande som socialt fenomen 
fokuserar på att en människas verklighet förändras med tiden i och med att den sociala rollen 
förändras (Bengtson, Burgess, Parrott & Mabry, 2013, s 27-29).   
  
Samhällets stereotypa föreställning om äldre människor kan påverka hur den äldre framställer och 
ser på sig själv, bland annat den bilden av att äldre inte drabbas av våld i nära relation (a.a., s 27-
28). Det socialkonstruktivistiska perspektivet har relevans för denna studie då den här bilden av 
äldre kan bidra till att de på grund av de här fördomarna väljer att inte berätta om våldet. Om den 
äldre själv förminskar det våld denne utsätts för på grund av samhälleliga fördomar och därmed 
inte berättar om våldet för, i detta fall, biståndshandläggaren blir våldet svårt att upptäcka. Våldet 
riskerar helt enkelt att normaliseras och uppfattas som ett icke existerande problem. Denna teori 
kommer att fungera parallellt med teorin om Riches’ triangel, men på makronivå – om huruvida 
samhällets syn på äldre har någon påverkan på hur biståndshandläggare arbetar med identifiering 
av våld. Frågan är om biståndshandläggaren påverkas av de etiketter som samhället sätter på de 
äldre och hur detta i så fall märks i arbetet med våld. Mot bakgrund av socialkonstruktivismen är 
det inte säkert att biståndshandläggarna uppfattar våld i nära relation som ett problem för deras 
målgrupp. Vi vill med hjälp av socialkonstruktivismen få en djupare inblick i 
biståndshandläggarens förförståelse om äldre.   
   

3.3 Ålderism  
I föreliggande studie används ålderism inte som teori utan som begrepp; ålderism kommer inte i 
första hand hjälpa oss besvara uppsatsens frågeställningar, utan snarare fungera som en tankeram. 
Ålderism handlar om ålder som grund för fördomar och diskriminering (Heikkinen & Krekula, 
2008, s 20). Heikkinen och Krekula (2008) skriver i sin artikel Ålderism - ett fruktbart begrepp? 
att ålderism är en svår “ism” då det inte finns ett tydligt vi och dem, eftersom vi alla åldras dag 
för dag. Vem kan egentligen avgöra vilka som hör till “den andra” gruppen (a.a., s 20)? Vidare 
skriver de att genom att se på ålderism som en ideologi så skulle vissa asymmetriska 
maktstrukturer på en samhällelig nivå kunna förklaras. “Diskriminering blir följaktligen inte 
begränsat enbart till avsiktliga handlingar utan även något som inbäddas i institutionella rutiner” 
(a.a., s 24). Andersson (2008) redogör för ett antal olika utredningar och studier där ålderism 
inom hälso- och sjukvården har undersökts. Bland annat har det framkommit att läkare och andra 
vårdgivare ger yngre patienter ett bättre och mer respektfullt bemötande. Det har även visat sig 
att en stor del av Sveriges befolkning anser att yngre personer ska ha företräde framför äldre 
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inom hälso- och sjukvården (a.a., s 82-83). Andersson (2013, s 330) nämner att det egentligen 
inte finns ett direkt hat riktat mot äldre; många fördomar är istället så socialt integrerade att de 
inte uppmärksammas. Här talas det istället om indirekta attityder gentemot äldre, negativa 
känslor som förekommer utan uppsåt eller att vi är medvetna om dem. Begreppet ålderism kan 
således hjälpa oss förklara vad biståndshandläggaren säger att hon gör, eller förklara det hon inte 
gör. De negativa bilderna och fördomarna som riktas mot äldre ger en negativ påverkan på den 
drabbade individen (a.a., s 331).   
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4 Metod  
I denna studie lyfts biståndshandläggarnas egna tankar och beskrivningar gällande identifiering 
av våld i nära relation fram. Starrin (1994) skriver att målet med en kvalitativ studie är att 
identifiera företeelser, egenskaper och innebörder. Detta jämfört med en kvantitativ studie som 
snarare har som mål att undersöka hur företeelser, egenskaper och innebörder fördelar sig mellan 
olika grupper (a.a., s 21). Då föreliggande studie redogör för biståndshandläggarnas 
beskrivningar om hur de arbetar med identifikation av våld i nära relation har en kvalitativ ansats 
valts för att få svar på studiens syfte. I kapitlet som följer beskrivs den kvalitativa ansatsen som 
sådan, och sedan förklaras hur den applicerats på just denna studie. Därefter redogörs för hur 
datainsamlingen har genomförts och vidare hur det insamlade datamaterialet har analyserats. I 
efterkommande stycke diskuteras validitet och reliabilitet och kapitlet avslutas med en reflektion 
kring etik.   
  

4.1 Forskningsansats  
Trost (2014) skriver att innan val av metod görs måste det klargöras vilken slags data som ska 
utgöra studien. Inom många vetenskaper görs åtskillnad mellan teoretiska studier och empiriska 
sådana. Med empiriska studier avses vanligen sådana studier som undersöker människor eller 
samhällen (Trost, 2014, s 25). Då denna studie ämnar redogöra för hur biståndshandläggare inom 
gerontologiskt socialt arbete på ett aktivt och riktat sätt arbetar med att identifiera förekomsten av 
våld i nära relation som drabbar äldre är den att betrakta som empirisk. Barbosa da Silva och 
Wahlberg (1994) skriver att valet av metod ska göras utifrån vad som är lämpligt i förhållande till 
forskningsfråga och undersökningsobjekt. Vidare skriver samma författare att forskning som 
fokuseras på till exempel mänskliga upplevelser och erfarenheter benämns som kvalitativ 
forskning. Data utgörs då av sådant som inte på ett självklart sätt kan kvantifieras eller mätas 
(a.a., s 52). Fokus i föreliggande studie ligger alltså på biståndshandläggarnas upplevelser och 
erfarenheter och studien antar således en kvalitativ ansats.   
     

4.2 Datainsamlingsmetod  
Datainsamlingsmetoden för föreliggande studie var kvalitativa intervjuer. I det följande redogörs 
för urvalet av informanter, hur intervjuerna planerades och genomfördes och slutligen ett avsnitt 
om transkriberingen. Detta leder vidare till ett fördjupat avsnitt om innehållsanalys.   
  

4.2.1 Informanter  
Vid valet av informanter användes purposive sampling (Padgett, 2008, s 53), vilket innebär att 
informanterna valdes ut utifrån förhoppningen att just de kunde ge nödvändig information för 
studien. Kriterierna för urvalet av informanter var att (i) informanterna under studiens gång skulle 
arbeta som biståndshandläggare, och (ii) de skulle arbeta med äldre. Det var exempelvis mer 
relevant för studien att intervjua biståndshandläggare som har den regelbundna kontakten med 
klienterna, och således har en möjlighet att identifiera förekomsten av våld, än det hade varit att 
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intervjua chefer om vilka rutiner som eventuellt finns kring att fråga om våld. Tio 
biståndshandläggare som arbetar med gerontologiskt socialt arbete intervjuades och nedan följer 
en kort beskrivning av varje informant.   
  
IP1 - kvinna som varit anställd som biståndshandläggare i tretton år. Har arbetat inom 
äldreomsorgen i 45 år. Är utbildad undersköterska och har läst gerontologi, geriatrik och 
psykiatri.   
  
IP2 - kvinna som varit anställd som biståndshandläggare i sex år.   
  
IP3 - kvinna som varit anställd på heltid som biståndshandläggare i ett år och tidigare arbetat 
deltid i ytterligare ett år. Är utbildad socionom.   
  
IP4 - kvinna som varit anställd som biståndshandläggare i tre månader och tidigare 
sommarvikarierat. Är utbildad socionom.    
  
IP5 - kvinna som varit anställd som biståndshandläggare i tre och ett halvt år och tidigare arbetat 
med biståndshandläggning i andra kommuner. Är utbildad socionom.   
  
IP6 - kvinna som varit anställd som biståndshandläggare i tio år. Har studerat det som tidigare 
kallades sociala omsorgsprogrammet.   
  
IP7 - kvinna som varit anställd som biståndshandläggare i tio år. Har studerat sociala 
omsorgsprogrammet och läst socialt arbete utöver det samt har en vidareutbildning i våld i nära 
relation. Har även en undersköterskeutbildning och har arbetat inom akutsjukvården.   
  
IP8 - kvinna som varit anställd som biståndshandläggare i tio år. Har magisterexamen i sociologi 
och social omsorg.   
  
IP9 - kvinna som varit anställd som biståndshandläggare i fem år. Är utbildad socionom.   
  
IP10 - kvinna som varit anställd som biståndshandläggare i tio år. Har studerat på sociala 
omsorgsprogrammet men har dock ingen examen.   
  

4.2.2 Intervju  
I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009, s 118) har studiens syfte inför denna intervjustudie 
klargjorts, vilket vi beskriver som: att analysera och beskriva hur biståndshandläggare inom 
gerontologiskt socialt arbete på ett aktivt och riktat sätt arbetar med att identifiera förekomsten av 
våld i nära relation som drabbar äldre. När syftet står klart ska intervjuerna planeras utifrån vilken 
kunskap som eftersträvas (a.a., s 118). Kunskapen i denna studie kan snarast ses vad som 
beskrivs som kunskap som samtal; kunskapen förvärvas genom själva samtalet och i en kvalitativ 
intervju produceras lärdom om vardagliga upplevelser. I samband med planeringen skrivs 



 15  

intervjuguiden - manuset till intervjuerna. Frågorna ska vara välformulerade så till vida att de ska 
generera kunskap och dessutom bidra till god interaktion mellan intervjuaren och informanten 
(a.a., s 146). Frågorna som ställdes vid intervjuerna i samband med denna studie hade på förhand 
testats på utomstående personer, korrigerats och testats på nytt för att få fram en så välformulerad 
intervjuguide som möjligt utifrån ovanstående kriterier. Intervjuguiden utgjordes av 
semistrukturerade frågor. Semistrukturerade frågor innebär förberedda frågor som kan anpassas 
under intervjuns gång vilket lämnar plats åt en öppen diskussion vid behov (Howell, 2013, s 
199). Plats för viss reflektion från informanterna har alltså lämnats, men målet med intervjuerna 
var att, om möjligt, kunna kartlägga specifika frågor biståndshandläggarna ställer, eller ringa in 
specifika nyckelord eller tecken de är vaksamma på i samtalet med klienterna, varför frågorna var 
relativt snäva. Intervjuguiden utgjordes av tjugo frågor (se bilaga 2). Exempel på frågor som 
ställdes;   
-Hur ser dina kunskaper kring ämnet våld i nära relationer ut i förhållande till vad som är 
nödvändigt för att kunna göra ett gott arbete?   
-Finns det rutinfrågor kring våld i nära relationer som ni ställer oavsett om det finns en misstanke 
om att det förekommer våld eller inte? Vilka?  
  
Tio biståndshandläggare i en mellanstor kommun i Sverige intervjuades och intervjuerna hölls i 
mötesrum på informanternas arbetsplats. Intervjuerna varierade i längd men pågick i genomsnitt i 
tjugo minuter. Båda uppsatsförfattarna var närvarande under alla intervjutillfällen, detta för att 
den ena då kunde fokusera helt på att lyssna och ställa frågor och den andra hade möjlighet att 
anteckna särskilt noterbara iakttagelser.  
  

4.2.3 Transkribering  
Transkribering innebär att överföra de muntliga intervjuerna till skriven text och beskrivs som en 
process där en levande, social interaktion överförs till skrift. Redan vid inspelningen försvinner 
kroppsspråk och gester, och vid utskriften försvinner även intonation och andning. Detta gör att 
till exempel ironi kan bli svårupptäckt i det transkriberade materialet (Kvale & Brinkmann, 2009, 
s 194). I samband med transkriberingen ställs forskaren inför vissa val gällande exakthet i 
utskriften. Ska samtalet skrivas ut ordagrant med markeringar för betoningar, pauser och ljudliga 
andningar, eller ska utskriften få en mer formell och läsarvänlig karaktär? Svaren på dessa frågor 
är relaterade till avsikten med utskriften enligt Kvale och Brinkmann (2009, s 197). Författarna 
till föreliggande studie ämnade göra en så ordagrann transkribering som möjligt, men samtidigt 
behålla läsarvänligheten. Detta innebär att markeringar för korta respektive långa pauser gjordes, 
dock inte mer detaljerat än just åtskillnaden mellan lång och kort. Markeringar gjordes även när 
intervjuaren och informanten pratade samtidigt samt när något ord uttalades med stark röst. I 
övrigt skrevs samtalet ut såsom det utspelade sig; inga ändringar har gjorts för att korrigera 
grammatiska fel, upprepningar och ofullständiga ord skrevs ut såsom de uttalades. Exempel på 
hur transkriberingen sett ut finns nedan och hela meningsenheter återfinns även i utdraget från 
kodningsschemat som finns som exempel under nästa avsnitt.   
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(.) Kort paus  
(...) Lång paus  
Ord Uttalat med stark betoning  
[Ord Uttalat samtidigt som den andra personen pratar  
  
Kvale och Brinkmann (2009) skriver vidare att transkriberingen i sig är en tolkande process och 
förklarar uppmuntrande: “Genom att utskriftsproblemet försummas blir intervjuforskarens väg till 
helvetet stenlagd med utskrifter” (a.a., s 193). Ett gediget arbete lades således i enlighet med 
Kvale och Brinkmanns rekommendation vid transkriberingen som genererade totalt 67 
dataskrivna sidor, 12 pt.  
  

4.3 Analysmetod  
Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys vilket beskrivs 
mer utförligt nedan. Howell (2013) skriver att det är så gott som omöjligt att helt skilja induktion 
från deduktion, och menar att ingen kan gå in i ett forskningsprojekt och helt bortse från tidigare 
erfarenheter och kunskaper (a.a., s 43). I denna studie har emellertid snarast en deduktiv ansats 
antagits, då det är brukligt vid en innehållsanalys att hela materialet först läses igenom ett par 
gånger i ett försök att skönja övergripande teman för att senare, med dessa teman i bakhuvudet, 
göra en djupdykning i texten och söka efter fler teman och koder som kan passa in på huvudtemat 
(Graneheim & Lundman, 2004, s 108-109).  
  

4.3.1 Innehållsanalys  
De transkriberade intervjuerna med biståndshandläggarna analyserades med en kvalitativ 
innehållsanalys för att tolka och hitta teman i texten. Teman eftersöktes med forskningens syfte i 
bakgrunden; att ta reda på hur biståndshandläggare inom gerontologiskt arbete på ett aktivt och 
riktat sätt arbetar med att identifiera förekomsten av våld i nära relation som drabbar äldre.    
  
Graneheim och Lundman (2004) har skrivit om kvalitativ innehållsanalys och analysen till 
föreliggande studie gjordes i enlighet med deras metod. I en innehållsanalys kodas det insamlade 
materialet och delas in i olika kategorier för att på så sätt kunna utröna övergripande teman i 
texten (Graneheim & Lundman, 2004, s 107). Textmaterialet utgörs i detta fall av de 
transkriberade intervjuerna. Att göra en innehållsanalys innebär en objektiv analys av texter och 
dokument. Objektiviteten innebär att innehållet kategoriseras så att forskarens egna värderingar i 
största möjliga mån inte påverkar processen (Bryman, 2011, s 281).   
  
En text går antingen att se genom det manifesta innehållet, vad som direkt uttrycks i texten, eller 
det latenta, de innebörder som ligger under ytan av vad som sägs (Bryman, 2011, s 282). För att 
forskaren ska kunna går mer in på djupet av texten och se vad som finns under ytan av vad som  
sägs kan det behövas sökas efter ett latent innehåll (a.a., s 290). I analysprocessen till 
föreliggande studie varvades manifest och latent innehåll med varandra. Då båda 
uppsatsförfattarna var med vid samtliga intervjuer hade båda redan innan analysen en bild av 
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resultatet. De två övergripande teman som utlästs är snarare att betrakta som latenta medan 
kategorierna är manifesta.  
  
I det följande redogörs för hur analysprocessen gått till, allt som sagt i enlighet med Graneheim 
och Lundman (2008, s 163-165), med undantag för begreppen latent och manifest innehåll som 
alltså är hämtade från Bryman (2011, s 290). De transkriberade intervjuerna lästes först igenom 
för att författarna skulle bli väl insatta i materialet. Därefter reflekterades kring texten, och några 
domäner valdes ut, alltså delar av texten som rör specifika områden som utan djupare tolkning 
kan tänkas vara betydande för analysen. De domäner som valdes ut var identifieringsarbete, 
kunskaper, föreställningar, tecken samt våld, varje domän tilldelades en färg. Därefter 
identifierades meningsenheter, alltså ord och meningar som har innehållsmässig betydelse för 
analysen. Dessa meningsenheter markerades med överstrykningspenna i samma färg som 
respektive domän. Meningsenheterna kondenserades, kortades ner, och skrevs ner på små lappar. 
På samma lapp skrevs även den kod som den kondenserade meningen tilldelades. En kod kan 
liknas vid en etikett som kortfattat beskriver den kondenserade meningens innehåll.  
Datamaterialet genererade totalt 387 koder och alltså lika många lappar. Koderna jämfördes och 
delades in i preliminära kategorier och underkategorier där koder som berörde ungefär samma 
sak hamnade under samma kategori. Dessa kategorier reviderades sedan och mynnade slutligen 
ut i totalt 8 kategorier och 26 underkategorier. Slutligen kunde två huvudteman skönjas baserat på 
både det manifesta och det latenta innehållet. Teman, kategorier och underkategorier redogörs för 
i resultatkapitlet som följer. Nedan följer tabell 1 som exemplifierar hur kodningen gått till.  
  
Tabell 1. Exempel på kodning  

Meningsenhet  Kondenserad 
meningsenhet  

Kod  Underkategori  Kategori  

Men jag märker 
fortfarande att det 
är (.) det finns  
mycket okunskap  
och (.) och eh (.) ja 
lite sådär (.) lite 
frustration och (.) 
eh osäkerhet inför  
(.) frågorna  

Det finns 
mycket  
okunskap och  
lite frustration 
och osäkerhet  

Mycket 
okunskap och  
en del 
frustration och 
osäkerhet  

Bristfällig 
kunskap  

  
  
  
  
Organisatoriska 
brister  

  Tycker ja (.) måste 
ja säga ja ja känner 
mig jätteokunnig  

Känner mig 
jätteokunnig  

Känsla av 
okunskap  

Personlig 
bristfällig 
kunskap  

  
    

4.4 Validitet och reliabilitet  
Bryman (2011) nämner två typer av reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning, den 
externa och den interna. Extern reliabilitet handlar om huruvida en undersökning kan upprepas 
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och få liknande resultat. Detta är dock svårt att tillämpa på en kvalitativ studie då det inte går att 
få till den inledande studiens exakta sociala miljö vid en ny studie. Denna studie skulle kunna få 
ett annat resultat vid ett senare tillfälle trots samma informanter och samma organisation då både 
individerna och organisationen kan utvecklas och förändras. Intern reliabilitet syftar till då ett 
forskarlag och dess medlemmar tillsammans kommer överens om hur de ska tolka det de ser och 
hör i studien. Författarna till föreliggande studie har utfört intervjuerna tillsammans och 
gemensamt analyserat och tolkat resultatet. Den interna validiteten som Bryman beskriver syftar 
till att forskarens teoretiska idéer stämmer väl överens med dennes observationer. De teorier som 
använts i denna studie går att relatera till och applicera på studiens resultat, detta förklaras 
närmare i diskussionskapitlet. Extern validitet är i vilken utsträckning studiens resultat kan 
generaliseras till andra situationer och sociala miljöer (Bryman, 2011, s 351-352). Då studien har 
en kvalitativ ansats är emellertid inte avsikten att kunna dra generella slutsatser från resultatet. 
Syftet med studien är snarare att lyfta fram de fenomen som analysen lett fram till, det vill säga 
biståndshandläggarnas erfarenheter av hur de arbetar med identifiering av våld i nära relation.  
  

4.5 Etiska överväganden  
Hellström Muhli i Trost (2014) skriver att man som forskare förväntas göra sitt bästa för att 
genomföra en studie av hög kvalitet, och att oavsett vilken metod som används i en studie måste 
alltid etiken vägas mot den nya kunskapens värde (Hellström Muhli i Trost, 2014, s 34). “Inga 
studier är så viktiga att de kan motivera brister i etiken” (Trost, 2014, s 28). Vetenskapsrådet 
skriver i sin rapport God forskningssed från 2011 att en grundläggande fråga i en forskningsetisk 
bedömning gäller avvägningen mellan risk och vinst och att risken för de medverkande i studien 
naturligtvis ska minimeras. Nyttan av undersökningen och värdet av resultatet ska alltid vägas 
mot de skadliga konsekvenserna. Inte minst bör valet av metod noga övervägas så att metoden 
som används besvarar frågeställningen; om undersökningen inte ger svar på frågeställningen bör 
studien helt enkelt inte genomföras (Vetenskapsrådet, 2011, s 31). En studie som bygger på 
verkliga människor och deras levnadsförhållanden medför vissa risker. Bland annat finns risken 
att intervjuaren vid intervjutillfället kränker informanten genom att ställa okänsliga frågor. 
Noggrannhet vid datainsamlingen beaktades och det inspelade datamaterialet förvarades så det 
inte riskerade att bli skadat eller försvinna.   
  
Studien har uppfyllt Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav på god etisk forskning; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
  
Informationskravet innebär att samtliga informanter i samband med tillfrågandet om att delta i 
studien blev informerade om vad studien skulle handla om, och vi var helt öppna och ärliga med 
studiens syfte och frågeställningarna projektet igenom.  
  
Samtyckeskravet har uppfyllts på så sätt att samtycke inhämtades från samtliga informanter i 
studien genom den samtyckesblankett (bilaga 3) som lämnades ut och fylldes i av alla deltagare. 
De blev även informerade om att de när som helst kunde avbryta deltagandet i studien utan att 
ange skäl.   
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Konfidentialitetskravet handlar om att ge personuppgifter i samband med studien största möjliga 
konfidentialitet. De uppgifter som framkom om specifika fall och personer avidentifierades och 
materialet förvarades på ett sådant sätt att inga utomstående kunnat ta del av det.   
  
Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som samlats in i och med studien endast får användas 
för forskningsändamål, vilket också efterlevdes; inget av det datamaterial som samlades in har 
använts för något annat än till föreliggande studie.   
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5 Resultat  
I detta kapitel redovisas resultatet av den analys som gjorts av intervjuerna. I analysen av 
materialet identifierades två teman; förutsättningar och begränsningar. Det första innebär de 
förutsättningar som finns för att identifiera våld i nära relation hos äldre, bland annat de 
personliga verktyg som biståndshandläggarna innehar som möjliggör identifieringen. Det andra 
temat handlar om de begränsningar som biståndshandläggarna upplever vid identifiering av våld, 
begränsningarna rör både organisatoriska brister såsom bristfällig utbildning, och hinder som 
ligger utanför den enskilde handläggarens påverkan såsom anhöriga som försvårar kontakten. 
Kapitlet är indelat i två avsnitt utefter dessa två teman. De båda avsnitten är sedan indelade i 
underrubriker som representerar de kategorier som framkom inom varje tema. En 
sammanställning av de kategorier, underkategorier och teman som framkommit ur analysen 
återfinns i tabellen nedan.   
  
Tabell 2. Sammanfattning av resultat i kategorier, underkategorier och teman  

Tema  Kategori  Underkategori  

Förutsättningar  Organisatoriska 
förutsättningar  

Vidtagna förbättringsåtgärder  
Samråd med andra professionella  

Personliga 
förutsättningar  

Inga hinder  
Kunskap tack vare eget intresse  
Tyst kunskap  

Det enskilda mötet  Det lilla extra  
Träffa klienten ensam  
Professionellt bemötande  
Fråga  

Varningssignaler  Abstrakta tecken  
Uppenbar fysisk skada  
Känsla  

Begränsningar  Organisatoriska brister  Personlig bristfällig kunskap  
Bristfällig kunskap  
Tidsbrist  
Behov av rutinfrågor  
Inga rutinfrågor  

Hinder   Oro att förvärra  
Anhörig hindrar  
Svårt att nå fram  

Oklar våldsdefinition  Oklart vad våld är  
Många olika typer av våld  
Våldet normaliseras  

Problemfritt  Uppfattar inte våld som ett problem  
Inget behov av rutinfrågor  
Tillräcklig kunskap  
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5.1 Förutsättningar  
De kategorier som framkom under analysen av biståndshandläggarnas förutsättningar för att 
identifiera våld i nära relation hos äldre är; organisatoriska förutsättningar, personliga 
förutsättningar, det enskilda mötet och varningssignaler.    
  

5.1.1 Organisatoriska förutsättningar  
I intervjuerna med biståndshandläggarna framkommer det att fokus på identifiering av våld mot 
äldre har ökat det senaste året inom gerontologiskt socialt arbete. Nyckelpersoner, som går 
utbildningar om våld och informerar sina kollegor, finns i varje enhet. Även om 
biståndshandläggarna upplever att våld mot äldre diskuteras för lite i arbetsgruppen vittnar de om 
ett ökat medvetande och en ökad diskussion. Så här uttrycker sig en av handläggarna:    
  

 Det diskuteras (...) som tur är allt mer det har varit väldigt lite diskussioner under dom 
här åren som jag har jobbat (.) det är först på det (.) nästan (.) det senaste året som det 
har kommit upp (IP7)  

  
Detta är ett exempel på det som biståndshandläggarna beskriver, att problemet synliggjorts 
alltmer det senaste året. Detta tack vare en ökad medvetenhet om problemet genom utbildningar, 
föreläsningar och införandet av så kallade nyckelpersoner på arbetsplatsen.   
  
Andra förutsättningar inom organisationen är möjligheten att tillsammans med andra 
professionella, såsom kollegor, chef, hemtjänst eller demensvårdskonsulent diskutera och hantera 
svårare fall.   
  

...när det är nån som är dementsjuk så har man ju med sig (.) en demensvårdsutvecklare 
(.) att man kan gärna dela på sig (.) den ena tar hand om (.) den anhöriga och den andra 
den sjuka (IP5)   
  

Detta citat exemplifierar det biståndshandläggarna beskriver när de har möte med en demenssjuk 
klient, att de i många av dessa fall tar hjälp av en så kallad demensvårdskonsulent, det som 
tidigare kallades demensvårdsutvecklare. Vid andra svåra situationer upplever handläggarna att 
de har ett bra stöd från chef och kollegor.   
  

 ...och sen dividerar ja vidare sen me (.) chef och kollegor om man skulle gå vidare me de  
(IP10)  
  

Detta exempel är taget från en av intervjuerna där biståndshandläggaren pratar om hanteringen av 
en potentiellt hotfull situation. Hon säger att hon ensam inte skulle riskera att förvärra en hotfull 
situation genom att ställa mer ingående frågor under ett hembesök. Istället skulle hon hålla en 
god min under besöket för att sedan diskutera möjliga lösningar tillsammans med chef och 
kollegor när hon kommer tillbaka till kontoret. De intervjuade biståndshandläggarna berättar att 
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de många gånger tar hjälp av sina kollegor då en situation upplevs som hotfull eller då ett par i en 
relation måste delas på för att möjliggöra ett enskilt samtal.  
  
5.1.2 Personliga förutsättningar  
Biståndshandläggarnas erfarenheter och kunskap förvärvad tack vare eget intresse lyfts fram som 
en viktig förutsättning för identifiering av våld i nära relation hos äldre. Den tysta kunskapen och 
den erfarenhetsbaserade kunskapen är något som återkommer i intervjuerna.   
  

 Jaa alltså det det är ju om man säger så när jag gick utbildningen (.) då var det ju inget 
(.) man pratade om (.) vad jag kommer ihåg över huvud taget (…) eh utan det är ju (.) 
erfarenhet (.) alla år (IP5)  
  

I citatet ovan exemplifieras det som biståndshandläggarna berättar, att den kunskap de besitter 
gällande våld mot äldre kommer från år av erfarenhet av att arbeta med äldre. Utbildningen kring 
detta ämne på arbetsplatsen är bristfällig och handläggarna beskriver att det är tack vare deras 
eget intresse de har kunskap i ämnet. En handläggare uttrycker det på följande sätt:   
  

...ja har inte blivit erbjuden något ifrån min arbetsgivare utan (...) den utbildning och den 
kunskap som jag förvärvat mig det har jag gjort av eget intresse (IP1)   
  

Genom att se detta ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan bristfällig utbildning på 
universitetet och på arbetsplatsen i ämnet våld mot äldre bero på samhällets uppfattning att 
personer över 65 år inte drabbas av våld i nära relation. Att det inte anses nödvändigt med 
utbildning bekräftar den stereotypa bilden av att äldre inte drabbas av våld i nära relation. Då 
arbetsplatsen inte tillhandahåller tillräcklig utbildning i ämnet våld mot äldre ligger det mycket på 
den enskilda biståndshandläggaren att själv införskaffa sig den nödvändiga kunskapen. De 
biståndshandläggare som inte arbetat så länge inom gerontologiskt socialt arbete uttrycker att de 
saknar den erfarenhet och den kunskap som deras kollegor med längre erfarenhet har. Det 
framkommer dock att alla nya biståndshandläggare har genomgått en komprimerad hot- och 
våldutbildning under en halvdag, något som de biståndshandläggare som arbetat längre inte har 
fått möjlighet att göra. Detta visar ytterligare på den ökade medvetenheten kring ämnet och 
vikten av att utbilda personalen.   
  
Av analysen framkommer också en uppfattning om att det inte finns någon anledning för 
handläggarna att undvika frågor kring våld under ett biståndsbedömningssamtal och att deras 
kunskaper kring våld är tillräckliga. De upplever det inte svårt med tanke på brukarens integritet 
att ställa frågor om våld och ser heller inga hinder gällande hanteringen av information från 
klienten angående våldsutsatthet.   
  

5.1.3 Det enskilda mötet  
Det enskilda mötet handlar om mötet mellan biståndshandläggare och klient, vad som upplevs av 
handläggarna vara av stor vikt för att identifiera våld i nära relation hos äldre. Det absolut 
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vanligaste svaret på frågan vad biståndshandläggaren själv tycker är det bästa sättet att identifiera 
våld på är att fråga klienten rakt ut.   
  

 Det är egentligen och bara fråga [...] det är ju det enklaste svaret så men (.) det är också 
det svåraste och göra [...] våga fråga (IP9)  
  

Detta citat är ett exempel på det biståndshandläggarna menar är en effektiv metod för 
identifiering av våld i nära relation. Det finns dock ännu inga rutinfrågor om våld som alltid ställs 
i biståndsbedömningssamtal och då våld hos äldre upplevs som svårt att se finns det brister i 
frågandet om våldsutsatthet. Det framkommer att våld riskerar att missas på grund av avsaknaden 
av rutinfrågor. Rutinfrågor kring våld är dock, enligt biståndshandläggarna, något som det arbetas 
med och som inom överskådlig framtid kommer att finnas.   
  
Handläggarna beskriver det personliga mötet med en klient och säger att det är viktigt att som 
biståndshandläggare vara professionell.    
  

...så jag fick alltså sitta och trycka tillbaka mina egna känslor och plocka fram en 
fyrkantig (.) professionalitet (IP1)  
  

I citat ovan nämner biståndshandläggaren vikten av att ibland bortse från sina egna känslor och 
agera i sin professionella roll.   
  

...men ibland så kan de ju finnas ärenden där man kanske måste kringgå (.) för att kunna 
få rätta svaret [...] för att de ska liksom komma upp (IP10)  
  
...då brukar jag fråga (.) men jag kanske inte använder ordet våld [...] utan man försöker 
fråga lite grann i andra (.) termer (IP7)   
  

I dessa två citat ges exempel på när biståndshandläggaren genom att använda sin professionalitet 
närmar sig våldsproblemet utan att använda ordet våld. De syftar till att det ibland blir nödvändigt 
att använda olika taktiker för att få klienten att berätta om våldet. I en del fall som den 
professionelle biståndshandläggaren lärt sig känna igen är det inte möjligt att gå rakt på frågan 
och problemet. Återkommande i intervjuerna är som sagt vikten av enskilt möte med klienten vid 
misstanke om våldsutsatthet. Frågan som ställdes till biståndshandläggarna vid intervjun handlar 
om hur de skulle agera om den misstänkte våldsutövaren satt med vid ett möte med klienten. Det 
framkommer att en metod är att försöka få till ett enskilt möte med den våldsutsatta vid ett senare 
tillfälle.   
  

...då skulle jag nog försöka få till ett (.) nytt hembesök (.) och ha med mig en (.) kollega (.) 
och försöka dela på [...] makeparet (IP9)  
  

Att ta hjälp av en kollega och på så sätt ha möjlighet att tala enskilt med den våldsutsatta är något 
som biståndshandläggarna berättar om. En handläggare nämner att hon vid ett tillfälle bjudit in en 
klient till kontoret, istället för att göra ett hembesök, för att få till ett enskilt samtal.    
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 Ytterligare något som återkommer i intervjuerna är det “lilla extra” som biståndshandläggarna 
ofta gör i och med ett biståndsbedömningssamtal utöver det faktiska arbetet. Det kan handla om 
att erbjuda sig att höra av sig igen om klienten inte vill prata om våldet vid just det tillfället. Att 
hellre fråga en gång för mycket än en gång för lite är även något som biståndshandläggarna tar 
upp som viktigt för identifiering av våld i nära relation.   
  
5.1.4 Varningssignaler   
Vi var intresserade av att finna vad det är som gör att biståndshandläggarna får en misstanke om 
att våld förekommer när de träffar en klient, vilka tecken de är vaksamma på. Ett svar på denna 
fråga är att det i många fall egentligen inte handlar om uppenbara tecken utan mer om en 
magkänsla från biståndshandläggarens sida, en känsla som är svår att förklara.   
  

 ...första misstanken [...] det är nog den där magkänslan som [...] säger nånting (IP9)   
  
Ordet magkänsla är återkommande i intervjuerna, en misstanke om våld beror många gånger på 
att biståndshandläggaren får en dålig magkänsla vid ett hembesök. Handläggarna beskriver att de 
ofta får en känsla när de kommer hem till en klient av att någonting inte står rätt till. Utifrån 
teorin om Riches’ triangel kan biståndshandläggaren fungera som den tredje parten som bevittnar 
en våldshandling och avgör handlingens legitimitet. I det här fallet har handläggaren fått en 
misstanke om att våld förekommer och gör en bedömning om våldet som illegitimt.    
  
En klient med blåmärken är något handläggarna menar att de är uppmärksamma på då det kan 
vara ett tecken på att våld förekommer. Detta upplevs dock samtidigt som problematiskt då 
många äldre har ökad fallrisk, skör hud som lätt får blåmärken samt äter medicin som i sin tur 
kan orsaka blånader på kroppen. En biståndshandläggare säger följande:   
  

 ...att dom har blåmärken eh att [...] de känns som dom flesta berättar då att dom har 
ramlat å de e inte orimligt att tro på att dom har ramlat (IP4)  
  

Att endast se till sådana fysiska tecken upplevs som otillräckligt och leder därför inte automatiskt 
till att frågan om våld ställs. Mer abstrakta tecken som biståndshandläggarna berättar att de 
reagerar på kan vara om partnern i en relation upplevs som hotfull mot handläggaren, att den som 
misstänks vara våldsutsatt isolerar sig eller visar upp en extra känslighet vid beröring. Ett annat 
mer abstrakt tecken kan handla om att den äldre inte tillgodoses den omsorg denne är i behov av.   
  

 ...de kanske e mera de här med att saker å ting inte blir utfört jag tänker just på de här 
med underlåtenhet till exempel de är väl oftast sånt man får höra i samtal (IP6)  

  
Underlåtenhet eller försummelse är en typ av våld som biståndshandläggarna menar att de har 
okunskap om och det upplevs som svårt att identifiera. I många fall har den äldre svårt att själv 
berätta om detta våld då denna befinner sig i en beroendeställning, i många fall på grund av olika 
sjukdomar, vilket gör våldet problematiskt att identifiera. Att leva i beroendeställning till någon 
innebär i sig en utsatt situation för den enskilde.   
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Dessa fysiska och mer abstrakta tecken en biståndshandläggare har att förhålla sig till, samt sin 
egen magkänsla innebär en komplex situation där flera pusselbitar måste läggas samman för att 
göra en bedömning av situationen.   
  
5.2 Begränsningar  
Detta avsnitt fokuserar på de begränsningar som finns vid identifieringen av våld i nära relation 
hos äldre. Avsnittet är indelat i fyra underrubriker som utgörs av kategorier; organisatoriska 
brister, hinder, oklar våldsdefinition och problemfritt.   
  
5.2.1 Organisatoriska brister  
Med organisatoriska brister menas de brister som finns inom gerontologiskt socialt arbete; 
avsaknad av utbildning vilket leder till bristfällig kunskap bland personalen, tidsbrist samt 
behovet av rutinfrågor. Biståndshandläggarna uttrycker ett behov av större kunskap kring våld i 
nära relation hos äldre. Bristen på kunskap leder många gånger till frustration hos handläggaren 
och osäkerhet kring hanteringen av våldsutsatta klienter. Det förekommer att 
biståndshandläggarna undviker att ställa frågan om våld då det finns en stor osäkerhet kring 
hanteringen av eventuell information som kan komma fram. Så här berättar en handläggare:   
  

 ...det finns mycket okunskap och [...] lite frustration och [...] osäkerhet inför (.) frågorna  
(IP7)  
  

Biståndshandläggarna berättar om bristen på utbildning gällande våld mot äldre och den 
okunskap detta medför. De har inte blivit erbjudna någon utbildning alls i ämnet våld i nära 
relation och den kunskap de besitter har de förvärvat genom eget intresse och erfarenhet. 
Biståndshandläggarna vittnar dock om det ökade medvetandet inom organisationen kring 
problemet det senaste året. Detta ökade medvetande leder till nysatsningar inom organisationen i 
form av nyckelpersoner, en handbok och fler utbildningar. Biståndshandläggarna uttrycker en oro 
över att våldsfrågan kan bli för stor att hantera och menar att mer kunskap skulle bidra till att fler 
frågor om våld ställs. En handläggare uttrycker detta så här:   
  

...om man får veta saker under ett hembesök å va gör ja då med den informationen (.) de 
är där vi står idag där vi inte vet va vi ska göra riktigt (IP2)    
  

Att känna oro och osäkerhet inför hur stort problemet kommer att bli om biståndshandläggaren 
börjar nysta i det är en återkommande känsla. Det finns bristfällig kunskap om hur den 
professionelle ska gå vidare med ett våldsärende, detta leder till att frågan om våld inte alltid 
ställs vilket i sin tur leder till att våldet inte identifieras. Handläggaren fortsätter:   
  

… när man får all information ba va gör man me den när man får den [...] de e ju 
ingenting som man e van vid (.) man kanske e lite rädd för liksom hur man ska konfrontera 
så att man inte ställer fel frågor på ett hembesök till exempel (IP2)  
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Tidsbrist är ett hinder som upplevs som försvårande i identifieringen av våld mot äldre. Tiden 
under ett hembesök är oftast begränsad och mycket information ska införskaffas under det korta 
mötet. Andra prioriteringar än våld finns oftast med ett biståndsbedömningssamtal,  
biståndshandläggaren är där för att besluta om hemtjänstinsatser för den äldre. Handläggaren har 
redan många punkter att hinna med under det korta besöket och våldsfrågan riskerar därför att 
glömmas bort eller överses.   
  

...största hindret ja ser de e [...] man har oftast tidsbegränsat [...] man har mycket å göra i 
allmänhet och sen så har man ett annat möte (IP4)   
  

Detta citat exemplifierar det som kommer fram i många av intervjuerna, att tiden inte räcker till. 
En uppfattning är att på grund av tidsbristen skulle inte frågan om våld ställas oavsett om det 
fanns en rutin på det eller inte.   
  
Vid frågan om det finns rutinfrågor som ställs vid biståndsbedömningssamtal oavsett misstanke 
om våld eller inte ger biståndshandläggarna ett nekande svar. Det upplevs dock finnas ett behov 
av sådana frågor då identifieringen av våld skulle bli lättare. Följande säger en handläggare 
angående rutinfrågor:  
  

...så nånstans så hade man de liksom i huvudet va jag ska ställa för frågor (.) tror jag man 
skulle känna sig tryggare (IP2)   
  

Med rutinfrågor som alltid ställs i samtal med en klient blir frågan en självklar del av samtalet 
och kan på så sätt underlätta identifieringen av våld i nära relation. Utan rutinfrågor riskerar 
frågan att glömmas bort och våldet missas. I och med införandet av rutinfrågor skulle känslan av 
trygghet hos handläggarna öka.   
  
Bristerna på den organisatoriska nivån upplevs som orsaker till att identifiering av våld blir en 
svår uppgift för biståndshandläggarna. Den generellt bristfälliga kunskapen inom gerontologiskt 
socialt arbete uppfattas som den största orsaken till att våld i nära relation hos äldre inte upptäcks. 
Personalen behöver få en större medvetenhet om problemet och ämnet behöver integreras in i de 
övriga rutinerna.   
 
5.2.2 Hinder  
De hinder som kan uppstå under ett samtal med en klient handlar om det som ligger utanför 
biståndshandläggarens eller organisationens förmåga att kunna styra över. De hinder som 
framkommer under intervjuerna är då situationen upplevs som alldeles för hotfull, en anhörig 
som hindrar eller då klienten själv på olika sätt försvårar identifieringen av våld. Att identifiera 
förekomsten av våld i en situation som för biståndshandläggaren upplevs som hotfull är inte lätt. 
Risken att själv utsättas för våld kan vara stor och likaså risken att klienten utsätts ytterligare.   
  

...man kanske inte har kunnat ta upp allting man ville ta upp på de mötet för att man vill ju 
inte (.) att de ska hända nånting när man lämnar de (IP3)   
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Detta citat exemplifierar det som biståndshandläggarna upplever som problematiskt; i samtal där 
en våldsmisstänkt anhörig deltar finns det en rädsla hos biståndshandläggaren att förvärra 
situationen genom att fråga om våldet.   
  

...de kan bli ett hinder om [...] både offer och förövare [...] e me på samma möte då e de 
klart att de e hinder  
  

Vid frågan om vad biståndshandläggarna upplever som det största hindret är svaret då både den 
våldsutsatta och våldsutövaren sitter med i mötet. Ett annat potentiellt hinder i och med ett 
biståndsbedömningssamtal är om en anhörig till klienten har någon form av beroendeproblematik 
och bor med klienten i fråga. En handläggare berättar om en klients son som har ett beroende och 
som vid flera tillfällen agerat hotfullt. Att som biståndshandläggare hantera en sådan situation 
sätter stor press på den professionella rollen.   
  
En klients integritet uppfattas som stark och påverkar hur nära biståndshandläggaren kan gå och 
vilka frågor som ställs. Våldsfrågan är känslig och klientens integritet upplevs som ett hinder 
mellan den professionelle och klienten.   
  

Det kan va ett hinder (.) och eh jag kanske måste jobba mera med förtroende då (IP1)   
  

Detta citat är ett exempel då integriteten upplevs som ett hinder och att kunna närma sig klienten 
kräver ett förtroende mellan klienten och biståndshandläggaren. Förtroende för den professionelle 
är av vikt för att ha möjlighet att prata om ett så pass allvarligt och känsligt ämne som våld i nära 
relation är. Ett saknat förtroende riskerar att leda till att klienten nekar hjälp trots behov, detta 
exemplifieras i följande citat:  
  

Problemet är ju om det nekas alltså (.) om man vill hjälpa nån och så (.) tar man inte emot 
och man [...] avvisar (.) så då [...] blir det ju lite knepigt (IP5)  

  
Ytterligare en svårhanterlig situation enligt biståndshandläggarna är då den våldsutsatta har en 
demenssjukdom. Detta gör det svårt att nå fram till klienten och klienten kan ha svårt att berätta 
om våldet, vilket gör det problematiskt att agera i en sådan situation. Då kan det vara lämpligt att 
rådfråga eventuella barn till klienten eller ta stöd av en demensvårdskonsulent.   
 
5.2.3 Oklar våldsdefinition  
Vad som innefattar begreppet våld är inte helt tydligt, särskilt inte när det kommer till äldre. Som 
en biståndshandläggare uttrycker:  
  
  ...e de ju inte bara att nån slår en i ansiktet (IP3)   
  
Ytterligare en handläggare säger:  
  

...mycket det här just med [...] vad som är våld (.) identifiera våld och sånna saker det är 
där man behöver jobba (IP7)   



 28  

  
Våldet är inte alltid fysiskt; en typ av våld beskrivs som mer diffust, och många gånger svårare att 
upptäcka. Att ställa frågor om fysiskt våld upplevs lättare än att ställa frågor om det våld som inte 
syns.   
  

...är det liksom (...) mera psykiskt eller [...] försummelse som inte (.) syns på det sättet då  
[...] är det ju svårare (IP9)    
  

Detta citat exemplifierar osäkerheten kring att fråga om det psykiska våldet. Våldet i form av 
försummelse riskerar att bli osynligt och undgår därför att identifieras. Det sexuella våldet är 
även det svårt att identifiera, det syns inte och för klienten kan det upplevas som extra känsligt att 
berätta om. Det finns en frustration hos den professionelle över att inte veta var gränsen för våld i 
nära relation går och därför inte veta när det är dags att gripa in. Våldet beskrivs som subjektivt 
och upplevs olika. En biståndshandläggare beskriver en situation med en klient vars son agerade 
psykiskt våldsamt men där klienten kände sig nöjd med sin tillvaro trots att det utifrån kunde ses 
som en mer eller mindre missärliknande situation. Detta skapar ett dilemma, klienten själv är 
tillfredsställd med tillvaron medan den professionelle anser situationen vara ohållbar.   
  
Våld mot äldre riskerar att normaliseras och legitimeras. Våld som utövas av en demenssjuk blir 
ofta legitimerat och ursäktat trots att det gör skada på en annan person.    
  

...ja tror inte att de är ovanligt att man om man har en dement man till exempel att han 
faktiskt knuffar till henne [...] så [...] hon har ramlat [...] de e så normalt så de reagerar 
man inte på (IP2)  

  
Detta citat är taget från en intervju där biståndshandläggaren berättar om flera av hennes ärenden 
där ena partnern på grund av demenssjukdom kan agera våldsamt mot den andra partnern och hur 
detta våld blivit normaliserat. En demenssjukdom gör personen omedveten om sina handlingar 
och detta legitimerar då våldet. Här går det att dra paralleller till teorin om Riches’ triangel, 
biståndshandläggaren blir den tredje parten, vittnet som ser en handling och avgör huruvida den 
ska bedömas som våld eller inte - om biståndshandläggaren förklarar handlingen med att 
våldsutövaren är demenssjuk kan våldet bli förbisett. Att en våldsutsatt äldre själv normaliserar 
våldet är inte heller ovanligt.   
  

...för dom här personerna så har det varit (...) det har blivit en [...] normalisering [...] 
man pratar om normaliseringsprocesser och den processen har ju varit under väldigt 
många år om det är så att du har varit våldsutsatt (...) i kanske 30 40 år (IP1)   
  

Att bli utsatt för våld under en stor del av sitt liv, som citatet ovan beskriver, gör att våldet blir en 
del av livet, det normaliseras och blir svårare att identifiera. Enligt det socialkonstruktivistiska 
perspektivet påverkas den äldres självbild av de stereotypa uppfattningar som existerar i 
samhället. Bilden av att äldre inte drabbas av våld i nära relation riskerar i hög grad att påverka 
den äldre, som på grund av detta inte uppfattar en våldshandling som våld.   
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5.2.4 Problemfritt  
Ytterligare ett resultat som framkom ur analysen visar att det finns en uppfattning om att våld i 
nära relation hos äldre inte utgör ett problem och att biståndshandläggarna sällan stöter på detta i 
sitt yrke. De anser inte det finnas ett behov av rutinfrågor och tycker de besitter tillräcklig 
kunskap för att kunna arbeta med våld som drabbar äldre på bästa sätt.   
  
   ...eftersom vi har ju 65 å uppåt så förekommer de inte så jätteofta (IP10)  
  
   ...jag har inte uppfattat att det har varit (...) så [...] stort problem (IP9)  
  
Dessa två citat exemplifierar bilden av att våld hos äldre inte förekommer och att våldet på något 
sätt skulle sluta efter 65 års ålder. Citaten visar, mot bakgrund av socialkonstruktivismen, att 
biståndshandläggarna har påverkats av den samhälleliga syn som finns kring äldre, de uppfattar 
inte våld som ett problem för denna målgrupp. Att våldet upphör att existera när en person 
kommer upp i högre ålder motbevisas dock i redovisningen av tidigare forskning samt genom 
biståndshandläggarnas berättelser, något som diskuteras ingående i nästkommande kapitel. Som 
en handläggare uttrycker det:   
  

...det här är inget fenomen för dom personer under 65 år utan att det här är ett fenomen även för 
personer (...) över 65 år (...) så att våld går inte i pension (IP1)  

  

5.3 Sammanfattning av resultat  
Syftet med denna studie är att analysera och beskriva hur biståndshandläggare inom 
gerontologiskt socialt arbete på ett aktivt och riktat sätt arbetar med att identifiera förekomsten av 
våld i nära relation som drabbar äldre. Förutsättningar utgör det första temat och syftar till att 
belysa de möjligheter som finns med identifieringen av våld i nära relation. Det syns ett tydligt 
ökat medvetande inom gerontologiskt socialt arbete kring ämnet och problemet har synliggjorts 
allt mer det senaste året. Fokus riktas på ökad kunskap hos personalen genom fortbildning och 
genom att utbilda ett fåtal biståndshandläggare med särskilt ansvar för hot- och våldfrågan, så 
kallade nyckelpersoner. Handläggarna har en uppfattning om vilka tecken på våld som ska 
uppmärksammas och beskriver hur de många gånger får en direkt magkänsla att något är fel. De 
har lärt sig att frågan ibland måste kringgås för att kunna bli besvarad och olika taktiker beskrivs 
för att identifiera våld utan att gå direkt på problemet. Det finns dock fortfarande stora brister på 
organisationsnivå, något som går att finna under temat begränsningar. Biståndshandläggarna 
beskriver en frustration över bristfällig kunskap och utbildning. De riskerar många gånger att 
hamna ensamma i en utsatt situation och utan tillräcklig kunskap sätter detta stor press på den 
professionella rollen. Mycket av den kunskap biståndshandläggarna besitter har de förvärvat 
genom eget intresse och erfarenhet. Brister på organisationsnivå innebär stort ansvar på den 
enskilda handläggaren. Biståndshandläggarna visar en medvetenhet om okunskapen på 
arbetsplatsen kring ämnet våld i nära relation som drabbar äldre. Trots generellt ökad 
medvetenhet finns det fortfarande kvar en bild hos handläggarna att våld inte är något som 
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drabbar äldre. Våldet inom deras målgrupp uppfattas inte som ett problem och rutinfrågor anses 
därför inte behövas.    
  
En hotfull situation, anhörig som hindrar eller en våldsutsatt som nekar hjälp är exempel på 
hinder som kan uppstå i mötet med en klient. Dessa hinder är för en biståndshandläggare svåra att 
ta sig över, trots kunskap, och utgör svårhanterliga dilemman. Den oklara våldsdefinitionen är en 
brist i arbetet med identifiering av våld; att våld kan vara mer än det fysiska. Det psykiska och 
sexuella våldet är mer komplicerat att upptäcka och kan för klienten vara svårare att tala om på 
grund av ämnets känslighet. Våldet beskrivs som subjektivt och detta gör det svårt att som 
biståndshandläggare veta när det är dags att bryta in och agera.   
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6 Diskussion  
I det följande redogörs för vilka delar av resultatet som varit extra betydelsefulla för att ge svar på 
det som var syftet med denna studie. Därefter diskuteras resultatet i förhållande till tidigare 
forskning och teori. Resultatet diskuteras också i förhållande till metodvalet. Kapitlet avslutas 
med slutsatser, en tanke om fortsatt forskning samt implikationer för socialt arbete.  
   

6.1 Resultat i förhållande till syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie var att analysera och beskriva hur biståndshandläggare inom 
gerontologiskt socialt arbete på ett aktivt och riktat sätt arbetar med att identifiera förekomsten av 
våld i nära relation som drabbar äldre. Frågeställningarna löd:  
   

- Hur uppstår den första misstanken hos biståndshandläggaren om att den äldre blir utsatt 
för våld i nära relation?  

- Hur hanterar biståndshandläggaren frågor om våld i nära relation i samband med 
biståndsbedömning?  

   
Resultatet av analysen visar att biståndshandläggare arbetar med identifiering av våld i nära 
relation på följande sätt: de frågar klienten om denne blir utsatt för våld; de tar hjälp av kollegor 
för att få till enskilda samtal med klienten; de tar hjälp av och rådgör med chef och andra 
professionella; de anpassar samtalet efter klienten och den givna situationen; de bygger relation 
till klienten samt är vaksamma för vissa fysiska och abstrakta tecken. Analysen visar vidare, 
dessa strategier till trots, att brister på organisationsnivå innebär ett stort ansvar för den enskilda 
handläggaren.  
   
Analysen har resulterat i två huvudteman; förutsättningar och begränsningar för 
identifieringsarbetet. Aspekter av förutsättningarna som kommer diskuteras vidare är bland annat 
möjligheten handläggarna har att ta hjälp av kollegor, chef och andra utomstående organisationer. 
Biståndshandläggarna lyfter fram vikten av att träffa klienten ensam, och kan då ta hjälp av 
kollegor för att till exempel sära på ett makepar. Något som också är mycket framträdande i 
analysen är att det ingår i handläggarens profession att kunna anpassa samtalet till klienten; att 
använda ett språk som klienten förstår, vara rak och tydlig och inge förtroende är några av de 
ledord som kommer fram. Handläggarna är även överens om att det bästa sättet att ta reda på om 
det förekommer våld i nära relation är att helt enkelt fråga klienten hur situationen ser ut om en 
misstanke uppstår av att våld förekommer. Trots detta framkommer det att frågan inte alltid 
ställs, detta bland annat på grund av bristfälliga kunskaper. Främst handlar det om att 
handläggarna inte känner sig säkra på att de skulle kunna hantera den informationen klienten gav 
dem om de väl ställde frågan. Detta diskuteras vidare längre ner.   
  
Stort fokus under analysprocessen lades vid de eventuella specifika tecken som handläggarna är 
extra vaksamma för i mötet med klienten. De varningssignaler som framkom vid analysen var en 
känsla av att något är fel, uppenbar fysisk skada samt abstrakta tecken. Abstrakta tecken kan till 
exempel utgöras av att pengar saknas, att klienten agerar tillbakadraget eller slutar äta. Något som 
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extra fokus lagts på i diskussionen är känslan av att något är fel. Denna magkänsla som 
handläggarna beskriver ter sig något svårdefinierad och således också svår att lära ut. Ingen av 
handläggarna kunde riktigt beskriva det närmare än just en känsla av att något inte stämmer som 
infinner sig nästan genast i mötet med klienten. Kanske grundar sig känslan i observationer av 
just abstrakta tecken såsom klientens beteende eller pengar som fattas, detta var dock något som 
inte gick att få grepp om vid analysen. Denna magkänsla verkar vara lika viktig för arbetet som 
svår att konkretisera, och kanske är det bland annat däri socialarbetarens professionalitet ligger?  
   
Det andra temat som framkom vid analysen rör de begränsningar som finns för 
identifieringsarbetet. Att arbeta med identifiering av våld i nära relation förefaller vara en svår 
uppgift och biståndshandläggarna lyfter fram flera olika begränsningar, främst på organisatorisk 
nivå, som försvårar arbetet. Analysen har bland annat visat att handläggarna upplever att de har 
bristfällig kunskap i ämnet våld i nära relation som drabbar äldre till följd av för lite utbildning 
från arbetsgivaren. Detta är ett otäckt resultat som indikerar att även om biståndshandläggare har 
viljan och ambitionen att göra ett gott arbete saknas de rätta resurserna. Uppsatsförfattarna anser 
att det ligger på arbetsgivarens ansvar att se till att handläggarna har tillräckliga kunskaper för att 
arbeta med våldsfrågan.  
  
Andra organisatoriska brister som försvårar arbetet med identifiering av våldet utgörs av 
avsaknad av rutiner, tidsbrist samt en oklar definition av våldsbegreppet. Det förefaller alltså 
finnas många aspekter att ta hänsyn till när det gäller arbetet med våld i nära relation i 
biståndsbedömningssamtal, och bland annat ovan nämnda aspekter diskuteras mer utförligt 
nedan.  
   
Ett utstickande resultat från analysen som också diskuteras vidare visar att det även finns en 
uppfattning bland handläggarna om att våld i nära relation inte är ett problem för deras målgrupp, 
alltså personer över 65 år. Även känslan av att ha tillräckliga kunskaper i ämnet finns i 
arbetsgruppen, och åsikten att det inte finns något behov av rutinfrågor kring våld.  
  

6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning och teori  
Redovisningen av tidigare forskning tar sin början i institutionalisering som en form av våld. Det 
som främst är anmärkningsvärt att resonera kring i anslutning till föreliggande studie är när det 
som först var avsett som omsorg övergår i påtvingade handlingar. Svårigheten som uppstår när 
den äldre inte tros kunna ge uttryck för sina hjälpbehov leder till att handläggaren eller 
omvårdnadspersonalen måste lita på att den anhörige talar sanning och är välmenande. En 
problematisk situation som handläggarna beskriver, och som också framkommer i artikeln 
skriven av Raymond och Flannery (2003), är när den våldsutsatta är demenssjuk. Hur ska 
handläggaren då kunna veta om klientens ord verkligen är att lita på om den anhörige säger något 
annat? Handläggaren nödgas lita på vad den anhörige säger och respekten för den anhörige gör 
också att handläggaren inte kan utge sig för att vara misstänksam om det inte föreligger 
uppenbara skäl för det. Även oron att förvärra situationen ytterligare utgör ett problem. Här lyfter 
handläggarna fram vikten av att ta hjälp av andra professionella. Dels finns möjligheterna att ta 
hjälp av en nära kollega för att kunna dela på paret och dels möjligheten att ta hjälp av andra 
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professionella som har specialkunskaper inom demens. Handläggarna nämner en 
demensvårdskonsulent eller enheter inom kommunen som jobbar specifikt med våld som 
exempel på utomstående professionella att ta hjälp av. Handläggarna tillstår att denna möjlighet 
finns, men säger samtidigt att de säkert skulle kunna bli bättre på att ta stöd utifrån. 
Biståndshandläggarna berättar även att de brukar resonera med varandra och med chefen när 
svårbedömda situationer uppstår. Ett gott samtalsklimat kollegor emellan på arbetsplatsen 
förefaller vara essentiellt för att kunna göra ett gott arbete, och som handläggare måste tryggheten 
finnas att chefen står till förfogande och stöttar i beslutsfattningen.  

Avsnittet om våldsutsatta kvinnor och deras erfarenheter av kontakt med socialarbetare går att 
länka samman med det handläggarna berättade om vikten av att bygga relation med klienterna 
och vinna deras förtroende. Såsom det gick att utläsa ur artiklarna (Ekström, 2013; Stenson et al., 
2005; Taylor et al., 2013) är ett gott bemötandet av våldsutsatta avgörande för att de ska våga 
berätta om sin utsatthet. Här aktualiseras vikten av professionellt bemötande som handläggarna 
också påtalar. Att kunna ställa rätt frågor vid rätt tillfälle kan spela en avgörande roll i 
identifieringsarbetet. Vidare lyfter handläggarna fram det faktum att samsyn på våldsbegreppet är 
centralt i identifieringsarbetet, något som bekräftas av Taylor med kollegor (2013). För att man 
som våldsutsatt ska kunna anmäla en våldshandling måste man känna sig säker på att det är våld 
det handlar om, och socialarbetaren måste också veta vad som utgör våld för att kunna leta efter 
det. En äldre person kan ha varit i samma relation i många år och ha en lång historia av 
våldsutsatthet bakom sig, då kan det troligtvis vara svårt att sätta ord på sin situation. En 
destruktiv relation kan vara svår att ta sig ur redan som det är, och om den våldsutsatta dessutom 
befinner sig i beroendeställning till våldsutövaren blir situationen än mer komplicerad, och desto 
viktigare blir det då att få rätt stöd från socialarbetaren. Värt att notera är också att våld i nära 
relation, och inte minst sådant som drabbar äldre, kan ta sig former som inte är helt självklara; 
försummelse, isolering och ekonomiskt våld är typer av våld som handläggarna beskriver som 
mer svårupptäckta än fysiskt våld som kan ge uppenbara märken. Detsamma gäller det sexuella 
våldet som även det drabbar äldre. Detta kopplas samman med socialkonstruktivismen; samhället 
har skapat en stereotyp bild av den äldre, och flera av de våldssituationer som kan uppstå passar 
inte ihop med den bilden. Bland annat, menar Bengtson et al. (2013), finns det en föreställning 
om att äldre personer är asexuella, och således borde inte det sexuella våldet drabba dem. Bilden 
av hur den äldre är påverkar även den äldre själv - om det finns en föreställning om att våld i nära 
relation är något som inte drabbar äldre, hur ska då den äldre själv kunna hävda något annat? Om 
den våldsutsatta själv inte tillstår att hon blir utsatt för våld blir våldet allt svårare att identifiera.   
   
Vidare går det att dra paralleller mellan artikeln skriven av Taylor et al. (2013) och denna studie 
avseende det faktum att de våldsutsatta kvinnorna i artikeln gärna vill bli frågade om de blir 
utsatta för våld, samtidigt som socialarbetarna drar sig för att ställa sådana frågor, detta bland 
annat på grund av bristfällig kunskap. Behovet av utökad kunskap är något som genomsyrar 
analysen. Handläggarna påtalar att de endast fått bristfällig utbildning från arbetsplatsen, om de 
överhuvudtaget fått någon. De påtalar också att den kunskap de har förvärvat sig har de gjort tack 
vare eget intresse snarare än på initiativ från arbetsgivaren. Ett behov av fördjupad kunskap och 
fortsatt diskussion förefaller vara av stor vikt för att identifieringsarbetet ska bli bättre. Flera av 
artikelförfattarna (Stenson et al., 2005; Taylor et al., 2013) verkar även vara eniga om att 
rutinfrågor skulle vara ett bra sätt att identifiera förekomsten av våld. Detta stämmer överens med 
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vad biståndshandläggarna anser och mot bakgrund av studierna som redogörs för ovan skulle 
klienterna troligtvis inte ha något emot att bli frågade. Handläggarna är eniga om att det bästa 
sättet att identifiera våld är att helt enkelt fråga om det och de ser positivt på att frågan har lyfts 
upp för diskussion och att rutinfrågor är under utveckling. Vad intressant är, är att trots att det 
råder konsensus bland handläggarna om att rutinfrågor är en bra metod för att identifiera våld är 
det inte alltid frågan ställs. Att döma av analysen beror detta inte minst på kunskapsbrist; 
handläggarna känner oro inför att inte kunna hantera den information de får till sig från klienten 
om de ställer frågan. Oro finns också hos handläggaren att förvärra en redan dålig situation; 
risken finns att våldsutövaren straffar den våldsutsatta med ännu mer våld om problematiken 
uppdagas.  
   
Resonemanget med rutinfrågor går även att koppla till det Erlingsson et al. (2006) nämner i sin 
artikel, nämligen att sociallagstiftningen är bristfällig då det inte finns någon som i sin yrkesroll 
har skyldighet att anmäla våld i nära relation som drabbar äldre. Detta är inte något som 
biståndshandläggarna i föreliggande studie talar om, men möjligen kan det vara just för att 
lagstiftningen inte finns där. Hade de en yrkesmässig skyldighet att anmäla oro om våld skulle de 
kanske vara mer angelägna (och benägna) att fråga om det. Då skulle inte frågan vara om de 
identifierar hur våld förekommer, utan hur.  
   
I artikeln av Erlingsson et al. (2006) återfinns även en reflektion kring ålderism och författarna 
menar att avsaknaden av respekt för de äldre både är en typ av våld och en anledning som gör att 
våldet kan förekomma. I analysen till föreliggande studie framkom att det i arbetsgruppen finns 
de som inte anser att våld i nära relation är ett problem för deras målgrupp, alltså personer över 
65 år. Genom att se detta ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skapas dessa stereotypa 
uppfattningar utifrån en samhällelig bild av den äldre som icke våldsutsatt (Bengtson et al., 
2013). Våld som pågått under en lång period riskerar att normaliseras även av den våldsutsatta 
själv. Handläggarna beskriver den normaliseringsprocess som kan pågå under flera år av 
våldsutsatthet, våldet blir en del av vardagen och en naturlig del av livet. Det finns även 
handläggare som anser sig ha tillräckligt med kunskap i ämnet och att det inte finns ett behov av 
rutinfrågor. Detta är ett högst anmärkningsvärt resultat, då det mer framträdande resultatet av 
analysen är att det faktiskt finns en stor problematik med våld i nära relation även i den äldre 
målgruppen. Kanske är det så att vissa handläggare i sina ärenden verkligen inte har klienter som 
blir utsatta för våld, men om det är så att våld förekommer men överses av handläggaren för att 
denne inte tror att det drabbar deras målgrupp är detta ett skrämmande resultat. Visserligen har 
handläggarna ingen skyldighet enligt lag att anmäla oro om våld, men icke desto mindre bör de 
vara medvetna om problematiken. Om resultatet av föreliggande studie är ett tecken på ålderism 
eller på att just de handläggarna inte upplevt problematiken på sina tjänster låter vi vara osagt, 
men låt oss hoppas på det senare.   
  
Resonemanget om ålderism går oavsett detta att knyta an till Riches’ triangel; att samhället som 
sådant, och organisationer som till exempel socialtjänsten tillåter att våldet förekommer. Det 
faktum att det inte i dagsläget finns rutin på att fråga äldre om de blir utsatta för våld skulle kunna 
ses som exempel på att handläggarna och organisationen de arbetar inom låter våldet passera. 
Detsamma skulle kunna sägas om det faktum att det inte finns någon tydlig begreppsdefinition 
och att ingen i sin yrkesroll har skyldighet att anmäla oro; om våldet inte går att sätta ord på, och 
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ingen har ansvar för att upptäcka det - är det då ens att betrakta som våld? Som går att utläsa från 
Socialstyrelsens handbok som omnämns i inledningen är dock våld i nära relation ett 
folkhälsoproblem, och det faktum att rutiner är under uppbyggnad på den arbetsplats där studien 
genomförts pekar på att problematiken ges mer fokus.  
   
Penhale (1993) lyfter fram att våldsdefinitionen är oklar och att begreppet behöver klargöras för 
att identifieringsarbetet ska förbättras. Biståndshandläggarna gav många olika exempel på hur 
våldet kan ta sig uttryck, och nämnde bland annat förvägran av medicinering, medveten 
misskötsel av hygien och ekonomiskt utnyttjande. Att isolera den våldsutsatta från sociala och 
professionella kontakter kan också vara en form av våld. Handläggarna antyder att det kan vara 
svårt att komma klienten nära, och att den anhörige kan försöka hindra kontakten. Här finns en 
utmaning för socialarbetaren att kunna avgöra om situationen är allvarlig eller om man ska lita på 
den anhöriges ord; även om medvetenheten om våld bör finnas med får socialarbetaren inte bli 
misstänksam mot allt och alla. Återigen gör sig vikten av professionellt bemötande gällande; 
socialarbetaren måste kunna identifiera våldet utan att kränka klientens, eller den anhöriges, 
integritet.  
   
Något som också tas upp i en av artiklarna (Robbins et al., 2016) är huruvida identifikation av 
våld verkligen är ett arbete som bör tillskrivas socialarbetaren. Det tycks behövas specialkunskap 
för att på allvar kunna hantera problematiken, är det rimligt att förvänta sig att gemene 
socialarbetare ska ha den specialkunskapen? Samma artikelförfattare skriver vidare att 
specialiseringen inom socialt arbete inte är helt oproblematisk, vilket går att tolka som att extra 
kunskaper inom ett visst ämne kan betyda bristfälliga dito inom något annat. Vilken ska då vara 
socialarbetarens roll, specialist inom respektive gebit, eller allkännaren som kan hänvisa vidare 
vid behov? Handläggarna i föreliggande studie antyder som redan nämnts att de upplever att de 
har bristfällig kunskap i ämnet och att de ser ett behov av mer utbildning, men vore de verkligen 
beredda att tillgodogöra sig utbildningen? Såsom vi som utfört denna studie ser på saken är det 
inte orimligt att förvänta sig att biståndshandläggare som arbetar med äldre ska ha kunskaper om 
alla aspekter som rör den äldres väl och ve. Åtminstone bör medvetenheten om vilka problem 
som kan drabba den äldre finnas där.  
   

6.3 Resultat i förhållande till metod  
Såsom nämns i metodkapitlet ska valet av metod göras utifrån vad som är lämpligt med tanke på 
forskningsfråga och undersökningsobjekt. Då uppsatsförfattarna till föreliggande studie främst 
var intresserade av att höra biståndshandläggarnas egna utsagor om hur de arbetar med 
identifiering av våld anser vi, även i efterhand, att en kvalitativ ansats var riktigt. Att få höra 
handläggarnas åsikter var såväl intressant som lärorikt, inte minst blev det tydligt hur olika syn de 
kan ha på samma sak, även om de arbetar sida vid sida. De kvalitativa intervjuerna möjliggjorde 
också en djupare diskussion med handläggarna om hur de abstrakta tecknen de är vaksamma för 
kan ta sig uttryck. En enkätstudie med liknande frågeställning hade möjligen kunnat genomföras, 
men då hade svaren troligtvis blivit mycket kortare, och förmodligen hade beskrivningen av till 
exempel magkänslan blivit än mer ogripbar. En observationsstudie hade också varit ett alternativ. 
Då hade uppsatsförfattarna kunnat kartlägga om och i så fall hur handläggarna arbetade med 
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identifiering av våld på ett konkret sätt; om de frågade klienterna om det helt enkelt, dock hade 
inte handläggarnas inre reflektioner kunnat observeras, varför en intervju gjorde sig bättre än 
observation.  
   
Vissa reflektioner kring förbättringar har emellertid gjorts under arbetets gång. Intervjuerna 
testades visserligen på utomstående personer innan de genomfördes, detta skulle dock ha gjorts 
mer utförligt. Det visade sig att vissa av frågorna tedde sig svåra att förstå, och den som 
intervjuade var vid flertalet tillfällen tvungen att förtydliga sig för att handläggaren skulle förstå 
frågan helt. Vidare visade det sig att frågorna krävde mycket eftertanke hos biståndshandläggarna 
innan de kunde svara, möjligen hade svaren blivit mer uttömmande om frågorna hade skickats ut 
på förhand så de hade kunnat förbereda sig. Inget av ovanstående är emellertid något som 
uppsatsförfattarna tror har påverkat resultatet avsevärt. Möjligen hade svaren blivit mer utförliga 
som sagt, men det övergripande resultatet skulle antagligen ha blivit detsamma.  
   

6.4 Slutsatser och vidare forskning  
Resultatet av denna studie är att biståndshandläggarna inom gerontologiskt socialt arbete på ett 
aktivt och riktat sätt arbetar med identifiering av våld i nära relation bland annat genom att fråga 
klienten rakt ut om hon blir utsatta för våld; ta hjälp av kollegor för att få till enskilda samtal med 
klienten; ta hjälp av och rådgöra med chef och andra professionella; anpassa samtalet efter 
klienten och den givna situationen; bygga relation till klienten samt vara vaksamma för vissa 
fysiska och abstrakta tecken. Analysen visar vidare, dessa strategier till trots, att brister på 
organisationsnivå innebär ett stort ansvar för den enskilda handläggaren.  
   
Såsom framgår av analysen förefaller det finnas både en önskan om och ett behov av fördjupade 
kunskaper kring våld i nära relation hos biståndshandläggarna, men, i dagsläget, finns inte 
tillräckligt med tid för att till fullo kunna fördjupa sig och arbeta med frågan. Tidsbristen gör sig 
påmind både när det gäller tid för fortbildning och tid i det enskilda mötet med klienten. För att 
handläggarna ska ha möjlighet att fortbilda sig krävs att tid för detta avsätts, utan att det 
fortlöpande arbetet blir lidande. Det förefaller även finnas ett behov av rutinfrågor.   
   
Ytterligare ett resultat av analysen väl värt att lyfta fram är att det på arbetsplatsen även finns en 
uppfattning om att våld i nära relation inte är ett problem för målgruppen och att det inte finns ett 
behov av rutinfrågor. Detta är ett skrämmande resultat då resterande analys och även tidigare 
forskning säger motsatsen. Uppsatsförfattarna är mot bakgrund av analysen således samstämmiga 
med författarna till de artiklar som utgör tidigare forskning och Socialstyrelsen; utökad kunskap 
om våld i nära relation som drabbar äldre är nödvändigt för att socialarbetare till fullo ska kunna 
identifiera och arbeta med det. Inte minst måste medvetenheten öka om att äldre personer riskerar 
att utsättas för våld i nära relation i lika stor utsträckning som yngre personer; våld går inte i 
pension.  
   
Gällande fortsatt forskning ser vi att något som kan vara av stort intresse är att göra en 
uppföljande studie när rutinerna på arbetsplatsen är fastlagda och biståndshandläggarna har börjat 
implementera dessa i det dagliga arbetet. Fungerar rutinerna? Efterlevs de? Hur har de påverkat 
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biståndshandläggarnas arbete? För vidare forskning i större skala, och på en närmast politisk 
nivå, ser vi utrymme för forskning kring sociallagstiftningen såsom den är utformad idag; 
möjligen behöver den revideras.  

6.5 Implikationer för socialt arbete  
Mot bakgrund av nyss genomförda studie ser uppsatsförfattarna åtminstone tre implikationer för 
socialt arbete av idag;  
  
För det första måste kunskapen och medvetenheten kring våld i nära relation i allmänhet, och det 
som drabbar äldre i synnerhet, öka. Detta genom till exempel mer utbildning på arbetsplatsen. 
Utbildningen bör ske fortlöpande så biståndshandläggarna håller sig à jour med ny forskning och 
förbättrade arbetsmetoder. Socialarbetare bör ha inblick i all tänkbar problematik som kan drabba 
den målgrupp de arbetar med, och de måste känna sig bekväma med att ställa rutinfrågor och veta 
hur de ska hantera de svar som kommer fram. Detta ansvar om adekvat kunskap ser vi ska ligga 
på arbetsgivaren.   
  
För det andra ser vi ett behov av införande av rutinfrågor kring våldsutsatthet som ställs vid 
biståndsbedömningssamtal. Vi ser också ett behov av att våld diskuteras på regelbunden basis i 
arbetsgruppen.   
  
För det tredje bör socialarbetare bli bättre på att ta hjälp av andra professionella. Alla kan inte 
förväntas ha specialkunskaper om allt, men att samverka med den som har den specialkunskap 
som krävs för stunden borde vara en självklarhet.  
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Bilaga 1 Missivbrev  
  
Hej!  

Vi är två socionomstudenter, Sara Parkman och Charlotte Lundin från  
Uppsala universitet och ska under våren skriva vår C-uppsats i ämnet våld i nära relationer som 
drabbar äldre. Syftet med studien är att undersöka hur biståndshandläggare i 
biståndsbedömningssamtal identifierar förekomst av våld i nära relationer. Vi önskar komma i 
kontakt med Dig, i egenskap av biståndshandläggare på Äldreförvaltningen, för att intervjua Dig. 
Plats och tid för intervjun bestämmer vi tillsammans med Dig, vi beräknar att intervjun tar 
ungefär 20 till 30 minuter. Intervjun beräknas genomföras i vecka 14 eller 15.    

Vid intervjun kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 
deltagandet är frivilligt och att Du som intervjuperson när som helst har möjlighet att avbryta 
intervjun och Ditt deltagande i studien utan att ange orsak. Intervjumaterialet och Ditt deltagande 
behandlas konfidentiellt. Vi kommer spela in samtalet och förvara det samt allt annat material på 
ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av det i oavidentifierat skick. Resultatet kommer 
endast att användas för studieändamål och den slutliga rapporten kommer att publiceras i DIVA 
(Digitala Vetenskapliga Arkivet). Det finns inga risker med att deltaga i studien.   

Kontakta oss gärna om Du har några frågor kring vårt arbete, eller några synpunkter på 
genomförandet. Kom gärna med förslag på vilken tid som skulle passa Dig antingen i vecka 14 
eller 15 annars hör vi av oss i början av nästa vecka och ger förslag på tider.   

Med vänliga hälsningar  

Sara Parkman           Charlotte Lundin  

E-postadress:                                                               E-postadress:                                                 

  

Handledare för studien är docent Ulla Hellström Muhli,  

Sociologiska institutionen.   

E-postadress:  
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Bilaga 2 Intervjuguide   
  
Bakgrundsinformation 
      1) Vilken är din yrkestitel?  

2) Vilken utbildning har du?  
3) Hur länge har du arbetat på Äldreförvaltningen i Uppsala kommun?  
4) Beskriv vilken slags utbildning du har fått eller blivit erbjuden att få i ämnet våld i nära 

relationer.   
  
Förkunskaper  

5) Hur ser dina kunskaper kring ämnet våld i nära relationer ut i förhållande till vad som är 
nödvändigt för att kunna göra ett gott arbete?  

6) På vilket sätt påverkar din kunskap i ämnet våld i nära relationer huruvida du tar upp 
frågor om våld eller inte?   

7) Hur skulle du beskriva förekomsten av våld i nära relationer hos äldre?  
8) Vet du vart du kan vända dig med frågor kring våld i nära relationer?   

  
Rutiner  

9) Vilka arbetsuppgifter har du som har med kartläggning av våld i nära relationer att göra?    
10) I vilken utsträckning diskuteras våld i nära relationer i arbetsgruppen?   
11) Finns det rutinfrågor kring våld i nära relationer som ni ställer oavsett om det finns en 

misstanke om att det förekommer våld eller ej? Vilka?  
12) Är dessa rutinfrågor välformulerade? / Anser du att det finns ett behov av att ställa 

rutinfrågor?  
13) Finns det specifika tecken, fysiska och/eller mer abstrakta, t.ex. blåmärken, medicin som 

saknas eller undvikande svar från brukaren på dina frågor, som du är extra vaksam för?  
  
Icke rutinmässigt arbete  

14) Hur skulle du beskriva att du får en första misstanke av att våld förekommer?  
15) Om du misstänker att det förekommer våld, vilka frågor, utöver eventuella rutinfrågor, 

ställer du då för att ta reda på om dina aningar stämmer?  
16) Anser du att det föreligger några hinder för dig att ta upp frågor kring våld i nära 

relationer i biståndsbedömningssamtalen?  
17) Hur hanterar du om du misstänker att det förekommer våld, och den anhörige i fråga sitter 

med i samtalet?  
18) Vilken påverkan har tanken om brukarens integritet på om du tar upp frågor om våld eller 

inte?   
19) Hur upplever du att du, med tanke på tid, förkunskaper och andra aspekter vi tagit upp, 

arbetar med kartläggning av våld?  
20) Är det något du skulle vilja tillägga som vi inte har tagit upp?   
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Bilaga 3 Samtyckesblankett  
  
Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är. Jag har informerats 
om mitt deltagande i studien och att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst  
kan avbryta min medverkan utan några som helst negativa följder. De uppgifter som framkommer 
under intervjun kommer inte att föras vidare och mitt namn kommer inte att presenteras i det 
slutgiltiga arbetet. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer att behandlas på ett 
sådant sätt, så att min identitet inte röjs. Uppgifterna kommer att bevaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Den information jag lämnar kommer endast att användas till 
denna C-uppsats men jag är medveten om att slutversionen är offentlig.   
  
Datum:   
  
Namn:   
  
Befattning:  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


