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The aim of the study was to investigate how municipal home care workers can determine
whether an elderly woman in an ordinary home has been or is being subjected to violence, of
any kind, by her partner, and how the home care workers respond to their findings. My two
key questions were: how do staff detect that an elderly woman is being or has been subjected
to some form of violence by her partner in her home and how do staff respond to the
suspicion of violence based on their knowledge, training, and workplace procedures. I used a
qualitative method based on semi-structured interviews with four people working in the
municipal home care service. The results revealed that the concept of violence is vague and
subjective. It was found that violence among the elderly is not easily detected and that the
occurring violence can be legitimised based on a dementia disease of the perpetrator. To be
able to identify violence, the respondents highlighted the importance of their own experiences
of domestic violence. It was found that health workers do not ask about violence regularly, but
rather when they become aware of a physical sign of potential violence. A strong perception
was that older women do not disclose their exposure to violence, and therefore the personnel
do not ask either. Time constraints in home care were seen as an aggravating factor in the
detection of the occurrence of violence. The actions taken afterward varied among the
respondents. Although routines exist, it is unclear how they are implemented as they have not
been used. The care workers consider themselves to have insufficient knowledge in this field
and that they instead use their personal experiences and training instead of proven knowledge
and experience. Due to the lack of explicit routines and guidelines in the organisation and the
lack of sufficient knowledge among the personnel, they are left to their interpretations and
judgements that are anchored in their own experiences and feelings regarding the detection
and response to violence. The results were analysed using Habermas's theory of
communicative action and, in particular, the concepts of the system and social environment.
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Förord

Att skriva uppsats är en fröjd och har så varit även i denna oroliga och märkliga tid som vi nu

lever i. Att få djupdyka i ett aktuellt, men ändå till viss del bortglömt ämne, som länge

fascinerat mig har varit en tuff och lång men ändå givande resa.

Jag vill först och främst tacka mina respondenter. Utan er hade inte det inte varit möjligt att

skriva denna uppsats. Tack för era insikter och perspektiv inom detta svåra men ack så viktiga

ämne.

Jag vill givetvis rikta ett stort tack till min handledare Alexandru Panican, som med feedback,

kritik, ifrågasättanden och uppmuntran hjälpt mig igenom denna långa och stundvis tuffa

process som uppsatsen har inneburit.

Tack även till min make som alltid stöttar mig, oavsett vad.

Nu är uppsatsen klar. Och jag hoppas att den läses av någon som kanske får en större insikt i

det samhällsproblem som våldsutsatta äldre kvinnor faktiskt är, och lär sig något av den.

Citatet som jag har valt att använda som titel på uppsatsen är sagt av en av respondenterna och

som jag tycker är så talande för äldre kvinnor vilka har en tendens att glömmas bort i

samhällsdebatten kring våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor.
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1 Inledande avsnitt
Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som inte minskar med stigande ålder.

Problematiken om äldre våldsutsatta kvinnor har länge varit dold och det är enligt

Socialstyrelsen (2014a) först under 2010-talet som det har fått uppmärksamhet. Våldsutsatta

äldre kvinnor upplevs som en osynlig grupp eftersom de sällan tar kontakt med en kvinnojour

enligt Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige [ROKS] (2012).

Äldre kvinnor anses vara en särskilt utsatt grupp eftersom de kan ha ett större behov av

hjälp och stöd menar Granström och Mannelqvist (2016), och där riskfaktorer som sjukdom

och ensamhet ökar enligt Eriksson (2001) risken för våldsutsatthet. En hög ålder kan leda till

ett ökat beroende av omgivningen enligt Socialstyrelsen (2014a), vilket kan leda till en ökad

risk för upprepat våld och svårigheter för kvinnan att ta sig ur den våldsamma relationen.

Andelen äldre personer ökar i Sverige, vilket innebär att andelen äldre våldsutsatta kvinnor

kan komma att öka under kommande årtionden.

Undersökningen Ofrid som gjordes år 2000 av Eriksson (2001) på över 1 000 personer som

var mellan 65 och 80 år visade att minst 16 procent av de kvinnor som besvarade enkäten

hade blivit utsatt för någon form av våld eller övergrepp efter att de fyllt 65 år. I

undersökningen utgjordes andelen förövare 75 procent vid fysiskt våld respektive 62 procent

vid ekonomiskt våld av män. Att främst män är våldsutövare stärks av annan forskning, se

Roberto, McCann och Brossoie (2013) och Lundgren et al. (2001). Vidare fann Eriksson

(2001) att både våldets art och grad är mer upprepat och allvarligare gentemot kvinnor än mot

äldre män samt att de våldsutsatta kvinnorna har en sämre hälsa överlag. Detta motiverar att

studera specifikt kvinnors våldsutsatthet i den aktuella uppsatsen.

1.1 Problemformulering

Att upptäcka och uppmärksamma äldre kvinnors våldsutsatthet är av betydelse. Förutom att

det föreligger flera riskfaktorer och att våldet kan ge kraftiga konsekvenser för individ och

samhälle, är kunskapen kring denna grupp också begränsad. Moser Hällen och Sinisalo

(2018a) beskriver att utsattheten behöver upptäckas för att våldet ska kunna synliggöras,

stoppas och förebyggas. Att våga fråga och att se olika tecken och symptom är viktiga

faktorer i upptäckten av våld. Att frågor om våld inte ställs regelbundet kan bero på

otillräckliga kunskaper om våld och om hur svaret ska hanteras menar Socialstyrelsen (2014b)

vilket kräver organisatoriska förutsättningar bland annat i form av tydliga rutiner.
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Våldet utövas vanligtvis i hemmet vilket enligt Socialstyrelsen (2016) möjliggör att våldet

inte uppmärksammas av utomstående. En personalgrupp inom socialt arbete med äldre, som

kan ha möjlighet att upptäcka men också ingripa och stödja våldsutsatta äldre kvinnor, är

personal som arbetar inom hemtjänsten. Personalgruppen arbetar nära de äldre och befinner

sig regelbundet i deras hem där våldet oftast utövas, vilket skulle kunna möjliggöra upptäckt.

Enligt Brottsförebyggande rådet [Brå] (2014) är utövaren av våld i hemmet främst en person

som kvinnan har en relation med. Att bli utsatt för våld i sitt eget hem är också en mer

traumatisk upplevelse enligt Nordborg (2001) eftersom hemmet ska vara en trygg plats. Om

våldsutövaren är en partner blir det nästan omöjligt för den våldsutsatta att skydda sig från ett

upprepat våld. Av denna anledning har jag i studien valt att fokusera på våld som utövas i det

ordinära boendet med partnern som våldsutövare. Definitionen på ordinärt boende, våld i nära

relation samt partner kommer att utvecklas närmare i kapitel 2.

Personalen inom den kommunala hemtjänsten kan vara personer som upptäcker äldre

kvinnor som blir eller har blivit utsatta för våld av sin partner i sitt hem. De som möter äldre

personer i sitt arbete behöver enligt Socialstyrelsen (2014c) ha tillräcklig kunskap om våld

mot äldre för att deras förutsättningar att upptäcka våldet och agera ska öka. Den kommunala

socialtjänsten, där äldreomsorgen inkluderas, har också ett särskilt ansvar för våldsutsatta

personer, vilket regleras i SFS 2001:453, Socialtjänstlagen, 5 kap. 11§ där de ska verka för att

den våldsutsatta ska få stöd och hjälp. Socialtjänsten ska också verka för att äldre får leva ett

värdigt liv och känna välbefinnande, få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga

förhållanden och ha en meningsfull tillvaro. Denna nationella värdegrund finns i

lagstiftningen sedan 2011.

I mina sökningar efter tidigare, för syftet, relevant forskning om hemtjänstpersonalens

erfarenheter av våldsutsatta kvinnor i ordinärt boende bedömer jag att denna typ av forskning

är begränsad, vilket gör det relevant att studera vald personalgrupp. Det som tidigare har

studerats är främst erfarenheter av personal inom hälso- och sjukvård (Zink et al. 2006), våld

som utövas på särskilda boenden (Saveman et al. 1999; Sandvide 2008), våld som utövas av

omsorgsgivare eller av annan närstående (Goergen 2008), vilket ytterligare motiverar valet av

personalgrupp i uppsatsen.

Avsikten med studien är att ge en ökad förståelse för hur personal inom den kommunala

hemtjänsten kan upptäcka våldsutsatta äldre kvinnor och att studien delvis kan fylla den

kunskapslucka som jag anser finns i ämnet.
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1.2 Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur personal inom den kommunala hemtjänsten upptäcker

att en äldre kvinna i ordinärt boende har blivit eller blir utsatt för våld, oavsett typ, av sin

partner samt hur personalen agerar utifrån upptäckten.

1.3 Frågeställningar

● Hur upptäcker hemtjänstpersonalen att en äldre kvinna utsätts eller har utsatts för

någon form av våld av sin partner i ordinärt boende?

● Hur agerar personalen vid misstanken av våld utifrån sin kunskap, utbildning samt

rutiner på arbetsplatsen?

1.4 Disposition

Uppsatsen är indelad i sju huvudkapitel. I kapitel ett presenterades uppsatsens inledning,

problemformulering, syfte och frågeställningar. I kapitel två beskrivs de centrala begrepp som

förekommer i uppsatsen. I kapitel tre presenteras en bakgrund till uppsatsens ämne, följt av

kapitel fyra där tidigare forskning presenteras och uppsatsens positionering i förhållande till

den tidigare forskningen. I kapitel fem återfinns studiens metod och metodologiska

överväganden. Den teoretiska utgångspunkten som används för att tolka det empiriska

materialet återfinns i kapitel sex. I kapitel sju presenteras studiens resultat och analys och i det

åttonde kapitlet följer en avslutande diskussion. I kapitel nio presenteras en referenslista och i

därefter följer två olika bilagor.
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2 Begreppsdefinitioner och avgränsningar
I detta kapitel presenteras definitioner av de relevanta begrepp som genomgående används i

uppsatsen.

2.1 Äldre

I studien definieras begreppet äldre som individer från 65 år eftersom man då kan få

garantipension enligt Pensionsmyndigheten (2020). Jag är dock medveten om att denna

simpla, men för studien nödvändiga, definition av begreppet äldre är komplex då begreppen

ålder och äldre är breda och kan ses i olika kontexter och ur olika perspektiv.

2.2 Kommunal hemtjänst i ordinärt boende
Hemtjänst är bistånd som kan innebära olika former av omvårdnad, service och stöd i det

egna hemmet som beslutas enligt SFS 2001:453, Socialtjänstlagen, 4 kap. 1§. Ordinärt boende

definieras som ett eget boende utan tillgång till personal dygnet runt. Syftet med

hemtjänstinsatser är just att möjliggöra att individen ska kunna bo kvar hemma så länge som

möjligt och enligt Socialstyrelsen (2020) får alltfler människor över 65 år sina behov av vård

och omsorg tillgodosedda i hemmet.

Behovet av stöd- och serviceinsatser kan sedan 2009 tillgodoses genom att individen

antingen kan välja den kommunala hemtjänsten eller en privat hemtjänstutförare enligt SFS

2008:962, Lagen om valfrihetssystem (LOV).

2.3 Våld i nära relation
I Förenta Nationernas deklaration (1993) definieras våld mot kvinnor som “varje

könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller sannolikt kommer att resultera i, fysisk,

sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, inkluderat hot om sådana handlingar,

tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det sker i det publika eller privata livet”.

I Europarådets deklaration (2011) har ekonomiskt lidande inkluderats. Isdal (2017:34)

definierar våld som “varje handling riktad mot en annan människa, som genom att denna

handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja

eller avstå från att göra något den vill”. I Torontodeklarationen, som antagits av

Världshälsoorganisationen [WHO] (2002), specificeras att det även ska finnas en
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förtroendefull relation mellan den våldsutsatta och våldsutövaren. I uppsatsen kommer båda

definitionerna av våld inklusive ekonomiskt våld samt WHO:s tillägg. Genom en bred

definition av våld inkluderas handlingar som innebär en belastning för individen, samhället

och sjukvården enligt Socialstyrelsen (2016).

Begreppet nära relation definieras som Socialstyrelsens (2016) vilken är en relation som en

person kan ha med en partner, barn eller annan i personens nära sociala omgivning. I studien

har jag valt att studera våld som utövas av en partner, som definieras som en manlig person

som är gift eller i ett sambo- eller särboförhållande med den äldre kvinnan. Enligt Statistiska

centralbyrån (2020) är de flesta registrerade äktenskap i Sverige mellan en kvinna och en

man.
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3 Bakgrund
I nedanstående kapitel presenteras en övergripande bakgrund för att ge en förståelseram kring

äldre kvinnors komplexa våldsutsatthet.

3.1 Våld mot kvinnor i en kort historisk samhällskontext

Historiskt sett har mäns våld mot kvinnor ansetts ha varit privat och en naturlig del i

äktenskapet enligt Moser Hällen och Sinisalo (2018c). Ända fram till 1920 var en gift kvinna

omyndig och det dröjde till 1965 innan våldtäkt inom äktenskapet kriminaliserades. Under

1960- och 70-talet började det ske en politisk organisering för att synliggöra dessa frågor och

på 1980-talet började kvinnojourer bildas. Under 1990-talet började våld mot kvinnor

uppmärksammas alltmer och blev sedermera en del av den svenska jämställdhetspolitiken.

Kvinnofridsreformen som kom 1998, var ett åtgärdsprogram som bland annat handlade om

bättre bemötande för de våldsutsatta kvinnorna, förebyggande åtgärder och en skärpt

lagstiftning. Under 2000-talet har det skett vidare förändringar då bland annat begreppet

relationsvåld börjat användas för att inkludera även våldsutsatta män samt att socialtjänstens

ansvar har förtydligats i den svenska lagstiftningen. Den nationella strategin om våld mot

äldre personer inom vård och omsorg av Socialdepartementet (2014) syftade till en

kompetenshöjning hos personal inom vård och omsorg.

3.2 Äldre kvinnor som särskilt utsatt grupp
Äldre kvinnor anses vara en särskilt utsatt grupp. De särskilt utsatta grupperna beskrivs enligt

Granström och Mannelqvist (2016) som homogena och definieras av ett omfattande behov av

stöd och hjälp. Dessa grupper har en ökad risk för att bli utsatt för brott, har otillräckliga

individuella resurser och att konsekvenserna tenderar att vara särskilt kraftiga. I den nationella

strategin mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryckande (SOU

2015:55) har även risken för att utsättas för en specifik typ av våld samt att myndigheter och

organisationer har dålig beredskap när det kommer till denna grupp lagts till som

sårbarhetsfaktorer.

3.2.1 Riskfaktorer
Äldre personer har generellt fler riskfaktorer än yngre personer som ökar risken för äldre att

utsättas för någon form av våld enligt Eriksson (2001) och Grände, Lundberg och Eriksson
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(2009). Hightower, Smith och Hightower (2006) menar att det också kan vara svårare för

äldre kvinnor än yngre kvinnor att lämna relationen. ROKS (2012) och Nationellt centrum för

kvinnofrid [NCK] (2016) menar att specifikt äldre kvinnor kan vara i en beroendeställning

gentemot andra personer för att få hjälp och stöd i vardagen. Våldsutövaren kan även vara

beroende av den äldre kvinnan för sin dagliga livsföring, vilket enligt NCK (2016) kan ge

skuldkänslor och ha en negativ inverkan på uppbrottsprocessen. Andra riskfaktorer kan vara

ekonomiskt beroende enligt Nationellt Råd för Kvinnofrid (2002) eller isolering efter

pensionen vilket, enligt Jönson och Harnett (2015), försvårar upptäckt och stöd i att lämna

relationen.

3.2.2 Olika former av våld
Människor kan utsättas för olika former av våld och övergrepp enligt Cox (2008) och Moser

Hällen och Sinisalo (2018c), vilka är: fysiskt (till exempel nypas, kvävas, slag), psykiskt

(bland annat kränkningar, hot), sexuellt (olika former av sexuella handlingar mot ens vilja),

materiellt (sönderslagna saker), ekonomiskt (exempelvis förlust av kontroll över den egna

ekonomin), latent (blickar, kroppsspråk och underförstådda meningar), försummelse (bland

annat felaktig medicinering) och/eller våld som kan relateras till personens eventuella

funktionsnedsättning.

3.3 Konsekvenser av våldsutsatthet
Att vara utsatt för våld i nära relation kan enligt Moser Hällen och Sinisalo (2018c) få stora

konsekvenser för både den enskilde och samhället då det kräver ofta stora resurser, till

exempel i form av hälso- och sjukvård, både i ett kort- och långsiktigt perspektiv.

Konsekvenser i form av psykologiska besvär, ett begränsat socialt nätverk, ekonomiska

svårigheter, fysiska skador och en ökad känsla av utsatthet kan uppstå hos den våldsutsatta

personen enligt Hydle (1994) och Moser Hällen och Sinisalo (2018c).

Ett brottsoffer kan lägga skulden på sig själv för att brottet har ägt rum vilket Erlingsson,

Saveman och Berg (2005) fann i sin studie. Normaliseringsprocessen kan enligt Moser Hällen

och Sinisalo (2018b) göra att den våldsutsatta kvinnan normaliserar våldet, bortförklarar det

som har hänt eller skyller på sig själv. Lindgren, Pettersson och Hägglund (2001) menar att

bland annat relationen mellan våldsutsatt och våldsutövare påverkar både reaktionen och

återhämtningen hos individen. I en studie av Mysyuk et al. (2016) fann de att äldre personer
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beskrev att konsekvenserna till våldet var ensamhet, förlust av kontroll och en marginaliserad

social situation.

3.4 Hjälp och stöd
När en äldre kvinna utsätts för våld är det enligt Socialstyrelsen (2014c) viktigt att samhället

och dess instanser kan erbjuda stöd- och behandlingsinsatser, praktisk hjälp för att till

exempel förebygga psykisk ohälsa, förebygga ytterligare våld samt underlätta vid diverse

utredningar och anmälningar. En följd kan enligt Jönson och Harnett (2015) vara att insatser

från äldreomsorgen introduceras eller intensifieras. Även om kvinnan inte vill ha hjälp i ett

initialt skede är det enligt Socialstyrelsen (2014a) av vikt att socialtjänsten ger information

samt försöker motivera kvinnan till att ta emot stöd och hjälp.
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4 Tidigare forskning
I följande kapitel redogörs för tidigare forskning som är relevant för studien och dess syfte.

Viss del av tidigare forskning och relevanta rapporter har beskrivits i föregående kapitel.

Detta kapitel beskriver dock tidigare forskning kring äldre kvinnors våldsutsatthet och

forskning om yrkesverksamma och äldre kvinnors våldsutsatthet. Vidare redogörs för vikten

av upptäckt. Kapitlet avslutas med att redogöra för uppsatsens positionering i förhållande till

den tidigare forskningen.

4.1 Forskning om äldre kvinnors våldsutsatthet

I uppsatsens inledning redogjordes att våld mot äldre kvinnor får mindre uppmärksamhet både

inom forskningen och i den offentliga debatten. Tidigare forskning visar att den våldsutsatta

kvinnan framställs som vem som helst enligt Ekström (2012), men samtidigt är de flesta

studier om våld i nära relation inriktade på yngre kvinnor. Forskningen om äldre kvinnors

våldsutsatthet är begränsad. Straka och Montminy (2006) menar att empiriska studier har

påvisat att våld mot yngre kvinnor är vanligare än mot äldre kvinnor, vilket dock förklaras

med att studierna har en relativt låg åldersgräns vilket förstärker bilden av fler utsatta yngre

kvinnor. Äldre kvinnors våldsutsatthet antas därför minska drastiskt med åldern, vilket har lett

till att partnervåld inte ses som ett betydande problem hos äldre kvinnor och våldsutsattheten

hos äldre kvinnor riskerar därmed att osynliggöras. Detta styrks också av Gunnarsson (2008)

som menar att den svenska äldreomsorgen främst fokuserar på äldre som har ett omfattande

vård- och omsorgsbehov snarare än äldre personer med sociala problem.

Inom främst den internationella forskningen inkluderas begreppet partnervåld eller våld i

nära relation ofta som en del av det större begreppet “elder abuse”. Genom denna

kategorisering läggs det också mer fokus på vuxna barn och omsorgsgivare som förövare än

partner, vilket beskrivs av både Desmarais och Reeves (2007), vilket gör att våldsutsatta äldre

kvinnor anses vara offer för “elder abuse” snarare än offer för partnervåld. Buchbinder och

Winterstein (2003) pekar på att elder abuse i litteraturen också kan definieras som “caregiver

stress”, vilket kan översättas som en stress som gör att omsorgsgivaren utövar någon form av

våld, snarare än våld från den äldres partner. Vidare menar författarna att den sociala

kontexten om äldre kvinnors våldsutsatthet har blivit försummad och att det finns en

systematisk tendens att definiera våldet som personligt snarare än ett socialt problem, vilket

också styrks i en studie av Watanabe och Jönson (2006). De fann i sin studie om övergrepp
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mot äldre i Japan att våldet hade sin förklaringsmodell i stressen och belastningen hos

vårdgivaren som i sig beror på det japanska traditionella vårdansvaret, sociala problem som

till exempel missbruk eller psykisk ohälsa eller långvariga konflikter i familjen där främst de

äldres barn utövade våldet. Däremot saknades en terminologi för mäns våld mot kvinnor och

uppfattningen var att detta våld inrymdes inom termen familjekonflikter.

I en studie av Bows (2020) framkom att stereotypiska föreställningar om äldre personers

sexualitet och om det ideala offret påverkar synen på huruvida äldre personer kan utsättas för

sexuellt våld eller inte. Fördomar som bygger på sexualitet, ålder och kön bidrar till

stigmatisering av äldre kvinnors våldsutsatthet beskriver Crockett, Cooper och Brandl (2018).

De Donder et al. (2011) genomförde 2010 en studie i fem olika europeiska länder: Finland,

Belgien, Österrike, Portugal samt Litauen där 2 880 kvinnor mellan 60 och 97 år intervjuades.

De fann att 28 procent av de intervjuade kvinnorna hade upplevt någon form av våld under

det senaste året av någon som stod dem nära. I en tysk studie av Stöckl, Watts och Penhale

(2012) framkom att 82 procent av de kvinnor mellan 66 och 86 år som uppgett att de upplevt

våld av en nuvarande partner, rapporterade om måttliga våldshandlingar vilket inkluderade

bland annat att ha blivit biten och/eller knuffad. Nio procent av kvinnorna rapporterade om

allvarligt våld som inkluderade olika former av dödshot eller hot med ett fysiskt vapen.

Roberto, McCann och Brossoie (2013) analyserade amerikanska nyhetsartiklar om våld i nära

relation mot äldre kvinnor under ett års tid. I studien framkom det att majoriteten av artiklar

handlade om mord på äldre kvinnor som utfördes av män och att de flesta mord förklarades

med hälsoproblem hos kvinnan och “caregiver stress”.

Poole och Rietschlin (2012) fann i sin studie att fysiskt våld var den våldsform som var

mest förekommande. Zink et al. (2006) fann i sin intervjustudie med totalt 38 kvinnor i

åldrarna 55 till 90 år som levt i en våldsutsatt relation, att det fysiska våldet minskade med

åldern, men att det psykiska våldet fortsatte att utövas och ibland även ökade med tiden. De

våldsutsatta äldre kvinnorna förklarade förövarens beteende med faktorer som åldrande,

etniska stereotyper eller missbruk. Alkoholmissbruk som en faktor till våldsutövandet har

framkommit i empirin. Jönson, Harnett och Germundsson (2019) beskriver i sin svenska

rapport om äldre hemtjänstmottagare att forskning visar att äldres alkoholkonsumtion också

har ökat under den senaste tioårsperioden. I rapporten lyfter författarna fram att äldre personer

kan åldras med ett redan etablerat missbruk eller åldras till ett missbruk där alkoholen till

exempel kan bli ett substitut i kris- och sorgeprocesser eller i samband med pensioneringen

där ett tidigare etablerat riskbruk tar allt större proportioner i vardagen.
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Den nationella forskningen och litteraturen om våldsutsattheten hos äldre kvinnor är

begränsad men förekommer, se till exempel Hydle och Johns (1993). Det är också värt att

nämna omfångsundersökningen Ofrid som gjorde av Eriksson (2001) som nämndes i

inledningen. Undersökningen visade att minst 16 procent av de kvinnor som besvarade

enkäten hade blivit utsatt för någon form av våld eller övergrepp efter att de fyllt 65 år. 75

procent av kvinnorna hade aldrig heller sökt någon form av hjälp utifrån sin våldsutsatthet. I

en enkätundersökning av Region Gotland (2012) där 3 400 personer över 65 år som var

bosatta på Gotland deltog, framkom att nästan 16 procent av kvinnorna som svarat, har varit

utsatta för någon form av våld efter sin 65-årsdag. Våldet skedde främst i hemmet och

förövaren var en man som kunde vara främmande, nuvarande eller före detta partner. Enligt

undersökningen var det få kvinnor som berättade för någon om vad som hänt, och om de

gjorde det var det i första hand med sitt barn, följt av en vän och en släkting.

4.1.1 Ett omfattande mörkertal
Mörkertalet som avser våld i nära relationer bedöms vara omfattande enligt en rapport från

Brå (2014). I rapporten påvisas flera studier som visar att det är mindre vanligt förekommande

att brott där våldsutövaren är en närstående anmäls till polisen. Även NCK (2016) beskriver

att äldre kvinnor i mindre utsträckning rapporterar våldserfarenheter under sin livstid än andra

åldersgrupper. En förklaring till mörkertalet bland våldsutsatta äldre kvinnor kan ha med

samhälleliga könsroller samt generationsbetingade faktorer. Som beskrivits i föregående

kapitel har mäns våld mot kvinnor historiskt ansetts varit en privat angelägenhet och en

naturlig del i äktenskapet vilket beskrivs av Skjørtens (2009). Detta styrks också av

Beaulaurier, Seff och Newman (2008) som i sin studie fann att religionen och övertygelsen

om att äktenskapet är heligt bidrog till att det fanns svårigheter för kvinnorna att genomföra

uppbrottsprocessen. Det kan även vara svårt för äldre kvinnor att identifiera handlingarna som

våld, vilket Bhatia och Soletti (2019) fann i sin studie som också pekade på att kulturella

skillnader i vad som anses vara våld eller inte leder till mörkertalet om våldsutsattheten hos

äldre kvinnor kan vara omfattande.

En annan anledning till att varför äldre kvinnor som är våldsutsatta inte söker hjälp, är

enligt Socialstyrelsen (2014a) att de känner en oro över att insatserna inte är anpassade för

äldre kvinnor, för att andra familjemedlemmar ska reagera på ett negativt sätt, rädsla av att

inte bli trodd eller en rädsla att bli tvungen att lämna sitt hem och bli institutionaliserad enligt

Erlingsson, Carlson och Saveman (2006).
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4.2 Forskning om yrkesverksamma och äldre kvinnors
våldsutsatthet

Det finns flera svenska studier som gjorts om yrkesverksammas erfarenheter om våldsutsatta

äldre kvinnor. NCK (2016) beskriver fem olika individuella studier som gjorts där personal på

särskilda boenden, sjuksköterskor och allmänläkare fått dela med sig av sina erfarenheter, se

till exempel Saveman et al. (1999) och Sandvide (2008). Tidigare forskning som berör

specifikt hemtjänstpersonal och våldsutsatta äldre kvinnor upplevs dock som begränsad varpå

olika rapporter har använts som ett komplement.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län gjorde Hjalmarson och Norman (2012) en

studie för att undersöka om personal inom äldreomsorgen kommit i kontakt med våld mot

äldre kvinnor. Det framkom att av 211 deltagare uppgav 70 procent att de har misstänkt att en

eller fler äldre kvinnor har utsatts för någon form av våld. Studien visade att de vanligaste

förövarna var anhöriga (make, sambo eller särbo) och att alla former av våld förekom. De

äldre kvinnorna betraktades som sårbara och hade svårigheter att värja sig mot våldet.

Kvinnorna ville inte heller söka hjälp eller att våldshandlingarna ska polisanmälas utifrån

beroendeställningen till våldsutövaren och deltagarna beskrev vikten av att motivera kvinnan

att faktiskt söka hjälp. Deltagarna ansåg även att de som personal hade behov av mer kunskap

och att personal inom äldreomsorgen bör ha basala kunskaper om äldre våldsutsatta kvinnor.

Kristensen och Risbeck (2004) genomförde elva intervjuer med vårdbiträden och

undersköterskor som arbetade inom den kommunala hemtjänsten i Göteborg. Nio av de

intervjuade berättade om situationer där de antingen visste eller misstänkte att en brukare blir

utsatt för någon form av våld av en nära anhörig.

Erlingsson, Carlson och Saveman (2006) har undersökt yrkesverksammas uppfattningar av

äldres våldsutsatthet i en kvalitativa studie som bestod av sex fokusgruppsintervjuer. I studien

fann de att de yrkesverksamma som arbetar med äldre personer saknar tillräckliga kunskaper

och har en begränsad medvetenhet om problematiken. Det framkom vidare att de

yrkesverksamma hade viss tolerans för att våld mot äldre förekommer och att de

yrkesverksamma hade en tendens att skylla våldet på den våldsutsatta. Våldet sågs som en

kontextbunden händelse där både den utsatta och förövaren sågs som offer och att båda var i

behov av hjälp och stöd.

Inom den internationella forskningen återfinns främst erfarenheter från hälso- och

sjukvård, se till exempel Zink et al. (2006), samt omsorgsgivare som förövare, se till exempel

Goergen (2008). I en studie av Weeks et al. (2008) fick 121 professionella inom bland annat
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hälso- och sjukvården och socialtjänst svara på frågor som bland annat rörde hur många fall

de har haft det senaste året där de vet om eller har misstänkt våld mot äldre personer.

Författarna menar att dessa professionella är av stor betydelse för att upptäcka våldsutsatthet

och försummelse av äldre människor. Av de totalt 42 respondenterna uppgav 40 av dem att de

varit med om minst ett fall och av de totalt 73 fallen som beskrevs var det 50 av dem som

handlade om våldsutsatta äldre kvinnor där främst män var våldsutövare. I en amerikansk

studie av Brossoie och Roberto (2015) framkom att få professionella inom bland annat hälso-

och sjukvård och socialtjänst var medvetna om att våldsutsatta äldre kvinnor fanns inom deras

respektive yrkesområden. Bristen på medvetenhet beskrevs i fokusgrupperna som en brist på

vetenskaplig information samt att äldre kvinnor inte bett om hjälp. Vidare beskrevs

våldsutövaren främst som en person med kognitiva nedsättningar, till exempel i form av

demenssjukdom.

4.2.1 Att upptäcka våld
Det är viktigt att yrkesverksamma får kunskap och en medvetenhet om olika tecken på

våldsutsatthet för att möjliggöra upptäckt menar Gibson och Qualls (2012). Dessa tecken

beskrivs av Moser Hällen och Sinisalo (2018b) och Grände, Lundberg och Eriksson (2009)

som exempelvis fysiska, psykosomatiska, pengar som återkommande tar slut, att kvinnan

lämnar ologiska förklaringar eller kvinnan eller partnern avslutar hemtjänstinsatserna. Vissa

tecken förklaras med åldrande, sjukdomar eller fallolyckor och de utreds därför inte heller

vidare enligt Skjørtens (2009).

Att den äldre kvinnan berättar om sin våldsutsatthet kräver att hon känner trygghet och en

tillit till den professionella vilket beskrivs av Hoban och Kearney (2000). Bristen på

medvetenhet och kunskap hos professionella kan också bidra till att våldet inte upptäckts på

ett tidigt stadium enligt Campbell Reay och Browne (2001). En tidig upptäckt av våld kan

leda till att en utsatthet kan undvikas och relevanta stödinsatser sättas in. Även Beidler (2012)

menar att en ökad medvetenhet och bättre samverkan mellan professionella yrkeskategorier

kan bidra till en ökad upptäckt, vilket också lyfts av Enander (2014) och Grände, Lundberg

och Eriksson (2009). Enligt en lägesrapport från Socialstyrelsen (2020) upplever den

kommunala hälso- och sjukvården att samverkan för äldre som bor i ordinärt boende fungerar

sämre än för de som bor på ett särskilt boende.

13



4.3 Uppsatsens positionering i förhållande till tidigare
forskning

I kapitlet ovan har forskning kring våldsutsatthet för äldre kvinnor lyfts fram, liksom vilka

yrkesverksamma som kan komma i kontakt med denna grupp samt vikten av att upptäcka våld

och hur detta kan göras. Utifrån vad som dels har framkommit under kapitlet och dels i

inledningen och problemformuleringen råder en kunskapslucka gällande hur specifikt

personal inom hemtjänsten kommer i kontakt med våldsutsatta äldre kvinnor. Denna uppsats

har därför avsikt att delvis fylla denna kunskapslucka.
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5 Metod och metodologiska överväganden
Kapitlet inleds med en redogörelse för den forskningsansats som legat till grund för uppsatsen

för att därefter presentera den förförståelse som föreligger. Vidare redovisas studiens

metodval, urval och tillvägagångssätt, följt av bearbetning av det insamlade empiriska

materialet. Därefter sägs något om de litteratursökningar som har varit relevanta för

ämnesområdet. Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet, en kort metoddiskussion,

som också till viss del vävts in i löpande text i kapitlet, samt de forskningsetiska

överväganden som gjorts i studien.

5.1 Forskningsansats

Den vetenskapsteoretiska ansatsen för denna specifika studie är det hermeneutiska synsättet.

Gilje och Grimen (2007) menar att det som studeras utifrån detta synsätt kan göras begriplig

genom tolkningar och Repstad (2007) beskriver att insamlingen av empirin tolkas i en

process. Det centrala med insamlingen av empirin är att fånga de uppfattningar, upplevelser

och erfarenheter som respondenterna har. Genom detta kan enligt Alvesson och Sköldberg

(2017) empirin kontextualiseras och skapa en djupare förståelse för det studerade fenomenet.

Hermeneutiken har ett aktörsperspektiv där forskarens förförståelse är en betydande faktor.

Forskarens tolkningar är kanske inte alltid förenliga med den subjektiva verkligheten hos

respondenterna menar Gilje och Grimen (2007), och det är därför av vikt att forskaren tar

hänsyn till sin förförståelse och föreställningar vilka kan påverka analysen och därmed

resultatet. Att vi människor tolkar världen utifrån våra egna erfarenheter är en faktor som

Gilje och Grimen (2007) menar ingår i begreppet förförståelse.

Min förförståelse har påverkat valet av studiens ämne och syfte då intresset för områdena

avseende våld och äldre länge har funnits. Jag arbetar som verksam socialsekreterare, har läst

kurser inom området och arbetat som biståndshandläggare för äldre. Trots min egen

förförståelse av ämnet har jag i forskningen drivits av en nyfikenhet av att lära mig mer.

Att vara förtrogen med sitt forskningsfält och vad detta kan ha för betydelse för det

studerade fenomenet beskrivs av Aspers (2011). Att jag har en relativt stor kunskap och en

förståelse för ämnets komplexitet har gjort det viktigt att jag inte fick låta mina egna

värderingar och tolkningar på datainsamlingen, transkriberingen och/eller analysen av empirin

ta över, vilket är något som Eliasson (1995) lyfter. Jag har haft en medvetenhet om och

reflekterat över detta under hela forskningsprocessen för att inte jag ska förutse svar och
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resultat utan vara öppen och eftersträva nya perspektiv. Min förförståelse kan till exempel ha

bidragit till att jag på ett omedvetet sätt varit styrande i mina frågor vid intervjusituationerna.

Jag har vid dessa tillfällen försökt medvetandegöra denna problematik så att respondenten har

möjlighet att berätta på ett fritt och öppet sätt vid dessa tillfällen. Vikten av att som forskare

hålla distans till respondenten och svårigheten med att upprätthålla opartiskheten beskrivs av

bland andra Kvale och Brinkmann (2014).

Att jag anser mig ha en stor förförståelse kan också ha upplevts som obekvämt eller

hämmande av respondenterna. Min egen upplevelse är dock att min förförståelse kan ha varit

positivt vid intervjuerna i den bemärkelsen att jag har en förståelse och kunskap om vad

respondenterna beskriver men också att jag kan upplevas som intresserad och kunnig av

området och hur de arbetar med dessa frågor. Att vara påläst om ämnet framhävs som positivt

av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015).

5.2 Metodval

Den valda metoden för att samla in det empiriska underlaget är kvalitativ då jag bedömer det

både vara en tillförlitlig och ändamålsenlig metod för studiens syfte. Bryman (2018) beskriver

att kvalitativa metoder inom samhällsvetenskaplig forskning har fokus på hur individen

uppfattar och tolkar den sociala verkligheten. De kvantitativa metoderna avser att förklara och

förutsäga, vilket inte är studiens syfte. Syftet är att få tillgång till de intervjuades upplevelser

om ett visst ämne, vilket kvalitativa metoder enligt Ahrne och Svensson (2015) kan bidra till.

Inom den kvalitativa forskningen kan olika metoder användas som enligt Bryman (2018) och

Repstad (2007) till exempel kan vara intervjuer eller deltagande observationer.

5.2.1 Kvalitativa intervjuer
I studien har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer med fyra anställda inom den

kommunala hemtjänsten. Planen var att intervjua sex personer men utifrån den rådande

pandemin blev det slutliga antalet intervjuer fyra. Intervjuer är en vanlig metod inom den

kvalitativa forskningen enligt Bryman (2018) och Kvale och Brinkmann (2014) eftersom

forskaren då får tillgång till intervjupersonernas uppfattning och tolkning om världen. Utifrån

studiens syfte är det av vikt att få tillgång till personalens uppfattningar, upplevelser och

erfarenheter av äldre kvinnors våldsutsatthet, vilket gör att intervjuer är en lämplig metod. En

fördel med intervjuer är enligt Denscombe (2016) att den möjliggör fylliga utsagor genom

lyssnande och flexibilitet från intervjuaren.
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Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer då tanken är att respondenterna

ska få utrymme att själv få berätta om sina upplevelser och uppfattningar samtidigt som jag

skulle kunna styra samtalet i en viss riktning. Semistrukturerade intervjuer kan av Bryman

(2018) och Aspers (2011) ses som en flexibel intervjuprocess med specifika teman och frågor

men där intervjupersonen kan utforma svaren på ett fritt sätt. Till min hjälp har jag använt mig

av en intervjuguide (se bilaga 2) som bestod av 20 frågeställningar som var underställda tre

olika teman med begrepp från syftet och den tidigare forskningen: begreppet våld i nära

relation, misstanke och/eller upptäckt av våld i nära relation samt kunskap, utbildning och

rutiner. Att göra en provintervju hade dock varit att föredra, och jag hade även kunnat

konkretisera intervjuguiden betydligt mer då jag upplevde den något spretig vid

interjvutillfällena utifrån kopplingen till studiens syfte.

Flexibiliteten i semistrukturerade intervjuer ligger i att forskaren inte behöver ställa

frågorna i ordningsföljd menar Bryman (2018) och även att forskaren även kan ställa frågor

som inte finns i intervjuguiden. Respondenterna berörde automatiskt flera olika

frågeställningar och teman varpå jag kunde fokusera på relevanta följdfrågor snarare än att

ställa frågorna i turordning. En svaghet med kvalitativa intervjuer är enligt Kvale och

Brinkmann (2014) maktsymmetri vilket innebär att respondenterna svarar på ett sådant sätt så

som den tror intervjuaren vill höra. För att undvika detta har jag ställt öppna frågor i den mån

det gått.

5.3 Urval och tillvägagångssätt

Urvalsförfarandet i studien kan ses som ett målstyrt urval, vilket beskrivs av Bryman (2018)

som ett urval som sker genom att forskaren på ett metodiskt sätt själv väljer ut deltagare till

sin forskning. Deltagarna ska vara relevanta och kunna bidra till att de formulerade

forskningsfrågorna kan besvaras. Utifrån studiens syfte var det enda kriterium som skulle

uppfyllas att respondenterna skulle arbeta inom den kommunala hemtjänsten och möta de

äldre i sin vardag. För att få tillgång till den kommunala hemtjänsten togs en första kontakt

med en enhetschef som arbetar med hemtjänst i ordinärt boende, som därmed skulle kunna

beskrivas som en nyckelperson. Jag efterfrågade, via den valda kommunens växel, om

kontaktuppgifter till en enhetschef som ansvarar för hemtjänst i ordinärt boende och hade

därefter en initial kontakt med denne. Enhetschefen ställde sig positiv till studien och dess

design och kontaktade fyra anställda som hon ansåg vara relevanta för studiens syfte och

frågade om de ville delta innan denne återkopplade till mig. Det fanns även en tidsaspekt då
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dessa fyra personer har viss schemalagd administrativ arbetstid vilket på så sätt kunde

möjliggöra en intervju på arbetstid utan att påverka övrig verksamhet i en för hög

utsträckning. En nackdel med denna urvalsprocess kan ha varit att jag kunde erhållit andra

svar från dem som arbetar hos brukarna på heltid då de kan ha andra erfarenheter och

upplevelser. Tyvärr upplevde jag svårigheter med att få en kontakt med andra relevanta och

möjliga respondenter trots kontakt med flera olika kommuner. Jag gjorde då bedömningen att

jag inte kunde ställa för höga krav utan alla respondenter uppfyller kriteriet om att de

åtminstone delvis arbetar hos de äldre.

Därefter fick jag mailadresser till dessa fyra personer som hade accepterat i ett första skede

och tid för intervjuer bokades in. I samband med detta mejl bifogades även ett

informationsbrev (se bilaga 1) där studiens övergripande syfte presenterades,

intervjuförfarandet, på vilka villkor som de medverkar i studien samt kontaktuppgifter till mig

och min handledare. En av respondenterna valde sedan ut ytterligare två ur personalgruppen

som till sist inte intervjuades på grund av tidsbrist hos personalen. Personal i hemtjänsten är

vanligtvis en högt arbetsbelastad yrkesgrupp, och inte mindre nu utifrån den rådande

pandemin i samhället, och det var därför endast fyra av de sex tillfrågade som hade möjlighet

att avsätta tid till intervju. Kvale och Brinkmann (2014:156) menar att forskaren ska

“intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” och att

antalet intervjupersoner beror på syftet på den studie som ska göras. Bryman (2018) och

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver vidare begreppet teoretisk mättnad och

förklarar det som en nivå där nya data som samlas in inte längre tillför ny information. Jag

anser inte att jag har uppnått en mättnad utan skulle behövt fler respondenter. De mönster som

identifierats i det empiriska materialet hade kunnat stärkas och blivit mer nyanserade om jag

hade intervjuat fler respondenter samtidigt som jag hade kunnat få fler och andra perspektiv

vid ett ökat antal intervjuer. Utifrån den rådande pandemin har jag dock inte haft möjlighet att

få tag på fler respondenter.

Respondenterna består av fyra kvinnor mellan 30 och drygt 50 år som alla arbetar inom

den kommunala hemtjänsten i Sverige. Alla arbetade både administrativt i form av

verksamhetsplanering och hos brukarna. Tanken är att de ska vara ungefär halva tiden hos

brukaren/arna och arbeta administrativt resterande tid, men det kan skilja sig åt utifrån

frånvaro hos resterande personalgrupp. Alla respondenter var utbildade undersköterskor och

två av dem hade någon form av vidareutbildning. Erfarenheten från den aktuella arbetsplatsen

och aktuella arbetsuppgifter varierade mellan fem och över 30 år. Kommunen som
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respondenterna arbetar klassificeras som en mindre stad/tätort enligt Sveriges kommuner och

regioner (2021).

5.3.1 Intervjuernas genomförande
Intervjuerna ägde rum där respondenterna var verksamma under sin arbetstid enligt deras

egna önskemål. Anledningen till att intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplats var

helt enkelt att respondenterna arbetar i en arbetstyngd verksamhet och inte har möjlighet att ta

sig tiden till att åka till en annan specifik plats. Jag har haft en medvetenhet om att den valda

platsen kan påverka intervjuns kvalitet och resultatet då andra svar kan ha utformats om

intervjun hölls på en mer neutral plats, jämför exempelvis Eriksson-Zetterquist och Ahrne

(2015), samtidigt som respondenterna kan ha varit mer trygga på den valda platsen vilket i sig

kan ha gett mer uttömmande svar.

Bryman (2018) menar att det är viktigt att säkerställa att det är en ostörd miljö när

intervjuerna görs. Intervjuerna skedde i ett rum på arbetsplatsen som användes som vilorum

och som valdes av respondenterna. Efter test av ljud och inspelningsutrustning gjorde jag en

orientering som Kvale och Brinkmann (2014) kallar det skede där forskaren bland annat

berättar om syftet med intervjun och studien. I slutet av intervjun kompletterades detta med en

uppföljning där respondenten fick frågan om denne ville tillägga något. Vidare ställde jag

också frågan om jag kunde kontakta respondenten efter intervjun om det skulle framkomma

några ytterligare frågor, och i så fall hur jag kunde kontakta denne. Detta förfarande kring

avslutningen på intervjun anser Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) vara lämpligt. Alla

respondenter sa ja till att jag kunde återkomma och en av dem kontaktade jag återigen via

mejl ett kort tag efter intervjun för ett kort förtydligande.

Intervjuerna spelades in med hjälp av en smartphone då jag inte hade tillgång till någon

annan inspelningsutrustning. Det fungerade bra under intervjuerna och jag upplevde inte

heller att någon respondent blev hämmad av inspelningsutrustningen som är något som annars

kan ske enligt Denscombe (2016). Att spela in intervjuerna var för mig självklart då jag inte

ville fokusera på att behöva skriva ner allt som sägs utan kunde fokusera på till exempel att

ställa relevanta följdfrågor för att på så sätt få djupare beskrivningar av respondenterna.

Genom att spela in intervjuerna var det enklare att i efterhand identifiera exakt vad

respondenterna sagt, speciellt då jag vill ha citat i redovisningen av empirin. Citat kan

användas som ett redskap för att synliggöra de teman som forskaren funnit i det empiriska

materialet menar Bryman (2018).

19



De aktuella intervjuerna varade i mellan 30 och 60 minuter, vilket var den tidsåtgång jag

beskrev i informationsbrevet till respondenterna. Jag upplevde dock att respondenterna tog sig

den tid som behövdes i själva intervjusituationen men det är ofrånkomligt att faktorer som

viss tidspress för respondenterna då de intervjuades under arbetstid och att de arbetar i en

arbetstyngd verksamhet, kan ha påverkat tidsåtgången på intervjuerna. Dessa faktorer kan ha

därmed också påverkat kvaliteten på intervjuerna.

5.4 Bearbetning av det empiriska materialet

Efter jag genomfört intervjuerna transkriberades samtliga intervjuer ordagrant, vilket bidrog

till en relativt stor textmängd. Jag valde att transkribera varje intervju direkt efter själva

intervjun för att undvika en oöverstiglig textmängd i slutet, vilket också rekommenderas av

Bryman (2018). Att transkribera var tidskrävande, även om mina intervjuer inte var så

tidsmässigt långa. Fördelen med att transkribera intervjuer är enligt Bryman (2018) att det

underlättar för forskaren att kunna göra en noggrann analys av intervjuerna. Forskaren kan

också gå igenom intervjun och svaren som lämnats av respondenten vid flera tillfällen.

Transkriberingarna skrevs också ut på papper för att jag skulle få en bättre överblick.

Att använda kodning är en av de vanligaste formerna av dataanalys enligt Kvale och

Brinkmann (2014) och används inom samhällsvetenskaplig forskning för att få en överblick

över det insamlade textmaterialet. Jag anser att kodning är ett lämpligt val vid bearbetning av

det empiriska materialet. Kodning innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att forskaren

läser igenom de gjorda transkriberingarna för att finna och välja ut olika uttalanden och teman

som framkommit i intervjuerna. Initialt valde jag att ha kvar de tre övergripande teman som

rubriker i resultat- och analysdelen vilka var: begreppet våld i nära relation, misstanke

och/eller upptäckt av våld i nära relation samt kunskap, utbildning och rutiner. I analysarbetet

med det empiriska materialet valde jag dock att frångå dessa på förhand bestämda tre teman

då jag upplevde det som Rapley (2016) beskriver som en risk - att jag blev alltför låst vid de

olika temana istället för att låta det det empiriska materialet leda mig framåt. Jag landade

därför slutgiltigt i två teman: upptäckt av äldre kvinnors våldsutsatthet samt personalens

agerande på upptäckt våldsutsatthet. Initialt har jag också haft fokus på både misstanke och

upptäckt av våldsutsatta äldre kvinnor men empirin visade att det är främst upptäckten som

respondenterna resonerar kring. Jag har därför i resultat- och analysdelen valt att endast kort

beröra misstänkta våldssituationer men samtidigt valt att plocka ur detta ord ur studiens syfte

och frågeställningar.
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Då jag skrivit ut materialet valde jag att noggrant läsa igenom varje intervju för sig på ett

systematiskt sätt. Jag använde mig av olika färger på markeringspennor för att understryka de

svar, mönster och citat jag fann i det enskilda materialet, innan jag gjorde en sammanställning

av det som framkommit under samtliga intervjuer. Då intervjufrågorna inte alltid har ställts i

ordningsföljd samt att respondenterna ibland svarat på flera frågor i ett och samma svar,

hjälpte denna färgkodning mig i att hitta och sortera i materialet, vilket beskrivs av Aspers

(2011). Jag har också behövt gå tillbaka för att se till att jag inte missat något väsentligt

och/eller för att behöva koda om.

Samtidigt som jag kodade läste jag också olika relevanta teorier samt tidigare forskning

inom ämnesområdet. När jag skrev det empiriska materialet framkom att den teori jag på

förhand tänkt använda, ålderism, inte var tillräcklig för att begripliggöra empirin varför jag

förkastade den och gick tillbaka till materialet för att koppla det till andra teoretiska begrepp.

I uppsatsens resultat- och analysdel har jag använt flera citat. Tanken med detta, förutom

att fylliga beskrivningar är ett sätt att öka studiens tillförlitlighet, är att få fram

respondenternas egna ord i uppsatsen. Tanken är att citaten ska representera materialet på ett

så bra och rättvist sätt som möjligt, beskrivet av Rennstam och Wästerfors (2015) men

samtidigt lyfta fram aspekter som upplevts som särskilt utmärkande som beskrivs av Rapley

(2016).

5.5 Litteratursökning
I sökningarna efter nationell och internationell forskning använde jag databasen LUBsearch

via Lunds universitets bibliotek. Sökningen begränsades till artiklar som var peer

review-granskade och sökord som användes var äldre våldsutsatta, våld i nära relation, våld

mot äldre och hemtjänst samt på engelska. Sökorden har också använts i olika kombinationer

för att erhålla relevanta träffar. Genom att granska olika artiklars referenslistor kunde jag

också få en snöbollseffekt vad gäller insamlingen av ytterligare relevant litteratur och

forskning. Dessa har jag sedan letat upp i databasen för att kunna läsa originalkällan i den

mån det har gått. Jag har också använt mig av olika rapporter från Brå, NCK och

Socialstyrelsen då jag finner dessa relevanta för studiens syfte och frågeställningar som ett

komplement till annan forskning.

5.6 Studiens tillförlitlighet och metoddiskussion
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Inom den kvantitativa samhällsforskningen talar man enligt Bryman (2018) ofta om

reliabilitet och validitet för att kunna avgöra kvaliteten på en undersökning. Dessa kriterier

har dock fått kritik utifrån vilken relevans de har för den kvalitativa forskningen, varpå andra

kriterier som kan användas för bedömning av kvaliteten i kvalitativ forskning har utformats.

Lincoln och Guba har till exempel utformat kriterier, beskrivs av Bryman (2018), som har

utvecklats utifrån uppfattningen om att det kan finnas flera beskrivningar av den sociala

verkligheten. Kriterierna är äkthet och tillförlitlighet där det sistnämnda också kan delas upp i

fyra olika delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och

konfirmera. Jag har valt att använda mig av dessa kriterier när studiens tillförlitlighet

diskuteras. Begreppet tillförlitlighet används utifrån samma definition som Denscombe

(2016), nämligen att tillförlitligheten hör samman med olika metoder och tekniker som har

använts av forskaren i datainsamlingen.

Trovärdighet kan liknas med intern validitet enligt Bryman (2018) och syftar till att skapa

trovärdighet i resultaten. Detta kan göras genom att säkerställa att forskningen har genomförts

utifrån etiska principer och att forskaren återkopplar resultaten till respondenterna för

bekräftelse av den uppfattade verkligheten, vilket kallas för respondentvalidering. För att

stärka min studie har jag redogjort för min förförståelse och varje steg i forskningsprocessen

för att på så sätt tydligt visa hur studiens resultat har framkommit. En annan teknik för att

stärka studiens trovärdighet jag hade kunnat använda mig av är triangulering, vilket beskrivs

av bland andra Larsson (2005) och Svensson och Ahrne (2015). Det hade varit intressant att

komplettera det empiriska materialet med till exempel en enkätundersökning för att se

omfattningen av hemtjänstpersonal som upptäckt att äldre kvinnor utsätts för våld, men det är

inte syftet med denna studie.

Det andra delkriteriet, överförbarhet, handlar om studiens resultat kan överföras eller

generaliseras till en annan social miljö enligt Bryman (2018), och kan liknas vid extern

validitet. Den kvalitativa forskningen är dock inte generaliserbar i samma bemärkelse som

kvantitativ som formulerar slutsatser som sedan kan generaliseras till en hel population. Den

kvalitativa forskningen och dess generaliserbarhet kan istället kopplas samman med teori.

Bryman (2018) och Denscombe (2004) menar att det är kvaliteten på de teoretiska slutsatser

som forskaren formulerar utifrån det insamlade empiriska materialet, som avgör

generaliserbarheten i en studie. Utifrån en analys som baseras på teori kan jag skapa en

förståelse av respondenternas beskrivningar inom det studerade vilket har varit min intention.

Genom fylliga och utförliga beskrivningar av detaljer inom det som studeras kan andra

forskare också bedöma hur överförbara resultaten är till andra situationer, vilket beskrivs av
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både Bryman (2018) och Denscombe (2004). Jag har därför försökt att använda mig av många

citat i resultat- och analysdelen.

Pålitlighet, som kan jämföras med reliabilitet, innebär enligt Bryman (2018) att forskaren

ska ha ett granskande perspektiv på hela forskningsprocessen. Jag har i metodkapitlet

redogjort för varje etapp i forskningsprocessen och försökt vara så transparent som jag kunnat

för att en annan forskare ska kunna återskapa studien. Under forskningsprocessen har jag

också haft kontinuerlig kontakt med min handledare som har haft möjlighet att granska

materialet. Kvaliteten kommer också att bedömas av en examinator när uppsatsen har lämnats

in.

Möjligheten att styrka och konfirmera kan liknas vid objektivitet, och handlar enligt

Bryman (2018) om att forskaren försöker säkerställa att forskaren har agerat i god tro. Detta

innebär att forskaren på ett medvetet sätt inte ska låta personliga värderingar eller teoretiska

utgångspunkter ha en inverkan på varken utförandet eller resultatet. Jag har genom detta

metodkapitel försökt att ha en transparens vad gäller alla faser i forskningsprocessen. Jag har

vidare också klargjort vilken förförståelse som föreligger och även försökt medvetandegöra de

aspekter som kan ha haft en inverkan på det empiriska materialet och därmed resultatet.

Äkthet, eller autencitet, är ytterligare ett kriterium som forskaren ska reflektera över och

beskriva eftersom det enligt Bryman (2018) bidrar till bedömningen av kvaliteten i den

kvalitativa forskningen. Äkthet innehåller vissa frågor som rör forskningspolitiska

konsekvenser. Bryman (2018) beskriver till exempel katalytisk autencitet där forskaren kan

fråga sig om undersökningen har bidragit till att de som medverkat kan förändra sin situation.

Jag vill tro att studien kan ha bidragit till att respondenterna har fått en större förståelse över

ämnesområdet.

Som alla metoder inom den samhällsvetenskapliga forskningen får kvalitativa metoder

kritik. Metoden kritiseras bland annat enligt Bryman (2018) för att vara alltför subjektiv,

bristande transparens och att det är svårt att replikera en kvalitativ undersökning. Jag har

därför i metodkapitlet försökt redogöra för alla faser i forskningsprocessen på ett så

transparent sätt som möjligt samt löpande motiverat de val som jag gjort.

5.7 Forskningsetiska överväganden

Forskningsetiska överväganden är en viktig del i forskningsprocessen. Forskningsetik handlar

enligt Vetenskapsrådet (2017) om att kunna bedriva forskning som kan användas för
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samhällsutveckling samtidigt som forskaren har ett ansvar gentemot de som medverkar i

forskningen.

De medverkande respondenterna i studien fick innan intervjun, i ett medföljande

informationsbrev (se bilaga 1), information om studiens syfte samt att deltagandet var

frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan utan närmare motivering, vilket beskrivs

som informerat samtycke enligt Kvale och Brinkmann (2014). Vidare har de också fått

information om konfidentialiteten i form av att de har informerats om att intervjun kommer att

spelas in och skrivas ut i text vilka sedan kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt.

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver konfidentialitet som vad forskaren och den

medverkande kommer överens om vad som ska ske med datan som framställts.

Respondenterna fick också information om att studien och dess resultat kommer att

presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande, till ansvarig examinator

och handledare samt i form av ett skriftligt examensarbete. Examensarbetet kommer att, efter

det godkänts, finnas i en databas vid Lunds Universitet. Respondenten kommer också att ha

möjlighet att ta del av examensarbetet genom att erhålla en kopia av det. Det insamlade

empiriska materialet kommer vidare också endast användas för forskningsändamål, vilket i

detta fall innebär examensarbetet.

Respondenterna informerades vidare om att redovisningen av resultatet kommer att ske så

att ingen respondent kan identifieras av utomstående. Vidare har jag också avidentifierat

vilken kommun som respondenterna arbetar i då det inte heller upplevs som relevant för

studiens syfte att namnge den specifika kommunen. Datan som framställts i intervjuerna

kommer att behandlas på ett säkert sätt och förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan

ta del av den i avvaktan på att det förstörs. Utifrån ovanstående anser jag att, för studien,

relevanta forskningsetiska överväganden har gjorts.
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6 Teoretisk utgångspunkt
I detta kapitel beskrivs den teoretiska utgångspunkt som har använts i uppsatsen. Det är det

empiriska materialet som väglett mig till valet av teorin och motiveringen till detta beskrivs

mer ingående under nästa avdelningsrubrik. Sedan följs det i kapitlet en presentation av teorin

och de relevanta begrepp som har använts i uppsatsen för att göra det empiriska materialet

begripligt.

6.1 Varför Habermas?

En teori kan enligt Svensson (2015) ses som ett verktyg för att förstå och förklara det

insamlade empiriska materialet och att lyfta fram vissa aspekter av det som studerats. En

teoretisk utgångspunkt som jag bedömer vara relevant utifrån empirin är Habermas (1996)

teori om det kommunikativa handlandet som jag anser kan bidra med ett analytiskt djup i

resultat- och analysdelen. Teorin omfattar två olika logiker som framkommit i intervjuerna,

nämligen begreppen om livs- och systemvärlden som jag kommer att närmare beskriva nedan.

Dessa två olika logiker bidrar med att göra det empiriska materialet begripligt.

Kritik har riktats mot Habermas teori, vilket Habermas (1996) är medveten om och

bemöter i sin bok vilket också beskrivs av Månson (2007). Bland annat har kritik riktats mot

att teorin är bred, men Habermas (1996) påpekar själv omfånget i teorin och är negativ till att

teorin ska särskiljas mellan en samhällelig del och en filosofisk- och språklig del. Habermas

teori anses ofta vara omfattande och komplex, vilket jag kan hålla med om. Min avsikt har

inte heller varit att använda hela teorin utan att redogöra för de delar som är relevanta för

uppsatsens syfte och frågeställningar. Utöver Habermas (1996) som given primärkälla, har

även Månson (2007) och Blom (1994) använts då dessa källor kan bidra med ett förtydligande

om teorin och en tolkning om hur den kan användas i det sociala arbetet.

6.2 Habermas teori om kommunikativt handlande

Habermas (1996) teori om det kommunikativa handlandet har enligt Månson (2007) haft en

betydande inverkan på den samhällsvetenskapliga forskningen. Med hjälp av

kommunikationsteoretiska begrepp kan teorin ge en förståelse och förklaring av olika sociala

handlingar samtidigt som den kan kopplas med olika strukturer och logiker.
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Habermas utvecklade en teori om framväxten av det moderna samhället där

kommunikation i form av dialog och samtal mellan personer, språket och dess betydelse för

den sociala integrationen och handlingar mellan människor har en central roll. I teorin om det

kommunikativa handlandet återfinns enligt Habermas (1996) den kommunikativa

rationaliteten som finns i alla människors språk och som kan bidra till en förståelse hur

människor kan nå samförstånd samt gemensamma värderingar och normer. Det

kommunikativa handlandet med det kommunikativa rationella samtalet ses av Habermas

(1996) som en demokratisk potential i det moderna samhället. Teorin om det kommunikativa

handlandet omfattar samtalets möjligheter som ses som en grund för ett ömsesidigt utbyte

mellan individer.

Den kommunikativa rationaliteten hotas samtidigt av den instrumentella rationaliteten, som

handlar om framväxten av marknaden och staten och dess ökande dominans i det moderna

samhället. Habermas (1996) utvecklade begreppen system- och livsvärld som kan anses vara

en av de mer centrala idéerna i teorin om det kommunikativa handlandet.

6.2.1 Livsvärlden och systemvärlden
Habermas (1996) menar att det finns två olika sfärer, eller logiker, av verkligheten:

livsvärlden och systemvärlden som människor kontinuerligt växlar mellan. Sfärerna integreras

och återskapas i samhället utifrån olika mekanismer. Inom livsvärlden anses människan vara

delaktig i samhällets reproduktion. Livsvärlden utgörs av den sfär där den kommunikativa

processen äger rum och där det råder en kommunikativ rationalitet där människors handlingar

koordineras med hjälp av språk, samtal och relationer. Det är i livsvärlden som människor har

sina icke villkorade sociala relationer och interaktioner med andra, till exempel samspelet

med familj och vänner och som förekommer i ett socialt rum som exempelvis hemmet och

föreningslivet. Livsvärlden är således unik för varje individ och de erfarenheter som individen

har i livsvärlden utgör en bakgrundskunskap som för individen också är självklar. Moral,

personlig identitet och sociala normer är sammanlänkade och skapas i interaktion i

livsvärlden. Genom en språklig kommunikation kan en ömsesidig förståelse nås. Det är också

genom kommunikationen som nya kunskaper och insikter för individen skapas.

Systemvärlden har sitt ursprung ur livsvärlden och avser de mer anonyma och

affärsmässiga relationer som bland annat återfinns inom myndigheter. Människors

kommunikation speglas av villkorade insatser och relationer. Inom systemvärlden strävar

också människor främst efter vissa bestämda mål, så kallade måluppnående handlingar, och

faktorer som kontroll och bedömningar blir därför viktiga beståndsdelar. Människors
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handlande styrs enligt Habermas (1996) genom den instrumentella rationaliteten med hjälp av

politiska och ekonomiska styrmedel. Det är också genom denna rationalitet som samhället

reproduceras inom systemvärlden.

Hemtjänsten är en del av den offentliga sektorn i vårt välfärdssamhälle. I denna kontext ses

denna kommunala omsorgsverksamhet som en institution och återfinns inom systemvärlden.

Hemtjänsten formas bland annat av kommunens krav på ekonomisk aktivitet och effektivitet,

strävan efter bestämda mål och villkorade insatser. Exempel på de måluppnående handlingar

som är en aspekt av systemvärlden är antal besök hos de äldre som personalen ska göra per

dag och antalet insatser som ska göras. Det är inom denna livsvärld som personal arbetar, som

också har sina normer, moral och erfarenheter från sin egen livsvärld.

Dessa två logiker, livsvärlden och systemvärlden, försöker få kontroll över varandra där

den kommunikativa rationaliteten respektive den instrumentella rationaliteten används mot

varandra. Den kommunikativa rationaliteten beskrivs av Habermas (1996) som inriktat på en

ömsesidig förståelse och finns i människors vardagliga samtal medan den instrumentella

rationaliteten är inriktat på att nå specifika mål på de mest effektiva sätten. Systemet har en

tendens att kolonisera livsvärlden vilket innebär att mänskliga handlingar som bygger på det

kommunikativa handlandet enligt Habermas (1996) verkar mer och mer inom systemet och på

dess villkor. Denna kolonisering leder i förlängningen till att livsvärldens sociala integration

och reproduktion hotas, vilket innebär att språk och relationer byts ut mot systemvärldens

styrmedel. Blom (1994) menar att koloniseringen av livsvärlden utifrån det sociala arbetet kan

bidra till att klienten/brukarens villkor och/eller erfarenheter inte tas i beaktande, men också

att fokus ligger på de ekonomiska faktorerna snarare än klientens behov.
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7 Resultat och analys
I detta avsnitt kommer det insamlade empiriska materialet från intervjuerna att analyseras

med hjälp av den valda teorin, Habermas begrepp om livs- och systemvärlden samt tidigare

forskning. Utifrån vad som framkommit i det empiriska materialet följer dispositionen i

avsnittet två huvudsakliga teman: upptäckt av äldre kvinnors våldsutsatthet som kopplas till

den första forskningsfrågan och personalens agerande på våldsutsatthet som är tänkt att

besvara den andra forskningsfrågan. I den andra forskningsfrågan låg fokus på distinktionen

mellan kunskap, utbildning och rutiner på arbetsplatsen men det empiriska materialet visade

dock att denna distinktion inte kan upprätthållas, varpå dessa avsnittsrubriker återfinns under

det andra temat.

7.1 Tema 1: Upptäckt av äldre kvinnors våldsutsatthet

Det framkommer i det empiriska materialet att majoriteten av respondenterna anser att våld

mot äldre kvinnor i allmänhet är vanligt eller “ganska” vanligt förekommande. Däremot

beskrivs våld mot de äldre kvinnor som respondenterna kommer i kontakt med som sällsynt

och oftast svårt att upptäcka. Respondenterna kan i intervjuerna berätta om någon enstaka

händelse där de i arbetet har upptäckt att en partner utövar, eller misstänks utöva, någon form

av våld mot sin äldre kvinnliga partner. Våldet sker enligt empirin främst av någon annan

våldsutövare än kvinnans partner. Detta styrks också av internationell forskning av Desmarais

och Reeves (2007) och Buchbinder och Winterstein (2003) som menar att fokus främst

hamnar på andra våldsutövare än kvinnans partner.

Att våld mot äldre kvinnor som utövas av deras manliga partner i det egna hemmet är svårt

för hemtjänstpersonalen att upptäcka beskrivs i empirin ur flera olika perspektiv. Under det

första temat kommer därför dessa begränsningar, svårigheter och förutsättningar för upptäckt

att kategoriseras under respektive rubrik: otydlig definition av begreppet våld, normalisering

och legitimering av våldet, att (inte) fråga om våld samt äldre talar inte (?) om sin

våldsutsatthet.

7.1.1 Otydlig definition av begreppet våld
För att kunna upptäcka olika former av våld som äldre kvinnor kan utsättas för, är det av vikt

att veta hur hemtjänstpersonalen definierar begreppet våld varpå respondenterna ombads
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klargöra sin egen definition i inledningen av intervjuerna. Av det empiriska materialet går det

att uttyda att definitionen på våld hos äldre personer är något oklar och diffus. Våldet beskrivs

i empirin som subjektivt och upplevs olika av respondenterna, vilket också gör det svårt att

veta hur de ska först upptäcka våldet men också agera. Samtliga respondenter innefattar dock

fysiskt (slag) och psykiskt våld (nedvärderande och kränkande ord) i sina definitioner och

anser också att dessa två former av våld är de mest förekommande hos de äldre som de arbetar

hos. Att tonvikten läggs på det psykiska våldet är tydligt i empirin:

Jag tycker nog nästan att den psykiska är värre [...] det finns ju äldre som är

fruktansvärda mot varandra [...] Jag har sett människor som blir väldigt

nedtryckta och man blir kuvad och man tror att det är helt okej i det som

händer. (Ip1)

[...] ett blåmärke försvinner men vissa ord stannar ju för livet. (Ip4)

Det framträder i empirin en uppfattning om att det psykiska våldet är vanligare bland äldre par

då den fysiska styrkan för att kunna utöva fysiskt våld inte längre finns hos partnern. Detta

överensstämmer med studien av Zink et al. (2006) där det framkom att det fysiska våldet

minskade med åldern, men att det psykiska våldet fortsatte att utövas och ibland även ökade

med tiden.

Man hör ju bara hur någon tilltalar nån [...] du idiotförklarar ju inte en

människa när jag som personal kommer om man behandlar någon med så

dålig respekt och förklarar för henne till exempel hur dålig hon är hon kan

ingenting hon gör ingenting hon vet ingenting [...] maten smakar skit du är

jättedålig [...] såna grejer kan man ju höra [...] det är inte direkt att man har

sett någon ge någon en snyting men dom kan ju dra i varandra [...] dom slåss

ju inte på det viset men dom kan dra eller putta och säga fan flytta på dig

eller är irriterade så det märker man ju. (Ip3)

I citatet ovan uttrycks både psykiskt och fysiskt våld då de äldre beskrivs dra i eller putta på

varandra. Hur respondenterna definierar begreppet våld i nära relation kan bidra till deras

beskrivningar om vilket våld som använts. Otillräcklig kunskap om vilka former av våld som

existerar kan vara en bidragande faktor till att personalen ser, eller väljer att se, vissa tecken

på våldsutsatthet men inte andra tecken. Det kan också vara så att personalen anser att det

fysiska våldet inte har så stor betydelse eftersom det utövas från båda personerna. Det finns
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också ett antagande att den sämre hälsan hos mannen påverkar styrkan och därmed blir

konsekvenserna av det fysiska våldet mindre, vilket kan illustreras i följande citat:

[...] och då märker man lite grann också att de som har varit utsatta innan kan

gå undan för den andra kan inte komma efter. (Ip2)

Utifrån avsaknad av tillräcklig kunskap om äldre kvinnors våldsutsatthet och vilka former av

våld som finns, ges också utrymme till eget tyckande hos personalen som baseras på deras

egna känslor och erfarenheter. Tyckandet framträder i empirin om frågan om våldsutsatthet

överhuvudtaget ställs, när frågan i så fall ställs och vad som sker efteråt. Det beskrivs tydligt i

empirin att respondenterna hanterar detta på olika sätt där de beskriver allt från att informera

relevanta aktörer (Ip4) till att ge kvinnan avlastning och ett socialt sammanhang (Ip2). Att

upptäcka, och ingripa, ska göras utifrån lagar, gällande tydliga rutiner och erforderlig kunskap

på arbetsplatsen och det är systemet, i detta fall arbetsplatsen inom den kommunala

hemtjänsten, som ska erhålla dessa. Om personalen saknar dessa riktlinjer och kunskaper

utelämnas de till sina egna tolkningar som är förankrade i sina egna erfarenheter och känslor.

Detta i sin tur leder till olika spekulativa bedömningar och som också kan leda till ett

icke-handlande. Teoretiskt kan detta begripliggöras genom att systemet koloniserar

livsvärlden genom att utifrån brist på riktlinjer och rutiner lämna individen själv till sin

bedömning om att upptäcka och uppmärksamma våld hos äldre kvinnor.

De andra formerna av våld som förekommer anses svårare att upptäcka. Två av

respondenterna (Ip2, Ip3) beskriver en bredare definition av våld där de även inkluderar andra

former som sexuellt våld och försummelse.

[...] blåmärken kan man se ja men det finns mycket som inte ger blåmärken

[...] ser vi kroppen [...] vi inte vet vad vi ska titta efter...speciellt om det är

någon som är sexuellt utsatt även om vi sköter och tvättar så ser ju inte jag

det. (Ip2)

Citatet exemplifierar svårigheten med att upptäcka det sexuella våldet, som kan vara svårt att

identifiera då det inte syns på samma sätt som till exempel det fysiska våldet och det kan

också upplevas särskilt känsligt att prata om för både den äldre och personalen. Försummelse

och andra former av våld riskerar därför att osynliggöras och undgå upptäckt av personalen.

Att alla former av våld kan förekomma i även äldres relationer beskrivs i tidigare forskning,

se till exempel Zink et al. (2006) och det är därför viktigt att personalen har kunskap om våld

mot äldre. En otydlig definition av begreppet våld kan utifrån empirin bidra till att
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våldsutsattheten hos äldre kvinnor är svår för personalen att upptäcka. En avsaknad av

medvetenhet och kunskap om våldsutsatta äldre kvinnor hos personalen gör också att en tidig

upptäcks försvåras enligt Campbell Reay och Browne (2001).

Hemtjänsten illustrerar i uppsatsen systemvärlden där personalens handlande styrs av

effektivitet och mål och av mer instrumentella relationer. Detta kommer fram genom

respondenternas utsagor som lägger tyngdpunkten på sitt uppdrag vilket är att tillföra eller

hjälpa den äldre med det som behövs för att kunna uppnå en god livskvalitet. Detta synsätt

beskrivs också av Gunnarsson (2008) som menar att fokus inom den svenska äldreomsorgen

är den äldres nuvarande situation och deras omfattande vård- och omsorgsbehov. Det ligger

inte i personalens fokus att upptäcka en eventuell våldsutsatthet, vilket kan illustreras genom

en utsaga från en av respondenterna (Ip2):

[...] eftersom man inte jobbar med det så kanske man inte ser signalerna

heller. För det är inte det första vi tänker på. Vi ser ju sjukdom, behov och att

vi ska stötta och hjälpa. Vi ser inte det andra i första läget. Sen ska vi ju se

över helheten också men det är ju inte där vårt fokus ligger.

Två av respondenterna (Ip3, Ip4) lyfter fram vikten av sina egna erfarenheter av våld i nära

relation för att kunna upptäcka och agera. Att våldet beskrivs som subjektivt kan därför förstås

utifrån personalens egna livsvärldar där egna erfarenheter inom våld, både i arbetet och privat,

har en inverkan på hur de definierar begreppet våld och hur de upptäcker våldsutsattheten. Det

framkommer också tydligt och återkommande i empirin att det är upp till personalen att göra

sin egen subjektiva bedömning när det kommer till att upptäcka våldsutsatthet hos äldre

kvinnor. Medan en respondent (Ip4) frågar kvinnan på ett mer aktivt sätt, beskriver en annan

respondent (Ip2) att hon inte aktivt letar efter tecken på våldsutsatthet utan snarare avvaktar på

att kvinnan självmant ska berätta. Att det ser så olika ut beror på att systemvärlden varken

reglerar eller ge riktlinjer och rutiner till personalen utan lämnar dem för att göra sin egen

subjektiva bedömning baserat på egna erfarenheter och åsikter.

7.1.2 Normalisering och legitimering av våldet
Empirin visar att majoriteten av respondenterna (Ip1, Ip2, Ip3) också skiljer på våldet som

antingen medvetet eller omedvetet där det sistnämnda också ses som mer legitimt våld än det

som sker genom en medveten handling. De anser att våld hos äldre par främst utövas av en

partner med någon form av missbruk eller en demenssjukdom. Våldet ses som en omedveten

handling av våldsutövaren som därmed inte heller kan beskyllas för sitt agerande:
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[...] att någon är aggressiv eller att den slår eller någonting då har nog varit

för att den är sjuk [...] Och där är det ju att personen inte är sig själv [...]

(Ip2)

Att personer med demenssjukdom löper större risk att själva bli utsatta för någon form av våld

men också att utsätta någon annan för våld vilket är konstaterat av till exempel Socialstyrelsen

(2016) och Kristensen och Risbeck (2004). En respondent (Ip2) menar att när

demenssjukdomen är i det skede att personen inte längre kan bo kvar i sitt eget boende,

upphör också våldet. Är orsaken till våldet istället missbruk hos våldsutövaren framkommer

det i empirin att hemtjänsten kopplas in i ett så pass sent skede att våldet då har upphört

eftersom våldsutövaren inte kan utöva våldet utan snarare befinner sig i en beroendeställning

gentemot den våldsutsatta partnern. Missbruk och demenssjukdom ses därmed som både

orsaken till våldet men också till att våldet har upphört. Våldet riskerar därför att normaliseras

och legitimeras. I empirin framkommer att majoriteten av personalen (Ip2, Ip3, Ip4) har egna

erfarenheter och upplevelse av våld i nära relation och menar att detta kan hjälpa dem att

upptäcka en våldsutsatthet. Dessa erfarenheter och upplevelser i sin livsvärld blir därför en

bakgrundskunskap där de själva avgör vilket våld som är mer godtagbart än något annat

snarare än systemvärldens logik som vägleds av professionell kunskap samt lagar och regler

om vad som ska göras.

Skillnaden mellan en medvetenhet eller omedvetenhet vid utövandet av våldet återkommer

vid flera tillfällen i empirin och en respondent (Ip1) förklarar varför våldet hos äldre par är

svårupptäckt om det inte beror på missbruk eller demenssjukdom:

[...] om båda parterna är klara så är det nog jättesvårt för jag tror både hon

och han döljer det i så fall [...] men är det dementa är det kanske lättare att

upptäcka [...] en dement det är ju inte bara mot frun utan då är det ju mot

alla [...] personal också [...]

Av svaren som respondenterna lämnar och i citatet ovan, går det att utläsa att våld som utövas

av en person med någon form av sjukdom som gör honom utåtagerande där våldet även

utövas mot personalen, upplevs som enklast att upptäcka i arbetet.

7.1.3 Att (inte) fråga om våld
I det empiriska materialet framkommer att personalen frågar om våld vid misstanke eller om

de ser synliga tecken på kvinnans kropp till exempel i form av ett sår eller blåmärke, men att
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detta samtidigt inte automatiskt behöver innebära en våldsutsatthet. Om förklaringen har en

naturlig orsak enligt kvinnan godtas denna förklaring utan vidare frågor, men om mannen

däremot har uppvisat någon form av aggressivitet tas kvinnan åt sidan och brukar enligt

respondenterna då berätta om sin våldsutsatthet. Att vissa tecken kan förklaras med

exempelvis fallolycka beskrivs av Skjørtens (2009) som också menar att detta då inte utreds

vidare, vilket generellt stämmer in på empirin. Om det är våld som uppkommer av sjukdom

hos våldsutövaren förklarar respondenterna (Ip1, Ip2, Ip3) för kvinnan att våldet beror på

sjukdomen och inte kvinnans agerande, vilket leder till att våldet normaliseras. Detta kan

begripliggöras genom att personalen agerar utifrån deras egna normer och värderingar utifrån

sin livsvärld, trots att personalen ska främst styras av systemets regler och normer som

framställs av lagstiftning och riktlinjer på arbetsplatsen som dock har brister i detta avseende.

Personalen utelämnas därmed till livsvärldens logik där den egna bedömningen ligger till

grund för om frågan om våld ska ställas eller inte. Rutiner kring tillvägagångssätt vid frågan

om våld skulle enligt respondenterna hjälpa till att upprätthålla systemvärldens logik för

personalen.

[...] om (hon) känner trygghet och tillit då kan det komma fram. Annars

inget specifikt vi frågar eller har lärt oss att titta efter [...] (Ip2)

Andra tecken på våldsutsatthet beskrivs som svåra att upptäcka och förklaras med att

personalen inte har tillräcklig kunskap om detta vilket exemplifieras i citatet ovan. Vissa

aspekter regleras inom systemvärlden såsom tidsaspekten och det är livsvärlden som får träda

in när systemvärlden inte reglerar. Det är livsvärlden som avgör om personalen ingriper

genom att exempelvis säga till personen som pratar på ett nedlåtande sätt till sin partner, eller

en icke-hantering där respondenten väljer att inte göra något alls genom att överhuvudtaget

inte ställa frågan om eventuell våldsutsatthet.

Forskningen belyser dock betydelsen av att personal får kunskap om olika tecken och

signaler eftersom det är en viktig del i upptäckten av våldsutsatthet, se till exempel Gibson

och Qualls (2012). Att fråga om våld på ett mer systematiskt sätt görs inte på arbetsplatsen

och det råder också en osäkerhet kring tillvägagångssättet och hanteringen därefter.

Och sedan vet jag inte heller vad vi får göra och inte göra. [...] Så det är

mycket så här: skulle jag fråga ja, men slår din man eller så [...] ja, det gör

han. Okej, vad gör jag med den här informationen? [...] Eller om hon säger det

men hon vill inte att jag ska berätta för någon. Ska jag behålla det för mig

själv ändå? Eller ska jag [...] ta det vidare eller [...] Det är ju det här
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förtroendet som hon kanske förlorar om jag pratar vidare om detta. Eller om

hon vill att jag ska göra någonting, vad gör jag då? (Ip4)

Citatet ovan belyser att personalen inte vet hur de ska fråga och agera, vilket leder till en

passivitet. Ett eget tyckande och egna erfarenheter utifrån sin egen livsvärld gör att personalen

själva väljer när och om de ska fråga om våld trots att det inom systemet borde finnas rutiner

för detta. När systemvärlden inte erbjuder en lösning i form av tydliga rutiner, riktlinjer och

vägledning använder personalen istället livsvärldens logik. Hur denna logik ser ut beror på

deras respektive livsvärld. Ibland leder inte livsvärldens logik till något konkret eftersom det

som kan göras såsom att göra en anmälan eller ett ingripande, görs utifrån systemvärldens

logik som visar sig ge bristfälliga verktyg för att personalen ska kunna göra något

överhuvudtaget.

I empirin framhåller respondenterna vikten av relationsskapande, vilket förutsätter ett

organisatoriskt handlingsutrymme där personalen får tid och möjlighet till detta. Betydelsen

av kontinuitet av personal och regelbundna besök av hemtjänsten framhålls som viktiga för att

skapa en etablerad och god relation och därigenom möjliggöra upptäckt av våld i hemmet.

Dessa organisatoriska förutsättningar och rutiner innefattas i systemvärldens logik, förutsatt

att de existerar och är implementerade i verksamheten.

Kommunikation ska enligt Habermas (1996) bygga på samförstånd, vilket respondenternas

utsagor om tillit syftar på. Trygghet och tillit är också viktiga faktorer som styrks genom

tidigare forskning, se till exempel Hoban och Kearney (2000). Genom tilliten och tryggheten

som kvinnan upplever i samtalet med personalen kan en ömsesidig förståelse skapas samtidigt

som den mänskliga relationen upprätthålls av kommunikationen. Begrepp som

självbestämmande, integritet och den äldres rätt till ett privatliv inom livsvärldens logik

framkommer också i empirin som en förklaring till dels varför inte kvinnan berättar om sin

situation och dels varför frågan ibland inte ställdes överhuvudtaget. Personalen kan genom sitt

arbete bli en stor del av den äldres livsvärld men ytterst blir ändå arbetsuppgifterna ett

samhälleligt ingripande i den äldres liv. Personalen kan här uppleva att de inom systemets

logik inte har rätt att värdera den äldres egna val i den egna livsvärlden.

Sedan vet inte personalen hur mycket man kan blanda sig i heller. Och vi är

där bara för att städa kan man säga, om man ser något avvikande, hur mycket

kan vi lägga oss i eller så. (Ip4)
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Ovanstående citat kan begripliggöras i att personalen ska ha god kunskap om våldsutsatthet

och vara effektiva i sitt dagliga arbete. Inom systemets logik får de dock inte någon

vägledning om vad de ska göra och hur de ska gå tillväga i olika situationer när det kommer

till våld i nära relation. Personalen ska arbeta utifrån gällande lagstiftning, regler och rutiner

på arbetsplatsen, men när det avser våldsutsatthet hos de äldre som de arbetar hos upplevs

personalen utelämnade och får famla själva i mörkret. Personalen får istället förlita sig på sin

subjektivitet och erfarenheter som finns inom den egna livsvärlden utifrån brist på tydlighet

inom systemvärlden. Livsvärldens logik kan därmed se olika ut mellan respondenterna där en

(Ip1) hänvisar till sitt sunda förnuft om en sådan situation skulle uppstå medan en annan (Ip4)

pekar på svårigheten med att veta vad hon ska göra.

Tidsbristen var återkommande i empirin och sågs som en försvårande faktor för att

upptäcka förekomsten av våld. Personalen upplever sig inte varken ha tid eller möjlighet, så

som man skulle göra om man befann sig inom livsvärlden, med att skapa en relation och fråga

om våldsutsatthet eftersom hemtjänsten består av tidsbegränsade insatser som därmed faller

inom systemets logik. Interaktionen sker därmed i hemtjänstens värld inom ramen för

måluppnående handlingar, det vill säga att personalen har en viss tid på sig att utföra de

insatser som de är ålagda att göra, vilket gör att relationen som grundar sig i den

instrumentella rationaliteten, är av mer saklig karaktär. Därför är personalens fokus på att göra

de insatser som ska göras enligt biståndsbeslut snarare än att lägga sig i. Det framkommer

dock strategier som kan inrymmas inom systemvärldens måluppnående handlingar. En

respondent (Ip4) beskrev att genom att utöka hemtjänstinsatserna i hemmet kunde personalen

få en ökad insyn och kontakt med den våldsutsatta kvinnan.

I intervjuerna framkom funderingar kring hemtjänstens uppdrag, egna värderingar och

professionalitet och gränsdragningar mellan dessa. Personalen inom hemtjänsten ska

verkställa insatser och uppnå vissa bestämda mål som inryms i systemvärlden samtidigt som

de ska ha en yrkesroll som hjälpare som dock varken har kunskap om eller tid för gällande

våld i nära relationer. Personalen ska, förutom att göra de insatser som de är ålagda att göra på

en viss tid inom systemvärldens logik, även kunna se vad som sker hos många olika brukare,

återkoppla till biståndshandläggare vid den äldres behov av utökat stöd och skapa en relation

gentemot den äldre. Att sköta ett sådant i mångt och mycket komplext arbete förutsätter både

erfarenhet och kunskap, särskilt eftersom de kan upplevas göra ett intrång i den privata sfären

som hemmet anses vara. Dessa varierande och komplexa arbetsuppgifter kan tolkas på olika

sätt och ger utrymme till personliga åsikter och värderingar vilka inryms i personalens

respektive livsvärld. Samtidigt ska systemet och dess organisering och lagstiftning vara den
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dominerande logiken på arbetsplatsen. Om upptäckten av våld, enligt respondenterna, inte

innefattas i deras uppdrag som hemtjänstpersonal, ingår våldet inte heller i deras systemvärld,

vilket leder till att personalen inte uppmärksammar eller upptäcker våldet.

Vi är där för att göra en insats och så. [...] när vi tyckt att det inte står riktigt

rätt till är det inte alltid vi har kunskapen om jaha ska vi göra något åt det, kan

vi göra något åt det [...] kan vi verkligen påpeka och göra något åt det här. Så

det är väl både lite och lite från situation till situation. Vi ska ju kunna så

mycket. (Ip2)

Att frågan om våld då inte ställs eller prioriteras i mån av tid utifrån respondentens livsvärld,

blir då en naturlig följd utifrån systemvärldens logik. Däremot kan personalen inom

livsvärldens logik ställa frågan men blir då utifrån egna erfarenheter eller tyckande. Empirin

visar även att personalen snabbare ger upp med att upprepa frågan om inte, det i deras ögon

korrekta svaret ges, det vill säga att kvinnan berättar att hon utsatts för våld.

[...] Så att man ger upp lite snabbare också tror jag. När det gäller äldre. [...]

hade hon varit yngre och så så hade hon sagt jag vill inte prata om det [...] jag

tror inte man hade släppt det lika lätt. [...] Utan man hade något gjort något

mer. [...] Än att när hon säger tänker man okej, då får det vara så. (Ip4)

I citatet ovan uttrycks en uppfattning om att det inte är någon idé att fortsätta fråga. Det kan

också vara en uppfattning om att den äldre kvinnan åtminstone delvis får skylla sig själv över

att inte lämnat relationen på så många år, eller att eftersom kvinnan ändå stått ut så många år

så kan hon ändå stå ut några år till. Om personalen i sin systemvärld inte har tydliga rutiner

och riktlinjer kring äldres våldsutsatthet är det risk att även personalen ger upp med att fråga i

väntan på att våldet vid någon tidpunkt ska upphöra:

Man nästan ger upp om dem. De är ju gamla [...] Att det är liksom [...] har de

ändå levt med det i 60 år och börjar bli gamla och skruttiga [...] någon kanske

vill flytta till boende snart och då slipper hon det, sedan är det bra liksom.

(Ip4)

7.1.4 Äldre talar inte (?) om sin våldsutsatthet
Det empiriska materialet påvisar också en generell uppfattning om att äldre kvinnor inte

självmant berättar för hemtjänstpersonalen om de blir utsatta för våld i sitt hem av sin partner.
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Detta kan leda till en allmän förutsättning hos personalen om att kvinnorna inte heller vill

berätta samtidigt som det kan finnas en osäkerhet hos personalen om hur de ska fråga och

hantera svaret, vilket leder till att personalen väljer att helt enkelt inte ställa frågan till den

äldre kvinnan.

Och jag tror det flesta av oss vet att vid den…alltså vid den åldern pratar

man inte om det. [...] Eller så. Då går man inte in på det också. (Ip4)

Citatet ovan tydliggör livsvärldens kollision med systemvärlden. Citatet visar att

respondenterna bär på en medvetenhet inom den egna livsvärldens logik att de borde fråga

men vet inte hur de ska hantera svaret. Eftersom de utgår från arbetsplatsens och systemets

logik frågar de inte heller eftersom frågan och hantering av svaret inte innefattas i den

logiken. Empirin påvisar flera olika förklaringar till varför äldre kvinnor inte berättar om sin

våldsutsatthet, till exempel att det är en generationsfråga eller att kvinnan bortförklarar våldet.

Detta styrks också i tidigare forskning, se bland andra Erlingsson, Saveman och Berg (2005).

Kommer det en gammal dam och hon har en blåklocka så säger ju hon att hon har

ramlat. Hon säger ju inte att min gubbe har sopat till mig med käppen direkt [...] det

pratas inte om såna saker i de äldres generationer. (Ip3)

Citatet ovan belyser exempel på hur våld kan vara normaliserat hos äldre kvinnor och även

hur avsaknaden av olika referensramar kan bidra till denna normalisering. Även personalens

frustration över normaliseringen lyftes fram i empirin.

[...] hon har typ...inte sett felet i det. [...] Och hon bara tyckte att för henne var det

normalt. Det var typ...det är klart att hon blev sur på honom, men det var inte mer än

det. [...] Jag blir ju också lite så här [...] alltså, ge mig mer reaktioner [...] För jag blir

lite mer arg än vad hon blev. (Ip4)

Vikten av att ge information till äldre kvinnor om våld i nära relation lyftes i empirin för att ge

ökade möjligheter till att kvinnan kan berätta om sin situation för personalen:

Så jag tror när de väl lär sig det, möjligheterna, tror jag de har modet nog att

säga nu lämnar jag. (Ip4)

Att ge information på ett naturligt sätt, i detta fall genom den pärm som alla brukare inom

hemtjänsten erhåller vid första besöket, är en god idé att upptäcka och hjälpa våldsutsatta

äldre kvinnor. Socialtjänsten har också ett särskilt ansvar för våldsutsatta personer genom
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lagstiftningen som ingår i systemvärlden, men också att äldre personer ska få leva ett värdigt

liv, känna välbefinnande och leva och bo under trygga förhållanden.

7.2 Tema 2: Personalens agerande på våldsutsatthet

Det empiriska materialet påvisar de organisatoriska förutsättningar som behövs för att

upptäcka och agera vid kännedom om våldsutsatthet hos en äldre kvinna, men också de brister

som finns i verksamheten. Det råder viss obalans mellan tema 1 och 2 där det sistnämnda får

mindre utrymme i resultat- och analysdelen. I det första temat berörs andra aspekter, medan

det i tema 2 fokuserar på själva agerandet. Gällande agerandet då kunskap, vägledning och

reglering framkommer inte detta tydligt i empirin varpå det mest väsentliga lyfts i tema 2. En

organisatorisk förutsättning som påtalas i empirin är intern och extern samverkan, där vikten

av detta har konstaterats i tidigare forskning av bland annat Enander (2014). Personalen har

möjlighet att tillsammans med andra professionella, såsom chef, kollegor och sjuksköterskor

diskutera olika typer av våldsärenden, men också andra aktörer som till exempel personal

inom missbruksvården och psykiatrin vid behov. Vikten av en närvarande chef som kan agera

som en rådgivare samt ett kollegialt stöd lyfts fram som viktiga faktorer:

Vi stödjer varandra väldigt mycket [...] För att ibland vet man inte riktigt

vad man ska göra. [...] (Ip4)

7.2.1 Tydliga rutiner, eller?
Empirin visar att personalen lägger sin tilltro till att det finns tydliga rutiner på kommunens

intranät för vad de ska göra i en situation som innefattar våld mot den äldre. Hur dessa

fungerar i verkligheten upplevs osäkert. Ingen av respondenterna kan tydligt förklara hur

rutinerna ser ut då de inte har behövt använda de då det “aldrig varit så illa” (Ip3). Personalen

saknar tillräcklig kunskap om vad de ska göra i specifika situationer som innefattar våld eller

misstänkt våld, vilket gör att de följer sina egna känslor och erfarenheter och gör egna

tolkningar inom sin egen livsvärld. Utifrån det empiriska materialet saknas därmed beprövad

erfarenhet och vetenskaplig kunskap som inryms i systemvärlden. I det empiriska materialet

framkommer de olika tillvägagångssätten som personalen använder sig av när de misstänker

eller upptäcker förekomsten av våld. De använder sig av ett situationsbaserat förhållningssätt,

där de aktivt går in i diskussionen och bryter eller säger till våldsutövaren i den specifika

situationen:
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Man hör hur dom pratar eller så då säger man ju redan där men så säger man

väl inte och det var ju inte snällt [...] (Ip3)

En annan strategi eller förhållningssätt är att utöka hemtjänstinsatserna för att på så sätt kunna

skapa en relation som gör att kvinnan känner tillit och berättar om sin våldsutsatthet. I det

empiriska materialet framkommer hur olika respondenterna agerar när de får vetskap om våld.

En respondent (Ip1) uppger att hon får lita på sitt egna sunda förnuft som vägledning i den

specifika situationen, en annan (Ip4) tar kontakt med den äldres kontaktperson eller kontaktar

sin närmaste chef. Vissa (Ip2, Ip3) beskriver att de gör en orosanmälan till kommunen och

biståndshandläggaren eller en polisanmälan om våldet är allvarligt. Det framstod dock som

ovanligt att en orosanmälan, eller annan anmälan, gjordes.

[...] vi ska ju anmäla vi har ju lex maria och lex sarah och alla dom här lex.

Vi har orosanmälan som vi kan göra och det ska vi göra. När vi märker att

någon far illa så har vi den anmälningsplikten på oss att vi måste anmäla. Så

den rutinen har vi. (Ip2)

Citatet uttrycker ett sätt att tänka men som hanteras på ett helt annat sätt. Systemvärlden

koloniserar här livsvärlden genom att tillräcklig kunskap saknas samt utifrån en tidspress. I

agerandet gällande anmälan lämnas det sedan över till den enskilde som får ta ett eget beslut

baserat på dennes egna erfarenheter. Hemtjänstpersonalens ibland komplexa uppdrag är att

verkställa de beslut som tas av den kommunala biståndshandläggaren som, tillsammans med

hemtjänsten, representerar den myndighet som utgör systemvärlden där ekonomisk,

byråkratisk pch politisk makt styr. Personalen måste arbeta utifrån de lagar, regler och

riktlinjer som präglar systemet som de representerar. Det finns också olika

kommunikationsnivåer där systemvärlden bestämmer i vissa frågor medan det i andra frågor

beslutas av den våldsutsatta kvinnan i dennes livsvärld vilket kan leda till en krock mellan

dessa två världar. Att tydliggöra rutiner, riktlinjer och lagar om hur de olika frågorna ska

hanteras är viktigt för att kommunikationen mellan personal och de äldre ska fungera.

7.2.2 Vikten av tillräcklig kunskap
Det empiriska materialet påvisar att respondenternas egen kunskap och egna erfarenheter

inom livsvärlden är en viktig förutsättning för att kunna upptäcka och agera på våldsutsatthet.

Det framkommer att de respondenter (Ip2, Ip3) som anser sin kunskap som god har förvärvat

det tack vare eget intresse. Det egna intresset av att lära sig och erfarenheter från arbetet lyfts
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som viktiga faktorer för att få kunskap inom ämnet. Baserat på tidigare forskning, se till

exempel Gibson och Qualls (2012) och Campbell Reay och Browne (2001), är det viktigt att

personalen har kunskap om våld i nära relation för att kunna identifiera våldet mot äldre

kvinnor, men också för att kunna stötta och hjälpa kvinnorna. Personalen använder sig av sina

egna privata erfarenheter och utbildning istället för beprövad kunskap och erfarenhet. Detta

innebär också att personalen gör det till sin kunskap från livsvärlden, som inte heller behöver

vara rätt i lagens rätta mening.

Utbildningen kring ämnet på arbetsplatsen anses vara bristfällig, men vikten av en sådan

lyfts fram i empirin, även i ett förebyggande syfte:

Man ska ju inte behöva [...] alltså vänta tills det händer för att lära sig. Utan

man ska ju kunna veta okej nu hände det, nu gör jag det här. [...] veta exakt

hur man gör liksom om någon skulle ramla och svimma, vi vet exakt vad vi ska

göra. Men om vi skulle se det här så skulle vi inte veta. Vi hade gått därifrån och

sedan börjat fråga och lära oss. Istället för att redan vara förberedda. Och veta

vad man gör. (Ip4)

Bristen på utbildning förklaras med brist på ekonomiska eller personella resurser och/eller

prioriteringar:

Vi har ju så lite just våld [...] på dom gamla [...] det finns mycket annat andra

grejer som är viktigare [...] sen är alla delar lika viktiga men [...] det är sån

liten del dom med utav våld [...] gentemot andra problem som de har. (Ip3)

Resurser och prioriteringar finns inom systemvärlden där olika maktmedel styr. Om

personalen eller andra tjänstemän inom verksamheten inte uppmärksammar våldsutsattheten

hos äldre kvinnor, kommer inte heller det bli ett prioriterat område. Utifrån empirin går det att

utläsa att personalen lyfter situationer som innefattar någon form av våld eller misstänkt våld

med andra i personalgruppen eller inom olika samverkansformer, men att det sällan sker. Brist

på resurser, nedprioritering och avsaknad av tillräcklig kunskap inom systemvärlden kan

förklaras med brist på medvetenhet om det problem som våld i nära relation är. En respondent

(Ip2) uttrycker att de får fler yngre personer som tar del av hemtjänstinsatser vilket gör att de

behöver veta “vad som finns ute i samhället”. Citatet uttrycker en negativ stereotypisk

uppfattning inom den egna livsvärlden om att våldet bland äldre personer klingar av på grund

av åldern och sviktande hälsa, men behöver prioriteras för de yngres skull.
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8 Avslutande diskussion
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur personal inom den kommunala

hemtjänsten upptäcker att en äldre kvinna i ordinärt boende har blivit eller blir utsatt för våld

av sin partner samt hur personalen agerar utifrån denna upptäckt. Jag utgick i studien från två

frågeställningar: hur hemtjänstpersonalen upptäcker att en äldre kvinna utsätts eller har utsatts

för någon form av våld av sin partner i ordinärt boende samt hur personalen agerar vid

misstanken av våld utifrån sin kunskap, utbildning samt rutiner på arbetsplatsen. I enlighet

med metodkapitlet har insamlingen av empirin skett genom kvalitativa intervjuer med

personal som arbetar inom den kommunala hemtjänsten.

Avsikten med studien har varit att ge en ökad förståelse för hur personalen kan upptäcka

våldsutsatta äldre kvinnor. Våld i nära relation är ett omfattande samhällsproblem som saknar

ålder. För vissa kan det dock vara svårt att associera äldre människor med våld, vilket kan ha

gjort att gruppen av äldre kvinnor, som även inkluderas i begreppet särskilt utsatta grupper,

tidigare fått mindre uppmärksamhet än andra grupper. Forskningen och därmed kunskapen

om våldsutsatthet hos äldre kvinnor är begränsad trots att det finns många riskfaktorer och där

våldet kan ge allvarliga konsekvenser för både individen och samhället.

Det empiriska materialet visar att respondenternas definition på våld är diffus, subjektiv

och kan leda till ett osynliggörande av vissa våldsformer. Våld mot äldre kvinnor är vanligt

förekommande men inte på respondenternas arbetsplats vilket kan förklaras utifrån brist på

tillräcklig kunskap hos personalen. Det våld, som enligt respondenterna endast förekommer i

en liten utsträckning, förklaras utifrån ett alkohol- eller drogmissbruk eller en demenssjukdom

hos våldsutövaren, där det sistnämnda också leder till att respondenterna snarare legitimerar

våldet. När det kommer till att upptäcka en våldsutsatthet hos äldre kvinnor, för att knyta an

till den första frågan i studien, lämnas personalen att själva göra sin egen bedömning huruvida

de ska fråga eller ej och även hur de ska agera när de fått svaret. Detta beror på att

systemvärlden koloniserar livsvärlden genom att inte reglera och att bristen på riktlinjer och

rutiner lämnas individen själv till att göra sin bedömning. Frågan om våld ställs inte

regelbundet eller till alla kvinnor utan endast när personalen får en misstanke eller ser ett

tydligt tecken, helt ett fysiskt sådant, på att något inte står rätt till. Det finns också en

generationsbetingad uppfattning om att äldre inte berättar om sin våldsutsatthet, trots att

respondenterna själva i tidigare sammanhang uppgett att de äldre har berättat för dem.
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Hur personalen sedan agerar, utifrån studiens andra frågeställning, skiljer sig åt mellan

respondenterna och det är livsvärlden som avgör om och hur personalen ingriper. Rutiner

kring detta finns men hur de efterlevs är oklart eftersom de, enligt respondenterna, inte har

behövt användas eftersom omfattningen av våld hos de äldre är så pass liten. Det framkommer

också att personalen anser sig ha otillräcklig kunskap om området och att de istället använder

sig av sina egna privata erfarenheter och utbildning istället för beprövad kunskap och

erfarenhet. Om personalen saknar tillräckliga kunskaper utelämnas de till sina egna tolkningar

som är förankrade i sina egna erfarenheter och känslor som härrör från den egna livsvärlden,

vilket kan leda till spekulativa bedömningar och ett icke-handlande.

Det framträder tydligt utifrån det empiriska materialet att det krävs en ökad kunskap för att

personal som arbetar inom hemtjänst ska kunna upptäcka våld mot äldre kvinnor. Kunskap

om vilka former av våld som finns en betydande faktor för att kunna upptäcka våld, vilket

litteratur och tidigare forskning inom området väl påvisar. För om inte hemtjänstpersonalen

vet vad som räknas som våld - hur ska de veta vilka tecken som de ska titta efter? Hos en del

äldre personer kan förmågan att själv uppmärksamma andra på, och anmäla, en våldsutsatthet

vara försämrad. Det är därför viktigt att professionella kan se tecken på våld men också hur

man hanterar denna utsatthet. Hemtjänstpersonal är också de som på en mer regelbunden

basis träder in i den äldre kvinnans hem och privata sfär. Personalen som har intervjuats

lyssnar utifrån sin livsvärld på den äldre och tar del av informationen som ges och blir ett stöd

till kvinnan. När det gäller våld mot äldre ska det dock leda någonstans på ett konkret sätt och

äldre kvinnor ska kunna få den lagstadgade hjälpen och stödet som de har rätt till enligt

socialtjänstlagen (se till exempel kap. 5 §§ 4 och 11), vilket gör att systemvärldens logik

behöver träda in med sina rutiner och riktlinjer. Med tydliga rutiner som implementeras i

verksamheten och tillräcklig kunskap hos personalen går det att förebygga en upprepad

våldsutsatthet för dessa kvinnor samtidigt som individuella och samhälleliga konsekvenser

kan undvikas i den största mån det går. Att personalen har god kännedom om gällande rutiner

saknas tydligt på den aktuella arbetsplatsen då ett situationsbaserat förhållningssätt om när de

ska fråga om våld, hur de ska hantera svaret men också om frågan om våld överhuvudtaget

ska ställas, istället är vägledande. En otydlighet inom systemvärlden med riktlinjer, rutiner,

regler och lagar men också vägledning leder till en stor osäkerhet hos personalen. Enligt

respondenterna finns riktlinjer på arbetsplatsen men eftersom våldet förekommer i så liten

omfattning, är de inte heller särskilt bekanta med dessa. Det är därför av största vikt att

utbildning för personal som arbetar inom hemtjänst utformas för att de ska veta och känna

trygghet i att våga fråga och hur de ska hantera svaret. Det krävs också tydliga rutiner och
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ansvarsfördelning kring detta för att en god kvalitet, samverkan och stöd till personalen ska

kunna åstadkommas och implementeras.

Äldre kvinnors våldsutsatthet är ett viktigt område. Eftersom forskningen är begränsad och

relativt outforskat är det av vikt att fortsatta studier görs. Fortsatta studier skulle kunna rikta in

sig på exempelvis att undersöka andra faktorer såsom etnicitet eller socioekonomiska faktorer

som kan ge en känsla av en dubbel utsatthet. Att undersöka andra yrkesgrupper som kommer i

kontakt med äldre kvinnor och hur de arbetar med dessa frågor vore också en intressant

synvinkel.
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Bilaga 1. Informationsbrev

Informationsbrev - Vill du delta i en intervjustudie om äldre kvinnor som misstänks
eller har blivit utsatta för våld i nära relation?

Jag heter Elin Liljegren och studerar masterprogrammet i socialt arbete vid Lunds Universitet.
I utbildningen ingår att genomföra en studie, ett examensarbete på avancerad nivå.  Studien
kommer att genomföras med intervjuer. Intervjun kommer att beröra din
uppfattning/erfarenhet av äldre kvinnor som misstänks eller blir/blivit utsatta för våld i nära
relation av en partner. Intervjun beräknas ta  30-60 minuter, det är viktigt att intervjun sker i
ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och
skrivas ut i text.

Den information som Du lämnar i intervjun kommer att behandlas på ett säkert sätt och
förvaras inlåst så att ingen obehörig kan ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att
ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en
muntlig presentation till andra studerande samt till ansvarig examinator och handledare samt i
form av ett skriftligt examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det
att finnas i en databas vid Lunds Universitet. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer
att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av
examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare
motivering.

Jag/vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Om Du vill delta så kan du mejla eller
ringa mig (Elin) så bokar vi en tid för intervju som passar oss båda.

Ansvariga för studien är Elin Liljegren och handledare Alexandru Panican. Har Du frågor om
studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss.

Elin Liljegren Alexandru Panican
Student Universitetslektor
Mejladress Mejladress
Telefonnummer Telefonnummer
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Bilaga 2. Intervjuguide

Bakgrundsfakta
Kön

Födelseår

Utbildning

Tidigare arbetslivserfarenhet inom yrket

Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten

Aktuella arbetsuppgifter

Kunskap inom våld i nära relationer

Tema 1: Begreppet våld i nära relation
- Vad innebär begreppet våld i nära relation för dig?

- Vem drabbas av våld i nära relation?

- Vad tror du att våld i nära relation har för orsaker och konsekvenser?

- Tror du att det är vanligt förekommande att en äldre kvinna utsätts eller har blivit

utsatt för någon form av våld av sin partner? Varför/varför inte?

- Upplever du att det förs en allmän diskussion i samhället och/eller inom kommunal

hemtjänst om äldre kvinnor och deras våldsutsatthet? På vilket sätt? Varför/varför

inte?

Tema 2: Misstanke och/eller upptäckt av våld i nära relation
- Har du misstänkt, upptäckt, hört, sett eller på annat sätt identifierat något som du

definierar som våld i nära relation hos en brukare eller brukarens partner? Har du varit

med om det flera gånger?

- Om du inte har varit med om det själv - har du haft någon kollega som har varit med

om det och som berättat vad som hänt?

- Hur upptäckte du det eller vad var det som gjorde att du misstänkte att den äldre

kvinnan blev utsatt för någon form av våld av sin partner? Vilka tecken och symptom

såg du? Beskriv gärna händelsen/händelserna.

- Vad gjorde du efter att du upptäckt eller fått en misstanke om att en äldre kvinna

utsätts eller har blivit utsatt för någon form av våld av sin partner? Vilka andra aktörer

samverkar ni med?
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- Vilka handlingsmöjligheter att hjälpa och stödja kvinnorna har du i arbetet?

- Vilka eventuella svårigheter stöter du på i ditt arbete som är kopplat till äldre

våldsutsatta kvinnor?

- Frågar du om våld när du träffar äldre kvinnor i ditt arbete? Hur och när frågar du?

Tema 3: Kunskap, utbildning och rutiner
- Är det viktigt med kunskap om våld i nära relationer? Varför?

- Upplever du att du har tillräcklig utbildning och kunskap om våld i nära relation? Om

nej - vad skulle du vara i ytterligare behov av?

- Har du handledning inom våld i nära relationer? Känner du att du har tillgång till den

handledning du behöver?

- Upplever du att ni arbetar på ett förebyggande sätt kring våld i nära relation och i så

fall hur gör ni det? Fördelar/nackdelar?

- Hur ser era rutiner och handlingsplan ut, till exempel om hur ni ska fråga om våld, hur

ni ska kunna upptäcka våld i hemmet och vad/hur ni ska göra om våld upptäcks?

- Upplever du att det finns ett intresse från kollegor, chef och förvaltning att arbeta med

frågor som rör våld i nära relation?

Avslut
Vill du tillägga något eller har jag missat att fråga om något som du anser vara viktigt? Om

jag har ytterligare frågor, kan jag kontakta dig och i så fall hur?

Tack för ditt deltagande.
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