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The purpose of this study was to examine how home care services in the city of Malmö 

works with domestic violence among elder people, and also to analyze the home care 

service’s role when faced with the same type violence. The sample of informants 

consequently consisted of six assistant nurses working in home care for ordinary housing in 

Malmö. The data collection was conducted through qualitative semi-structured interviews. 

Fictional cases were presented to the informants to gain understanding of the home care 

services workers views on violence among elders and the how the informant hypothetically 

would take action in the given situation. The result of the study showed that home care 

services in Malmö has an important role to draw attention to domestic violence among elders 

and that the home care services can act as a link between the individual user and society's 

relief efforts. The informants depicted that a dividing line exists between their professional 

workspace and the clients’ private sphere which limits their ability to detect the presence of 

violence. Moreover, the informants also lack clear procedures and guidelines for handling 

domestic violence among their clients. 
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1 Inledning   

Av Brottsförebyggande rådets rapport Brott i nära relationer: en nationell kartläggning 

(Frenzel, 2014, s. 66) framgår att uppskattningsvis var femte person i befolkningen vid något 

tillfälle i livet utsatts för systematiska kränkningar, hot, trakasserier, försök till inskränkning 

av frihet, misshandel eller sexualbrott av en befintlig eller före detta partner. Våldet kan 

resultera i såväl psykiska, fysiska, sociala och ekonomiska konsekvenser för offret 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 25f.).  

 

Våld av denna karaktär förekommer även bland personer som har fyllt 65 år men precis som 

Socialstyrelsen (2013, s. 24) framhåller finns inte mycket svensk forskning om våld i nära 

relationer bland äldre vilket försvårar en kartläggning av problemets omfattning. 

Socialstyrelsen menar vidare att uppfattningen och föreställningen om att våldsutövande 

kräver en betydande fysisk styrka kan vara en bidragande orsak till att ålderdom och våld 

sällan associeras, vilket således gör att problemet förblir dolt (ibid., s. 8). Hög ålder kan 

medföra ett ökat beroende av omgivningen och således även utgöra en riskfaktor för 

våldsutsatthet (Socialstyrelsen, 2016, s. 22). Socialstyrelsen (ibid.) anför vidare att ansträngda 

vårdrelationer samt demenssjukdom är andra riskfaktorer när det gäller utsatthet för våld. 

Vi vill därför i denna studie belysa våld i nära relationer bland äldre i syfte att synliggöra att 

även äldre kan falla offer för våld. För att närma oss ämnet har vi valt att fokusera på hur 

hemtjänstpersonal, i form av undersköterskor, arbetar med och ser på denna typ av våld, samt 

hur de ser på sin egen yrkesroll i förhållande till detta. 

 

Socialförvaltningen i Region Gotland genomförde år 2012 en kartläggning av förekomsten av 

våld bland regionens äldre befolkning där det framkom att ungefär 15 procent av kvinnorna 

och männen som fyllt 65 år någon gång blivit utsatta för våld. Såväl kvinnor som män 

uppgav att de främst blivit utsatta i hemmet (Kristensen & Lindell, 2013, s. 6f.). Det är dock 

framförallt kvinnor som blir föremål för våld av denna karaktär och förövaren är oftast en 

man (Socialstyrelsen, ibid., s. 17). Jönson och Harnett (2015, s. 167) anför att modern 

forskning inom området våld i nära relationer bland äldre har en tydlig feministisk ansats, 

varpå forskningen främst kommit att behandla övergrepp mot äldre kvinnor. Då vi inte velat 

styra våra informanters utsagor och således riskera att begränsa studiens utgång, har vi inte 

valt att avgränsa oss till mäns våld mot kvinnor. 
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Som vi tidigare nämnt är äldre som grupp särskilt sårbar när det gäller våld, i synnerhet som 

våld mot äldre tenderar att osynliggöras (Socialtjänsten, 2016, s. 22). Hemtjänstpersonalen 

kan därför fylla en viktig funktion i att uppmärksamma misstankar om och förekomst av våld 

i nära relationer bland sina brukare. De kan dock, i mötet med problematik av detta slag, 

ställas inför etiska avvägningar såsom huruvida man har rätt att som extern aktör ska ingripa i 

det allra mest privata. Vi har således valt att analysera vår empiri med hjälp av teoretiska 

perspektiv och begrepp som rör våld och kränkningar, samt rollteori i förhållande till 

förväntningar och beteenden. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur hemtjänsten i Malmö stad arbetar med våld i nära 

relationer bland äldre. 

 

Våra frågeställningar lyder därför:   

● Hur ser hemtjänstpersonalen på våld i nära relationer bland äldre? 

● Hur resonerar hemtjänstpersonalen kring sin yrkesroll i mötet med våld i nära 

relationer bland äldre? 

 

Relevans för socialt arbete 

Vi anser att det är av hög relevans för socialt arbete att studera våld i nära relationer bland 

äldre då våld av denna karaktär inte har någon övre åldersgräns, utan förekommer i 

samhällets samtliga sociala kategorier. I egenskap av socialarbetare kan man därmed komma  

i kontakt med problemet även om man inte arbetar med det primärt. Det är av vikt att studera 

hur hemtjänstpersonalen resonerar i mötet med våld, eftersom de är en yrkesgrupp som 

socialtjänsten har möjlighet att samverka med. Detta gäller såväl i att uppdaga förekomst av 

våld i nära relationer bland äldre, men även när det kommer till förebyggande arbete. 

Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till undersköterskor eller vårdbiträden som arbetar inom 

hemtjänst för ordinärt boende med målgruppen äldre, det vill säga personer som har fyllt 65 

år. Yrkesverksamma på särskilt boende för äldre valdes bort med motivering att vi är 
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intresserade av att undersöka hemtjänstpersonalens roll i den slutna sfären i det ursprungliga 

hemmet. Vi har vidare valt att avgränsa vår studie till Malmö som, enligt Malmö stads 

hemsida, aktivt arbetar förebyggande mot våld i nära relationer bland äldre (Malmö stad, 

2016a). Man betonar att äldre våldsutsatta utgör en osynlig grupp, då våld i nära relationer 

sällan ingår i bilden av åldrande. Utbildning för personal inom vård och omsorg anses vara ett 

led i processen för att synliggöra och motverka problemet. Personalen ska genom denna 

utbildning få hjälpa att identifiera våld och stötta den utsatta samt få information om var man 

kan vända sig för att få stöd i arbetet (ibid.).  

 

Begreppsdefinition 

I syfte att förtydliga vad vi avser med våld, äldre, nära relation, hemtjänst för ordinärt 

boende följer nedan en kort definition av respektive begrepp.  

Våld  

Vi har i vår studie valt att använda oss av Socialstyrelsens (2013, s. 25) definition av våld. 

Socialstyrelsen menar att våld ta sig i uttryck på olika sätt såsom fysiskt, psykiskt, sexuellt, 

ekonomiskt, materiellt och funktionshinderrelaterat våld samt även försummelse.  

Det fysiska våldet utgörs av handlingar såsom exempelvis slag medan det psykiska våldet 

kan handla om hot och trakasserier. Sexuellt våld syftar till sexuellt påtvingade handlingar, 

ekonomiskt våld kan bestå i att våldsutövaren kontrollerar ekonomin och offret saknar insyn, 

materiellt våld kan innebära förstörelse eller stöld av personliga tillhörigheter och 

funktionshinderrelaterat våld kan innebära att våldsutövaren fråntar offret dennes hjälpmedel. 

Försummelse kan bestå i att offret avsiktligt förvägras den hjälp han eller hon är i behov av, 

såsom mat eller medicin (ibid.). 

Äldre 

Med äldre avser vi, i enlighet med Socialstyrelsen (2013, s. 11) personer som har fyllt 65 år. 

Nära relation 

Med nära relation syftar vi till den förtroendefulla relationen som inbegrips i 

närståendebegreppet i 5 kapitlet 11 § andra stycket i Socialtjänstlagen (2001:453). Då 

bedömningen av vem som betraktas som närstående ska göras i utifrån förhållandena i det 
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enskilda fallet (Prop. 2006/07:38 s. 31, Socialstyrelsen, 2013, s. 11) kan det exempelvis avse 

såväl en parrelation som en förälder- och barnrelation. 

Hemtjänst för ordinärt boende  

Hemtjänst är behovsprövat och utgår som ett bistånd enligt Socialtjänstlagen till den som inte 

kan tillgodose sina behov av vård och omsorg på annat sätt. Hemtjänst för ordinärt boende 

innebär att man verkar i brukarens egna hem (Malmö stad, 2016b). 

2 Tidigare forskning 

I denna del kommer vi lyfta tidigare forskning inom området våld i nära relationer bland 

äldre för att ge en överblick över det rådande kunskapsläget, samt i syfte att motivera vår 

föreliggande studies relevans. För att ge detta avsnitt en tydlig struktur har vi valt att redogöra 

för forskning om våld i nära relationer bland äldre samt forskning om omsorgsprofessioners 

möte med våld bland äldre i varsin del. Detta för att spegla hur forskningen ser ut i stort i 

förhållande till våld i nära relationer bland äldre, men även i syfte att belysa 

omsorgspersonalens relation till denna, vilket relaterar till vår studie. Vi begränsar oss till 

omsorgsprofessioner eftersom de har större relevans för vår studie än andra instanser som 

exempelvis polis. 

Sökprocess 

Vi har sökt litteratur via LUBserach som är Lunds universitets databas för bibliotekens 

samlade resurser. De sökord vi främst har använt oss av för att hitta material är: “Domestic 

violence”, “elderly”, “home care”, “våld i nära relationer”, “äldre” samt “hemtjänst”. För att 

hitta litteratur har vi även utgått från existerande forskning och rapporter från bland annat 

Brottsförebyggande rådet och Socialstyrelsen. Använda artiklar är granskade enligt peer-

review och övriga verk håller en hög akademisk standard.  

Forskning om våld i nära relationer bland äldre 

Vi fann det relativt svårt att hitta forskning avseende våld i nära relationer bland äldre.  

Internationellt fann vi dock Journal of Elder abuse & Neglect som är en amerikansk 

vetenskaplig tidskrift som fokuserar på forskning om våld mot äldre och inbegriper således 

även våld som utövas av en närstående (NCPEA, 2008a). Tidskriften är knuten till en 

amerikansk organisation vid namn National Committee of the Prevention of Elder Abuse, 
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som verkar för att forska om och förhindra våld samt andra typer av övergrepp mot äldre 

(NCPEA, 2008b). De har bland annat publicerat en artikel vid namn Elder Abuse: 

Spouse/Intimate Partner Abuse and Family Violence Among Elders (Lundy & Grossman, 

2004), vilken redogör för erfarenheter från 1057 personer, som fyllt 65 år, och som fallit offer 

för våld i nära relationer. Dessa personer har mellan 1990-1995 sökt hjälp och stöd i 

”domestic violence programs” i en specifik stat i USA. I artikeln framhålls att det i huvudsak 

är kvinnor som drabbas av denna typ av våld samt att det främst rör sig om våld mellan 

makar (ibid., s. 98). Man problematiserar vidare det faktum att kvinnor som har fyllt 60 år 

sällan söker hjälp och stöd för våldsutsatthet som förekommer i en nära relation, men menar 

att de genom sin egen studie kan påvisa att vissa äldre kvinnor gör det varpå det är viktigt att 

se till denna målgrupps specifika behov (ibid., s. 85, s. 100). 

 

Vidare publicerade Brottsoffermyndigheten år 2001 en rapport vid namn Ofrid? i syfte att 

kartlägga våld mot äldre i Umeå kommun. Rapporten baseras på omfattande 

enkätundersökningar riktade mot äldre för att undersöka hur många personer som har utsatts 

för övergrepp efter att de har fyllt 65 år (Eriksson, 2001, s. 5). Denna kvantitativa studie 

resulterade i många slutsatser, bland annat om våldets omfattning, då den visade att minst 16 

procent av kvinnorna och minst 13 procent av männen i Umeå kommun ansåg sig ha varit 

drabbade av våld eller övergrepp (ibid.). Studien visade även att det finns ett tydligt behov att 

utöka hjälpinsatser för äldre som har drabbats av våld och betonar ansvaret hos många 

professioner, bland annat inom hälso- och sjukvård, att uppmärksamma våldet (ibid.). Även 

om denna rapport inte nödvändigtvis fokuserar på våld som utövas i en nära relation, så kan 

ansvaret hos olika professioner relateras till vår studie, där vi syftar till att undersöka 

hemtjänstpersonalens roll i mötet med våld i nära relationer bland äldre. 

 

Ett problem som vi har upptäckt gällande kunskapsfältet avseende våld i nära relationer bland 

äldre, är att mycket av den forskning som finns inte har någon tydlig koppling till just äldre. 

Forskningen inriktar sig i huvudsak på våld i nära relationer, där våld mot äldre redogörs som 

endast en liten del av våldet. I exempelvis Brottsförebyggande rådets nationella kartläggning 

om våld i nära relationer, förekommer våld bland äldre endast som en parameter tillsammans 

med bland annat geografiska skillnader bland våldet (Frenzel, 2014, s. 69). 
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Forskning om omsorgsprofessioners möte med våld i nära relationer bland äldre 

Då man undersöker forskningsfältet för omsorgsprofessioners möte med våld i nära relationer 

bland äldre, blir det tydligt att de mest omfattande studierna som behandlar området är äldre. 

Vi kan av den anledningen visa på en kunskapslucka inom detta område, då det finns relativt 

få omfattande och färska studier som berör omsorgspersonals möte med våld. Vi har trots 

detta valt att ta med exempel på de mest framträdande äldre studierna, då de tydligt redogör 

för hur kunskapsläget ser ut, och trots utgivningsår är användbara och aktuella idag då den 

åstadkommit viktiga resultat för senare forskning. 

 

Bland nordisk forskning återfinns den norska boken Övergrepp mot äldre –stängda dörrar 

och knutna nävar, författad av läkaren Ida Hydle och socialantropologen Sigurd Johns 

(1993). Denna forskning har ett fokus på våld som utförs av närstående, vilket knyter an till 

vår studies huvudsakliga område. Hydle och Johns studie bygger till stor del på ett 

forskningsprojekt utfört med hjälp av socialantropologiska metoder i form av observationer 

och djupintervjuer med äldre människor som har varit eller fortfarande är utsatta för våld av 

en närstående. Forskningen syftar till att undersöka problem som uppstår när man hjälper 

äldre som har utsatts för våld (Hydle & Johns, 1993, s. 11). Studien mynnar även ut i en 

arbetsmodell för hur yrkesverksamma kan agera i arbetet med våld i nära relationer bland 

äldre (ibid.). I vår studie har vi valt att använda Hydle och Johns både i redogörelse för 

Riches’ (1986) teori avseende våldets grundläggande triangel men även deras egen teori, 

diagnosen, för att belysa olika dimensioner av våldshandlingar. 

 

En av de mest framträdande svenska forskarna på ämnet våld mot äldre är Britt-Inger 

Saveman, professor i omvårdnad vid Umeå Universitet. Hennes namn är flitigt 

återkommande gällande forskning om våld i nära relationer bland äldre, och bland hennes 

mest citerade och refererade verk som återfinns i mycket annan forskning är hennes 

avhandling Formal carers in health care and the social services witnessing abuse of the 

elderly in their homes. Saveman klarlägger i sin avhandling vårdares, främst 

distriktssköterskors, upplevelser av att vara vittnen och hjälpare i fall där äldre har drabbats 

av våld (Saveman, 1994, s. 7). Gällande distriktsköterskornas upplevelser visar Saveman att 

de ofta drabbades av problem med att hantera sina känslor och handlingar i förhållande till 

brukarna som blev utsatta, vilket minskade deras möjligheter att handla konstruktivt (ibid., s. 

45). Distriktssköterskornas osäkerhet kan enligt Saveman ses som ett resultat av vårdarnas 
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osäkerhet tillsammans med brist på ett enhetligt sätt att hantera problemen och brist på 

allmänhetens uppmärksamhet (ibid).  

 

Vid granskning av kunskapsfältet blir det också tydligt att även om det finns forskning som 

undersöker omsorgsprofessioners möte våld i nära relationer bland äldre, så är det svårare att 

hitta undersökningar som fokuserar endast på hemtjänstpersonal i förhållande till detta. 

Istället nämns hemtjänstpersonalen snarare i förhållande till övriga omsorgsprofessioner, 

vilket också motiverar vår studies relevans. Då flera olika yrkesverksamma, särskilt 

sjukvårds- och omsorgspersonal, kommer i kontakt med äldre så innebär detta även att många 

kan påträffa förekomst av eller misstanke om våld i nära relationer bland äldre. Ett exempel 

på detta är dermatologer (hudläkare), vilket redogörs för i artikeln The role of the 

dermatologist in detecting elder abuse and neglect. Artikeln betonar dermatologers roll i att 

uppmärksamma våld mot äldre, och menar att de har en unik position bland omsorgspersonal 

i att identifiera våldet och av den anledningen måste vara observanta på tecken som kan tyda 

på att en patient är utsatt (Danesh & Chang, 2015, s. 291). Även om denna artikel inte 

nödvändigtvis fokuserar på våld i nära relationer, så visar den på ämnets bredd som sträcker 

sig över flera olika vetenskaper, utöver de samhällsvetenskapliga ämnena. 

3 Teori 

För att analysera och tolka vår empiri har vi valt teoretiska perspektiv och begrepp som lyfter 

roller i förhållande till förväntningar och beteenden samt problematiserar våld och 

kränkningar. Inledningsvis presenteras den rollteori vi valt att använda oss av och dess 

beståndsdelar, följt av David Riches’ teori om våldets grundläggande triangel samt en modell 

avseende kränkningar framtagen av Ida Hydle och Sigurd Johns. 

Rollteori 

Rollteori kan ses som en mångbottnad teori med rötter från 1900-talets socialantropologer 

som bland annat Ralph Linton lade grunden till, och som på senare tid mest förknippas med 

olika socialpsykologiska förgreningar som symbolisk interaktionism tack vare sociologiska 

tänkare såsom George Herbert Mead och Erving Goffman (Trost & Levin, 2010, s. 62, s. 

163). Malcolm Payne talar om rollteori som något som kartlägger människors samspel och 

hur förväntningar och tolkningar på olika roller gör att människor handlar på ett visst sätt 

(Payne, 2008, s. 246). Vidare gör han en uppdelning i en strukturfunktionalistisk och en 
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dramaturgisk rollteori, där den strukturfunktionalistiska teorin fokuserar på att människor 

befinner sig i olika positioner i sociala strukturer och rollerna är beroende av förväntningar 

och beteenden som hör samman med dessa positioner (ibid.). Den dramaturgiska rollteorin är 

den som Goffman ses som upphovsman till och där rollerna istället ses som något som 

människor iklär sig för att styra olika intryck hos en tänkt publik (Payne, 2008, s. 247).  

 

Den rollteori som vi kommer att använda oss av i vår studie är till stor del hämtad från den 

strukturfunktionalistiska rollteorin, men bär också spår av den antropologiska ursprungsidén 

om rollteori, utvecklad av Ralph Linton (Trost & Levin, 2010, s. 163). Den 

strukturfunktionalistiska inriktningen är enligt oss mer relevant för vår studie, då vi bland 

annat undersöker hemtjänstpersonalens yrkesroll i förhållande till övriga aktörer och 

positioner, snarare än att undersöka hur hemtjänstpersonalen försöker övertyga en viss publik 

med sin roll. Lintons verk som bland annat inbegriper roller är daterat till 1936, och har 

därför omarbetats en hel del sedan dess (ibid., s. 165). Därför har vi valt att utgå ifrån Trost 

och Levins definition av rollteori som i sin tur är baserad på Lintons ursprungliga rollteori 

(ibid.). 

Roller och dess element 

Trost och Levin redogör i boken Att förstå vardagen (2010) för fyra olika beståndsdelar för 

att förstå rollteori. Dessa beskrivs som position, förväntningar, beteende och roll, vilka kan 

ses som tydligt förknippade med varandra (ibid., s. 164). Position beskriver en rolls funktion i 

förhållande till andra medlemmar i en grupp, och visar därför på olika medlemskap i gruppen 

(ibid.) Linton beskriver position i förhållande till roller med hjälp av sporttermer, där en 

quarterbacks position definieras av de övriga spelarpositionerna, och är därför beroende av 

dessa för att för att hens position ska fylla någon funktion (Linton, 1936, s. 114). I relation till 

vår studie kan position undersökas gentemot till exempel hemtjänstpersonalens förhållande 

till andra positioner i arbetslaget eller brukarna.  

 

Förväntningar beskrivs inom rollteori som förmodanden på hur en roll i en bestämd situation 

ska handla, där handlingen styrs av olika normer eller regelverk (Trost & Levin, 2010, s. 

164). Dessa normer och regelverk kan både vara uttalade konkreta handlingsrutiner och mer 

som outtalade regler på hur man förväntas handla i en speciell situation (ibid.). Linton 

beskriver förväntningar på män och kvinnor i förhållande till antropologiska studier och 

menar att den amerikanska förväntningen på hur kvinnor ska handla skiljer sig från övriga 
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delar av världen, där kvinnor exempelvis är de som utför det tyngsta fysiska arbetet i många 

kulturer (Linton, 1936, s. 116f.). Förväntningsbegreppet kan också analyseras djupare, då 

positionsinnehavaren kan vara medveten om vilka förväntningar som finns, vilket även 

påverkar hur man handlar (Trost & Levin, 2010, s. 164). Beteende redogör för hur rollen 

agerar i en speciell situation och fokuserar på vilken handling som utförs eller inte utförs 

(ibid.). Själva rollen kan därför sammanfattas som ett resultat utav dessa processer, alltså att 

en persons position i förhållande till andra i gruppen, förväntningar på hur denna ska agera 

och själva agerandet utformar en individs roll (ibid.). I denna studie kan detta rollbegrepp 

användas för att undersöka hur hemtjänstpersonalens position i förhållande till andra aktörer, 

förväntningar och hur de slutligen handlar tillsammans bidrar till att skapa 

hemtjänstpersonalens yrkesroll. Utifrån detta kan man även undersöka hur denna roll 

påverkas i mötet med våld bland äldre i nära relationer i arbetet. 

Riches’ triangel  

Enligt Hydle och Johns (1993, s. 58) fokuserar Riches’ (1986) teori avseende våldets 

grundläggande triangel till dynamiken kring tre parter nämligen utövare, offer och vittne. 

Samspelet mellan dessa kännetecknas av maktkamp som sker på olika nivåer.  Själva 

våldsutövningen utgör en kamp mellan två parter, nämligen offret och utövaren, och mellan 

dem pågår även en strid om vem som har rätten på sin sida. I våldsutövarens strategi ingår att 

övertyga såväl offer och vittne om våldets legitimitet (Hydle & Johns, 1993, s. 58). 

 

Kontroll, skada och legitimitet utgör centrala ord i Riches’ triangel då våldsutövaren vill 

kontrollera offret, offret skadas och vittnet avgör våldshandlingens legitimitet (Hydle & 

Johns, ibid., s. 58). Riches (1986, s. 14f.) framhåller att man ur ett antropologiskt perspektiv 

bör studera våldets legitimitet utifrån hur våld i praktiken påverkas av kulturella värden och 

sociala ramar. Hydle och Johns (ibid., s. 58) menar att de kulturella värdena representeras av 

den tredje parten i Riches’ triangel, det vill säga vittnet. 

Diagnosen - ett korsdiagram om kränkningar 

Hydle och Johns (1993, s. 62) presenterar, i syfte att åskådliggöra olika dimensioner i 

våldshandlingar, ett korsdiagram med en förklarings- och en legitimitetsaxel. Begreppen 

“förklaring” och “ingen förklaring” utgör varsin ände på den lodräta axeln och “illegitimt” 

och “legitimt” utgör respektive på den vågräta axeln. 
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Jönson och Harnett (2015, s. 166) menar att Hydle och Johns (1993, s. 62) modell avseende 

“diagnostisering” för kränkningar utgår från att övergrepp kan ses som en kombination av två 

förhållanden nämligen; kränkning av individens personliga gränser samt huruvida denna 

kränkning är legitim. I modellen utgör vittnet, likt i Riches’ triangel (Riche, 1986), den 

centrala aktören då denne avgör våldets legitimitet (Hydle & Johns, 1993, s. 62). De menar 

vidare att det av den anledningen är viktigt att reflektera över hur vi, som vittnen, upplever de 

inblandades upplevelser.  

 

För att applicera “Riches’ triangel” och “Diagnosen” på vår föreliggande studie kan 

hemtjänsten utgöra vittnet som bedömer våldets legitimitet när de stöter på ett skadat offer i 

form av en brukare. I det fall skadorna exempelvis uppstått till följd av brister i omsorg, där 

en anhörigvårdare på grund av överbelastning inte längre klarar av att vårda sin närstående på 

egen hand, går det att diskutera våldets legitimitet. Likt ett resonemang Hydle och Johns 

(1993, s. 59) anför utövar anhörigvårdaren kontroll i form av omsorg men inte i form av våld. 

Hemtjänsten kan i många fall utgöra det enda potentiella vittnet då de kan vara den enda 

externa aktören som har inblick i brukarnas privata sfär. Deras roll att uppmärksamma 

förekomst av våld är således mycket viktig. 

4 Metod   

I denna del kommer vi att redogöra för vår valda metod för att samla in empiri till studien, 

samt motivera valet av denna. Vi kommer även att diskutera tillvägagångssättet med den 

valda metoden genom att beskriva bland annat urval och tillvägagångssätt för att analysera 

datan, och även beskriva resonemang kring tillförlitlighet hos metoden och etiska 

överväganden. 

Val av metod  

Vår studie är baserad på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer som vi har transkriberat 

och sedan analyserat utifrån teman med relevans för vår studie. Som grund för intervjuerna 

utformade vi en intervjuguide vilken finns bifogad som bilaga. Samtliga tillvägagångssätt 

kommer att redogöras för nedan. 
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Metodmässiga överväganden 

Då vi ämnade att undersöka hemtjänstpersonal gällande deras syn på arbetet med våld i nära 

relationer bland äldre och deras yrkesroll i förhållande till detta, så ansåg vi att en kvalitativ 

ansats var mest lämplig, då den lägger tonvikt vid hur individer uppfattar sin omgivning och 

verklighet (Bryman, 2011, s. 41). I processen med att utforma studien beslöt vi oss för att 

utesluta användandet av en kvantitativ metod, då denna betonar kvantifiering och mätningen 

av data (ibid., s. 40), och vi därmed skulle gå miste om en stor del av hemtjänstpersonalens 

egna beskrivningar och upplevelser. 

 

Metoden semistrukturerade intervjuer valdes med hänsyn till metodens benägenhet att 

undersöka och belysa intervjupersonernas ståndpunkter och erfarenheter (Bryman, 2011, s. 

413). Den semistrukturerade delen av metoden valdes med hänsyn till att vi intervjuade flera 

personer rörande samma ämne, varpå vi var i behov av den struktur som denna metod består 

av, i syfte att kunna jämföra och dra slutsatser av samtliga intervjupersoners upplevelser 

(ibid., s. 416).  

 

Gällande utformandet och förberedandet av studien övervägde vi flertalet metoder för att 

insamla empiri. Vi reflekterade bland annat kring möjligheten att använda gruppintervjuer då 

detta skulle kunna generera en bredare bild av ämnet genom att öppna upp för dialog mellan 

hemtjänstpersonal som således då kunde utbyta erfarenheter. Synneve Dahlin-Ivanoff (2011, 

s. 73) menar att denna metod är lämpad för att ge flera olika perspektiv samt ett utbyte av 

erfarenheter. Vi resonerade dock kring huruvida ämnet kunde upplevas som känsligt, om viss 

skam i att till exempel inte följa upp tecken på våld skulle förekomma bland 

hemtjänstpersonal, vilket således hade riskerat att begränsa informanternas vilja att dela med 

sig om ämnet i grupp. Med hänsyn till detta valde vi därför att utföra enskilda intervjuer. 

Utformandet av case 

För att få fram informanternas tankar och resonemang kring våld i nära relationer bland äldre 

valde vi att i intervjuguiden utforma ett antal fiktiva case som inbegriper situationer med 

äldre i parrelationer som kan liknas vid våld. Casen är inte uttalade våldssituationer, vilket är 

medvetet för att undersöka hur intervjupersonerna ser på våld och även hur de skulle agera i 

situationer som dessa. Detta upplevde vi gav mer utförliga resonemang än om man hade ställt 

direkta frågor om våld, och ger även chans till de som inte har varit med om våld i nära 
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relationer att berätta om hur de hade agerat. Eftersom casen är fiktiva är informanternas 

resonemang kring handlande i förhållande till dessa case således spekulationer på hur man 

skulle agerat i situationen. I vårt resultat blandas dock resonemang kring dessa fiktiva med 

utsagor om hur man faktiskt har agerat vid misstanke om våld.  

 

De våldsperspektiv som casen baseras på är fysiskt, ekonomiskt, psykiskt och 

funktionshinderrelaterat våld. Dessa valdes i syfte att få en bra variation mellan relativt 

tydliga våldshandlingar, såsom fysiskt och psykiskt våld, samt handlingar som inte lika ofta 

associeras med våld såsom ekonomiskt och funktionshinderrelaterat våld. Vi är medvetna om 

att vi i och med valet av dessa utesluter andra definitioner av våld i casen, men då de endast 

är ett komplement till intervjuerna så ansåg vi att de skulle bli en för stor del av intervjuerna 

om samtliga definitioner av våld var representerade. 

Metodens förtjänster och begränsningar 

Kvalitativ metod kan ses som ett viktigt verktyg för att analysera data som inte går att 

beräkna och kvantifiera, så som känslor och upplevelser av fenomen och vilken betydelse 

dessa har för individer (Ahrne & Svensson, 2011, s. 12). Den kvalitativa forskningen betonar 

att forskaren själv befinner sig i den verklighet man undersöker (ibid., s. 10) och forskningen 

har därför en förmåga att placera fenomenet och resultatet i en större social kontext (Bryman, 

2011, s. 363). Detta är en stor fördel för användaren av kvalitativ metod, då man med hjälp av 

denna kan studera individers upplevelser av olika fenomen i sin forskning. Självklart finns 

det även begränsningar med kvalitativ metod och något av det mest påtagliga som ofta 

kritiseras är svårigheten att dra generella slutsatser från forskningsresultaten (ibid. s. 369). 

Resultaten av vår undersökning kan till exempel inte säga representera hemtjänstpersonalens 

upplevelser i övriga landet eller generera någon form av sanning för övrig hemtjänstpersonal. 

Kvalitativ metod ämnar dock inte att ge definitiva sanningar som resultat, utan snarare att få 

en djupare förståelse för ett fenomen och kunna placera detta i en samhällelig kontext (ibid., 

s. 363).  

  

Vårt tillvägagångssätt i form av kvalitativa semistrukturerade intervjuer är av stor relevans 

för vår frågeställning, då metoden har en förmåga att samla insikter och upplevelser direkt 

från informanterna och utifrån dessa producera empiri till undersökningen (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 36). Att själv låta informanterna med egna ord berätta om sina 



 13 
 

upplevelser och erfarenheter, utan att vara begränsade till formulär och liknande, är en stor 

behållning hos metoden (May, 2001, s. 151), och även av stor vikt för vår undersökning. 

  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 57) belyser dock flertalet nackdelar med intervju 

som metod, bland annat en brist i själva tolkningen av intervjun där kopplingen mellan 

betydelsen av vad informanten säger, och den tolkning som forskaren gör av detsamma inte 

behöver överensstämma med varandra. Missuppfattning av intervjuinnehåll kan självklart ske 

och kan förebyggas genom att använda en utförlig intervjuteknik. Det är emellertid upp till 

forskaren att redogöra för forskarens egen roll i förhållande till ämnet samt att belysa att 

resultatet är en subjektiv tolkning av empirin. Som tidigare nämnt gör vi inte några anspråk 

på att producera generaliserbara resultat eller objektiva sanningar, vilket gör att 

frågeställningen har anpassats till det resultat som intervjuerna ger och som vi kan besvara.  

Urval  

För att nå informanter använde vi oss av ett snöbollsurval, vilket enligt Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne (2011, s. 43) utgör en målinriktad samplingsteknik då man tar hjälp av informanter 

för att hitta andra personer med liknande erfarenheter som kan ingå i studien. I vårt fall tog vi 

kontakt med enhetschefer inom äldreomsorgen, som sedan förmedlade kontakten till 

sektionschefer inom hemtjänst för ordinärt boende. Dessa förmedlade i sin tur kontakt till 

sina anställda, det vill säga undersköterskor som arbetar på fältet, vilka sedan ställde upp på 

att bli intervjuade. Studiens empiri baseras således på sex intervjuer med yrkesverksamma 

undersköterskor. Våra sex informanter är samtliga kvinnor, vilket inte var ett medvetet val 

och kan härledas till den stora delen kvinnor som är anställda i hemtjänsten. Alla informanter 

är också undersköterskor, även om vi inte specifikt efterfrågade detta då vi i utformandet av 

studien sökte såväl undersköterskor som vårdbiträden. 

 

Inledningsvis sökte vi huvudsakligen informanter som utbildats inom eller mött våld i nära 

relationer bland äldre då vår ansats först hade ett större fokus på profession. Vi kom sedan till 

insikt med att detta urval var för snävt eftersom det var svårt att hitta potentiella informanter 

och ändrade därmed vår ingång. Informationsbrevet, vilket är bifogat som bilaga, som är 

utställt till chefer inom hemtjänsten är således av en annan karaktär än studiens slutliga syfte. 

I resultatdelen citeras informanterna, som då står utskrivna som ”I” för informant och en 

siffra mellan 1-6 för att särskilja dessa åt. 
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Analys av empiri 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades kort efter genomförd intervju, vilket var 

viktigt för att bibehålla nödvändiga nyanser och intryck från intervjun (Öberg, 2011, s. 66). 

Efter transkribering analyserades och kodades materialet. Detta skedde först i en initial öppen 

kodning, vilken syftar till att identifiera begrepp och med hjälp av dessa skapa kategorier för 

att vidare analysera datan (Dalen, 2015, s. 79). Dessa kategorier skapades utifrån olika teman 

som framkom i materialet, till exempel hur intervjupersonerna resonerade kring agerande vid 

misstanke om våld och vilken syn på våld som framkom. När dessa kategorier var bestämda 

utfördes en selektiv kodning, vilket inträffar när man har påträffat materialets kärnkategorier 

och analyserats sambanden mellan dessa, för att sedan samla det mest centrala rörande det 

som undersöks (ibid., s. 82). När materialet var kodat och de centrala kategorierna var 

kompletta påbörjades arbetet med att hitta lämpliga teorier i syfte att analysera vår empiri och 

således besvara frågeställningarna. 

Etiska överväganden 

Då vi inte ansåg att det var etiskt försvarbart att intervjua offer för våld, eftersom skadan för 

informanterna då eventuellt hade blivit större än studiens nytta på grund av ämnets grad av 

känslighet, valde vi att inhämta information från en grupp yrkesverksamma, nämligen 

hemtjänstpersonal inom äldreomsorgen. De arbetar primärt med vård och omsorg men får 

även tillträde till en för många andra aktörer sluten sfär - hemmet. Vi ansåg även att det var 

mer passande att intervjua personer utifrån deras yrkesroll då informanterna således inte 

behövde bli privata såvida de inte själva valde det. Svedmark (2012, s. 101) menar att 

forskning som genomförs på människor alltid medför ett etiskt ställningstagande. Bryman 

(2011, s. 131f.) behandlar flertalet etiska principer som bör tas i beaktning vid forskning. 

Bland dessa nämns att forskningskravet ska vägas mot individskyddet, att forskaren ska 

informera berörda personer om den berörda studiens syfte, att deltagarna i denna samtyckt till 

medverkan, att uppgifter om de personer som ingår i undersökningen ska behandlas 

konfidentiellt i den mån det är möjligt samt att insamlad data enbart används till betänkt 

forskningsändamål. 

 

För att undvika uppkomst av etiska dilemman i vår studie tog vi hänsyn till samtliga av dessa 

principer som Bryman (2011, s. 131f) anför, vilka även är i enlighet med Vetenskapsrådets 

fyra huvudsakliga forskningsetiska principer - informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7ff.). Vi försäkrade 

oss om att alla parter var införstådda med studiens syfte och att de medverkade på frivillig 

basis samt informerade om hur resultaten ska publiceras. Vid de tillfällen som båda 

intervjuarna medverkade, fick informanten möjlighet att avböja detta. Även möjlighet att 

avbryta deltagandet när som helst framhölls. För att motverka ojämn maktbalans vid 

intervjutillfället, samt i syfte att öppna upp för fria associationer, intog vi en aktivt lyssnande 

roll utan att lägga värderingar i informanternas utsagor. Vi valde till exempel att utelämna vår 

definition av våld. Vi har vidare hanterat materialet med försiktighet, utan insyn för 

utomstående. Då vi spelade in intervjuerna fick informanterna lämna samtycke till detta innan 

ljudupptagningen skedde. Slutligen har vi enbart nyttjat insamlad data till föreliggande studie 

och dess syfte samt anonymiserat samtliga deltagare genom att avidentifiera namn, 

arbetsplats och i vissa fall även dialektala uttryck och slang.  

Metodens tillförlitlighet  

I detta avsnitt ämnar vi redogöra för studiens trovärdighet och hur väl undersökningen 

besvarar frågeställningen. Inom forskningsmetodik talar man om reliabilitet och validitet för 

att undersöka en studies kvalitet, där reliabilitet motsvarar i vilken grad studien kan upprepas 

(Bryman, 2011, s. 352) och validitet fokuserar på hur väl man kan mäta det studien avser sig 

kunna mäta (May, 2001, s. 117f). Då vi har genomfört en kvalitativ studie kan vi som tidigare 

nämnt inte generalisera resultatet eller upprepa undersökningen och få samma resultat, vilket 

gör det svårare att säkerställa en god reliabilitet. Dock kan vi genom en samstämmighet 

uppnå intern reliabilitet, där vi som forskare tillsammans kommer överens om hur vi tolkar 

materialet (Bryman, 2011, s. 352). Med detta i åtanke har vi analyserat och tolkat vårt 

material tillsammans och har båda två varit delaktiga i utformandet av kategorier och teman 

som materialet har analyserats utifrån. Gällande forskningskvalitet så är begreppet validitet 

mer aktuellt för vår undersökning, då studien är kvalitativ. För att säkerställa validiteten i 

undersökningen är det centralt att till exempel den valda metoden kan producera empiri som 

besvarar frågeställningarna. I vårt fall innebär detta att metoden kvalitativa intervjuer kan 

producera resultat som visar på hemtjänstpersonalens syn på och arbete med våld i nära 

relationer bland äldre. Då metoden kvalitativa intervjuer är lämplig för att omvandla 

exempelvis individers upplevelser av olika fenomen till data som går att analysera (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 12), menar vi att detta bidrar till att säkra vår studies validitet. 
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Vidare är subjektiviteten hos forskarna som utför studien något som påverkar studiens 

tillförlitlighet (Bryman, 2011, s. 368). Kvalitativ forskning har som tidigare nämnt ett mer 

subjektivt snarare än objektivt fokus, något som kräver att forskaren redogör för sin position i 

förhållande till det hen undersöker. Bryman (ibid., s. 639) redogör för reflexivitet som 

innebär att forskare är medvetna om och reflekterar kring sina egna värderingar och 

förförståelser i förhållande till den verklighet man observerar. Att man som forskare besitter 

detta reflexiva förhållningssätt är viktigt för att minska subjektiviteten i studien och därmed 

öka tillförlitligheten. I diskussionsdelen redogör vi för vår förförståelse för äldre som grupp 

tillsammans med reflektioner kring detta. Denna del placerades i diskussionsdelen då vår 

förståelse ställs i relation till den bild som framkommer av våra intervjuer och då vi i denna 

del för en diskussion om konsekvenser av en syn på äldre som en homogen grupp. 

Arbetsfördelning 

Studien har i sin helhet präglats av en jämn arbetsfördelning mellan författarna, både i 

processen kring utformandet av studiens syfte samt i själva skapandet av resultat och analys. 

Intervjuguiden utformades exempelvis tillsammans samtidigt som båda författarna parallellt 

sökte informanter. Tre av de sex intervjuerna är även utförda tillsammans i syfte att båda 

skulle få en tydlig bild av respektive intervju och sammanhang. De andra tre utfördes med 

enbart en intervjuare på grund av praktiska omständigheter såsom informanternas begränsade 

tillgänglighet vilken krävde att vi var tvungna att dela upp oss. Själva transkriberingen 

delades upp författarna emellan, medan analysen och kodningen av empirin samt redogörelse 

för resultat genomfördes tillsammans. Gällande teorier och analys hade vi båda huvudansvar 

för varsin teori och således även för varsin del i analysen. Båda författarna var dock aktiva i 

att utforma analysdelen tillsammans som helhet, och även i författandet av 

diskussionsavsnittet. 

5 Resultat 

I denna del kommer vi att presentera vårt resultat utifrån återkommande teman som framträtt 

i det insamlade materialet. Detta kommer sedan under avsnittet för analys att behandlas med 

hjälp av de teorier vi tidigare redogjort för. Resultatdelen kommer att utgå från 

hemtjänstpersonalens syn och relativisering av våld och deras yrkesroll utifrån samverkan. I 

citaten har vi använt oss av initialer, där “E” och “M” står för oss som intervjuare.  
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Syn på våld  

Då vi i vår intervjuguide delvis tog avstamp i fiktiva fall gällande våld i nära relationer bland 

brukare möjliggjorde vi en teoretisk diskussion för samtliga informanter, även för dem som 

inte erfarit våld av denna typ i sin yrkesutövning. I flera fall menade informanterna 

inledningsvis att de inte stött på våld i nära relationer bland brukarna i sitt arbete, men kunde 

sedan berätta om incidenter som knöt an till våra fiktiva case eller på annat sätt kunde tolkas 

som en form av våld i en nära relation.  

 

Uttryck såsom “tjafs”, “gnabb” eller “kiv” mellan par återkom i utsagorna. Man menade 

vidare att många par blir trötta på varandra och ibland ovänner på äldre dagar: 

 

I3: Inte slagen kan jag väl direkt säga men ovänskap kan jag- är rätt ofta i tvåsamhet som som 

naturligtvis alla vanliga par har som har varit gifta i femtio år *skratt* så är det normalt att de blir 

ovänner med varandra 

 

I5: Vi har inte haft precis hot och våld, men till exempel jag kommer ihåg så man, när man åldras som 

man och fru så det blir en sådan viss… eh vad skulle man kalla det, de blir lite ovänner på sätt och vis 

 

Detta genererar en tydlig bild av hur man ser på sin egen roll som undersköterska inom 

hemtjänsten i mötet med våldet samt vilken bild av våld man har och därmed agerar utefter. 

Återkommande här är beskrivningar av hur man i egenskap av undersköterska rent faktiskt 

går tillväga när man möter våld i nära relationer bland brukare. 

 

Man talar även om våld som en konsekvens av demens eller annan sjukdom. Den sjuke kan 

bli aggressiv och anhörig som vårdar denne kan känna frustration såsom skuld och skam, 

vilket enligt informanterna kan vara en förklaring till bland annat verbala kränkningar. I 

diskussioner kring orsaker till våldets uppkomst spekuleras det även kring huruvida mannen 

kan ha varit elak mot kvinnan tidigare och att våldet således kan utgöra hennes hämnd: 

 

I2: Eftersom alltså… det är inte dagligen om man upplever ju det liksom men det är ju något emellan 

liksom man vet ju inte hur har hon varit innan 

M: Näe 

I2: Vad de hade för relation innan- 

I2: liksom om det var hon som var boss hemma- 

I2: eller var det tvärtom. Sedan kan det ju vara att det är hennes hämnd också- 
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M: Mm 

I2: du vet, han kanske var inte snäll mot henne 

 

I6: Det vet ju inte jag eller vi… man vet, jag vet… vissa fall… som det har varit, kanske inte just håna 

så men andra… där de är lite elaka… då är det precis som då kanske mannen har varit elak förr- 

M: Okej 

I6: så vissa blir då lite hämnd… 

 

Utifrån diskussionerna om våld är det också tydligt att det främst är fysiskt våld som 

informanterna benämner som våld. En våldshandling uppfattas tydligare ju mer uppenbar 

skada den orsakar:  

 

M: Vilka av de här exemplen eh, eller vilket, om det är några, skulle du säga är våld? [...] 

I2: Ja ja men det jo ja okej. Av alla dessa fall? 

M: Aa 

I2: Ja, ja det är ju blåmärke- 

M: Mm 

I2: det är ju våld 

 

Även om intervjupersonerna ofta landar i resonemang om att övriga typer av övergrepp 

såsom verbala och liknande också kan räknas som våld, så är det tydligt att man först och 

främst resonerar kring våld i förhållande till fysiskt våld. 

Relativisering av våld 

Det framgår att flera faktorer spelar in i huruvida en handling betraktas som våld varpå bilden 

av våld blir relativ och beroende av bland annat kontext. Denna relativisering av våldet sker 

exempelvis genom att man som hemtjänstpersonal tar hänsyn till hur brukarna har levt innan 

de fick insatser av hemtjänsten samt då man upplever en gråzon mellan brukarnas privata sfär 

och sin egen professionella yrkesutövning. I flertalet fall utgör praktiska lösningar även 

hemtjänstens åtgärd av problem som uppstår i destruktiva relationer vilket tyder på att man 

inte alltid går till botten med problemets bakomliggande orsak. 

 

För att åskådliggöra med ett konkret exempel på hur detta kan gestalta sig är att, i fall där 

kvinnan gömmer mannens inkontinenshjälpmedel, lösa problemet genom att förvara 

hjälpmedlen på en plats där kvinnan inte når: 
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I5: Ja jag kan inte peka någon gång men det kan hända. Men då försöker vi *host* komma då 

E: Mm 

I5: Oftare och sedan ställa dem så att hon inte når dem 

 

Här reduceras en komplex situation med antagligen flertalet bakomliggande faktorer till 

något som åtgärdas med en praktisk lösning, att ställa inkontinenshjälpmedlen på en plats där 

brukarna inte når. Denna typ av praktiska lösningar är återkommande i informanternas 

redogörelser av när man har kommit i kontakt med våld eller resonerar kring hur man skulle 

agera i mötet med detta. Dessa lösningar återfinns i olika typer av situationer som kan liknas 

vid våld, men även vid situationer där fysiskt våld har förekommit. I diskussioner kring ett 

fall av fysiskt våld framkommer delning av par som en lösning vid våld i parrelationer: 

 

I1: Och, jag vet ju inte här men jag vet ju på andra ställen i fall där de har delat på dem, att de inte 

kan bo tillsammans 

E: Okej 

I1: att det inte går att bo tillsammans att man får ordna varsitt boende 

 

Man väger dock in i sin bedömning av åtgärd hur brukarna har levt innan samt vad de haft för 

relation tidigare. Samma resonemang uppkommer i samband med diskussioner kring 

brukarnas ekonomi, där man främst i uppenbara fall av inskränkning av livskvaliteten hos 

brukaren ingriper och tar hjälp av exempelvis en god man. Man ser bland annat traditionella 

könsroller som en legitimerande faktor: 

 

I2: det är ju oftast mannen som har tagit hand om pengar i hela deras liv 

M: Mm 

I2: och för dem blir det alltså naturligt 

 

Det framkom dock att man anser att fall som detta, där det inte är tydligt huruvida det är 

direkt skadligt för brukaren, utgör ett gränsland för vad som privat och för vad som ligger 

inom hemtjänstpersonalens arbetsområde. Detta ger utrymme till diskussion kring brukarens 

integritet och i vilken mån man som hemtjänstpersonal kan lägga sig i brukarnas sätt att leva: 

 

I2: Att man vill inte gå in, det är ändå deras hem det är deras privat grejer, liksom eftersom ingen av 

oss vill att någon annan utomstående ska komma in och kolla alltså mitt konto och hur mycket pengar 

har jag i min plånbok 
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I5: Och vi ska inte blanda oss mer i deras pengar. Det är om du, om mannen är klar i huvudet du vet så 

vi har, vi kan inte ställa frågor, hur mycket pengar du har, vad använder du pengar för så, det är 

privat 

 

Etiska dilemman såsom avvägning mellan den privata sfären och den professionella 

yrkesutövningen gör tolkning av våld relativ då var och en har olika uppfattningar om var 

denna gräns går. Då man spekulerar kring olika orsaker, såsom skuld och skam eller hämnd, 

till destruktiva beteenden relativiseras våldet eftersom motivet påverkar bedömningen av 

handlingen.  

 

Det framgår av intervjuerna att dialog är ett viktigt verktyg vid misstanke om våld då man i 

egenskap av hemtjänstpersonal och utomstående inte har en helhetsbild av situationen. Att ta 

hjälp av anhöriga eller chef för att komplettera sin uppfattning är vanligt förekommande: 

 

I1: Hade vi- hade vi ju haft dessa brukarna så hade man ju försökt att, att få fram om det är så ju. 

E: Mm 

I1: Och så får man ju ta in anhöriga, det är ju alltid anhöriga vi tar in ju 

 

I2: Ja det är klart man blir ju misstänksam alltså om blåmärkena kommer på ett sådant ställe där man 

kan inte slå sig själv ju… Eh, så det hade jag säkert pratat med min chef om 

 

Återkommande är att man tar erfarenheterna tillbaka till arbetsgruppen för att antingen 

diskutera huruvida någon annan har observerat något liknande med brukaren, eller för att ta 

det vidare till närmaste chef. I samband med detta skulle man även dokumentera och 

informera för att göra alla i arbetsgruppen mer uppmärksamma.  

Yrkesroll utifrån relationer och egenskaper 

Förmågor som att kunna vara empatisk och känna av brukaren framställs som nödvändiga 

förutsättningar för att kunna arbeta som undersköterska inom hemtjänsten. Många betonar 

även vikten av att vilja arbeta med människor. Man menar vidare att dessa egenskaper samt 

regelbunden kontakt ökar möjligheterna att uppmärksamma situationer där våld i nära 

relation bland brukarna kan förekomma. Även relationen mellan hemtjänstpersonal och 

brukare framhävs, där en god relation ses som en nödvändighet för att kunna bedriva arbetet. 

Då man arbetar i brukarnas hem och blir en stor del av deras privatliv, såväl genom att vistas 
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i hemmet rent fysiskt som att vara behjälplig med personlig omvårdnad och service, krävs ett 

förtroende som omgående måste byggas upp mellan brukare och hemtjänstpersonal.  

 

Under intervjuerna framkom att informanterna upplever sin relation till brukarna som mycket 

stark, i synnerhet till de man är kontaktperson åt. Denna starka relation ses som ett 

komplement till den rent praktiska yrkesrollen, såsom att exempelvis utföra hushållsarbete 

hos brukarna. Informanterna menar att man blir en viktig del av brukarnas liv på mer än ett 

plan: 

 

I3: Jo men alltså man blir ju som en… ett litet barn för dem 

E: Mm 

I3: Alltså men det blir man ju alltså när man… man träffar dem ju… man träffar dem ju dagligen 

nästan så då är det ju 

E: Ah 

I3: Man blir ju som en del av deras familj på något vis. De ser oss mer än vad de ser sina barn många 

gånger ju 

 

I5: Ja man blir ju, en del av deras liv 

E: Mm  

I5: Väldigt fort, precis som man är kontaktman då är man ofta där, det är kontinuerlig, man bygger 

förtroende och de litar på en. Oftast så blir man på något sätt som en del av deras familj 

 

I utsagorna framkommer även att vissa känner en skyldighet att skydda sina brukare, bland 

annat i fall där man misstänker att brukaren utsätts för våld när man inte är närvarande: 

 

I4: För att ingen ska ju fara illa och vi är… vi är också ansvariga för de, de människor för att de ska 

må bra- 

M: Mm 

I4: och blir det så att de, att de far ju illa så får ju vi, vi måste ju reagera- 

I4: så det är att skydda dem, vår roll att skydda dem- 

 

Informanterna beskriver återkommande den nära relationen till brukarna som att man 

medvetet lämnar sin professionella yrkesroll och blir mer privat. Denna del av relationen 

uppfattas helt enkelt inte som något som ingår i arbetet eller i rollen som hemtjänstpersonal, 

utan något som sker mer till följd av att man i vissa fall kommer nära brukaren på ett 

personligt plan: 
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I2: Alltså… för mig har det alltid varit visst man ska vara professionell, men samtidigt att du så 

småningom kommer ju att bli en del av deras hem 

E: Mm 

I2: En del av deras familj, speciellt om de har inte barn 

E: Mm 

I2: Alltså det blir du en i familjen, du blir deras bästa vän 

 

I5: Ja, man blir så väldigt vän eller kompis, man går lite över den professionella gränsen 

 

Det framkommer vidare att det är viktigt att i yrkesrollen kunna bemöta och skapa kontakt 

med eventuella anhöriga då de ofta kan bidra till att skapa en helhetsbild kring brukarna 

vilket kan förklara beteenden. Anhöriga blir således inte enbart en part som man uppdaterar 

om eventuella förändringar i brukarens hälsotillstånd, utan även en viktig del i att få ökad 

förståelse för brukaren och dennes bakgrund: 

 

I3: Så man måste ju spekulera lite i vad som har hänt i tidigare. Har de haft problem tidigare så är det 

ju inte helt onormalt att han har kanske gett sig på henne så att säga, då får man ju försöka och, eh, det 

mesta möjliga är väl att kunna prata med anhöriga och ta en dialog med dem att man får… 

 

Generellt tror man inte att brukarna har kunskap om var man kan vända sig om man är utsatt 

för våld av en närstående. Man anser dock att finns möjlighet för brukarna att tala med 

hemtjänstpersonalen om sådana problem: 

 

I4: Jag tror att det finns ju… det vet ju generellt att… de kan… jag tror de vänder sig antingen till sina 

närmaste eller oss- 

M: Mm 

I4: för att jag vet att de känner, de känner sig trygga med oss, de kan prata med oss om olika saker, 

pinsamma saker eller… pfft… de frågar om olika… om andra saker, nej det är jag tror att om det hade 

om … de flesta hade kunnat prata med oss om de hade varit hotade eller- 

 

Yrkesroll utifrån samverkan  

Man beskriver sin arbetsroll som en nära och personlig relation med brukaren, där man även 

sköter det praktiska arbetet som att tvätta och städa hos denne, men också den ovan nämnda 
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rollen som en del i ett arbetslag. Utifrån detta samarbetar man med insatser hos brukarna och 

använder även vid behov externa aktörer såsom exempelvis sjuksköterskor: 

 

I3: Liksom i den här speciella situationen. Och sedan har vi ju liksom specialkompetenser man kan ta 

till det är social, det är, *ohörbart* psykiatrisjuksköterska och 

E: Mm 

I3: Även demenssjuksköterskan, Sylviasyster som är specialiserad på demenssjukdomar [...] 

 

Informanterna beskriver vikten av dialog och sammanhållning i sin arbetsgrupp. Man 

använder exempelvis gruppen för såväl emotionell avlastning, där man kan diskutera och 

ventilera utmaningar som har uppkommit med brukare, men även som en resurskälla där man 

kan utnyttja varandras kunskaper och samarbeta för att underlätta arbetet. 

Informanterna redogör även för ett nära samarbete mellan arbetsgruppen och sektionschef 

med utrymme för att diskutera arbetet. I samtalet om själva arbetet framkommer det att 

undersköterskorna är en del av en tydlig rolluppdelning, där man är medveten om vilket 

arbete som ingår i sin egen yrkesroll, och även när man ska ta hjälp av andra kompetenser 

såsom exempelvis sjukgymnaster och arbetsterapeuter.  

 

Denna samverkan och insyn mellan hemtjänstpersonalen och andra aktörer är dock inte lika 

tydlig när det rör misstanke om fysiskt våld. Informanterna beskriver detta som något man 

dokumenterar och slår larm om, till antingen anhöriga eller chef och kollegor. Men efter det 

steg har man ingen vidare delaktighet eller kännedom om hur processen ser ut: 

 

I1: Det är chefen som sköter allt det. Vi bara vidarebefordrar så sköter hon allt det 

 

I2: Ja, vad är nästa steg, ja då liksom dokumentation och sedan sektionschef som i sin tur tar ju 

kontakt med de som är ju… 

E: Mm 

I2: alltså ansvariga för det i stadsdelen 

 

I diskussioner gällande efterföljande åtgärder målas en bild av myndigheter upp som något 

abstrakt och diffust som kommer att behandla ärendet: 

 

I5: Avvikelsen kommer att bearbetas på någon myndighet jag vet inte var sedan kommer de tillbaks till 

oss 
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I6: Då går det in en från myndigheten och alltså reder ut de bitarna 

 

I utsagorna framkommer det att undersköterskan, vid misstanke om fysiskt våld, fungerar 

som en länk mellan brukare och anhöriga eller andra aktörer trots att man inte alltid har en 

tydlig uppfattning av vilka dessa aktörer är. Man upplever denna roll, att upptäcka och 

uppmärksamma tecken på våld, som mycket viktig samtidigt som man har en bild av en 

delegationsgång där det egna ansvaret tar slut när chefen tar vid. Informanterna beskriver 

vidare att man i egenskap av hemtjänstpersonal ofta känner av atmosfären i brukarnas hem 

när något inte står rätt till: 

 

I2: Alltså oftast blir ju den känslan av att någonting är fel 

 

Man upplever dock, som tidigare nämnts, att möjligheten att upptäcka våld begränsas av 

respekten för brukarnas privata sfär vilken utgör en skiljelinje för vad man i egenskap av 

hemtjänstpersonal har eller inte har befogenhet att göra. 

 

Det framgår av intervjuerna att man inte känner till något existerande arbete eller rutiner om 

hur man ska hantera våld i nära relationer bland brukarna. Det blir också tydligt utifrån 

intervjuerna att man inte i första hand tänker på att våld kan förekomma bland brukare: 

 

I5: Ja, man är rutinerad man kommer och gör det man ska göra 

E: Mm 

I5: Och sedan det brukar vara lugn och ro så, man tänker inte att det kan vara något annat 

 

Flera informanter lyfter att det finns utrymme för förbättring inom området samt att 

utbildning och information om våld i nära relationer bland äldre är något som efterfrågas.  

 

6 Analys  

I denna del ämnar vi att studera och tolka vår empiri utifrån de teoretiska perspektiv vi 

redogjort för i teoriavsnittet. Vi kommer även att förhålla vår studie till tidigare forskning.  
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Yrkesroll och våld utifrån rollteori 

Position 

Utifrån rollteorins definition av en position i en grupp är hemtjänstpersonalens position 

tydlig. Utifrån den struktur och det arbetslag som hemtjänstpersonalen arbetar inom så kan 

man se att deras position definieras av det nära arbetet med brukarna, samt förhållandet till 

olika typer av specialkompetenser samtidigt som man har ett nära samarbete med 

sektionschef. Rollens position innebär att vara den som har närmast kontakt med brukaren 

och sköta det praktiska arbetet med denna. Samtidigt ramas hemtjänstpersonalens position in 

av sektionschef och andra professioner såsom exempelvis psykiatrisjuksköterska vilken de 

själva kallar in vid behov. I denna position har man i egenskap av hemtjänstpersonal störst 

kunskap om brukarens behov i arbetslaget och man är även den som står brukarna närmast.  

 

En aspekt som gör hemtjänstpersonalens position tydlig i förhållande till övriga i arbetslaget, 

såsom ledning, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut, är inom vilket område arbetet 

sträcker sig och framförallt var det slutar. Detta blir påtagligt när det finns misstanke om 

fysiskt våld, då det under intervjuerna framkom att man vid situationer rörande fysiskt våld 

skulle meddela sin närmsta chef om detta, vilken i sin tur ensam ansvarar för att vidta 

ytterligare åtgärder. Denna vidare process sker helt utan insyn eller samarbete med 

hemtjänstpersonalen, vilket visar på en tydlig gränsdragning där deras positions 

ansvarsområde tar slut och chefens ansvar tar vid. Utöver denna förmedling av information 

och det praktiska arbetet med brukarna har alltså hemtjänstpersonalen utifrån sin position 

ingen mer insyn i hur ärenden handläggs samt heller ej någon kunskap om vilka myndigheter 

som involveras.  

 

I mötet med brukarna där endast ena parten i ett par hade makt över ekonomin, alltså en 

situation som kan uppfattas som ekonomiskt våld, var lösningen och delegationsgången 

relativt tydlig, till skillnad från vid misstanke om fysiskt våld. I det fall samtal med brukarna 

inte fungerar skulle man troligtvis, med brukarens samtycke, koppla in en god man som kan 

ansvara för ekonomin. Detta visar på att hemtjänstpersonalens position blir tydlig i 

förhållande till exempelvis biståndshandläggare som behandlar och handlägger ansökan om 

god man. Man har här i egenskap av hemtjänstpersonal en annan insyn i vilka åtgärder och 

insatser som finns att tillgå samt hur efterföljande process kan te sig till skillnad från 

situationer där man misstänker förekomst av fysiskt våld. 
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Då man betraktar hemtjänstpersonalens position i förhållande till brukarna framträder en 

funktion som länk mellan brukare och övriga professioner i det fall brukaren är i behov av 

insatser utöver hemtjänstpersonalens arbete, såsom exempelvis god man. 

Hemtjänstpersonalen utgör även en tydlig länk mellan brukare och anhöriga då man 

underrättar anhöriga om exempelvis förändrade hälsotillstånd för brukaren. Man tar även 

hjälp av anhöriga för att inhämta information som kan generera större förståelse för brukarens 

beteende.  

 

Då hemtjänstpersonalen anser att de har god möjlighet att upptäcka förekomst av våld i nära 

relationer bland brukarna är deras roll som förmedlare till andra insatser mycket viktig. De 

utgör således en länk till de övriga professionerna. Vid exempelvis fysiskt våld fungerar 

hemtjänstpersonalen som länk mellan brukare och övriga instanser som kan bistå med 

spetskompetens då man rapporterar till sektionschef som sedan tar ärendet vidare, dock utan 

större delaktighet från hemtjänstpersonalen. Lundy och Grossman (2004, s. 85) framhåller att 

kvinnor som fyllt 60 år inte söker hjälp avseende våld i lika stor utsträckning som yngre 

kvinnor, men att det även finns äldre personer vilka har blivit utsatta för våld och som söker 

hjälp. Sett till hemtjänstpersonalens position som länk mellan brukare och övriga professioner 

kan man anta att om hemtjänstpersonalen uppmärksammar tecken på våld så har man även en 

större chans att öka antalet äldre som söker hjälp. I förhållande till Lundy och Grossmans 

(ibid.) studie kan man även se att hemtjänstpersonalen inte enbart behöver uppmärksamma 

våldet, utan även ha kunskap om vilka instanser som finns för att hjälpa den våldsutsatta.  

I Lundy och Grossmans (ibid.) undersökning utgjordes dessa instanser av olika program för 

personer som blivit utsatta för våld i nära relationer, och sett till hemtjänstpersonalens 

position som förmedlare av hjälp så behöver de ha både kunskap om och samarbete med 

dessa aktörer. 

Förväntningar  

Hur hemtjänstpersonalens resonerar kring agerandet i mötet med misstankar om våld kan 

även studeras utifrån förväntningarna som finns på deras yrkesroll. Utifrån positionen som 

den i arbetslaget med mest brukarkontakt, kan man anta att de förväntas utföra det konkreta 

och delvis praktiska vård- och omsorgsarbetet som är förenligt med deras yrkesroll i 

egenskap av hemtjänstpersonal. Informanterna uttrycker själva att de har förväntningar på sitt 

arbete som enligt dem är förknippat med en professionell inställning, vilken de anser avviker 
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från när de intar en mer nära roll med brukarna. De uttrycker med andra ord att de är 

medvetna om en förväntning från omgivningen som innefattar att de ska vara professionella i 

sin yrkesutövning, vilket de uppfattar som att utföra arbetet utan större emotionell 

inblandning. Informanterna beskriver dock att de, efter att ha etablerat en nära relation till 

brukarna, medvetet väljer att bortse från denna förväntning.  

 

I intervjuerna framkommer att hemtjänstpersonalen inte känner till rutiner för hur man ska 

agera vid misstanke om våld i nära relationer bland brukare. De redogör även för en 

föreställning om att det inte förekommer våld bland brukarna. Detta går att applicera på 

förväntningar då man inom hemtjänsten inte räknar med att våld i nära relationer förekommer 

bland äldre och såldes inte heller utbildar personalen inom detta. Förväntningar på att möta 

våld återfinns alltså inte hos exempelvis sektionschefer inom hemtjänsten och därmed inte 

heller hos undersköterskorna. Denna brist på förväntningar gällande förekomst av våld i nära 

relationer bland äldre kan även återfinnas i det lilla utrymme det får i forskningsrapporter och 

liknande gällande våld i nära relationer. I tidigare nämnda rapport från Brottsförebyggande 

rådet (Frenzel, 2014, s. 69) behandlas våld bland äldre kort tillsammans med övriga 

parametrar för våld i nära relation, vilket visar på att våld av denna karaktär inte ses som 

centralt och således heller ej ägnas särskilt stor uppmärksamhet.  

 

Då den rollteoretiska förståelsen för förväntningar även utgår från formaliserade regler och 

förhållningssätt vilka styr hur individer handlar (Trost & Levin, 2010, s. 164), kan man 

härleda detta till hemtjänstpersonalens handlande i brist på information om våldet. 

Man skulle exempelvis kunna säga att sektionschefens avsaknad av förväntningar på 

förekomst av våld, resulterar i att det inte finns några tydliga rutiner eller tillgängliga 

utbildningar inom området, vilket i sin tur påverkar såväl möjlighet att upptäcka våld som att 

agera på ett önskvärt sätt i mötet med våldet. Informanternas bild av det fysiska våldet som 

den mest självklara typen av våld kan även vara en konsekvens av detta då information och 

utbildning skulle kunna bidra till en ökad förståelse av hur våld kan ta sig i uttryck i 

praktiken. För att knyta an till Malmö stad (2016a) är utbildning om våld i nära relationer 

bland äldre viktigt för att få omsorgspersonal att våga se, lyssna och agera. 

 

I förhållande till exemplet med misstankar om ekonomiskt våld blir även 

hemtjänstpersonalens förväntningar på sin yrkesroll tydliga. Trots att man beskriver en nära 

och förtroendefull relation mellan brukare och personal, så sker en tydlig gränsdragning 
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gällande brukarens privatliv och man anser det problematiskt att ingripa i brukarnas 

fördelning av ekonomi. I den nära och förtroendefulla relationen som beskrivs i termer som 

familjerelation, blir nu den professionella rollen tydligare och man betonar sin egen roll som 

extern yrkesverksam aktör. Hemtjänstpersonalen förväntas alltså inte, varken av outtalade 

normer eller uttalade rutiner från brukare eller dem själva, ta något ansvar för att lösa detta. 

Det visar på hur något som kan liknas vid ekonomiskt våld synliggör förändringar i 

hemtjänstpersonalens till synes nära relation med brukaren, och hur denna förflyttas till att 

mer betona skillnaden på privat och professionell roll.  

Beteende och roll 

Det rollteoretiska begreppet “beteende” kan appliceras för att undersöka hur 

hemtjänstpersonalen agerar eller resonerar kring potentiellt agerande i arbetet med brukarna 

utifrån sin roll, men även för att belysa hur man agerar vid misstanke om våldshandlingar i 

nära relationer bland brukarna. Ett tydligt beteendemönster som kan utläsas i 

hemtjänstpersonalens resonerande kring handlande vid misstanke om fysiskt våld är den 

praktiska karaktären hos åtgärderna. Detta blir tydligt i hemtjänstpersonalens resonemang om 

att bland annat separera på ett par som lever i en relation där våld förekommer. Den aktiva 

handlingen här består alltså i att fysiskt separera dessa, vilket kan ses som en praktisk lösning 

utan redogörelse för varken hur man stöttar offret eller huruvida man kopplar in juridiska 

instanser mot utövaren. Trots att hemtjänstpersonalen förmodligen inte skulle verkställa 

denna delning på egen hand utan inblandning av andra aktörer och anhöriga, så tyder sättet att 

resonera kring eventuella lösningar som detta på ett genomgående praktiskt tänk kring 

lösningar på våld. Ett annat tydligt exempel på detta praktiska handlandet är i situationen där 

den ena partnern gömmer den andres inkontinensskydd.  

 

Man resonerar här kring att lösa detta genom att vara på plats i hemmet oftare och till slut 

placera inkontinensskydden utom räckhåll för brukarna. Även här resonerar man enbart 

utifrån praktiska handlingar, även med den nästan symboliska handlingen att ställa något 

utom räckhåll, utan att utreda beteendets bakomliggande orsak och bemöta detta. 

Handlingarna som beskrivs syftar till exempel inte till att ge något emotionellt stöd till den 

som är utsatt och inte heller tillrättavisa den som gömmer hjälpmedlen. 

 

Att föra dialog och samtal med brukarna beskrivs som ett tillvägagångssätt vid misstanke om 

våld, vilket också kan härledas till ett beteende som utförs med hemtjänstpersonalens position 
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och förväntningar i åtanke. Samtal med brukaren kan ses som en handling som 

hemtjänstpersonalen kan utföra utifrån sin position, vilken definieras av deras nära arbete 

med brukaren, men som inte sträcker sig så mycket längre än att förmedla vidare till andra 

professioner och sektionschef. Utifrån hemtjänstpersonalens position och dess utrymme att 

handla kan man alltså se samtal med brukaren som en handling vilken skiljer sig från det 

praktiskt orienterade, men som ändå överensstämmer med hemtjänstpersonalens position. 

Utifrån själva handlandet eller resonerandet kring eventuellt handlande vid mötet med fysiskt 

våld bland brukare, så kan även en viss osäkerhet kring olika sätt att agera utläsas.  

De handlingar som informanterna resonerar kring är att meddela sektionschef, men även att 

meddela anhöriga samt att dokumentera i journalsystemet.  

 

Vi har tidigare redogjort för skillnader i tillvägagångssätt för att ordna exempelvis en god 

man, där hemtjänstpersonalen är bekant med rutiner och så vidare, samt för 

tillvägagångssättet vid möte med fysiskt våld där hemtjänstpersonalen inte är lika bekant med 

förfarande och där de saknar insyn i efterföljande process. Detta kan även studeras som en 

följd av den brist på rutiner vid misstanke om våld som framkom i intervjuerna.  

I Britt-Inger Savemans avhandling om våld i nära relationer bland äldre framkommer att 

distriktssköterskors handlande i mötet med våld i nära relationer präglas just av en osäkerhet 

gällande hur man ska handla, till stor del på grund av brist på tydliga rutiner (Saveman, 1994, 

s. 45). Utifrån Savemans resultat samt utifrån det som framkommer av vår empiri, så skulle 

man kunna mena att osäkerheten i handlandet hos hemtjänstpersonalen hade kunnat avhjälpas 

med tydliga rutiner avseende ett eventuellt möte med våld i nära relationer eller misstankar 

om detta. Själva handlingarna som utförs kan sägas vara det rollteoretiska begreppet som är 

starkast kopplat till just rollen som helhet, även om samtliga delar spelar in i att forma en roll. 

Handlingarna som beskrivits ovan kan generera en större förståelse av hur man som 

hemtjänstpersonal ser på sin roll. De kan till stor del sägas vara ett resultat av de redan 

nämnda delarna som position och förväntning i förhållande till rollen.  

 

Den praktiska handlingen att byta plats på inkontinensskydd, och således utelämna ett 

djupare ingripande, kan kopplas till de nämnda förväntningarna på hemtjänstpersonalen - att 

man inte förväntas vara ett djupare emotionellt stöd för brukaren som utsätts och inte heller 

på något sätt konfrontera den som utför handlingen. Däremot finns förväntningar på 

yrkesrollen att utföra ett praktiskt orienterat arbete hos brukarna, vilket de även gör. Precis 

som i fallet med brukarnas ekonomi så kan man även här studera hemtjänstpersonalens 
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yrkesroll i mötet med brukaren, där man i det här fallet kan se att hemtjänstpersonalen inte 

betonar något emotionellt ansvar i att till exempel trösta en brukare som blir utsatt. Istället 

blir här hemtjänstpersonalens roll som utomstående aktör tydlig.  

Yrkesroll och våld utifrån “Riches’ triangel” och “Diagnosen” 

För att applicera våldets grundläggande triangel (Riches, 1986) på vår empiri, det vill säga 

våra intervjupersoners utsagor, kan man se hemtjänstpersonalen som en tredje part i mötet 

med våld i nära relationer bland brukare eller tecken på våld. De agerar enligt Riches’ modell 

som ett vittne som bedömer våldshandlingens legitimitet varpå det blir intressant att studera 

hur denna tredje part upplever utövarens och offrets upplevelser. I det fall våldshandlingen 

bedöms som illegitim utgör den ett övergrepp (Hydle & Johns, 1993, s. 62).  

I den privata sfären  

Precis som vi tidigare nämnt utgör hemtjänstpersonalen i många fall den enda externa aktören 

som vistas i brukarnas hem och därmed får inblick i brukarnas privata sfär, varpå de spelar en 

viktig roll i att uppmärksamma eventuella missförhållanden såsom förekomst av våld. Man 

kan således utifrån Riches teori (1986) betrakta dem, i fall där brukarna saknar ett socialt 

nätverk, som det enda potentiella vittnet. Hemtjänstpersonalens unika inblick i brukarnas liv 

kan, som bekant, göra dem till en länk mellan den enskilda individen och samhället och 

därmed även en länk mellan individen och “hjälpen” i det fall missförhållanden råder eller i 

det fall misstanke om missförhållande föreligger. Man kan här dra paralleller till Danesh och 

Chang (2015) samt Saveman (1994) som redogör för andra omsorgsprofessioners, såsom 

exempelvis dermatologer och distriktssköterskor, ansvar att uppmärksamma våld trots att de 

inte verkar i individens privata sfär på samma sätt som hemtjänstpersonal. De arbetar heller ej 

primärt med frågor som rör våld men fyller ändå en viktig funktion i att identifiera våld och 

agera länk mellan den utsatte och samhälleliga hjälpinsatser. Även Eriksson (2001) betonar 

vikten av att bland annat hälso- och sjukvården är observanta på tecken på våld, samt att 

behov av utökade hjälpinsatser för äldre våldsutsatta föreligger. 

 

För att återgå till hemtjänstpersonal är det mycket intressant och av vikt att studera deras syn 

på våld samt vad det kan få för konsekvenser för deras roll som vittne utifrån Riches’ modell. 

Det faktum att flera informanter inledningsvis menade att de inte stött på våld i sin yrkesroll 

men sedan ändå kunde relatera till och berätta om situationer de bevittnat, vilka kan 

definieras som våld utifrån Socialstyrelsen (2013, s. 25), visar på en relativisering av vad som 
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läggs i begreppet. Flera informanter talade exempelvis om förekomsten av “tjafs”, “kiv” och 

“gnabb” bland brukarna. Dessa termer påverkar synen på våldet, hur det tolkas genom 

värderingarna man lägger i begreppen, och därmed rollen som vittne. Språket kan således ha 

en reducerande effekt på ett komplext problem såsom förekomst av psykiskt våld. 

  

Hemtjänstpersonalen upplever att de har i uppgift att skydda sina brukare samtidigt som de 

känner att gråzonen mellan det privata, vilket hemtjänstpersonalen inte bör inkräkta på, och 

vårdytan, där hemtjänstpersonalen har befogenhet att verka, påverkar rollen som vittne då 

insynen och handlingsutrymmet begränsas av denna skiljelinje. Hemtjänstpersonalen kan 

utifrån detta bedöma att något är för privat för att exempelvis ifrågasättas, såsom ekonomi, 

trots att de kan ana en ojämn maktfördelning mellan brukarna.  

Illegitimt och legitimt 

Genom att applicera Hydle och Johns (1993, s. 62) modell kring våldshandlingar, där 

övergrepp utgör illegitima kränkningar av individens personliga gränser, kan man förutom att 

reflektera kring hur en illegitim kränkning definieras även problematisera hur 

hemtjänstpersonalen upplever personliga gränser. Var går den personliga gränsen och när är 

det försvarbart att överskrida den? Det är intressant att reflektera kring vilka faktorer som 

påverkar hemtjänstpersonalens uppfattning avseende detta. Många framhäver relationen till 

brukarna som avgörande omständighet där dialog är ett viktigt verktyg. Enligt såväl Riches’ 

som Hydle och Johns’ resonemang är det genom dialog man i egenskap av vittne kan 

tillskansa sig utövarens och offrets uppfattning av vad som inträffat och hur detta skall tolkas. 

Detta är viktigt då man måste bedöma en handlings legitimitet utifrån såväl orsak som verkan 

(Hydle och Johns, 1993, s. 62f.). Det kan därmed bli problematiskt i fall där utövaren och 

offret inte är överens om huruvida en handling utgör ett övergrepp eller ej. 

Hemtjänstpersonalen måste här, förutom att försöka bringa klarhet i vad som har skett genom 

att höra de inblandades version, förklaring och upplevelse av händelseförloppet, även väga in 

sin egna uppfattning om vilka handlingar man anser utgör övergrepp. Personliga värderingar 

och egna erfarenheter påverkar synen på våld, vad man lägger i begreppet, och således vilka 

handlingar man bedömer som legitima eller illegitima, det vill säga övergrepp. 

  

För att knyta an till vikten av att höra offret och utövarens versioner blir svårt att höra de 

inblandades utsagor om någon av parterna lider av exempelvis demens och därmed kanske 

inte har möjlighet delge sin uppfattning av händelsen. Då offret är dement kan det bli upp till 
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hemtjänstpersonalen att bedöma huruvida en våldshandling är legitim, såsom till följd av 

exempelvis utmattning på grund av omsorgsbörda, utifrån offrets skador och utövarens 

version och förklaring. Precis som Socialstyrelsen (2016, s. 22) lyfter utgör ansträngda 

vårdrelationer en riskfaktor för våld, varpå det är av vikt att vara uppmärksam på 

utmattningssymptom hos anhörigvårdare. Att applicera rollen som utövare i Riches’ triangel 

(1986) på en dement person ger vidare upphov till eftertanke. Har vittnet lättare för att 

betrakta en våldshandling utövad av en dement person som legitim då förklaringen är 

aggressivitet på grund av sjukdom? Offret är fortfarande skadat men uppfattningen om 

utövaren kan ändras precis som vid exemplet med anhörigvårdare. Vidare är det intressant att 

utifrån samma modell resonera kring huruvida exempelvis skuld och skam eller hämnd i 

betraktarens, det vill säga vittnets, ögon kan utgöra legitima motiv för att bruka våld. Det kan 

i vilket fall vara faktorer som påverkar bedömningen då informanterna spekulerar kring dem 

som en av flera möjliga förklaringar av beteenden eller handlingar.  

  

För att återgå till den nära relationen till brukarna, vilken av hemtjänstpersonalen beskrivs 

som att man medvetet lämnar sin professionella yrkesroll och blir mer privat, är det intressant 

att reflektera kring huruvida dessa olika roller påverkar funktionen som vittne. Kan relationen 

till brukarna utgöra såväl en möjlighet som ett hinder? I det fall man är mer privat med 

brukarna och har en närmre relation finns risk att objektiviteten i rollen som vittne påverkas. 

Att man har kunskap om och tar hänsyn till hur brukarna levt innan de fick hemtjänst kan 

leda till att man ser mellan fingrarna i vissa situationer då man hänvisar till att det är normalt 

för brukarna då de alltid har levt så. För att applicera Hydle och Johns teori kring 

diagnostisering (1993, s. 62) kan detta utgöra en förklaring till våldshandlingen där 

hemtjänstpersonalen inte reflekterar vidare kring huruvida det är legitimt eller inte. Ju närmre 

relation man har till brukarna desto större del blir man av deras liv vilket ökar risken att 

normalisera brukarnas beteenden och levnadssätt och därmed gå miste om den professionella 

objektiviteten och distansen. 

  

Enligt Hydle och Johns (1993, s. 62) är det viktigt att särskilja förklaring och legitimitet. Vad 

händer om man i sin yrkesroll inte gör denna åtskillnad? I det fall hemtjänsten godtar en 

förklaring av en våldshandling, utan att bedöma huruvida den är legitim, kan detta resultera i 

att ingripande utelämnas eller att ingripandet inte får en sådan omfattning eller karaktär som 

är önskvärt under de specifika omständigheterna. 
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Om brukarna har anhöriga med i bilden kan de, precis som vi tidigare nämnt, hjälpa 

hemtjänstpersonalen att skapa en uppfattning om vad som kan ha inträffat vid förekomst eller 

misstanke om våld samt huruvida det är legitimt. Informanterna framhåller att det är viktigt 

att etablera en bra kontakt med anhöriga då de kan bidra till en helhetsbild och komplettera 

med information som annars är svår att tillskansa sig. För att applicera detta på Riches’ 

triangel (1986) och Hydle och Johns’ diagnos (1993) kan anhöriga även de utgöra vittnen. 

Vidare kan även kollegor och andra professioner bidra till en mer gedigen bild av en situation 

då man i samverkan utbyter erfarenheter, ventilerar tankar och axlar flera perspektiv. 

Syn på myndigheter 

Även hemtjänstpersonalens syn på myndigheter som något diffust kan ha inverkan på rollen 

som vittne. Då man i egenskap av hemtjänstpersonal i vissa sammanhang varken upplever 

delaktighet eller insyn i hur ärenden behandlas på myndighetsnivå, såsom vid fysiskt våld kan 

detta påverka vad man anmärker på och tar vidare till chefen. Informanternas praktiskt 

orienterade lösningar på komplexa problem visar att man har en benägenhet att betrakta vissa 

situationer ur ett endimensionellt perspektiv och således reducera ner problematiken. 

Komplexa beteenden tenderar att tillskrivas enkla förklaringar och få praktiska lösningar 

vilket kan resultera i att insatser uteblir. Förutom kunskap om hur våld kan ta sig i uttryck, för 

att lättare kunna identifiera och se det, krävs kunskaper om vilka insatser och vilken hjälp 

som finns för att kunna agera. Då hemtjänstpersonalen, precis som vi anfört tidigare, ofta 

utgör en länk mellan individen och samhället är detta av stor vikt. Bortsett från att 

distriktssjuksköterskorna som Saveman (1994, s. 45) berör även de kan utgöra en länk mellan 

den våldsutsatta och hjälpen, går det att dra paralleller mellan vår studie och den osäkerhet de 

redogör för till följd av inkonsekvent hantering av problem såsom våld. Detta visar på vikten 

av tydliga riktlinjer och kunskap hos alla omsorgsprofessioner som kommer i kontakt med 

äldre.  

7 Diskussion 

I denna del kommer vi inledningsvis att presentera studiens slutsatser som ger svar åt vårt 

syfte och vår frågeställning gällande hemtjänstpersonalens syn på våld, samt hur de i sin 

yrkesroll resonerar kring våld. Avslutningsvis följer en mer generell diskussion av studiens 

resultat. 
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Slutsats i relation till frågeställning 

Vår studie visar att varken ledning eller yrkesverksamma i fält förväntar att man i egenskap 

av hemtjänstpersonal ska möta våld i nära relationer bland brukare och således finns inget 

aktivt arbete mot våld i nära relationer bland äldre. När de väl kommer i kontakt med något 

som kan liknas vid våld av denna karaktär resonerar de kring handlingar utifrån sin position 

och förväntningar på yrkesrollen, det vill säga praktiska lösningar på problemen. Gällande 

hemtjänstpersonalens syn på våld i nära relationer är det också tydligt att man först och 

främst räknar fysiskt våld som det främsta våldsuttrycket. Hemtjänstpersonalen upplever en 

avsaknad av tydliga rutiner och riktlinjer kring ett eventuellt möte med våld i nära relationer 

bland brukare varpå de efterfrågar utbildning. 

 

I mötet med våldet har vi också uppmärksammat att hemtjänstpersonalen relativiserar våld i 

sin yrkesutövning då man tenderar att bedöma handlingens legitimitet utifrån kontext och 

sammanhang. Detta genom att göra en individuell bedömning av vad som kan räknas som en 

våldshandling samt väga in faktorer såsom exempelvis motiv vilket påverkar det enskilda 

fallet varpå det blir svårt att generalisera. Vid avsaknad av konkreta och tydliga riktlinjer får 

personalen själv agera efter vad man tror är lämpligt och bäst för brukaren.  

 

Vidare kan vi konstatera att hemtjänstpersonalen har en viktig roll i att uppmärksamma våld i 

nära relationer bland sina brukare då man ofta är den enda utomstående aktören som verkar i 

brukarnas hem. Denna roll hämmas dock av upplevelsen av skiljelinjen för brukarnas privata 

sfär vilken uppfattas sätta ramar för hemtjänstens befogenhet och hur väl man kan lägga sig i 

brukarens sätt att leva. Hemtjänsten har en stark relation till sina brukare och fungerar som en 

länk mellan brukaren och övriga hjälpinsatser. Vid misstanke om våld rubbas dock detta och 

man kan se att handlingsrutiner och liknande är otydliga eller icke-existerande vilket hindrar 

ett tydligt agerande från hemtjänstpersonalens sida.  

Konsekvenser för brukare 

Då vår studie har fokuserat på yrkesverksammas roll och arbete i förhållande till våld i nära 

relationer bland äldre, vill vi i denna del applicera ett brukarperspektiv för att tydligt påvisa 

vilka konsekvenser detta kan få för målgruppen. 
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Den direkta konsekvensen av våldsutsatthet är såklart lidande för den som faller offer för 

handlingen, vilket kan yttra sig såväl fysiskt som psykiskt. Om hemtjänstpersonal, och även 

övriga professioner som kan tänkas komma i kontakt med äldre våldsutsatta, inte upptäcker 

våldet finns risk för att våldet fortlöper och brukaren förblir utsatt i det fördolda. Förutom att 

insatser, såsom exempelvis samtalsstöd, riskerar att utebli när hemtjänsten relativiserar våldet 

så finns även en risk att de, på grund av avsaknad av utbildning och information, inte 

uppfattar tecken på våld. Detta kan resultera i att man att inte uppdagar våldsmönster som har 

pågått under lång tid och som brukaren själv kanske inte reflekterar kring i termer av våld.  

Möjligheterna att föra ett preventivt arbete mot våld försvåras på grund av att man ej, i 

egenskap av hemtjänstpersonal, uppmärksammar tecken på våld. De praktiska lösningarna 

som vi har observerat i hemtjänstens arbete riskerar endast att åtgärda våldets konsekvenser 

för stunden, men inte skapa några lösningar på sikt. Som vi tidigare nämnt skulle utbildning 

inom området kunna ge verktyg till personalen för att göra dem mer observanta och lyhörda 

för våldshandlingar.  

 

Det vi ovan redogjort för resulterar i direkta konsekvenser för brukarna, men utan fler 

långsiktiga lösningar för att förebygga våldet i nära relationer bland äldre bör man även   

diskutera kring konsekvenser för äldre ur ett större perspektiv. Forskning visar, som vi 

tidigare anfört, att våld i nära relationer bland äldre förekommer. Vår studie pekar på att det 

inte finns något aktivt arbete hos hemtjänstpersonalen i syfte att upptäcka eller motverka 

våldet. Även om vår studie endast berör ett fåtal intervjupersoner i Malmö och således inte 

kan generaliseras i stort, så kan man emellertid utläsa att våld i nära relationer bland äldre 

inte prioriteras av det vi sett. Vi vill här lyfta frågan om huruvida det finns paralleller mellan 

denna brist på prioritet av våld bland äldre och den syn på äldre som återfinns i övriga 

samhället, där äldres position och utsatthet sällan är i centrum för debatten. 

Hemtjänstpersonalens arbete och deras förutsättningar för att arbeta mot våldet skulle alltså 

kunna vara en konsekvens av denna syn på äldre i stort.  

Vår förståelse för äldre 

Vidare kan man utifrån vår studie lyfta den syn på äldre som framträder i vårt 

intervjumaterial, men det är även värt att beakta vår egen syn på äldre. En samhällelig syn på 

äldre, särskilt i förhållande till våld i nära relationer, kan i sig självt fylla otaliga uppsatser 

och kommer därför enbart att belysas i korthet utifrån våra egna iakttagelser på vår studie. I 
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vårt material framkommer exempelvis att hemtjänstpersonalen inte har några förväntningar 

på att våld kan förekomma bland sina brukare, vilket kan sägas visa på en bild av äldre som 

en grupp vilken varken utsätts för eller utövar våld.  

 

Detta tillsammans med intervjupersonernas resonemang om att äldre inte vet var de ska 

vända sig om de är utsatta för våld av en närstående, kan ge en bild av äldre som passiva och 

försvarslösa. I enlighet med allmänna fördomar, där attribut tillskrivs äldre, skapas en syn på 

äldre som en homogen grupp, där man enbart ser personen utifrån dennes ålder och inte som 

en unik individ. I vårt arbete med föreliggande studie har vi även brottats med denna bild av 

äldre. Vi har således vid ett flertal tillfällen fått påminna oss själva om att ta av oss våra 

normativa “glasögon” och inte betrakta äldre som en homogen grupp. Informanterna bör inte 

heller pekas ut som några förtryckare för att denna bild går att utläsa i våra intervjuer, då de 

precis som oss är en del av en samhällelig kontext där denna bild av äldre är organisk och 

ständigt reproduceras. 

 

En allmän uppfattning om äldre är som vi tidigare anfört en outsinlig källa till diskussion, 

men i förhållande till ovanstående stycke kan man även resonera kring denna uppfattnings 

konsekvenser för äldre i stort. Om man ser äldre som endast väna och passiva människor, kan 

man även riskera att osynliggöra andra sociala problem som kan drabba äldre såsom 

exempelvis psykisk ohälsa eller missbruk.  

Vilka krav man ställa på hemtjänsten?  

En fråga vi avslutningsvis vill lyfta är vad man egentligen kan förvänta sig av 

hemtjänstpersonalen som möter våldet. Vi kan knappast förvänta oss att de ska agera som 

kurator, terapeut och polis samtidigt, men deras möjlighet att upptäcka våld har många 

möjligheter att förbättras. Deras roll som en länk eller praktisk hjälp är i sig inget problem, 

det förutsätts av arbetet att praktiskt arbeta med brukaren, men för att hemtjänstpersonalen 

ska ha möjlighet att arbeta med våld så måste de få verktyg till att göra just detta. Om 

hemtjänstpersonalen ska kunna vara en tydlig länk i att förmedla hjälp även till våldsutsatta 

brukare, så måste det dels finnas tydliga rutiner för hur man ska agera, men även tydliga 

insatser som kan kopplas in för att hjälpa brukaren som blir utsatt. Kanske är det viktigaste 

inte att hemtjänstpersonalen har en komplett insyn och förståelse för hur chefer och 
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myndigheter hanterar polisanmälan och liknande, utan att man är införstådd i hur våldet kan 

se ut i praktiken och vilken hjälp man ska förmedla. 

 

Hemtjänstpersonalen har som vi redan nämnt en unik position för att upptäcka våld, och 

tillsammans med denna inblick och positionen som länk mellan olika kompetenser har man 

stora förutsättningar för att kunna hjälpa en våldsutsatt brukare. Detta ska i rutiner och 

liknande kunna genomföras lika enkelt som vårdinstanser. Därför menar vi att mycket av 

ansvaret för att förenkla hemtjänstpersonalens arbete med våld i nära relationer bland äldre 

ligger på en högre nivå, hos chefer och politiker inom kommunen. Om hemtjänstpersonalen 

får information och utbildning om hur olika tecken på flera typer av våld kan framträda, och 

även tydliga insatser som kan sättas in vid misstanke på olika missförhållanden, så är man en 

god bit på vägen till att öka hemtjänstpersonalens möjlighet att kunna motverka förekomst 

våld i nära relationer bland äldre. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

 

INLEDNING: 

  

- Presentera oss 

- Förklara syftet med intervjun samt berätta vad vi är intresserade av att få veta 

- Informera om etiska principer 

- Förklara vad som ska ske med materialet 

- Informera om hur återkoppling och publicering kommer att ske 

  

BAKGRUND: 

  

o Vad fick dig att börja arbeta som undersköterska/vårdbiträde? 

●   När? Var? 

 

o Hur länge har du arbetat som undersköterska/vårdbiträde? 

●   Arbetslivserfarenhet? 

  

ALLMÄNT OM YRKET/YRKESROLL: 

  

o Kan du beskriva en arbetsdag? 

●   Arbetsuppgifter, hur många brukare per dag, tid till förfogande? 

  

o Hur trivs du med ditt nuvarande arbete? 

●   Kan du utveckla? 

  

o Vad är det bästa med ditt arbete? 

  

o Vilka utmaningar ser du i ditt arbete? 

  

o Vilka egenskaper anser du att man bör ha om man ska arbeta inom hemtjänsten? 
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●   På vilket sätt är det viktigt? 

  

o Hur ser du på din arbetsroll gentemot brukarna utöver de rent praktiska arbetsuppgifterna? 

●   Socialt stöd, uppmärksamma problematik 

●   Hur tror du att brukarna upplever din roll? Främst praktisk hjälp, socialt stöd? 

  

o Kan du berätta om hur du upplever din arbetsmiljö? 

●   Arbetsbelastning (stress, fysisk påfrestning), arbetstider (natt, kväll, delade turer) etc. 

  

o Arbetar du ofta ensam eller tillsammans med andra? 

  

o Hur ser era möjligheter till diskussion och möten mellan kollegor ut? 

●   När diskuterar ni i arbetsgruppen? 

  

o Diskuterar ni våld i nära relationer bland äldre i er arbetsgrupp? 

●   Vad pratar ni om då? Vilka? På vilket sätt? 

●   Om inte, varför tror du att det är så? Hur skulle man kunna lyfta frågan? 

●   Dialog med brukarna? 

  

  

VÅLD I NÄRA RELATIONER BLAND ÄLDRE: 

  

o Har du på något sätt kommit i kontakt med eller sett tecken på våld i nära relation bland 

brukare i ditt arbete? 

●   Kan du utveckla? Hur hanterade du det? Påföljder? 

  

Undersöka vad personen lägger i begreppet våld utifrån “case”/bild av gränssättning 

gällande våld - Förklara att intervjupersonen ska svara i egenskap av hemtjänstpersonal: 

“Vad/hur tänker du kring detta?” 

  

Fysiskt våld 

Astrid och Arne är ett äldre par som har levt ihop i 40 år. De bor tillsammans i eget boende 

och har stöd av hemtjänsten med sådant de själva har svårt att klara av i vardagen. Du 
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uppmärksammar efter en tid att Astrid ofta har blåmärken i ansiktet och på armarna. När du 

frågar hur de har uppkommit svarar hon undvikande. 

  

Ekonomiskt våld 

Astrid och Arne har en delad ekonomi som Arne sköter helt ensam. Du märker efter ett tag att 

Astrid inte får pengar när hon vill handla och att Arne under tiden skämmer bort sina 

barnbarn allt mer. 

  

Psykiskt våld 

Arne lider av inkontinens. När du är i deras hem hör du flera gånger att Astrid ofta hånar och 

förödmjukar Arne verbalt på grund av detta.  

 

Funktionshinderrelaterat våld 

Astrid har även vid ett flertal tillfällen gömt Arnes inkontinenshjälpmedel, vilket har fått 

svåra konsekvenser för Arne. Han har exempelvis ställt in planerade ärenden utanför hemmet 

då han utan hjälpmedel är beroende av närhet till toalett. 

  

  

o Vilket/vilka av exemplen definierar du som våld i nära relation? 

●   Hur tänker du? Vill du utveckla? 

●   Självbestämmande? 

o Känner du till om det finns några rutiner för hemtjänstpersonal som misstänker/upptäcker 

att det förekommer våld i nära relationer bland brukarna? 

●   Kan utveckla? 

●   Finns det något arbete mot våld i nära relationer bland äldre (brukarna)? Hur ser du på 

det? 

●   Når detta fram till brukarna eller stannar det inom personalen? 

  

  

o Hur ser du på hemtjänstpersonalens roll att uppmärksamma våld i nära relationer bland 

brukarna? 

●   Ansvar? Kommunikation med chef? 

●   Vems roll är det att uppmärksamma detta? 

●   Kommunikation med t.ex. socialtjänst och polis 
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●   Vårdyta och hem, arbetsplats och privatliv 

  

  

o Om du uppmärksammar något som kan liknas vid våld i en nära relation i ditt arbete, 

känner du då att du har stöd av din chef i att ta ärendet vidare? 

●   Om ja, på vilket sätt? 

●   Behöver du stöd gällande detta? Hur skulle din chef kunna stötta dig? 

  

  

o Hur ser du på hemtjänstens möjlighet att upptäcka våldet? 

●   Insyn? 

●   Handlingsutrymme? 

  

  

o Hur väl upplever du att brukarna känner till vilken hjälp som finns att få om man är utsatt 

våld av en närstående? 

  

  

o Upplever du att brukarna kan prata med hemtjänstpersonal om man är utsatt? 

●   Relation med brukarna, förtroende, resurser (tidsaspekt) 

 

AVSLUTANDE DISKUSSION 

  

o Ser du områden som kan förbättras inom arbetet med våld i nära relationer med äldre? 

  

o Ser du områden som kan förbättras inom ert arbete generellt? För såväl brukare som för 

personal? 

 

o Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Hej X, 

  

Vi är två socionomstudenter vid Lunds universitet som just nu skriver en kandidatuppsats om 

våld i nära relationer bland äldre, med fokus på hur hemtjänstpersonal arbetar med detta. 

  

Vi vill fokusera på hemtjänstpersonalens professionalitet och yrkesroll i mötet med våld i 

nära relationer bland äldre som lever i ordinärt hem, samt hur man ser på och upplever arbetet 

kring våld i nära relationer bland äldre. För att genomföra detta behöver vi komma i kontakt 

med intervjupersoner i form av undersköterskor eller vårdbiträden och vi hade varit väldigt 

tacksamma om du har möjlighet att hjälpa oss. Kan någon i din personalgrupp tänkas ställa 

upp på en intervju? Vi söker främst en person som har mött våld av denna karaktär i sin 

yrkesroll, alternativt fått utbildning inom detta, men det är inget krav. 

  

Intervjuerna kommer att vara cirka 45-60 minuter långa och ska spelas in. Det är dock enbart 

vi som kommer att ta del av ljudfilerna som sedan raderas efter transkribering. Namn på 

intervjupersoner och arbetsplatser kommer att anonymiseras och deltagarna kan välja att 

avbryta när som helst under intervjuns gång. I övrigt kommer hantering av intervjuer utgå 

från Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer i förhållande till konfidentialitet och 

dokumentation. 

  

Har du frågor kring uppsatsen är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare Janicke 

Andersson. 

  

Tack på förhand, 

Malin Blom och Erik Svensson 

 

Kontaktuppgifter: 

Malin Blom, xxxx-xxxxxx, xxxxxx@student.lu.se 

Erik Svensson, xxxx-xxxxxx, xxxxxx@student.lu.se 
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Janicke Andersson (handledare), xxxx-xxxxxx, xxxxxx@med.lu.se 
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