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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare inom socialtjänstens 

relationsvåldsenheter arbetar för att hjälpa och stödja äldre kvinnor som har blivit utsatta för 

våld i nära relationer. Vidare var syftet med studien att få en ökad förståelse för 

socialsekreterares erfarenheter av arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor. För att kunna 

besvara studiens syfte och dess frågeställningar har empiri inhämtats genom enskilda 

intervjuer med socialsekreterare verksamma inom socialtjänstens relationsvåldsenhet i 

Stockholms Stad. Empirin har analyserats utifrån de teoretiska begreppen: organisation, 

handlingsutrymme och intersektionalitet. Studiens resultat visar på brister vad gäller 

samverkan, sviktande kompetens samt utmaningar gällande handlingsutrymmet. Vidare 

redogörs för betydelsen av att äldre kan vara särskilt sårbara, samt hur behovet av stöd ställs i 

relation till bristfälliga resurser. Avslutningsvis diskuteras möjliga förbättringsområden inom 

relationsvåldsenheten för att öka möjligheten att tillgodose våldsutsatta äldre kvinnors 

stödbehov. 

 

Titel: Våld mot äldre kvinnor i nära relationer - en kvalitativ studie om socialtjänstens arbete 

med äldre kvinnor som utsatts för våld i nära relationer  
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Antal ord: 12198 
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Abstract 

The aim of this study is to investigate how social workers, within the social services, supports 

and helps older women who have been/are victims to violence in close relationships. The 

purpose is also to gain understanding of the social workers experiences with this group. 

Interviews with social workers within this area, relationship violence unit in Stockholm, has 

been a method to collect information for the purpose of this study. The material has been 

analyzed from several points of view: organizational, grass- roots bureaucracy, discretion  

and intersectionality. As a result, to this study, some lacking in discretion are shown. The 

results shows lacking in discretion in forms of e.g resources, and interactivity among different 

units regarding this group. In conclusion, improving arrangement concerning elderly violence 

victims are being discussed.  
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1.0 Inledning   

Våld i nära relationer är ett omfattande och växande samhällsproblem över hela världen, detta 

konstaterar bland annat Nationellt centrum för kvinnofrid (2014) och Statens offentliga 

utredningar (SOU 2014). År 2017 anmäldes cirka 12 000 våldsbrott i Sverige där 

våldsutövaren var eller hade varit i en nära relation med den våldsutsatta, och det är i 

majoriteten av fallen är det en man som utövar våld mot en kvinna (Brottsförebyggande rådet, 

2018). Våld i nära relationer upphör inte vid stigande ålder och våld mot äldre har länge varit 

ett dolt problem som inte har uppmärksammats i samhällsdebatten förrän under senare år.  

Äldre är inte en homogen grupp, utan omfattar individer med olika upplevelser och 

livserfarenheter i livet. Individuella faktorer kring hälsotillstånd, funktionsförmåga, 

ekonomiska förutsättningar och självbild varierar i hög grad mellan olika individer, vilket 

ställer höga krav på kompetens och flexibla förhållningssätt inom verksamheter som 

socialtjänst och hälso- och sjukvård (NCK 2016). Nationellt centrum för kvinnofrid 

uppskattar att omkring 7000 kvinnor i åldrarna 65 år och äldre utsätts för systematiskt 

psykiskt våld varje år, omkring 5000 utsätts för fysiskt våld och omkring 3500 utsätts för 

sexuellt våld varje år (NCK u.å).  

  

Ett liv fritt från våld är en grundläggande mänsklig rättighet och det är socialnämnden som är 

den myndighet som har det yttersta ansvaret att individer som utsatts för våld i nära relationer 

ska erbjudas de stöd och hjälpinsatser de är i behov av och har rätt till (Länsstyrelsen 2018). 

Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap. 11 § ska socialnämnden verka för att erbjuda 

våldsutsatta samt deras närstående stöd och skydd. I regeringens handlingsplan för att 

bekämpa våld i nära relationer (Regeringen 2007) beskrivs äldre kvinnor som en särskilt 

sårbar grupp samtidigt som det efterfrågas särskilda stödinsatser för äldre (NCK 2016). Det 

finns olika orsaker till den ökade sårbarheten men faktorer som stigande ålder och 

åldersrelaterade sjukdomar beskrivs kunna innebära en ökad risk för den äldre att hamna i 

beroendeställning till sin omgivning vilket även ökar risken att utsättas för våld (NCK u.å). 

Eftersom att äldre kan vara särskilt sårbara betonar Länsstyrelsen (2017) vikten av att 

uppmärksamma och prioritera arbetet med äldre som har blivit utsatta för våld i nära 

relationer. I Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning om våld mot kvinnor 

(2014) framgår att det ska säkerställas att de förebyggande insatserna såväl som de stödjande 

insatserna tillgodoser särskilt utsatta kvinnors stödbehov (NCK 2016).  
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1.1 Problemformulering 

Forskning visar att våldsutsatta äldre kvinnors möjlighet till stöd och skydd i många fall är 

begränsad (Agevall 2012), samtidigt som olika åldersrelaterade faktorer kan innebära en ökad 

risk att utsättas för våld. Arbetet med äldre kvinnor som utsatts för våld i nära relationer har 

under lång tid varit åsidosatt på grund av bristfällig forskning såväl som bristande kunskap 

och kompetens (ibid). Mot bakgrund av detta blir det relevant att belysa socialtjänstens arbete 

med äldre kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relationer. Detta, genom att utifrån 

socialsekreterares perspektiv få en djupare förståelse för det sociala arbetet, vilket kan vara 

betydelsefullt för yrkesverksamma socionomer såväl som för andra yrkesgrupper som möter 

äldre i arbetet. 

  

1.2 Syfte  

Syftet med följande studie är att undersöka hur socialsekreterare inom socialtjänsten arbetar 

för att hjälpa och stödja äldre kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relationer. Vidare 

är syftet att öka förståelsen för socialsekreterares erfarenheter i deras arbete med äldre 

kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.  

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur beskrivs socialtjänstens arbete med äldre kvinnor som har blivit utsatta för våld i 

nära relationer?  

- Vilka möjligheter och utmaningar framträder i arbetet, och hur förhåller sig 

socialsekreterare till dessa?  

- Hur beskrivs våld mot äldre kvinnor i nära relationer av socialsekreterare?  

 

1.4 Avgränsningar 

Ämnesvalet är omfattande och komplext varför jag har valt att avgränsa mig i studien där 

ramarna har konkretiserats till att innefatta socialsekreterare som är verksamma inom 

socialtjänsten i Stockholm stad och som möter våldsutsatta äldre kvinnor i arbetet. Vidare har 

jag valt att avgränsa mig till att undersöka vilka erfarenheter socialsekreterare har av att hjälpa 

och stödja individer som identifierar sig som kvinnor och som är i åldrarna 65 år och äldre 

som har utsatts för våld i nära relationer.  
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1.5 Begreppsdefinitioner 

Under denna rubrik definieras centrala begrepp som har använts i studien och som kan 

definieras på olika sätt beroende på sammanhang. För att underlätta för läsaren presenteras 

definitionerna av de begrepp som använts i denna studie.  

  

1.5.1 Äldre  

Socialstyrelsen (2018) använder begreppet äldre som en definition på de individer som har en 

uppnådd ålder på 65 år eller äldre vilka tillsammans innefattar målgruppen äldre. I denna 

studie kommer Socialstyrelsens definition på äldre användas.  

  

1.5.2 Våld i nära relationer 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2018) beskriver att våld i nära relationer karakteriseras av 

att den våldsutsatta har en nära relation med våldsutövaren som kan vara en partner, en 

familjemedlem eller annan nära person i den våldsutsattas liv. Våld i nära relationer kan ta sig 

till uttryck på många olika sätt och handlar i många fall om upprepade handlingar som kan 

innefatta allt ifrån subtila handlingar till grövre våldsbrott. Våldets olika former beskrivs som 

fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld samt försummelse.  

  

1.5.3 Våld mot äldre i nära relationer 

Enligt Socialstyrelsen (2016) är beskrivs den vanligaste definitionen på våld mot äldre i den 

så kallade Torontodeklarationen. Våld mot äldre beskrivs som ”en enstaka eller upprepad 

handling alternativt frånvaro av relevant/önskvärd handling, som utförs i en relation där det 

föreligger en förväntan på förtroende och som orsakar skada eller lidande hos den äldre 

individen” (Socialstyrelsen 2016, s.5).  

  

1.5.4 Särskilt sårbara grupper 

Länsstyrelsen (2018) menar att särskilt sårbara grupper kopplat till våld i nära relationer kan 

vara äldre kvinnor, kvinnor som lever med missbruksproblematik, har utländska rötter, 

HBTQ-personer eller kvinnor som lever med en funktionsnedsättning (Länsstyrelsen 2018). 
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1.5.5 Stödgivande samhällsinstanser  

I studien använder jag begreppet stödgivande samhällsinstanser vilket syftar på de olika 

verksamheter som kan komma i kontakt med målgruppen äldre så som exempelvis 

socialtjänsten, hälso- och sjukvård, ideella verksamheter och vård- och omsorgsboenden. 

  

1.6 Disposition 

Jag har hittills redogjort för studiens inledning, problemformulering, syfte och 

frågeställningar, begreppsdefinitioner och avgränsningar. I nästa avsnitt följer en redogörelse 

av tidigare forskning som bedrivits inom ramen för studiens ämne vilket därefter leder in till 

studiens teoretiska perspektiv. I det efterföljande avsnittet som berör studiens metod 

presenteras och beskrivs forskningsprocessen vilket avslutas med en metoddiskussion. I det 

nästkommande avsnittet presenteras studiens resultat vilket analyseras utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkter. Studien avslutas med ett diskussionsavsnitt som därefter utmynnar 

i sammanfattande slutsatser. 
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2.0 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras en genomgång av forskningsfältet för studiens ämne där jag redogör 

för både nationell samt internationell forskning som bedömdes relevanta för studiens ämne. 

För att skapa en tydlig bild av forskningsfältet är den tidigare forskningen indelad under tre 

olika teman. Under avsnitt 2.1 presenteras studier om möjlighet till stöd och skydd, under 

avsnitt 2.2 presenteras studier som berört utmaningar som kan uppkomma i det sociala 

arbetet. Avslutningsvis under 2.3 presenteras forskning våld mot äldre kvinnor i nära 

relationer.  

 

2.1 Arbetssätt inom socialtjänsten 

Socialtjänstens ansvar i att erbjuda stöd och skydd åt individer som har utsatts för våld i nära 

relationer har förstärkts under senare år genom nya lagstiftningar och direktiv. Detta har 

bidragit till att våld i nära relationer blivit ett relevant och viktigt ämne inom den 

socialpolitiska debatten (Wendt Höjer 2002; Ekström 2016). Veronica Ekström har undersökt 

socialtjänstens arbete med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Studien visar att det i 

vissa kommuner förekommer specialiserade relationsvåldsenheter inom socialtjänsten som 

huvudsakligen arbetar med ärenden som berör våld i nära relationer (Ekström 2016). Vidare 

framgår det att andra kommuner istället valt att integrera det stödgivande arbetet inom andra 

enheter till exempel, socialtjänstens äldreomsorgsenhet eller enheten för ekonomiskt bistånd 

och har således ingen egen enhet som huvudsakligen hanterar ärenden som berör våld i nära 

relationer (ibid). En annan som har intresserat sig för denna fråga är Sara Helmersson som i 

sin studie lyfter fram att socialtjänstens relationsvåldsenheter vänder sig till flertalet olika 

målgrupper och att enheterna således inte är specialiserade på äldre (Helmersson 2017).  

 

När det gäller arbetssätt inom socialtjänsten urskiljer Ekström två huvudsakliga arbetssätt 

vilka innefattar offentligt- och problemorienterat arbete (Ekström 2016). Det offentliga 

arbetssättet innefattar att bedriva myndighetsutövning vilket handlar om att utreda klientens 

behov av stöd för att därefter fatta beslut om lämpliga stödinsatser för klientens räkning inom 

ramen för socialtjänstlagen. Det problemorienterade arbetssättet handlar å andra sidan om att 

erbjuda praktiska stödåtgärder vilket kan innefatta att erbjuda rådgivande samtal tillsammans 

med en jurist eller att erbjuda kvalificerat samtalsstöd till äldre kvinnor som har blivit utsatta 

för våld i nära relationer (ibid). Resultatet av studien visar dock att arbetssätt och 

möjligheterna att erbjuda våldsutsatta kvinnor stöd och skydd tenderar att variera mellan olika 
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kommuner och insatsen om samtalsstöd visade sig vara den insats som varierade i högst 

utsträckning (Ekström 2016).   

 

2.2 Utmaningar i det sociala arbetet  

Flertalet studier redogör för olika utmaningar som kan uppstå i mötet med klienter som har 

utsatts för våld i nära relationer (Helmersson 2017; Ekström 2016; Agevall 2012; SOU 2006). 

Forskning visar att en av utmaningarna i det sociala arbetet handlar om att integrera stödet till 

våldsutsatta kvinnor inom socialtjänstens nuvarande organisationsstruktur. Detta, eftersom att 

behovet av stöd varierar mellan olika individer och att vissa behov således kan tillhöra en 

annan kategori av problematik som kan behöva hanteras inom andra enheter till exempel 

socialtjänstens äldreomsorgsenhet (Ekström 2016). Vidare framkommer även utmaningar som 

härrörs till socialtjänstens stödinsatser för våldsutsatta klienter. En stödinsats som 

socialtjänsten ska kunna erbjuda kvinnor som utsatts för våld i nära relation är insatsen om 

skyddat boende. Samtidigt belyser forskningen att denna insats visat sig vara problematisk till 

följd av att det i flertal fall visat sig råda brist på lediga bostäder, någonting som innebär att 

klienter riskerar att inte kunna erbjudas denna insats trots att det finns ett uppenbart behov 

 (SOU 2006; Ekström 2016).  

 

Forskningen på betydelsen av problemförståelser inom olika stödgivande verksamheter har 

uppmärksammats allt mer både i Sverige och internationellt och har belyst hur stödinsatser 

har vinklats till fördel för vissa klientgrupper. Helmersson lyfter fram att Socialstyrelsen och 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har riktat kritik mot ett flertal kommuner med 

anledning av att det förekommit brister vad gäller möjligheten att kunna erbjuda anpassade 

stödinsatser åt exempelvis våldsutsatta äldre klienter (Helmersson 2017). En annan utmaning 

som framkommer i Lotta Agevalls studie berör det faktum att det förekommer en viss 

osäkerhet hos yrkesverksamma gällande hur våldet som utövas mot äldre ska definiera och 

hanteras inom verksamheten (Agevall 2012). Avsaknaden av relevanta och konkreta 

arbetsmetoder i kombination med brist på rutiner beskrevs kunna vara bidragande faktorer till 

osäkerheten bland de yrkesverksamma som deltagit i studien. Gemensam kunskap och 

förståelse om våldet beskrivs i flertalet studier som viktiga förutsättningar för att kunna 

identifiera och uppmärksamma våldsutsatta äldre inom socialtjänsten för att därefter erbjuda 

den våldsutsatta äldre kvinnan behovsanpassade stödinsatser (Helmersson 2017; Ekström 

2016; Saveman 2010). Samtidigt visar forskningen att kunskapen och kompetensen om våld i 
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nära relationer varierar mellan olika socialsekreterare och att många socialsekreterare har 

olika utbildningsbakgrund (Ekström 2016). Möjligheten till handledning varierar likaså 

mellan olika stadsdelsförvaltningar och kommuner vilket Ekström menar är betydelsefullt för 

kompetensökningen inom socialtjänsten (Ekström 2016). Förbättrade strukturer, samverkan 

mellan olika samhällsinsatser samt tydlighet i arbetet är avgörande faktorer för att motverka 

och motarbeta mäns våld mot kvinnor på ett nationellt plan (SOU 2015).  

 

2.3 Våld mot äldre kvinnor  

Trots att forskningen om våld i nära relationer har ökat under senare år så har våld mot äldre 

kvinnor i nära relationer i hög grad exkluderats i forskningen såväl som i den allmänna 

samhällsdebatten (Eriksson 2001). Resultatet i Erikssons studie visar att våld i nära relationer 

inte upphör vid stigande ålder och att våldet även i vissa fall kunde öka till följd av förändrade 

livsomständigheter (ibid). Agevall har undersökt våldsutsatta äldre kvinnors erfarenheter av 

våld i nära relationer och menar att våldsutsatta äldre kvinnor kan tillhöra det som brukar 

kallas för en särskilt sårbar grupp (Agevall 2012). Andra forskare som har intresserat sig för 

denna fråga är Golding m.fl. (2013) som menar att en av anledningarna till den ökade 

sårbarheten bland äldre grundas i att äldre individer kan lida av åldersrelaterade 

funktionsnedsättningar eller sjukdomar som kan försätta individen i beroendeställning till sina 

anhöriga (Golding m.fl. 2013). 

 

Forskning visar att det våld som utövas mot äldre kvinnor sällan skiljer sig avsevärt från det 

våld som utövas mot andra grupper. Våld mot äldre kan således ta sig till uttryck på flertalet 

olika sätt och kan utövas genom; psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld alternativt 

försummelse. Våldet utövas däremot i många fall i kombinerade former (Sandvide 2008). I en 

amerikansk studie baserad på intervjuer med kvinnor i åldrarna 55 år och äldre framkom att 

omkring 48 procent av kvinnorna som deltagit i studien någon gång hade utsatts för både 

psykiskt våld eller fysiskt våld någon gång efter att de fyllt 55 år. Resultatet i studien visar på 

att omkring 48 procent av kvinnorna hade utsatts för psykiskt våld samtidigt som det psykiska 

våldet visade sig vara den vanligaste formen av våld som hade utövats systematiskt. Den 

våldsform som visade sig vara minst förekommande var det sexuella våldet där omkring 23% 

hade uppgett att de någon gång blivit utsatta för sexuellt våld. Vad som dock framgår i denna 

studie är det faktum att kvinnorna i många fall hade utsatts för flera olika former av våld 

(Fisher, Zink & Regan 2011). Enligt Åsa Sandvide är försummelse den våldsform som visat 
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sig vara överrepresenterad bland äldre och innebär att omvårdnaden av den äldre medvetet 

inskränks så att den äldres grundläggande behov således inte tillgodoses. Detta kan i praktiken 

ta sig till uttryck genom att den äldre inte får tillgång till sina mediciner eller fråntas viktiga 

hjälpmedel som personen kan vara beroende av i sin vardag (Sandvide 2008). En viktig 

aspekt som beskrivs som problematisk utifrån resultatet i Agevalls studie är att det våld som 

utövas mot äldre tenderar att vara subtilt och svårfångat av omgivningen, vilket innebär att 

våldet sällan uppmärksammas av omgivningen (Agevall 2012). Utöver detta, riskerar även 

våldsutsatta äldre kvinnor att inte uppmärksammas inom myndigheter och hälso- och 

sjukvård, vilket kan leda till att deras problematik marginaliseras och att kvinnorna inte 

erbjuds de stöd och skyddsåtgärder som de är i behov av och har rätt till (Agevall 2012). 

 

3.0 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som vilka tillsammans med studiens 

tidigare forskning utgör analysverktygen för tolkningen av studiens resultat. Studiens 

teoretiska utgångspunkter är organisationsteori, gräsrotsbyråkrati och intersektionalitet.  

3.1 Organisationsteori  

Organisationsteorier används vid förståelsen av hur organisationer är konstruerade och för att 

förstå organisationers funktion i samhället. Begreppet organisation kan definieras på flertalet 

olika sätt men kommer i denna studie att definieras utifrån Forsell och Ivarsson Westerbergs 

definition. En organisation är enligt Forsell & Ivarsson Westerberg ett socialt system som 

med hjälp av samverkande individer har ett speciellt syfte att uppfylla. För att en verksamhet 

ska klassificeras som en organisation redogör författarna för fyra kriterier som behöver 

uppfyllas. Kriterierna innebär att en organisation bör präglas av en unik identitet, ha ett 

speciellt syfte att uppfylla, genomsyras av en specifik struktur och vara varaktig över tid.  

Enligt Forsell och Ivarsson Westerberg är samarbete, samordning och arbetsfördelning 

centrala och viktiga begrepp ur ett organisationsteoretiskt perspektiv ((Forsell & Ivarsson 

Westerberg 2007). 

Samarbete är i författarnas mening en viktig aspekt för att effektivisera arbetet inom 

organisationen. När individer samarbetar och delar på arbetsuppgifter tender produktiviteten 

att öka samtidigt som samarbetet gör det möjligt för individer att specialisera sig på specifika 

arbetsuppgifter (ibid). Utan samarbete riskerar arbetssättet att bli ineffektivt och 
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arbetsmomenten riskerar att inte fullgöras (Forsell & Ivarsson Westerberg 2007). Samordning 

är likaså ett centralt begrepp och innebär att verksamhetschefer och annan överordnad 

personal har behörighet att fatta beslut och fördela arbetsuppgifter inom organisationen. 

Besluten om arbetssätt och arbetsfördelning kan även fattas gemensamt mellan personal och 

överordnade. Samordning kan även innefatta inlärning som sker på plats alternativt 

samordning med en förbestämd målsättning (ibid). Forsell och Ivarsson Westerberg betonar 

dock vikten av att kombinera olika former av samordning eftersom att de i många fall 

kompletterar varandra. Arbetsfördelning beskrivs som betydelsefullt och handlar om olika 

strategier för hur arbetet fördelas mellan individer och hur detta skulle kunna gå till. 

Arbetsfördelning innebär att chefer, anställda eller respektive olika enheter inom samma 

organisation har olika arbetsuppgifter. Arbetet fördelas utifrån organisationens syfte och 

utifrån yrkeskategori och syftar till att öka effektiviteten i arbetet (ibid).  

 

3.2 Gräsrotsbyråkrati 

Gräsrotsbyråkrati är en teori som myntades av Michael Lipsky och avser tjänstemän 

verksamma inom offentlig sektor där arbetet innebär en nära kontakt med samhällets 

medborgare samt ett byråkratiskt arbetssätt (Lipsky 2010). Lipsky skiljer dock på 

gräsrotsbyråkrater och offentligt anställda tjänstemän genom att gräsrotsbyråkrater till 

skillnad från ordinarie offentligt anställda tjänstemän har ett avsevärt handlingsutrymme i sin 

yrkesroll och således har bestämmanderätt över enskilda medborgares livssituation (ibid). 

Gräsrotsbyråkrater återfinns inom flertalet organisationer och återfinns vanligtvis inom 

organisationshierarkins lägre skikt. Någonting som i Lipskys mening utmärker organisationer 

som omfattar gräsrotsbyråkrater är det faktum att klienterna i många fall hamnar inom 

organisationen ofrivilligt. Typiska exemplen på gräsrotsbyråkrater i Lipskys mening är 

socialarbetare, lärare och poliser (Lipsky 2010).  

Inom denna teori är handlingsutrymme ett centralt begrepp och kan definieras som 

gräsrotsbyråkratens möjlighet att i sin yrkesroll bedöma, konstruera och fatta beslut för den 

enskildes räkning. Handlingsutrymmet innebär att gräsrotsbyråkrater har delegation och 

befogenhet att fatta beslut och fördela resurser samtidigt som de även behöver förhålla sig till 

politiska ramverk, beslut, lagar och normer i sitt arbete (Lipsky 2010). Detta innebär att 

gräsrotsbyråkrater således besitter en maktposition samt har tolkningsföreträde gentemot 
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medborgarna. Handlingsutrymmet möjliggör för gräsrotsbyråkrater att anpassa åtgärderna 

utefter den aktuella situationen samtidigt som politiska ramverk alltid måste beaktas (ibid).  

 

Johansson är en teoretiker som i linje med Lipsky menar att arbetssättet för gräsrotsbyråkrater 

till stor del består av att med stöd av generella riktlinjer och direktiv utföra individuella 

tillämpningar och bedömningar i arbetet (Johansson 2007). Vidare menar Johansson att 

handlingsutrymmet är en nödvändighet för gräsrotsbyråkratens arbetsuppgifter. Detta 

eftersom att gräsrotsbyråkratens arbete ofta är klientcentrerat och komplext vilket kräver en 

bedömningsförmåga som inte är möjlig att reglera via färdigställda riktlinjer eller manualer. 

Istället krävs det att gräsrotsbyråkraten använder sig av personliga egenskaper och färdigheter 

som sunt förnuft och improvisation, detta, eftersom att arbetet ofta innefattar en mänsklig och 

dynamisk dimension (Johansson 2007). Trots att gräsrotsbyråkraten har ett avsevärt 

handlingsutrymme så förekommer även vissa begränsningar i deras arbete (Lipsky 2010). En 

aspekt berör det faktum att resurserna aldrig är tillräckliga i förhållande till behovet, vilket 

tenderar att inverka negativt på handlingsutrymmet. Vidare kan det uppstå intressekonflikter 

till följd av att gräsrotsbyråkrater behöver förhålla sig både politiska ramverk och 

överordnade chefers krav på kostnadseffektivitet. Samtidigt behöver gräsrotsbyråkrater även 

förhålla sig till medborgarnas krav på förbättringar och effektivisering av välfärdssystemets 

resurser (ibid).  

 

3.3 Intersektionalitet  

Intersektionalitet kan förstås som ett analytiskt verktyg som används för att uppmärksamma 

och belysa samverkan mellan maktstrukturer och sociala kategorier i samhället (Mattsson 

2010). Makt är ett centralt begrepp i en intersektionell analys och bör beaktas för att motverka 

att begreppet exkluderas till följd av strukturernas komplexitet. Maktstrukturer skapas och 

upprätthålls genom uteslutande normer, lagar, regler och genom fördelningen av resurser i 

samhället. Enligt Mattsson är maktstrukturer indelade i hierarkiskt ordnade sociala kategorier 

där genus, etnicitet och klass beskrivs som särskilt grundläggande för samhällsstrukturen 

vilka är relaterade till strukturell exploatering och förtryck (Mattsson 2015). 

 

Det är emellertid möjligt att inkludera ytterligare kategorier i en intersektionell analys och 

med hänsyn till studiens inriktning kommer begreppen genus och ålder vara centrala i 

analysen. Det är dock viktigt att beakta det faktum att varken ålder eller kön är homogena 
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kategorier utan kan vara av olika betydelser beroende på sammanhang och kontext. 

Socialtjänsten är konstruerad utifrån särskilda enheter som hanterar olika områden av social 

problematik. Ur ett intersektionellt perspektiv blir det därför viktigt att lyfta fram och 

analysera socialarbetarens maktposition i relation till maktstrukturer i samhället (Mattsson 

2010). Mattsson menar att trots att den övergripande avsikten är att hjälpa och stödja 

människor som i många fall lever i social utsatthet så kan indelningen i olika enheter även 

innebära vissa negativa aspekter. Att kategorisera klienter i olika målgrupper kan leda till 

stereotypa föreställningar från socialarbetarens sida vilken kan leda till att klienter omedvetet 

diskrimineras (ibid). Mattsson menar vidare att kategoriseringen av målgrupper riskerar att 

skapa och upprätthålla ojämlikhet i det sociala arbetet. För att förstå hur ojämlikhet skapas 

och upprätthålls beskriver författaren två huvudkategorier som är betydelsefulla i klientmötet, 

vilka benämns som inre och yttre kategorier. Inre kategorier syftar till grupper som bildas 

internt inom organisationen där socialarbetare och klienter är två respektive grupper inom 

denna kategori. Yttre kategorier syftar på maktstrukturer i samhället vilka kan beröra genus 

och ålder likväl som klass och etnicitet.  

 

Gemensamt präglas kategorierna av stereotypa egenskaper och beteenden likväl som 

föreställningar om vilka kategorier som har makt och tolkningsföreträde. Inom socialtjänsten 

kan socialarbetaren som myndighetsrepresentant antingen bevilja eller avslå klientens 

ansökan om stöd, varför socialarbetaren kan antas ha ett givet tolkningsföreträde gentemot 

klienten (ibid). De maktstrukturer som förekommer mellan socialarbetare och klient 

uppkommer vanligtvis internt inom organisationen och kan betraktas som ett resultat av 

klienten som hjälpsökande och socialarbetaren som den som avgör huruvida hjälpen ska 

beviljas eller inte. Däremot kan dock de yttre kategorierna som tillskrivits socialarbetaren och 

klienten både förstärka och utmana dessa positioner. I mötet mellan socialsekreterare och 

klient är det därför möjligt att förstå att socialsekreteraren är i en överordnad position 

gentemot klienten (Mattsson 2010). 

  

3.4 Teoriernas relevans i denna studie 

Organisationsteorin används för att studera socialtjänstens organisation samt funktion i 

samhället. Teorin används även för att studera organisationer och de arbetssätt som kan 

förekomma inom en organisation utifrån begreppen samarbete, samordning och 

arbetsfördelning. Teorin om gräsrotsbyråkrater kan å andra sidan användas som en möjlig 
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förklaringsmodell gällande socialarbetarens handlingsutrymme i arbetet med våldsutsatta 

äldre kvinnor. Avslutningsvis används intersektionalitet i syfte att skapa en förståelse för hur 

socialtjänsten arbetar med särskilt sårbara grupper. Teorin om intersektionalitet är relevant för 

denna studie eftersom att mötet mellan socialsekreterare och våldsutsatta äldre kvinnor mer 

eller mindre påverkas av maktstrukturer i samhället. Vidare kan teorin användas som en 

möjlig förklaringsmodell för varför vissa våldsutsatta individer tenderar att inte 

uppmärksammas i samhället och därmed riskerar att inte erbjudas de stöd och skyddsåtgärder 

de kan vara i behov av.  

4.0 Metod  

I följande avsnitt presenteras och redovisas studiens metodval, förförståelse, tillvägagångssätt, 

tillförlitlighet samt etiska överväganden. Avslutningsvis diskuteras valet av metod i 

förhållande till andra metoder.   

 

4.1 Val av metod  

Denna studie grundar sig på en kvalitativ metod och baseras på intervjuer med 

socialsekreterare med erfarenheter av att möta våldsutsatta äldre kvinnor sitt arbete. 

Kvalitativa intervjuer som metod lämpar sig väl för studier som syftar till att öka förståelsen 

för fenomen på djupet utifrån respondenternas perspektiv (Trost 2010). Kvantitativa studier 

syftar å andra sidan på att undersöka omfattningen av ett fenomen (Bryman 2011), vilket inte 

är avsikten med denna studie varför kvalitativa intervjuer ansågs vara relevant. I denna studie 

tillämpades en abduktv ansats, vilket innebar att studiens empiriska material sammanfördes 

med teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning under analysarbetet. Detta kan leda till 

ökad inspiration när det gäller att urskilja mönster i materialet (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Denna studie utgick inledningsvis från begreppen organisation och handlingsutrymme. Under 

analysen framträdde dock redogörelser om intersektionalitet i det sociala arbetet vilket 

innebar att en teori om intersektionalitet lades till i studiens teoriavsnitt.  

 

4.2 Förförståelse  

Inför genomförandet av en studie betonar Creswell och Poth vikten av att uppmärksamma och 

medvetandegöra sin egna förförståelse av ämnet som ska undersökas (Creswell & Poth 

2018). Enligt Sohlberg och Sohlberg påverkas alla individer av tidigare livserfarenheter, 

upplevelser, tankar och uppfattningar och menar att det är omöjligt att frigöra sig från denna 
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kontext (Sohlberg & Sohlberg 2009). Min förförståelse för studiens ämne grundar sig på ett 

flertal olika aspekter. En aspekt är att jag har egna erfarenheter som yrkesverksam i det 

sociala arbetet och har i samband med detta kommit i kontakt med målgruppen äldre. 

Däremot har jag ingen erfarenhet av relationsvåldsenheternas arbete vilket förstärkte mitt 

intresse för studien ytterligare. Utifrån mina egna erfarenheter och upplevelser har jag kunnat 

urskilja varierande fokus och arbetssätt i mötet med äldre kvinnor som utsatts för våld i nära 

relation. Utifrån detta väcktes mitt intresse i att undersöka hur socialsekreterare hjälper och 

stödjer våldsutsatta äldre kvinnor samt vilka erfarenheter de har av arbetet med våldsutsatta 

äldre kvinnor. Mina erfarenheter innebar att jag påbörjade studien med egna tankar och 

reflektioner om att äldre är en förhållandevis lågt prioriterad målgrupp i arbetet mot våld i 

nära relationer. Jag vill således förtydliga att jag är medveten om att studiens ämnesval liksom 

syfte, frågeställningar och hur materialet framställts kan vara färgade av min förförståelse.  

  

4.3 Sökprocess  

För att kunna definiera problematiken och få en övergripande bild av studiens ämne inleddes 

det första steget i forskningsprocessen med en litteratursökning på Södertörns högskolas 

databas SöderScholar. Därefter utfördes sökningar i flertal olika databaser i syfte att få en 

överblick om kunskapsläget och samt för att finna användbar forskning som tidigare bedrivits 

om ämnet (Trost, 2014). Sammantaget användes databaserna Söder Scholar, DiVa och 

Google Scholar, vilka ansågs relevanta databaser för studiens övergripande syfte. De 

nyckelbegrepp som användes bestod av både svenska och engelska sökord för att således 

finna både nationell som internationell forskning. De begrepp som huvudsakligen användes 

vid sökningen var: ”våld i nära relationer” ”våld mot äldre kvinnor”, “våldsutsatta äldre”, 

“äldre kvinnor”, “socialsekreterare”, “socialtjänst,”, ”violence against women”, 

”violence”, “Domestic violence” och ”violence against older women”. Vidare hittades 

relevanta artiklar på Nationellt Centrum för Kvinnofrids hemsida. Databaserna gav mig ett 

omfattande antal träffar på forskningsartiklar som behandlar våld i nära relationer, våld mot 

äldre kvinnor i nära relationer samt socialtjänstens stöd till våldsutsatta individer generellt 

samt till våldsutsatta äldre kvinnor. Samtliga forskningsartiklar som har använts i denna 

studie är vetenskapligt granskade.   
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4.4 Urval 

Nästa steg i forskningsprocessen var att finna lämpliga respondenter för studiens ämne. För 

att finna lämpliga respondenter gjordes ett strategiskt urval i form av ett bekvämlighetsurval 

(Trost 2010). Detta innebar att respondenterna som ville medverka i studien valdes utifrån 

vilka som fanns tillgängliga och utifrån att de bedömdes betydelsefulla för studiens syfte. 

Trost menar att det i kvalitativa studier är viktigt att tillhandahålla en bred variation på 

respondenter för att uppnå heterogenitet i studien (ibid). För att få en förståelse för 

socialtjänstens stöd till våldsutsatta äldre kvinnor föll det naturligt att intervjua 

socialsekreterare inom socialtjänstens relationsvåldsteam och relationsvåldscentrum, vilka är 

socialtjänstens enheter som är specialiserade på att hantera ärenden som berör våld i nära 

relation. För att finna personer som kunde tänkas medverka i studien kontaktades 

enhetschefer på fyra relationsvåldsenheter i Stockholms stad med en förfrågan per e-post. 

Därefter skickade jag ut ett bifogat informationsbrev (se bilaga 1) per e-post till de 

socialsekreterare som skulle kunna tänka sig att medverka. I informationsbrevet presenterades 

studiens syfte och en kortare informerande sammanfattning om deras medverkan. 

Sammanlagt kontaktades nio socialsekreterare med ett bortfall om fyra socialsekreterare. Tre 

socialsekreterare återkopplade därefter per e-post och avböjde medverkan på grund av hög 

arbetsbelastning medan en socialsekreterare inte återkopplade alls. Sammanlagt valde sex 

socialsekreterare att frivilligt medverka i studien. Fyra respondenter var verksamma inom 

olika relationsvåldsteam medan resterande två respondenter var verksamma inom 

relationsvåldscentrum. Samtliga medverkande är kvinnor i varierande åldrar och 

arbetslivserfarenhet.  

 

4.5 Genomförande  

Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad karaktär, vilket innebar att samtliga 

intervjuer baserades på en intervjuguide med förbestämda och öppna frågor samtidigt som det 

var möjligt att ställa följdfrågor vid behov (Bryman 2011). Inför intervjuerna förberedde jag 

en intervjuguide med förbestämda teman bestående av flexibla och öppna frågor vilka valdes 

med hänsyn till studiens ämne. Vid utformningen av studiens intervjuguide formulerades två 

huvudteman samt åtta frågor vilka placerades under respektive huvudtema. I enlighet med 

Bryman var jag flexibel i vilken ordning frågorna ställdes på, detta, för att ge respondenterna 

möjlighet att själva styra sina utsagor. Flexibiliteten i ordningsföljden gav mig även möjlighet 

att ställa följdfrågor vid behov utifrån respondenternas redogörelser i syfte att tillhandahålla 
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djupare och öppnare svar (Bryman 2011). Jag utgick från samma intervjuguide under samtliga 

intervjuer och samma frågor ställdes till respondenterna om än i olika ordningsföljd beroende 

på hur intervjun fortlöpte. Intervjuerna genomfördes på olika platser i Stockholmsområdet. 

Respondenterna fick själva önska val av plats utifrån kravet att platsen skulle vara lugn och 

ostörd. Enligt Trost är det viktigt att respondenterna upplever att platsen för intervjun är trygg 

samtidigt som miljön bör vara lugn och ostörd (Trost 2011). Samtliga intervjuer ägde rum på 

respondenternas respektive arbetsplats och genomfördes i avskilda rum. Inför varje intervju 

lämnades ett informationsbrev (Bilaga 1) och en samtyckesblankett (Bilaga 2) till samtliga 

respondenter. Där framgick bland annat kontaktuppgifter till studiens författare och 

handledare samt en sammanfattande information om hanteringen av de uppgifter som 

framkommer under intervjuerna och att dessa enbart kommer att användas för studiens 

ändamål. Vidare informerades respondenterna om att intervjuerna planerades att spelas in för 

att därefter transkriberas samt att de när som helst kan avbryta intervjun utan krav på 

motivering. Intervjuerna spelades in med ljudupptagare efter samtycke från respondenterna 

och varade i omkring 45–50 minuter. 

  

4.6 Databearbetning 

Det empiriska materialet i studien har baserats på de svar som erhållits av respondenterna 

under respektive intervju. Efter varje enskild intervju har ljudinspelningarna transkriberats 

ordagrant för att få en helhetsbild av det insamlade materialet. Talspråk som exempelvis eh, 

va, asså eliminerades dock med hänsyn till studiens respondenter samt för att skapa en 

tydligare skildring av deras utsagor. När transkriberingen av intervjuerna var färdigställda så 

inleddes analysarbetet av materialet. Inledningsvis granskades den färdiga texten noggrant. 

Genom att läsa igenom och analysera intervjuerna samt det transkriberade materialet skapas 

en förståelse av det som står skrivet vilket gör det möjligt för läsaren att tolka och urskilja de 

viktigaste delarna i materialet (Widén 2009). Fejes och Thornberg menar att en utmaning med 

att analysera kvalitativt material är att uppmärksamma relevant information ur en stor mängd 

material och att fokus istället bör ligga på att finna mönster i materialet (Fejes & Thornberg 

2015).  

 

Analysarbetet utfördes på utskrivna pappersark där olikfärgade överstrykningspennor 

användes för att markera intressanta citat som valts ut i materialet. Citaten sorterades därefter 

in i respektive olika kategorier vilka jag utefter detta läste igenom och kodade. Genom att 
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koda skriftligt material lyfter man fram och belyser det mest betydelsefulla och relevanta i 

materialet (Lindgren 2014). När materialet har kodats kan det bli möjligt att urskilja vissa 

mönster i materialet. Dessa mönster kan därefter användas för att uppmärksamma om det 

finns några samband mellan respondenternas olika utsagor (ibid). Utifrån de mönster som 

framkom blev det möjligt att urskilja tydliga samband i respondenternas utsagor. När 

analysarbetet var färdigställt valdes tre teman som kommer presenteras i studiens resultat och 

analysavsnitt: Organisering av stödet, möjligheter och utmaningar samt våld mot äldre. 

 

4.7 Etiska överväganden 

Att bedriva kvalitativ forskning är sällan helt oproblematiskt och det av stor vikt att förhålla 

sig till forskningsetiska principer under hela forskningsprocessens gång (Vetenskapsrådet 

2017). Denna studie följer vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningsed och jag har tagit 

hänsyn till etiska ställningstaganden under hela forskningsprocessen (ibid). I enlighet med 

vetenskapsrådets individskyddskrav ska respondenterna i en studie skyddas från såväl skador 

som kränkningar och det är forskaren som ansvarar för medverkande respondenter såväl som 

för andra individer som kan påverkas av studien. Forskaren ansvarar vidare för hur resultatet i 

studien framställs och presenteras. Mot bakgrund av detta har jag beaktat bemötandet 

gentemot respondenterna samt hanteringen av personuppgifter. Vidare har jag reflekterat över 

maktstrukturer gentemot mig och studiens respondenter, om huruvida studien berör känslig 

information, hur respondenterna kan påverkas samt om hur materialet hanteras och 

framställs. En etisk aspekt som särskilt har beaktats i denna studie är sättet som våldsutsatta 

äldre kvinnor har framställts på, detta, med anledning att dessa kvinnor inte får möjlighet att 

komma till tals i studien.  

 

I denna studie har jag tagit hänsyn till vetenskapsrådets grundläggande individskyddskrav 

som beskrivs utifrån fyra forskningsetiska principer, i form av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011). 

Enligt vetenskapsrådet ska respondenterna i studien få tillgång till övergripande information 

och möjlighet att ge sitt samtycke inför sin medverkan. Inför intervjuernas start skickades 

därför ett informationsbrev och en samtyckesblankett per e-post till samtliga respondenter. I 

informationsbrevet framgick det information om vem som gör studien och varför, studiens 

syfte, innebörden av att medverka och hur det insamlade materialet kommer att hanteras och 
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skyddas. Likaså framgick information om att medverkan är helt frivillig, att respondenterna är 

anonyma samt att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Vidare förmedlades 

information om att det insamlade materialet enbart kommer att användas i studiesyfte och att 

intervjuerna planerades att spelas in. För att säkerställa att respondenterna uppfattat 

informationen informerades de även muntligt inför respektive intervju (Vetenskapsrådet 

2017). Samtycke till att medverka inhämtades både skriftligt och muntligt, vilket således 

innebär att informationskravet och samtyckeskravet bedöms vara uppfyllt. För att värna om 

respondenternas anonymitet har de tilldelats fingerade namn i det transkriberade materialet. 

Vidare har citaten som presenteras i resultatavsnittet omformulerats för att säkerställa att 

personliga meningsuppbyggnader inte ska kunna identifiera respondenterna (Vetenskapsrådet 

2017; Fejes & Thornberg 2015).  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att jag som ansvarig uppsatsförfattare har en förpliktelse 

att skydda respondenternas personuppgifter såväl som det införskaffade empiriska materialet 

på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av materialet (Vetenskapsrådet 2011). För att uppfylla 

konfidentialitetskravet fick respondenterna skriftlig information om att deras personuppgifter 

kommer att hanteras och behandlas i enlighet med Europeiska Unionens (EU) 

dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR). Dokument innehållandes 

personuppgifter har förvarats på en säker plats dit obehöriga inte haft tillträde. 

Nyttjandekravet syftar till att säkerställa att det empiriska materialet endast brukas i denna 

studie och till det som studien avser. Allt insamlat material utöver samtyckesblanketten och 

informationen i uppsatsens slutgiltiga version kommer omgående att förstöras när betyget på 

uppsatsen har fastställts.  

  

 4.8 Tillförlitlighet  

 Inom det kvalitativa forskningsfältet är begreppet tillförlitlighet ett användbart begrepp som 

kan delas in i ytterligare två kriterier: trovärdighet och överförbarhet (Bryman 2011), vilket 

är de begrepp som kommer att användas i detta avsnitt. Trovärdigheten i en studie handlar om 

att studien är korrekt utförd och att resultatet motsvarar det som studien har ämnat att besvara 

(ibid). En aspekt som påverkar trovärdigheten av en studie är formuleringen av intervjufrågor 

(Trost 2010). För att öka trovärdigheten av resultatet var jag noga med att intervjuguiden som 

användes under intervjuerna enbart bestod av frågor som var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare spelades samtliga intervjuer in vilket innebar att blev det möjligt att 
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återgå till materialet i efterhand, samtidigt som det blev möjligt att transkribera materialet 

ordagrant. Genom att jag avgränsat mig till att enbart utföra intervjuer med socialsekreterare 

verksamma inom socialtjänstens relationsvåldsenheter och genom att utgå från en noga 

utformad intervjuguide anser jag att empirin innefattar tillräcklig information för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Jag är dock medveten om att människor är dynamiska och 

föränderliga vilket vår kunskap och förståelse är likaså. Jag kan därför inte säkerställa att 

resultatet hade blivit precis densamma om studien hade utförts igen alternativt om någon 

annan hade utfört samma studie, varför studien inte kan antas vara statistisk generaliserbar på 

samma sätt som i kvantitativ forskning (Trost 2010). Däremot kan jag säkerställa att empirin 

som presenteras i studiens resultat och analysavsnitt inte på något sätt har modifierats eller 

vinklats. Samtliga respondenter har även fått möjlighet att läsa igenom materialet för att 

säkerställa att deras utsagor har uppfattats korrekt vilket främjar för en ökad trovärdighet. Det 

övergripande syftet med studien har varit att få en ökad förståelse och undersöka erfarenheter 

av ett fenomen. Jag har därmed strävat efter att finna gemensamma mönster och teman som 

tillsammans kan bidra till en ökad förståelse och målet har således inte varit att uppnå en 

statistisk generaliserbarhet. Jag har istället strävat efter överförbarhet, vilket handlar om att 

studiens resultat presenteras och beskrivs på ett så tydligt sätt att det tillgår läsaren själv att 

avgöra om resultatet är överförbart på en annan kontext (Bryman 2011). Jag har strävat efter 

tillförlitlighet samt överförbarhet på flertal olika sätt. Detta har dels gjorts genom ett 

transparent metodavsnitt där forskningsprocessen redogörs för på ett tydligt sätt. Samtidigt 

har jag fokuserat på att enbart inhämta information som är kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar, vilka därefter har presenterats på ett tydligt och konkret sätt.  

 

4.9 Kritisk granskning av metod  

Studien är kvalitativ och empirin grundar sig på intervjuer med sex socialsekreterare. Med 

hänsyn till att studien ämnade undersöka erfarenheter av ett fenomen ansågs kvalitativ metod 

vara lämplig. Att studiens empiriska material endast grundades på utsagor från sex 

respondenter kan påverka generaliserbarheten av resultatet negativt och innebär således att ett 

annat resultat skulle kunna framträda om liknande studie utförs igen (Bryman 2010). En 

annan aspekt som förvårar möjligheten att kunna generalisera resultatet är det faktum att vissa 

av respondenternas svar kan ha sin grund i individuella och subjektiva uppfattningar vilka 

varierar mellan olika individer. Däremot har inte avsikten med studien varit att kunna 

generalisera resultatet i linje med kvantitativ forskning (Trost 2010) varför kvalitativ metod 
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ansågs vara den mest lämpade metoden. Intervjuerna utmynnade i ett omfattande empiriskt 

material bestående av tydliga mönster som kunde besvara studiens frågeställningar. Det hade 

dock varit möjligt att uppnå ökad mättnad om fler respondenter deltagit i studien vilket dock 

inte var möjligt i detta fall med hänsyn till tidsaspekten. En annan nackdel med intervjuer som 

datainsamlingsmetod var att det påvisades vara en omfattande och tidskrävande uppgift att 

dels genomföra alla intervjuer men även att transkribera allt material ordagrant med anledning 

av att jag valt att genomföra denna studie självständigt. 

5.0 Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas den insamlade empirin från intervjuerna som genomfördes med 

socialsekreterare inom socialtjänstens relationsvåldsteam och relationsvåldscentrum. Empirin 

presenteras under de teman som identifierades under analysarbetet vilka presenteras i en 

analyserande text med koppling till studiens teoretiska perspektiv och tidigare forskning. De 

teman som framkom under analysarbetet och som kommer att presenteras i detta avsnitt är 

som tidigare nämnts: organisering av stödet, möjligheter och utmaningar samt våld mot äldre.  

 

5.1 Organisering av stödet 

Detta avsnitt skildrar organiseringen av stödet inom socialtjänsten. Vidare skildras betydelsen 

av samarbete och samverkan inom socialtjänstens respektive enheter såväl som med andra 

samhällsinstanser. Redogörelserna analyseras därefter utifrån begreppet organisation.  

 

Socialsekreterarna som medverkat i studien är verksamma inom socialtjänstens 

relationsvåldsteam och relationsvåldscentrum, vilket är två enheter som är inriktade på arbetet 

som berör våld i nära relationer. När socialsekreterarna fick berätta om organiseringen av 

stödet för våldsutsatta äldre kvinnor på respektive enhet tog deras utsagor i varierande form. 

Resultaten som framkom av intervjuerna med socialsekreterarna ger en tydlig bild av två 

enheter som arbetar utifrån det gemensamma syftet att motverka våld i nära relationer samt att 

erbjuda stöd för klientens räkning. Detta exemplifieras i följande redogörelse: 

“Vi arbetar med att motverka våld i nära relationer samt att hjälpa och stödja individer som 

utsatts för våld eller som har utövat våld i nära relationer. Inom relationsvåldsteamet tar vi 

emot klienter som har blivit utsatta för våld i nära relationer eller som har utövat våld i nära 

relationer. Vi tar emot alla som är över 18 år gamla oavsett funktionsförmåga, etnicitet, 

sexualitet eller dylikt. Detta innefattar givetvis även äldre.” - Maja 
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Ovanstående redogörelse summerar arbetet inom socialtjänstens relationsvåldsteam. Det blir 

tydligt att enheterna arbetar utifrån en gemensam målsättning om att motverka våld i nära 

relationer samt att erbjuda stöd och skydd åt individer som utsatts för våld i nära relation 

oavsett vilken målgrupp klienten tillhör. Detta är i linje med resterande av respondenternas 

redogörelser som därtill är väldigt lika mellan relationsvåldsteamet och 

relationsvåldscentrum. När det kommer till arbetssätt och metoder visar resultaten å andra 

sidan på varierade arbetssätt mellan olika enheter: 

"I relationsvåldsteamet arbetar vi huvudsakligen med myndighetsutövning vilket innebär att 

vi träffar klienter för att utreda stödbehovet och fattar därefter beslut om insatser utifrån våra 

lagar och riktlinjer." -Elin 

Så som citatet klargör så präglas arbetet inom relationsvåldsteamet av myndighetsutövning, 

vilket innebär att socialsekreterarna utreder klientens behov av stöd för att därefter fatta beslut 

om lämpliga stödinsatser, vilket även bekräftas av andra socialsekreterare. Inom 

relationsvåldscentrum beskriver en av socialsekreterarna sin arbetsplats enligt följande: 

“Vi inom relationsvåldscentrum arbetar enbart med behandlande arbetsuppgifter och 

bedriver alltså inte myndighetsutövning. Detta innebär i korthet att vi utför de insatser som 

relationsvåldsteamet beviljat klienten. Det kan exempelvis innebär att erbjuda stödsamtal 

eller rådgivande samtal med jurist vilket kan vara aktuellt om den sökande är mitt uppe i en 

rättsprocess.” -Bella 

I ovanstående redogörelser framgår det att socialtjänsten omfattas av relationsvåldsteam och 

relationsvåldscentrum, vilka utgör två unika enheter som gemensamt syftar till att motverka 

våld i nära relationer. Samtidigt synliggörs ett arbete som präglas av ett gemensamt syfte och 

en tydlig målsättning där respektive enhet fyller en betydande funktion i det samhälleliga 

arbetet mot våld i nära relationer. Detta möjliggör för tolkningen att socialtjänsten, med sin 

unika identitet och sitt övergripande syfte kan betraktas som en organisation. Enligt Forsell 

och Ivarsson Westerberg är en organisation unik, har ett syfte att uppfylla, en tydlig struktur 

och är varaktig över tid (Forsell & Ivarsson Westerberg 2007). I Helmerssons studie visar 

resultatet att socialtjänsten i många fall omfattar specialiserade enheter som arbetar med 

ärenden som berör våld i nära relationer. Däremot visar resultatet i Helmerssons studie på en 

avsaknad av enheter som är specialiserade på våld mot äldre i nära relationer (Helmersson 

2017), vilket är i linje med resultatet i denna studie.  
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En annan aspekt som framträder i socialsekreterarnas redogörelser är att arbetet är fördelat 

mellan två olika enheter där relationsvåldsteamet i huvudsak bedriver myndighetsutövning 

medan relationsvåldscentrum å andra sidan arbetar med att erbjuda olika former av praktiskt 

stöd för klientens räkning. Enligt Forsell och Ivarsson Westerberg är arbetsfördelningen en 

viktig strategi för hur arbetet inom en organisation fördelas mellan olika enheter såväl som 

mellan medarbetare och chefer (Forsell & Ivarsson Westerberg 2007). Den tydliga 

arbetsfördelningen mellan enheterna skulle kunna innebära att socialsekreterarna får 

möjlighet att specialisera sig på vardera arbetsuppgifter som antingen i huvudsak 

myndighetsutövare eller behandlande socialsekreterare. Forsell och Ivarsson Westerberg 

konstaterar vidare att en tydlig arbetsfördelning även tenderar att leda till ökad effektivitet 

(ibid).  

Flertalet socialsekreterare beskriver att samarbetet inom enheterna är en betydelsefull aspekt i 

arbetet och majoriteten av socialsekreterarna menar att samarbetet inom enheten sker 

regelbundet. Bella upplever att samarbetet är en naturlig del av arbetet, medan en annan 

socialsekreterare skildrar samarbete enligt följande: 

“Vi hjälper varandra i komplexa ärenden och samarbetar mycket tillsammans överlag, man 

får oftast mer gjort då och det blir en annan kvalitet på arbetet när man är fler i teamet.” – 

Ida 

 

I ovanstående citat beskrivs samarbetet som särskilt viktigt i komplexa ärenden vilket talar för 

att samarbetet fungerar som en form av hjälpmedel i svårare ärenden. I mötet med äldre 

kvinnor som utsatts för våld i nära relation redogör socialsekreterarna för vikten av 

samverkan med socialtjänstens äldreomsorg. Detta, menar Sara, i många fall är nödvändigt 

när klienten är i behov av fler insatser än för enbart det våldsrelaterade. Anna är inne på 

liknande spår:  

“I arbetet med äldre som har utsatts för våld i nära relation kan det exempelvis även finnas 

ett behov av hjälp från hemtjänst. Därför är samverkan med äldreomsorgen viktigt eftersom 

att vi har olika sorters insatser att förhålla oss till och ibland är inte våra insatser tillräckliga 

i relation till behovet.”- Anna 

  

Utöver vikten av samarbete och samverkan inom socialtjänstens organisation framgår det 

även att samverkan med andra samhällsinsatser är betydelsefullt och viktigt i deras arbete:  
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”Givetvis kan vi även behöva samverka med andra insatser, exempelvis sjukvården ” – Ida 

 

Däremot uttrycker Sara en frustration och menar att hon upplever vissa brister i samverkan 

mellan olika enheter. Bella menar att bristerna kan leda till förödande konsekvenser för den 

äldre:   

 

”Det kan bli allvarliga konsekvenser och den äldre kan fara väldigt illa om samverkan 

brister, särskilt om det finns ett behov av insatser från olika enheter. Det skulle kunna handla 

om en klient till oss som har uppenbara behov av hjälp från hemtjänst men där 

äldreomsorgen inte får kännedom om klienten och dylikt.” - Bella 

 

Socialsekreterarna redogör gemensamt för vikten och betydelsen av samarbete och samverkan 

inom och utanför socialtjänstens organisation. Samarbete och samverkan är betydelsefulla 

aspekter för att öka effektiviteten (Forsell & Ivarsson Westerberg 2007). Det som samtalen 

härleds tillbaka till är betydelsen av samverkan med socialtjänstens äldreomsorgsenhet vilket 

beskrivs vara särskilt viktigt i mötet med en våldsutsatt äldre som är i behov av insatser från 

flera olika enheter. Det blir därmed möjligt att urskilja att det förekommer en tydlig 

arbetsfördelning mellan relationsvåldsenheterna och äldreomsorgen där vardera enheter har 

olika förutsättningar såväl som olika insatser att förhålla sig till. Enligt Forsell och Ivarsson 

Westerberg bestäms arbetsfördelningen inom en organisation utifrån enhetens syfte, vilket 

skulle kunna förklara den tydliga arbetsfördelningen mellan relationsvåldsenheterna och 

äldreomsorgsenheten. Utifrån ovanstående citat blir det möjligt att tolka arbetsfördelningen 

och samarbetet som en strategi för att öka effektiviteten i arbetet. Samarbete inom enheten 

såväl som att samverkan med andra enheter i vissa fall är en nödvändighet för att kunna 

tillgodose den äldre våldsutsatta klientens behov. Däremot förekommer det även 

organisatorisk problematik genom att flertalet socialsekreterare uttrycker brister i samverkan, 

vilket uttrycks kunna leda till konsekvenser för de äldre. Vilka konsekvenser detta kan leda 

till beskrivs dock inte särskilt ingående eller detaljerat, men vad som går att urskilja är att den 

äldres behov riskerar att inte kunna tillgodoses. Organisatorisk problematik i form av brister i 

samverkan beskrivs även som problematiskt i tidigare forskning (Ekström 2016). Däremot har 

Ekström i sin studie valt att inte fokusera på specifika målgrupper vilket indikerar på att 

problematiken inte behöver vara kopplad till äldre som målgrupp (ibid). Andra konsekvenser 
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till följd av brister i samverkan och i samarbetet är att arbetet riskerar att bli ineffektivt 

(Forsell & Ivarsson Westerberg 2007).  

  

5.2 Möjligheter och utmaningar  

I detta avsnitt redogörs för socialsekreterarnas erfarenheter av möjligheter och utmaningar i 

arbetet. I avsnittet redogörs även för betydelsen av handlingsutrymme och i vilken mån det 

kan påverka möjligheten att tillgodose våldsutsatta äldre kvinnornas behov. Utsagorna 

analyseras därefter utifrån begreppen gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme.  

  

Resultatet i studien visar på att arbetet med äldre kvinnor som utsatts för våld i nära relationer 

präglas av både möjligheter och utmaningar. När socialsekreterarna tillfrågades om vilka 

möjligheter och utmaningar som kan uppkomma i arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor tog 

deras utsagor olika form. En aspekt att lyfta fram härleds till gemensamma riktlinjer och 

regelverk vilka beskrivs som centrala faktorer i arbetet:     

 

“Givetvis måste vi förhålla oss till lagar, riktlinjer och regelverk, det gäller för allt vårt 

arbete oavsett vilken målgrupp det rör sig om.” - Sara 

  

Anna uttrycker att samtliga enheter förväntas arbeta utifrån gemensamma riktlinjer och menar 

att det handlar om att värna om ett jämlikt arbete mellan enheterna. Ida uttrycker sig enligt 

följande:  

 

“De fungerar lite som hjälpmedel för ett jämlikt arbete och jämlika beslut. Samtidigt har vi 

möjlighet utforma stödet för den enskilda klienten så länge det är inom ramen för våra 

riktlinjer.” - Ida 

 

Sara uttrycker dock i sin intervju att riktlinjerna även kan försvåra deras arbete, detta menar 

hon beror på att riktlinjerna inte är särskilt anpassade för äldre: 

 

”Nej de är inte särskilt anpassade för äldre. Visst ska de vara generella, men i detta fall 

riskerar det tyvärr att bli på bekostnad av äldres behov.” -Sara 
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Citaten skildrar de gemensamma riktlinjer som präglar socialsekreterarnas arbete, vilka 

beskrivs vara generella. Samtidigt är det möjligt att urskilja att handlingsutrymmet är en 

central aspekt i deras arbete. Socialsekreterarna redogör för deras möjlighet att utforma stödet 

för klientens räkning samtidigt som att de behöver förhålla sig till gemensamma riktlinjer. Att 

socialsekreterarna upplever en frihet i att utforma stödet kan tolkas som ett resultat av 

socialsekreterarnas handlingsutrymme i sitt arbete. Därmed är socialsekreterarnas 

arbetsuppgifter i linje med vad Lipsky menar är ett karaktäristiskt arbetssätt för en 

gräsrotsbyråkrat. Gräsrotsbyråkratens arbete präglas i Lipskys mening i hög grad av 

individuella bedömningar inom ramen för generella riktlinjer (Lipsky 1980), vilket kan 

konstateras stämmer överens med socialsekreterarnas arbete i att hjälpa våldsutsatta äldre 

kvinnor.  

  

En annan aspekt som framträder och som även talar för vissa utmaningar i arbetet är att 

riktlinjerna som socialsekreterarna behöver förhålla sig till i arbetet återspeglar de stödinsatser 

som socialtjänsten har möjlighet att erbjuda våldsutsatta äldre kvinnor. Den insats som 

beskrivs som särskilt problematisk är insatsen skyddat boende. Maja uttrycker att skyddade 

boenden sällan är anpassad för äldres behov vilket medför vissa svårigheter och 

konsekvenser, inte minst för den äldre:  

 

“När det finns ett behov av både hemtjänst och ett skyddat boende. Det är en utmaning att 

hitta skyddade boenden som även accepterar hemtjänst. Boendet ska ju vara skyddat.” - Anna 

 

Anna menar att omständigheterna kan försvåra möjligheten att hjälpa våldsutsatta 

äldre kvinnor. Citatet ovan exemplifierar en händelse där äldres behov av hemtjänst inte står i 

proportion till de regelverk som omfattar skyddade boenden. Detta, innebär att de äldre 

riskerar att inte erbjudas stöd utifrån sitt egentliga behov. Bella beskriver en liknande 

händelse enligt följande:  

  

“Det har ju hänt att vi inte har lyckats hitta något skyddat boende som godtar att hemtjänsten 

springer där om dagarna. För att lösa situationen har det ibland slutat med att vi fått 

kontakta äldreomsorgen som därefter beviljat klienten äldreboende istället.” – Bella 

  

Socialsekreterarnas erfarenheter av utmaningar kring socialtjänstens stödinsatser framgår 

vidare genom citat som: ”De får inte möjlighet att ta del av alla insatser och riskerar att falla 
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mellan stolarna.” Trots att socialsekreterarna strävar efter att tillgodose de äldres behov av 

stöd i den mån som det är möjligt så framgår även vissa svårigheter i arbetet. En insats som 

visade sig vara problematisk var möjligheten att finna skyddade boenden åt äldre som även är 

i behov av hjälp från hemtjänst. Detta, menar socialsekreterarna har visat sig vara 

problematiskt till den grad att det kan innebära att den äldre istället erbjuds ett vård- och 

omsorgsboende istället för att erbjudas ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Detta 

möjliggör även för tolkningen att stödbehovet anpassades för att bli hanterbart inom 

socialtjänsten, vilket även är förekommande i tidigare forskning (Ekström 2016). Här blir det 

även möjligt att tolka att arbetet i vissa fall kräver en bedömningsförmåga utöver det som är 

reglerat i riktlinjerna, vilket kan kopplas till teorin om gräsrotsbyråkrater (Johansson 2007).  

 

Genom att som det framgår i ena redogörelsen finns ett behov av att "tänka utanför boxen" 

blir det möjligt att förstå det som att socialsekreteraren använder sig av sunt förnuft och 

improvisation för att kunna erbjuda behovsanpassade insatser åt våldsutsatta äldre kvinnor. 

Johansson (2007) menar att gräsrotsbyråkratens arbete ofta är klientcentrerat vilket innebär att 

arbetet i många fall kräver en bedömningsförmåga som inte är möjligt att reglera i generella 

riktlinjer (ibid). Socialsekreterarna beskriver riktlinjerna som centrala faktorer att beakta i 

arbetet vilket kan förklara de utmaningar som berör implementeringen av dessa i arbetet. Att 

skyddade boenden i många fall är en problematisk insats framgår även i tidigare forskning 

(Ekström 2016), däremot visar resultatet i denna studie på andra utmaningar kopplat till 

insatsen än vad som framgår i forskning. I denna studie beskrivs bristen på tillgänglighet och 

svårigheter med att kunna inkludera hemtjänstinsatser på ett skyddat boende som de primära 

utmaningarna när det möjligheten att kunna erbjuda insatsen åt äldre.  

  

5.3 Våld mot äldre kvinnor i nära relationer 

I detta avsnitt skildras och analyseras socialsekreterarnas beskrivningar om socialtjänstens 

stöd till våldsutsatta äldre kvinnor samt innebörden av att benämna äldre som en särskilt 

sårbar grupp. Vidare redogör socialsekreterarna även för vikten av kunskap och förståelse för 

äldre som målgrupp. Redogörelserna kommer därefter att analyseras utifrån ett 

intersektionellt perspektiv vilket innebär att uppmärksamma hur maktstrukturer och sociala 

kategorier samverkar (Mattsson 2015) samt huruvida detta kan påverka socialtjänstens stöd 

till våldsutsatta äldre.  
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Samtliga socialsekreterare redogör för att våld i nära relationer förekommer bland den äldre 

befolkningen och menar att våldet som utövas mot äldre både är omfattande och komplext. En 

aspekt att lyfta fram kring detta berör det faktum att socialsekreterarna gemensamt uttrycker 

att våld mot äldre i många fall inte skiljer sig från våldet som utövas mot andra målgrupper. 

De olika våldsformerna som beskrivs är: psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt våld samt 

försummelse vilket beskrivs som generella former av våld oavsett målgrupp. Maja lyfter 

däremot fram en våldsform som hon menar som hon menar är särskilt karakteristisk när det 

gäller våld mot äldre. 

  

”Bland äldre tenderar försummelse att i många fall förekomma. Det kan vara maken som 

gömmer hustruns rollator så att hon inte kan förflytta sig, eller som gömmer medicin och 

dylikt.” - Maja 

  

Majas citat återspeglar det faktum att försummelse är den våldsform som tenderar att utmärka 

våld mot äldre, vilket även går att urskilja i tidigare forskning (Sandvide 2008). Vidare 

reflekterar socialsekreterarna över att äldre kan tillhöra en särskilt sårbar grupp. Den 

grundläggande tanken bakom benämningen av särskilt sårbara grupper beskrivs handla om att 

uppmärksamma grupper där det av olika anledningar föreligger en ökad risk för att utsättas 

för våld. Samtidigt synliggörs olika riskfaktorer för äldre att utsättas för våld, där framförallt 

förekomsten av olika åldersrelaterade faktorer beskrevs kunna ligga till grund för en ökad 

sårbarhet. Problematiken kring detta kan beskrivas utifrån följande citat: 

  

“Äldre kvinnor kan tillhöra en särskilt sårbar grupp, detta, eftersom att det kan finnas 

åldersrelaterade sjukdomar eller funktionshinder som gör personen särskilt sårbar.” -Ida 

  

 De faktorer som beskrivs härrör till det faktum att stigande ålder medför en ökad risk att 

drabbas av åldersrelaterade sjukdomar, vilket kan försätta kvinnan i beroendeställning till sina 

anhöriga eller till vårdpersonal. Samtidigt betonar Bella att det likaväl kan vara de anhöriga 

eller vårdpersonal som utövar våldet. Anna är inne på liknande spår 

 

"Den äldre kvinnan kan exempelvis vara dement och beroende av omvårdnad och stöd från 

sin omgivning eller från hemtjänst. Samtidigt måste vi beakta att det kan vara ett barn eller 

barnbarn till kvinnan som är förövaren." - Anna 
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Trots att socialsekreterarna redogör för begreppet särskilt sårbara grupper i positiva termer så 

riktas även viss kritik mot att dela in målgrupper genom att benämna dessa som särskilt 

sårbara: 

 

"Det är viktigt att som yrkesverksam inte bara fokusera på att kategorisera in klienterna i 

gemene grupper. Alla äldre är ju olika individer med olika livserfarenheter, istället bör vi 

fokusera på vad kvinnan som enskild individ är i behov av för stöd, vilket ju kan variera." - 

Sara 

  

Utifrån citatet ovan är det möjligt att konstatera att kvinnans behov av stöd bör vara 

utgångspunkten i arbetet och kring de insatser som kvinnan erbjuds. En annan aspekt som var 

återkommande under intervjuerna var att benämningen av särskilt sårbara grupper kan vara 

generaliserande och återspegla fördomar om den äldre: 

  

“Det här med att äldre kan vara en särskilt sårbar grupp. Ja så kan det vara men det behöver 

inte vara så. Risken blir att man generaliserar eller tar för givet att äldre per automatik är 

särskilt sårbara som grupp, och så behöver det inte vara.” - Elin 

 

  

För att förstå den våldsrelaterade problematiken betonar Elin vikten av kunskap om äldre och 

om olika åldersrelaterade sjukdomar. Detta menar Anna kan vara direkt avgörande för att 

kunna hjälpa den äldre: 

  

“Vi behöver ha kunskap om svårigheter som kan kopplas till ålderdomen. Det är viktigt för 

att kunna erbjuda adekvata insatser som står i proportion till kvinnans behov.”- Anna 

 

Utifrån socialsekreterarnas redogörelser blir det möjligt att förstå att våldsutsatta äldre 

kvinnor kan tillhöra det som brukar kallas för en särskilt sårbar grupp, vilket även är 

förekommande i tidigare forskning (Agevall 2012, Golding m.fl. 2013). Att kategorisera 

individer i olika målgrupper har tidigare beskrivits, enligt Mattssons teori om 

intersektionalitet, som problematisk på flertalet olika sätt (Mattsson 2010). Både Anna och 

Elin problematiserar benämningen av särskilt sårbara grupper och menar att det riskerar att 

generalisera äldre som grupp. Detta kan förstås som ett resultat av det som Mattsson kallar för 

inre och yttre kategorier vilka kan leda till att socialsekreterare utvecklar stereotypa 
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föreställningar om vissa målgrupper och att klienten omedvetet diskrimineras (Mattsson 

2010). Socialsekreterarna betonar däremot vikten av att vara medvetna om att äldre inte per 

automatik är särskilt sårbara och att sårbarheten är starkt bundet till kontext. Ett 

intersektionellt perspektiv kan appliceras på det faktum att man inom socialtjänsten 

kategoriserar klienter i olika målgrupper där vissa beskrivs kunna vara särskilt sårbara. 

Mattsson menar att maktstrukturer upprätthålls av uteslutande normer lagar och regler vilka 

återspeglas i resursfördelningen i samhället (Mattsson 2010). Trots detta menar Mattson att 

kategoriseringar upprätthåller ojämlikhet i det sociala arbetet (Mattsson 2010).  

Vidare beskrivs arbetet inom socialtjänsten som både komplext och svårt vilket 

socialsekreterarna menar kan bero på kunskapsbrist om åldersrelaterade svårigheter. 

Majoriteten lyfter att kunskapen om våld mot äldre i många fall är bristfällig och För att 

kunna tillgodose den äldres behov av stöd menar socialsekreterarna att kunskapen behöver 

öka inom socialtjänsten. Vikten av kunskap om målgruppen äldre betonas i flertalet studier. 

Detta, för att kunna identifiera och uppmärksamma förekomsten av våld samt för att kunna 

erbjuda behovsanpassade insatser (Helmersson 2017; Saveman 2010). 

 

6. Diskussion och slutsats 

Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka hur socialsekreterare inom 

socialtjänsten arbetar för att hjälpa och stödja äldre kvinnor som har blivit utsatta för våld i 

nära relationer. Vidare har syftet varit att öka förståelsen för socialsekreterares erfarenheter i 

deras arbete med äldre kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Syftet konkretiseras i 

följande frågeställningar.  

 

1. Hur beskrivs socialtjänstens arbete med äldre kvinnor som har blivit utsatta för 

våld i nära relationer?  

 

2. Vilka möjligheter och utmaningar kan arbetet innebära, och hur förhåller sig 

socialsekreterare till dessa?  

3. Hur beskriver socialsekreterarna våld mot äldre kvinnor i nära relationer? 

 

Även om denna studie är relativt liten i relation till forskningsfrågan är det möjligt att urskilja 

särskilda mönster utifrån empirin vilka jag bedömt varit relevanta att belysa. Den första 

frågan att besvara är hur socialsekreterarna beskriver socialtjänstens arbete med äldre kvinnor 
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som utsatts för våld i nära relationer. Resultatet visar att organiseringen av stödet inom 

socialtjänsten är av betydande vikt i arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor. Organiseringen 

innefattar olika enheter inom socialtjänsten och som således berör olika målgrupper såväl som 

olika inriktningar. Resultatet visar att socialtjänsten består av relationsvåldsteam och 

relationsvåldscentrum vilka är två enheter som bland annat erbjuder stöd och skydd vid 

förekomsten av våld i nära relationer. Enheterna har delat upp arbetet så att 

relationsvåldsteamet erbjuder det offentliga stödet, medan relationsvåldscentrum beskrivs 

utöva det problemorienterade stödet. Det offentliga stödet innebär att socialsekreteraren 

huvudsakligen arbetar med myndighetsutövning i form av att med stöd av socialtjänstlagen 

utreda den våldsutsatta kvinnans behov för att därefter fatta beslut och bevilja lämpliga 

insatser. Det problemorienterade stödet handlar istället om ett klientnära arbete i form av 

behandlande arbetsuppgifter vilket kan vara att hålla i stödsamtal eller rådgivande samtal med 

klienten. En annan central aspekt som framkom i resultatet var vikten och betydelsen av 

samverkan och samarbete både inom och utanför socialtjänstens organisation. Samarbete 

mellan socialsekreterarna inom enheten var centralt i arbetet. Resultatet visar även att 

samverkan med socialtjänstens äldreomsorg samt hälso- och sjukvården var viktigt i arbetet. 

Detta beskrevs som särskilt viktigt om den äldre kvinnan var i behov av fler insatser än för 

enbart det våldsrelaterade, vilket kunde vara om det förekom åldersrelaterade sjukdomar eller 

svårigheter.  

 

Den andra frågan att besvara handlar om de möjligheter och utmaningar som kan uppkomma i 

mötet med en våldsutsatt äldre kvinna. Utifrån socialsekreterarnas utsagor blir det möjligt att 

urskilja både möjligheter och utmaningar i arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor inom 

respektive relationsvåldsenhet. Resultatet visar att arbetet präglas av gemensamma riktlinjer 

och regelverk vilka kunde innebära både möjligheter och utmaningar i deras arbete. 

Handlingsutrymmet visade sig vara en central aspekt gällande möjligheter och utmaningar i 

deras arbete, där socialsekreterarna i vissa fall hade ett stort handlingsutrymme medan 

socialsekreterarna i andra fall hade ett desto mindre handlingsutrymme. Någonting som kan 

problematiseras är bristen på riktlinjer som är anpassade för äldre och äldres behov. Resultatet 

visar att det även återspeglas i de insatser som finns för våldsutsatta klienter vilket innebär att 

äldre exkluderas och inte får tillgång till det stöd som ska erbjudas samtliga klienter oavsett 

målgrupp. Att implementera riktlinjer och utforma stödinsatser där äldre inte inkluderas bidrar 

till att en ojämlikhet upprätthålls inom socialtjänsten där vissa grupper erbjuds adekvat stöd 

medan andra grupper exkluderas och således inte får ta del av vissa insatser. Även om 
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socialsekreterarnas handlingsutrymme inte gör det möjligt för de att ändra riktlinjer så 

elimineras inte det faktum att problematiken behöver synliggöras i samhället. 

 

Den tredje frågan handlar om hur socialsekreterarna beskriver våld mot äldre kvinnor i nära 

relationer. Resultatet visar på att arbetet med äldre som utsatts för våld i nära relation 

uppmärksammats mer under senare år, men att det trots detta finns mycket kvar att göra och 

utveckla. Det blir tydligt att våld i nära relationer förekommer bland den äldre befolkningen, 

vilket bekräftas av både socialsekreterarna som medverkat i studien såväl som av tidigare 

forskning (Eriksson, 2001; Sandvide, 2008). Någonting som även framgår i resultatet är att 

äldre kvinnor kan vara särskilt sårbara vilket grundas på att det kan förekomma 

åldersrelaterade funktionsnedsättningar eller sjukdomar som ökar sårbarheten att bli utsatt för 

våld i nära relation. Detta har synliggjorts i studien genom krav på socialsekreterarna som 

dels behöver ha kunskap om våld mot äldre samtidigt som att arbetet i proportion till kvinnans 

behov i många fall även ställer krav på samarbete och samverkan med andra enheter eller 

samhällsinstanser. Även om forskningen om våld mot äldre kvinnor i nära relationer ökat 

under de senaste åren så är forskningen om äldre fortfarande begränsad, varför fortsatt 

forskning kan vara motiverad. Således lyfter jag ett förslag om fortsatt forskning inom ämnet 

vilket skulle kunna innefatta studier om hur kvinnojourer eller andra ideella verksamheter 

arbetar för att hjälpa och stödja äldre som utsatts för våld. Annan intressant forskning som 

skulle kunna studeras är hur samhället hjälper och stödjer våldsutsatta äldre kvinnor som lever 

med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Andra intressanta studier hade kunnat beröra 

hedersrelaterat våld och förtryck bland äldre eller våld mot äldre som lever i samkönade nära 

relationer.  
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Nationellt centrum för kvinnofrid (u. å. 2). Världshälsoorganisationen WHO. URL: 

http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot- kvinnor-ett-globalt-

perspektiv/varldshalsoorganisationen-who (2018-11-06)  

  

Nationellt centrum för kvinnofrid (u. å. 4). Våld i nära relationer. URL: 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Information till dig som ska delta i en undersökning som genomförs av en student under 

utbildning.  

 

Socialtjänstens arbete med äldre kvinnor som utsatts för våld i nära relationer  

Mitt namn är Caroline Paraskevas och går socionomprogrammet på Södertörns högskola och 

planerar att skriva en kandidatuppsats i socialt arbete under höstterminen 2018. I min uppsats 

är jag intresserad av att undersöka hur socialtjänsten arbetar med äldre kvinnor som utsatts för 

våld i nära relationer. Syftet med studien är att öka kunskapen och förståelsen för 

socialtjänstens arbete med äldre kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Utöver detta 

vill jag beskriva och analysera socialarbetares erfarenheter av arbetet med våldsutsatta äldre 

kvinnor utifrån möjligheter och utmaningar som kan uppkomma i arbetet samt resonera om 

hur arbetet inom socialtjänsten skulle kunna utvecklas.  

 

Jag skulle vilja intervjua dig som är yrkesverksam inom socialtjänsten och möter våldsutsatta 

äldre kvinnor i arbetet. Medverkan i studien är givetvis helt frivillig och din insats är anonym. 

Jag planerar att anteckna manuellt under intervjuerna och det är enbart jag som kommer att 

till och samtliga manuella anteckningar kommer att förstöras omedelbart efter att 

transkriberingen genomförts. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt bifogad 

samtyckesblankett och uppgifterna bevaras fram tills att uppsatsen blir godkänd för att 

därefter förstöras. Alla uppgifter som kommer mig till del kommer att strikt hanteras och 

behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dessa i enlighet med rådande 

dataskyddsförordning. Materialet kommer enbart användas till denna kandidatuppsats. 

Intervjun kommer att genomföras på ungefär 45 minuter och du har rätt att när som helst 
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avbryta intervjun. Vidare kan du när som helst återkalla ditt samtycke utan att behöva 

benämna orsak och utan att det påverkar materialet som inhämtats innan återkallandet.  

 

Du får möjlighet att läsa igenom materialet du bidragit med i uppsatsen samt möjlighet att 

läsa igenom uppsatsen i sin helhet om så önskas för att få möjlighet att komma med 

invändningar och synpunkter på om du upplever att materialet feltolkats eller om du uppfattar 

andra brister i kommunikationen mellan dig och intervjupersonen. Enligt EUs 

dataskyddsförordning har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras 

och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller 

att invända mot behandling av personuppgifter. Har du funderingar eller klagomål kring hur 

dina personuppgifter behandlas kan du alltid vända dig till Södertörns högskolas 

dataskyddsombud via dataskydd@sh.se. Dataskyddsombudet är expert på reglerna för 

personuppgifter och har rätt att granska hur högskolans studenter och personal behandlar 

personuppgifter. Studentarbetet genomförs som en del av studenternas utbildning vid 

Södertörns högskola som är juridiskt ansvarig för studenternas personuppgiftsbehandlingar. 

Du kan alltid nå Södertörns högskola via epost registrator@sh.se eller telefon 08 608 40 00.   

Du har har alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Du når dem via epost: 

datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00.  

  

Med vänliga hälsningar    

Caroline Paraskevas 

Examensarbete i socialt arbete 15hp 

Institutionen för samhällsvetenskaper 

Södertörns högskola 

 

Handledare, Ekaterina Tarasova 

Södertörns högskola 
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Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i studien: Socialtjänstens arbete med äldre kvinnor som utsatts för 

våld i nära relationer.  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att 

mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange 

något skäl. Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att 

Södertörns högskola behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

................................................  

Underskrift  

................................................ ........................................................................  

Namnförtydligande                    Ort och datum  

 

  
 
 

 
Caroline Paraskevas                                              
Socionomstudent 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 
 

Socialtjänstens organisation 

 
 Hur är er organisation uppbyggd? 

 Vad har ni för utgångspunkter i arbetet mot våld? 

 Hur skulle du beskriva ert arbete med det som brukar kallas särskilt sårbara grupper 

och då särskilt äldre?  

 Vad har ni för rutiner i arbetet med våldsutsatta äldre? 

 Har ni några riktlinjer eller handlingsplaner att förhålla er till på din arbetsplats? Är de 

anpassade efter olika behov? 

 

  

Socialarbetarens erfarenheter  

 

 Hur förhåller du dig till eventuella riktlinjer och handlingsplaner i arbetet?  

 Hur resonerar du kring möjligheter och utmaningar i arbetet med våldsutsatta äldre 

kvinnor?  

 Vad är viktigt för att kunna erbjuda jämlikt stöd till alla målgrupper?  

 Hur arbetar du för ett inkluderande förhållningssätt och för att göra lika för alla?  

 Hur tänker du kring maktstrukturer och dess påverkan på ditt arbete? Har exempelvis 

kön och ålder någon betydelse i ditt arbete? 

  
  

 

 


