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Ekonomiskt utnyttjande av äldre i nära relation – en kvalitativ studie 

Love Lindholm & Laura Valiente  

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to inquire how social workers perceive and describe financial 

abuse of older persons. Six qualitative interviews were carried out and the assembled data was 

then categorized and analyzed using a theory considering exercise of power and ageism as a 

theoretical frame. Previous research has shown that at least 10% of older persons have been 

exposed to some form of abuse or violence; however, there is a lack of research carried out in 

a Swedish context regarding financial abuse specifically. The six persons interviewed in this 

study all presented financial abuse as some kind of violence and as previous research has 

shown the study suggests that this is an increasing problem. Further research ought to be 

carried out to increase the awareness of this particular form of abuse and to facilitate 

discovery and development of measures to prevent financial abuse of older persons. The 

result of this study as well as previous research indicates that there is a high amount of 

unrecorded cases; therefore, it is hard to define financial abuse since the use of the term varies 

among different contexts and that the term consists of very differing examples.  
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worker, social work 
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Tack! 

Först och främst vill vi tacka våra respondenter som bidragit till att denna studie varit möjlig 

att genomföra. Dessa personer har öppenhjärtligt delat med sig av sina erfarenheter och sin 

syn på ekonomiskt utnyttjande av äldre. Tillsammans har de medverkande i studien mångårig 

erfarenhet inom äldreförvaltningen och har därmed kunnat tillföra betydelsefull kunskap inom 

området. 

Vi vill även tacka en bekant till oss som väckte hela idén om att studera just ekonomiskt 

utnyttjande av äldre. Vi är även väldigt tacksamma för att denna person, samt en annan bekant 

till oss, läst igenom studien och kommit med feedback och förslag till förbättringar.  

Självklart vill vi även tacka vår handledare som vi kunnat bolla idéer och tankar med och som 

varit väldigt flexibel. Tack för att du under studiens gång läst igenom del för del och kommit 

med förslag till förbättringar. 

Stort tack även till våra familjer och våra vänner som stått ut med oss under dessa veckor i 

uppsatsskrivandet. Vi vill även passa på att tacka varandra för ett gott samarbete även när 

stressen varit påtaglig under skrivandets gång.  

Det har varit en oerhört intressant resa att få studera och fördjupa oss inom området 

ekonomiskt utnyttjande av äldre. Ingen av oss hade vid starten av studien särskilt breda 

förkunskaper inom ämnet och såhär i efterhand kan vi konstatera att vi lärt oss en hel del om 

gruppen äldre och utnyttjandet som kan förekomma. Vi hoppas att du som läsare ska tycka att 

det är ett lika intressant och viktigt ämne som vi tycker! 

 

Laura Valiente och Love Lindholm 2013-01-09 
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Inledning  

Under september i år kom Länsstyrelsen i Stockholm ut med en rapport om äldre våldutsatta 

kvinnor i Sverige (Hjalmarson & Norman, 2012). Ett av syftena bakom studien var att ta fram 

en kunskapsöversikt över våldets förekomst, hur våldet ger sig uttryck och vem som utövar 

det. Den här rapporten var en av de studier som väckte vårt intresse för området och var 

ingången till vår fördjupning i ämnet våld mot äldre.  

I september 2012 föreslog Barbro Westerholm i en motion till Riksdagen att en nationell 

handlingsplan mot våld och övergrepp mot äldre skulle utarbetas (Westerholm, 2012). I 

motionen uppges att det idag saknas kunskap kring hur många äldre män och kvinnor som blir 

utsatta för våld och/eller övergrepp i svenska kontexter. I dagens Sverige finns ingen 

anmälningsskyldighet vad gäller våld och/eller övergrepp mot äldre, motsvarande det som 

finns för andra grupper i samhället, exempelvis för barn. Westerholm föreslår i sin motion att 

detta borde ingå i socialtjänstlagen. Regeringen har å sin sida skärpt kraven på socialtjänsten. 

Varje kommun ska erbjuda stöd åt brottsoffrena i fråga. I den föreslagna handlingsplanen 

ingår tio konkreta åtgärder och Westerholm föreslår att dessa ska bidra till att bland annat 

staten, berörda myndigheter samt kommunerna gemensamt ska arbeta för att motverka våld 

och övergrepp mot äldre. Denna motion samt ovanstående rapport tyder klart och tydligt på 

att våld mot äldre är av samhällsrelevans idag. 

I en undersökning från brottsoffermyndigheten framkommer det att våld mot äldre män och 

kvinnor förekommer i en sådan utsträckning, och får sådana konsekvenser, att det finns 

anledning att betrakta problemet som ett allvarligt folkhälsoproblem som kräver åtgärder 

(Eriksson, 2001).  

Med utgångspunkt från ovanstående rapporter började vi leta i kunskapsdatabaser över 

forskning på området och fann relativt snabbt att ekonomiskt utnyttjande var en av de 

formerna som var mest förekommande på området våld mot äldre. Då ingen av oss var 

särskilt bekanta med denna typ av våld väcktes vårt intresse och vår nyfikenhet för att 

utforska området ytterligare. 

Tidigare studier visar på att våld mot äldre kan se väldigt olika ut. Bland annat har det 

framkommit i tidigare forskning att de vanligaste typerna av våld (utan rangordning) är: 
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psykiskt (oftast i form av verbalt våld), fysiskt, vanvård och försummelse, sexuellt samt 

ekonomiskt. I ett flertal studier visar resultaten på att ekonomiskt våld/utnyttjande kommer på 

en generell andra plats i rangordning. Personer som utövar detta våld är i synnerhet en nära 

anhörig som den äldre har en relation till, oftast egna barn eller partner (Namkee, Choi & 

Mayer, 2000). 

Utifrån vår granskning av tidigare forskning har vi funnit att 5 % eller fler av de äldre någon 

gång utsatts för ekonomiskt utnyttjande. För att exemplifiera dessa procentsatser innebär det 

att ungefär 84 753 av de äldre i Sverige år 2010 någon gång blev utsatta för ekonomiskt 

utnyttjande, om vi utgår från att Sveriges befolkning det året uppgick till 9 417 000 personer, 

varav 1 695 060 personer var över 65 år (SCB, 2010; SCB, 2011). Forskningsstudier på 

ekonomiskt utnyttjande av äldre personer är viktiga med hänsyn till att den äldre befolkningen 

ständigt ökar och att detta troligtvis får till följd att antalet som riskerar att utsättas för ett 

utnyttjande kan komma att stiga i takt med denna ökning (Rabiner, O'Keeffe & Brown, 2006). 

Vår ambition med denna studie är att undersöka socialarbetares erfarenheter och upplevelser 

av ekonomiskt utnyttjande av äldre i nära relation. Anledningen till att vi valt att studera 

utnyttjandet i nära relation är att, som nämndes ovan, en stor del av tidigare forskning tyder på 

att förövaren i situationer där offret blir utsatt för ekonomiskt utnyttjande oftast är en nära 

anhörig till denne. Vårt intresse i att studera specifikt socialarbetares synsätt baseras på det 

faktum att en större del av materialet vi funnit inom forskningsområdet talar för att det saknas 

studier där yrkesutövare, som kommer i kontakt med äldre dagligen, får uttrycka sig om 

problemet. Då vi i studier funnit resonemang som talar för att gruppen socialarbetare är en av 

de yrkesgrupper som troligen har störst ansvar för att upptäcka tecken på att den äldre far illa, 

på ett eller annat sätt, anser vi att deras perspektiv och kunskap är viktiga att lyfta fram. Det är 

även bland annat socialarbetarna som i samhället kan erbjuda hjälp i form av olika insatser, 

samt arbeta med förebyggande åtgärder (Namkee, Choi & Mayer, 2000). De professionella 

besitter i sin yrkesroll och i sin kontakt med äldre en position där de har möjligheten att 

identifiera, rapportera men även, som ovan nämndes, arbeta förebyggande med problemet 

(Rabiner, O'Keeffe & Brown, 2006). 

Begreppet ekonomiskt utnyttjande av äldre är enligt vår uppfattning ett komplext socialt 

problem som kan uttryckas på väldigt många olika sätt och som kan ses ur många olika 
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perspektiv. Ett av dessa perspektiv är socialarbetares syn på hur det ser ut i praktiken. Hur ser 

denna grupp på ekonomiskt utnyttjande av äldre? Finns det exempel på hur utnyttjandet kan te 

sig? Är det vanligt förekommande? Det är här vår studie motiveras med en strävan att studera 

ekonomiskt utnyttjande av äldre i nära relation ur socialarbetarens perspektiv. 

Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur sex socialarbetare beskriver och uppfattar 

ekonomiskt utnyttjande av äldre i nära relation. 

Frågeställningar 

 Hur definierar socialarbetarna ekonomiskt utnyttjande av äldre i nära relation? 

 Vilka situationer har socialarbetarna erfarit där ekonomiskt utnyttjande av äldre i nära 

relation förekommit? 

 Hur vanligt förekommande upplever socialarbetarna att ekonomiskt utnyttjande av 

äldre i nära relation är? 

 Upplever socialarbetarna att det finns en uttalad definition av ekonomiskt utnyttjande 

på deras arbetsplatser? 

Avgränsningar  

Denna studie har sin utgångspunkt i att undersöka hur våld mot äldre kan se ut. Den första 

avgränsningen som gjorts är att fokus endast ligger på ekonomiskt utnyttjande, vilket i övrigt 

betraktas som en typ av våld. Detta gör att andra former av våld, som exempelvis sexuellt 

eller psykiskt våld, inte ingår i studiens syfte. Tidigare forskning pekar på att det ekonomiska 

utnyttjandet vanligen utförs av en nära anhörig (Ajdukovic, Ogresta & Rusac, 2009; 

Lowenstein, Eisikovits, Band-Winterstein & Enosh, 2009). Vi har därmed valt att endast 

fokusera på ekonomiskt utnyttjande av äldre i nära relationer, vilket även det blir en 

avgränsning då det utesluter ekonomiskt utnyttjande i andra sammanhang, exempelvis inom 

vården. Vi har fokuserat på att undersöka ekonomiskt utnyttjande i svenska förhållanden, 

detta innebär att vi i vårt syfte avgränsat oss ytterligare och utelämnat internationella 
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förhållanden. Däremot består studiens avsnitt om forsknings- och kunskapsområde i stort 

främst av internationell forskning då ämnet är relativt outforskat i Sverige. Vi är medvetna om 

att vår studie undersöker ekonomiskt utnyttjande endast utifrån socialarbetarens perspektiv, 

vilket i sig innebär ytterligare en avgränsning då vi uteslutit andra grupper som kommer i 

kontakt med äldre. Dels består denna avgränsning i att vi inte undersöker andra 

(yrkes)gruppers perspektiv, såsom exempelvis sjukhuspersonal eller personal inom 

hemtjänsten, dels består den i att vi valt att inte intervjua offer eller anhöriga. Det sistnämnda 

främst av etiska skäl. 

Det empiriska materialet som vi inhämtat, och som ligger till grund för studiens resultat, 

består av intervjuer med personer anställda inom samma kommun. Detta medför att vi även 

valt att göra en geografisk avgränsning, dels på grund av tidsbrist inom ramarna för 

uppsatsskrivandet, dels på grund av att vi har kontakter inom den aktuella kommunen vilket 

underlättat för oss att komma i kontakt med intervjupersonerna.  

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt som behandlar forsknings- och kunskapsområdet. Här 

beskrivs den sökprocess som föregått vårt arbete med studien samt de resultat vi funnit inom 

kunskapsområdet. Här återfinns även definitioner av de begrepp vi ansett vara centrala i vår 

studie och således viktiga att definiera för att underlätta läsarens förståelse av uppsatsens 

ämne. Därefter följer en beskrivning av de teoretiska perspektiven makt och ålderism i 

avsnittet teoretiska perspektiv. I detta kapitel redogörs även för hur vi ämnar tillämpa våra 

teoretiska perspektiv vid analysen av resultatet. I efterföljande kapitel, metod, beskrivs de 

valda metoderna samt tillvägagångssätten för studien. Förutom att beskriva hur arbetet med 

studien praktiskt utförts, diskuteras även studiens resultat och tillvägagångssätt i relation till 

bland annat vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning. Slutligen presenteras studiens 

resultat i kapitlet resultat och analys i form av att vi valt att tematisera empirin. Varje tema 

diskuteras och analyseras med koppling till tidigare forskning samt relevant teori. Vi har med 

andra ord valt att väva samman resultat med tillhörande analys. Detta efterföljs av en 

avslutande diskussion i avsnittet slutdiskussion. I detta kapitel har vi valt att föra en 

diskussion kring studiens resultat och metod samt givit förslag på vidare forskning inom 

området. I början av varje kapitel återfinns även ett stycke om kapitlets disposition för att på 
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bästa sätt vägleda läsaren genom studiens olika delar. Till uppsatsen bifogas intervjuguiden 

(bilaga 1) samt det informationsblad som lämnats till respondenterna vid intervjutillfället 

(bilaga 2).  
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Forsknings- och kunskapsområde 

Kapitlets disposition 

I detta kapitel presenteras de studier vi funnit relevanta inom forskningsområdet för vår 

uppsats. Kapitlets första del är ett inledande avsnitt där vi sammanfattat forskningsfältet i 

stort, följt av hur vår sökprocess sett ut. Sedan kommer en beskrivning av de huvudsakliga 

resultat vi funnit i form av olika underrubriker såsom: våld i allmänhet mot äldre, 

riskfaktorer, ekonomiskt utnyttjande, ekonomiskt utnyttjande av äldre i nära relation samt 

professionellas roll. Därefter följer en sammanfattning av kapitlets olika avsnitt som avslutas 

med att de begrepp som vi ansett vara centrala för vår studie definieras, med utgångspunkt i 

två av de forskningsresultat vi granskat. 

Inledning 

Utifrån vår tolkning av forskningsmaterialet kan tre större huvudsakliga slutsatser dras utifrån 

den forskning vi har funnit på området våld mot äldre generellt samt mer specifikt ekonomiskt 

utnyttjande av äldre i nära relation. En slutsats är att forskningsområdet ur ett brett perspektiv, 

och jämfört med andra områden inom socialt arbete, kan betraktas som relativt nytt och 

outforskat. En andra slutsats som vi drar utifrån vår granskning, är att forskningsområdet är 

betydligt mer omfattande vad gäller internationell forskning i jämförelse med svensk 

forskning. Vårt intryck är att den forskning som finns i svenska sammanhang, både kring våld 

i allmänhet mot äldre samt studier kring ekonomiskt utnyttjande av äldre, till stor del är 

gammal, saknas eller har genomförts av intresseorganisationer av olika slag. Slutsatsen om att 

det fattas undersökningar i Sverige generellt, och som handlar om våld mot äldre, styrks av till 

exempel författarna Erlingsson, Saveman och Berg (2005). Författarna hävdar att det behövs 

mer och nyare forskning i svenska kontexter. Den tredje slutsatsen är att den forskning som 

finns på området främst besvarar frågor av kartläggande och utredande karaktär. Vår 

uppfattning är att det är följande exempel på forskningsfrågor, eller varianter av dessa, som i 

huvudsak återkommer i all den forskning vi tagit del av: 

 Hur utbrett är våld i allmänhet mot äldre? 
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 Vilka olika typer av våld förekommer? 

 Vad är den allmänna uppfattningen kring våld mot äldre? (Dels bland äldre själva men 

även bland allmänheten i ett större perspektiv såsom exempelvis vårdpersonal eller 

befolkningen i stort.) 

 Vilka riskfaktorer och orsaker förekommer gällande ekonomiskt utnyttjande av äldre? 

 Vilka är förövarna i de situationer där äldre blir utsatta för ekonomiskt utnyttjande? 

Sökprocessen 

I vår sökning efter tidigare forskning har vi använt oss av följande databaser: Academic 

Search Premier, Google Scholar, ERIC samt Applied Social Sciences Index and Abstracts 

(ASSIA). 

 

Sökord vi använt på svenska är följande: ekonom*, våld, bistånd*, äldre*, övergrepp, 

försumm*, utnyttjande, familj*, senior* 

 

Sökord vi använt på engelska är följande: econ*, financ*, viol*, abus*, exploit*, elder*, 

domestic*, neglect*, spouse, fam* 

 

Vi har genom olika kombinationer av ovanstående sökord genomfört ett flertal sökningar för 

att hitta relevant forskning i de olika databaserna. Med hjälp av referenslistorna i den 

forskning vi granskat, har vi även hittat ytterligare studier som vi kunnat använda oss av. Värt 

att nämna är att all den tidigare forskning vi utgått ifrån är kollegialt granskade. Den 

forskning vi ansett vara relevant för vår studie har sedan sorterats in i en tabell för att få en 

översikt på områdets forskningsstudier. Denna tabell bestod av olika rubriker såsom titel, år, 

typ av studie, sammanfattning, ursprung, metod samt övriga kommentarer. Vi har även genom 

samtal med erfarna personer inom ämnesområdet fått en del tips på ytterligare relevant 

litteratur. 

Huvudsakliga resultat och slutsatser 

 

Våld i allmänhet mot äldre 



12 

 

Utifrån de studier vi granskat är det tydligt att äldre utsätts för våld i allmänhet. Hur många 

procent det är som blivit utsatta skiljer sig däremot åt mellan studierna. Det allmänna våldet 

beskrivs som att det ger sig uttryck på olika sätt såsom exempelvis fysiskt, sexuellt, psykiskt 

och/eller ekonomiskt (Dong, Simon & Gorbien, 2007). Enligt samtliga studier som vi tagit del 

av har åtminstone 10 % av äldre (äldre definieras på olika sätt men rör sig främst om personer 

över 65 år) någon gång utsatts för våld i allmänhet. Att vi använder oss av specifikt siffran 10 

% som exempel beror främst på att detta är den minsta gemensamma siffran för samtliga av 

de granskade studierna som redovisar statistiska resultat. 

 

Några av resultaten i tidigare forskning visar på hur många procent av äldre som utsatts för 

någon form av våld: 11,4 % (Acierno et al, 2010), 35 % (Dong, Simon & Gorbien, 2007), 14 

% (Chokkanathan & Lee, 2005) samt 18 % (Lowenstein, Eisikovits, Band-Winterstein & 

Enosh, 2009). Antalet på hur många som utsatts för våld i allmänhet skiljer sig framförallt åt 

beroende på i vilket land studien utförts och i vissa studier är siffran betydligt högre än 10 %, 

bland annat i studierna som nämnts ovan som har sitt ursprung i USA, Kina, Indien samt 

Israel. En möjlig förklaring till de delvis spretiga siffrorna kan vara det kulturella 

sammanhangets betydelse, något som diskuteras nedan, samt på hur brett olika forskare 

definierat begreppet våld. Exempelvis valde forskarna för studien från Kina, i sina frågor till 

de intervjuade, att definiera våld mot äldre som fysiskt, försummelse, psykiskt, ekonomiskt, 

sexuellt samt övergivenhet. Frågorna i studien är mycket specifika då de tillfrågade fick svara 

på frågor som exempelvis: om den tillfrågade upplevt tillfällen där den anhörige bett den äldre 

att stanna kvar i sängen och uppge att denne varit sjuk trots att så inte varit fallet. En annan 

fråga löd: om den äldre blivit kallad för kränkande ord av en anhörig. Ytterligare en fråga som 

ingick i studien var: om den äldre upplevt att någon tagit dennes pengar utan att denne 

samtyckt till det (Dong, Simon & Gorbien, 2007, s. 84). I denna studie ställdes därmed de 

intervjuade inför detaljerade och riktade frågor kring alla typer av våld. En möjlig förklaring 

till att siffran i den kinesiska studien är så pass hög som den är kan bero på att de som 

medverkade blev tillfrågade om varje specifik definition av våld. I andra studier där siffran för 

upplevt våld är lägre kan det tänkas bero på att frågorna inte inkluderat specifika definitioner 

på olika typer av våld, utan istället handlat om mer öppna frågor. Vår tolkning är att detta kan 

ha medfört att de tillfrågade i dessa studier eventuellt inte tagit med händelser som de själva 

inte ansett vara en typ av våld men som författarna å sin sida definierat som våld. 



13 

 

 

Med kulturella sammanhang, tänker vi oss till exempel att angelägenheter som sker inom 

familjen i vissa kulturer anses som olämpliga att offentliggöra för allmänheten och/eller att 

det är tabubelagt att söka hjälp, varför alla våldsutsatta inte återspeglas i den forskning som 

finns på området. Det vi syftar på när vi beskriver det som att det oftast ses som en 

familjeangelägenhet är att dessa studier diskuterar, bland annat, ekonomiskt utnyttjande eller 

annan typ av våld mot äldre i nära relation som något som sker bakom stängda dörrar. Med 

andra ord betraktas ofta det som händer i familjen som något ytterst privat som utesluter 

samhällets hjälp (Lowenstein, Eisikovits, Band-Winterstein & Enosh, 2009). En del av 

forskningsstudierna tyder även på att mörkertalet är stort, bland annat nämner en del av 

studierna att våld inte anmäls, exempelvis på grund av att offret är i beroendeställning till 

förövaren (Tomader, Rahman & Gaafary, 2012; Daskalopoulos & Borrelli, 2006). 

 

Forskare inom området drar generellt slutsatsen att våld i allmänhet mot äldre i nära relation 

bör ses som ett folkhälsoproblem då detta drabbar en stor del av befolkningen, särskilt med 

tanke på att världens äldre befolkning ständigt ökar. Detta nämns framför allt i 

brottsoffermyndighetens rapport (Eriksson, 2001) där det hävdas att problemet kräver 

åtgärder. Slutsatsen i rapporten dras utifrån att ett antal studier, däribland den nämnda studien, 

men även tidigare studier från Socialstyrelsen, Europeiska ministerrådet samt Nordiska 

ministerrådet som visat på att våld mot äldre är av en sådan omfattning att det krävs åtgärder 

för det. 

 

Riskfaktorer 

Ett flertal av de studier vi läst lyfter upp ett antal gemensamma riskfaktorer som möjliga 

orsaker till våldet i allmänhet mot äldre men även specifikt för ekonomiskt utnyttjande av 

äldre. Vi har också funnit att en stor andel av forskarna inom fältet anger att fortsatta studier 

kring riskfaktorer är nödvändigt för att få en djupare förståelse kring förekomsten av 

ekonomiskt utnyttjande (Dong, Simon & Gorbien, 2007; Tomader, Rahman & Gaafary, 2012; 

Lowenstein, Eisikovits, Band-Winterstein & Enosh, 2009; Eriksson, 2001; Erlingsson, 

Saveman & Berg, 2005). 
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Faktorer som ökar risken att bli ekonomiskt utnyttjad kan bland annat vara låg utbildning 

och/eller låg inkomst. Känslan av att inneha en låg livskvalitet, ha en nedsatt hälsa och/eller 

ha svårigheter att klara av saker i vardagen på grund av nedsatt fysisk förmåga är ytterligare 

riskfaktorer och en möjlig förklaring till att den äldre blir utsatt (Dong, Simon & Gorbien, 

2007). En studie från Egypten visar på att hög ålder, arbets- och utbildningsstatus samt svag 

hälsa är några av de faktorer som kan ligga bakom utnyttjandet av den äldre (Tomader, 

Rahman & Gaafary, 2012). 

 

Brottsoffermyndighetens rapport (Eriksson, 2001) visar att bland de kvinnor som blivit utsatta 

för våld, uppges i högre grad avsaknaden av en förtrolig relation samt begränsad tillgång till 

praktisk hjälp jämfört med hela gruppen kvinnor över 65 år. Bland männen i samma 

undersökning saknas ett sådant samband. Rapporten tolkar detta bland annat utifrån att 

riskfaktorerna kan vara olika för kvinnor och män. Ensamhet bedöms exempelvis vara en 

faktor som både i praktisk men också i emotionell betydelse ökar risken för våld mot kvinnor, 

men inte för män. Resultatet kan även tolkas som att emotionell och konkret ensamhet är en 

möjlig konsekvens för kvinnor som blivit utsatta för våld men inte för män som blivit utsatta 

för våld. 

 

Som lyfts upp i exemplet ovan om ensamhet framkommer det i ett flertal studier att det 

förekommer skillnader mellan våld mot äldre män och våld mot äldre kvinnor. Vad vi kan se 

består denna skillnad främst i andelen som blir utsatta. Bland annat visar resultaten i en studie 

från Israel att andelen kvinnor som utsatts var större än andelen män vid vissa typer av våld. 

Bland annat visar resultaten på att kvinnor i studien, 5 %, i högre grad utsattes för psykiskt 

våld av en familjemedlem, i form av verbalt våld, jämfört med andelen män, 2,7 % 

(Lowenstein, Eisikovits, Band-Winterstein & Enosh, 2009). Enligt den svenska studien från 

brottsoffermyndigheten var kvinnor överrepresenterade i gruppen av personer som utsatts för 

extremt våld. Extremt våld definierades utifrån att de utsatts tolv gånger eller fler. Tre 

fjärdedelar av de som blivit utsatta för extremt våld var kvinnor jämfört med en fjärdedel män 

(Eriksson, 2001). Ytterligare en studie som tydligt visar på att det faktum att vara kvinna är en 

av de faktorer som kan öka risken att bli utsatt för våld är den kinesiska studien (Dong, Simon 

& Gorbien, 2007). Skillnaderna i förekomsten av våld mellan män och kvinnor förklaras på 

olika sätt i de studier vi funnit. Vi väljer dock att placera detta under rubriken riskfaktorer då 
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bland annat författarna Dong, Simon & Gorbien (2007) benämner att det faktum att vara 

kvinna oftast ses som en riskfaktor. 

 

Att ålder i sig kan vara en riskfaktor visar en svensk studie, som lyfter fram att utnyttjande av 

äldre samt våld generellt mot äldre kan ses som en form av diskriminering. De äldre som 

deltog i denna studie uppgav att de upplevt det som att brist på respekt på grund av åldern låg 

bakom erfarenheten av att bli utnyttjade (Erlingsson, Saveman & Berg, 2005). Å andra sidan 

presenteras det i en annan studie att hög ålder i sig inte är en riskfaktor när det handlar om 

utsatthet för våld, utan att det istället rör sig om ett flertal faktorer som oftast är konsekvenser 

av åldrandet. Exempel på sådana faktorer var i denna studie: sjukdom, beroendeställning till 

andra, funktionsnedsättning samt svag social kontroll (Wilén, 2012). 

 

Ekonomiskt utnyttjande 

I de studier vi granskat definieras begreppet ekonomiskt utnyttjande, enligt vår uppfattning, 

på liknande sätt. Vad vi kan se utgår forskare inom området utifrån en definition som 

beskriver ekonomiskt utnyttjande genom att exemplifiera handlingar på hur det kan uttryckas. 

Följande beskrivningar av ekonomiskt utnyttjande är tagna från två forskningsstudier som vi 

anser speglar de studier vi granskat i stort. 

 att förövaren undanhållit, stulit, förskingrat, lurat eller pressat offret på pengar 

och/eller egendom 

 att förövaren under tvång förmått offret att skriva på eller ändrat ett testamente till 

förövarens fördel 

 att förövaren i form av exempelvis anhörig, vid tillfällen då denne förvaltat offrets 

egendom, underlåtit att förse offret de nödvändigheter som anses berättigade 

 att förövaren förmått offret att ingå avtal utan att offret till fullo varit medveten om 

dess innebörd 

 

(Eriksson, 2001; Kemp & Mosqeuda, 2005). 

 

Av de studier vi granskat är det ett flertal som presenterar -förutom siffror på hur många som 

utsatts för någon typ av våld -siffror som beskriver vilken typ av våld som är vanligast. 
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Siffran över hur många som utsatts för våld i form av ekonomiskt utnyttjande varierar något 

men landar mestadels någonstans kring 5 %. I exempelvis en studie från USA (Acierno et al, 

2010) har man funnit att 5,2 % av de äldre personerna angav att de utsatts för ekonomiskt 

utnyttjande. Detta i likhet med en kroatisk studie där författarna uppger att 6 % av de äldre 

personerna i deras studie utsatts för ekonomiskt utnyttjande (Ajdukovic, Ogresta & Rusac, 

2009). I en annan studie från USA (Kemp & Mosqueda, 2005) framkommer det att 

ekonomiskt utnyttjande är en av de vanligast förekommande typerna av våld mot äldre. 

Ytterligare en undersökning visar på och beskriver ekonomiskt utnyttjande som ett allvarligt 

och ökande problem då forskningsstudien speciellt betonar att ekonomiskt utnyttjande får 

stora negativa konsekvenser då detta fråntar de äldres möjligheter att klara sig själva (Rabiner, 

O'Keeffe & Brown, 2004). Ekonomiskt utnyttjande är en av de typer av våld som har 

studerats minst och är även den typ av våld som är svårast att identifiera, upptäcka samt 

definiera (Conrad et al, 2011). Som vi nämnt tidigare visar en större del av forskningsfältet på 

att förövaren vanligtvis är en familjemedlem. Det bör nämnas att detta, utifrån tidigare 

studier, inte specifikt är gällande för ekonomiskt utnyttjande utan synes gälla alla typer av 

våld mot äldre. 

 

Ekonomiskt utnyttjande av äldre i nära relation 

Den kroatiska studien visar på att 6 % av det generella våldet mot äldre specifikt handlade om 

ekonomiskt utnyttjande. Majoriteten av förövarna i denna studie befann sig i en nära relation 

till offret, exempelvis partner eller barn (Ajdukovic, Ogresta & Rusac, 2009). Detta kan 

jämföras med den indiska studien, där det för övrigt framkommer att ekonomiskt utnyttjande 

är en av de vanligaste formerna av våld mot äldre. Resultaten i denna studie visar på att 

förövarna, som kan definieras som personer i nära relation till den enskilde, främst var en 

svärdotter, en svärson, egna barn eller partner. De personer som upplevde att de blivit 

ekonomiskt utnyttjade uppgav bland annat att familjemedlemmen tagit pengar från dem i 

någon form, utan att de själva vetat om det (Chokkanathan & Lee, 2005). I ytterligare en 

undersökning presenteras slutsatsen att ekonomiskt utnyttjande i första hand förekom i nära 

relationer i form av partner eller barn (Lowenstein, Eisikovits, Band-Winterstein & Enosh, 

2009). 

 

Professionellas roll 
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Kunskapen kring vad ekonomiskt utnyttjande av äldre handlar om ligger till grund för att 

enklare upptäcka och hjälpa enskilda offer. Författarna till en studie som diskuterar detta 

närmare lyfter fram betydelsen av att öka medvetenheten, både bland allmänheten men också 

specifikt för beslutsfattare samt professionella i sin kontakt med äldre. Detta för att förbättra 

de yrkesverksammas möjligheter att på ett tidigt stadium upptäcka samt förebygga problemen 

(Stiegel, 2012). 

 

Den största anledningen till att ekonomiskt utnyttjande inte anmäls är oftast just familjens 

involverande i brottet då en stor del av förövarna är familjemedlemmar. För att ha möjlighet 

att upptäcka det ekonomiska utnyttjandet är det således grundläggande att professionella 

erhåller kunskap samt utbildning kring problemet. Detta för att kunna hjälpa offren att 

exempelvis våga anmäla trots att individen i fråga utsatts av en nära anhörig (Rabiner, 

O'Keeffe & Brown, 2006). Författarna till denna undersökning tar vidare upp ett antal 

exempel på hur denna kunskap skulle kunna förmedlas i praktiken och lyfter då bland annat 

upp förebyggande arbete kring stöd till äldre personer, som utsatts för ekonomiskt 

utnyttjande, som ett alternativ. Författarna av forskningsstudien menar på att dessa 

utbildningar bör innehålla kunskap kring hur professionella kan förebygga, identifiera samt 

anmäla ekonomiskt utnyttjande. Även kunskap kring möjliga riskgrupper anses vara 

nödvändigt för att på så sätt kunna identifiera och bedöma situationer där äldre kan komma att 

utsättas för utnyttjande. Vidare förs en diskussion om att dessa utbildningar skulle kunna 

bidra till att professionella ”tränas” i att hjälpa den äldre att våga anmäla brott trots att 

förövaren är en familjemedlem (a.a., 2006). 

 

Författarna till en annan studie skriver att socialarbetare generellt har ett ansvar för att även 

utbilda allmänheten när det kommer till familjers utnyttjande av äldre. Det beskrivs hur våld i 

allmänhet mot äldre, till skillnad från barnmisshandel, ännu inte etablerat sig som ett viktigt 

samhällsproblem. Vidare diskuteras att socialarbetare även behöver verka för ökad 

finansiering för att förebygga, upptäcka och ingripa i det utnyttjande som kan förekomma 

(Namkee, Choi & Mayer, 2000). 

 

Utifrån ovanstående forskning, kring de professionellas roll i samhället, kan den slutsats dras 

att kunskap kring ekonomiskt utnyttjande av äldre ofta saknas och att det är viktigt att öka 
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medvetenheten och kunskapen kring detta i samhället i stort. De professionellas roll lyfts fram 

som betydande i upptäckten av utnyttjande av äldre, varför det är viktigt att öka 

medvetenheten för denna grupp. Gruppen professionella beskrivs som en viktig del i 

processen för att hjälpa äldre till att söka stöd och hjälp. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar forskningsstudier på att undersökningar om våld i allmänhet samt 

studier kring ekonomiskt utnyttjande av äldre behöver fortsätta utvecklas då man ser att detta 

är ett växande problem. Minst 10 % av alla äldre beräknas någon gång ha blivit utsatta för 

någon typ av våld och ungefär 5 % av alla äldre beräknas någon gång ha blivit utsatta för 

ekonomiskt utnyttjande. Dessa siffror beräknas stiga i takt med den ständigt växande äldre 

befolkningen. En stor del av forskningsfältet föreslår vidare studier kring riskfaktorer som ett 

nästa steg i utvecklingen. Förutom att kvinnor är mer utsatta för våld i allmänhet lyfter 

forskare inom området upp ett antal möjliga riskfaktorer som orsaker till våldet såsom 

exempelvis hög ålder, låg utbildningsstatus samt ensamhet. Utnyttjande eller våld på grund av 

hög ålder hos offret diskuteras i en studie som likställs med diskriminering i form av brist på 

respekt. 

 

Resultatet av tidigare forskning pekar även på att den vanligast förekommande förövaren, då 

äldre utsätts för ekonomiskt utnyttjande samt våld i allmänhet, är en person som står i nära 

relation till offret, exempelvis en partner, ett barn och/eller en svärdotter/-son. Vidare pekar 

forskningsresultat på att äldre kvinnor är något mer utsatta än äldre män.  

 

Flera studier lyfter fram betydelsen av att erbjuda de professionella specifika utbildningar 

kring problemet för att kunna upptäcka och förebygga utnyttjandet i ett tidigt stadium. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det saknas kunskap i allmänhet kring området våld mot 

äldre, där ekonomiskt utnyttjande ingår, samt att kunskap i specifikt svenska kontexter 

behöver fortsätta utvecklas för att kunna arbeta mer effektivt med förebyggande och stödjande 

verksamhet för äldre i Sverige. 
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Definitioner av centrala begrepp 

För att underlätta för dig som läsare har vi valt att beskriva hur vi, utifrån våra definitioner 

som bygger på resultaten från tidigare forskning, valt att se på olika centrala begrepp för att 

minska risken för eventuella missförstånd. 

 

Ekonomiskt utnyttjande 

Inom ramarna för denna studie definieras begreppet ekonomiskt utnyttjande som en eller flera 

av nedanstående punkter: 

 att förövaren undanhållit, stulit, förskingrat, lurat eller pressat offret på pengar 

och/eller egendom 

 att förövaren under tvång förmått offret att skriva på eller ändrat ett testamente till 

förövarens fördel 

 att förövaren i form av exempelvis anhörig, vid tillfällen då denne förvaltat offrets 

egendom, underlåtit att förse offret de nödvändigheter som anses berättigade 

 att förövaren förmått offret att ingå avtal utan att offret till fullo varit medveten om 

dess innebörd 

Ovanstående definitioner är baserad på två olika studier som vi anser speglar forskningsfältets 

definitioner av begreppet i stort (Eriksson, 2001; Kemp & Mosqeuda, 2005). 

 

Äldre 

När vi använder oss av begreppet äldre personer syftar vi till personer som är 65 år och uppåt. 

Detta baserar vi på att en majoritet av befolkningen i Sverige går i pension vid 65 års ålder, 

men även på att en stor del av tidigare studier inom forskningsfältet använt sig av denna siffra 

när dessa definierat gruppen äldre. 

 

Nära relation 

I vår studie definierar vi en nära relation som relationen mellan en person och dennes barn, 

barnbarn, barnsbarns barn, styvbarn, syskon, partner samt annan nära släkting eller vän som 

personen i fråga har en känslomässig och/eller nära relation till. 
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Teoretiska perspektiv 

Kapitlets disposition 

I detta kapitel presenteras de två teoretiska perspektiv som vi valt att utgå från i vår studie. Vi 

beskriver först det maktperspektiv vi valt och sedan det teoretiska perspektivet ålderism samt 

motiverar valet av valda perspektiv och beskriver hur dessa kommer att användas i analysen 

av det insamlade materialet. Därefter kopplas de båda teoretiska perspektiven samman där vi 

beskriver en möjlig tolkning av hur dessa två kan hänga ihop.  

Makt 

När vi i denna studie använder oss av begreppet makt, utgår vi från en definition som den 

norska sociologen Greta Marie Skau använder. Definitionen tar avstamp i Max Webers 

klassiska definition av makt och Skau definierar begreppet som något som inte nödvändigtvis 

måste utövas för att existera. Makt definieras som något som består i möjligheten att få sin 

egen vilja igenom. Utifrån denna definition existerar makt ibland endast som denna möjlighet, 

men att detta i många fall särskilt i individens kontakt med hjälpapparaten är tillräcklig för att 

viljan hos den som besitter makten ska dominera. Vidare innebär inte alltid det faktum att 

någon besitter makt, och har möjlighet att få sin vilja igenom, en konflikt. Viljan hos den med 

makt och viljan hos den andra parten kan i många fall överensstämma och det kan då istället 

komma att handla om hur olika personer uppfattar vad som är “målet” och vad som ska till för 

att nå detta (Skau, 2007). 

Det finns ett antal teorier som fokuserar och koncentrerar sig på makt och utövandet av detta. 

I denna studie har vi valt, att när vi talar om makt som teoretiskt perspektiv, utgå från 

ovanstående författares bok som belyser de situationer där en hjälpare riskerar att kränka en 

klient. Boken utgår från författarens egna erfarenheter och intervjuer med klienter. Ur detta 

perspektiv behandlas maktutövning utifrån relationen mellan en klient och en person i en 

professionell hjälparroll. Varför detta kan vara relevant för vår studie, som främst diskuterar 

nära relationer, är att detta tar upp det faktum att för att kunna hjälpa är det nödvändigt att 

som hjälpare besitta en viss maktposition och vi tänker oss att detta är relevant för alla typer 
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av relationer där någon hjälper en annan (Skau, 2007). Vi väljer att lyfta fram likheter mellan 

den relation som uppstår mellan en professionell hjälpare och dennes klient, med den relation 

som uppstår mellan en äldre person, som på ett eller flera sätt behöver hjälp med exempelvis 

omvårdnad eller med ekonomiska ärenden, och den person som blir hjälpare i dessa 

situationer. Inom ramarna för denna uppsats är den person som blir hjälpare vid dessa 

situationer ofta en nära anhörig och därför är detta teoretiska perspektiv av relevans för vår 

studie. 

En viktig aspekt som lyfts upp i detta perspektiv är att alla handlingar som sker inom 

människors interaktion är kontextberoende. En handling betyder olika saker beroende på i 

vilket sammanhang den utförs. Vidare lyfts det fram att när makt diskuteras som antingen 

positivt eller negativt laddat handlar det om fördelningen eller användingen av makt, inte om 

huruvida makt existerar eller inte. Förekomsten av makt i sig behöver inte vara av ondo. 

Begreppet makt lyfts även fram som förbundet med etiska diskussioner och att maktutövning 

kan vara etiskt försvarbart (Skau, 2007).  

Begreppet hjälp lyfts i denna diskussion upp som en handling som ämnar förbättra den 

enskildes situation men att innehållet i begreppet varierar beroende på vem som definierar det, 

den som hjälper eller den som blir hjälpt. Relativiteten i begreppet återspeglas bland annat i 

svårigheten att avgränsa definitionen av begreppet hjälp utifrån huruvida mottagarens önskan 

skall vara avgörande för vad som betraktas som hjälp eller inte. Skau tar upp eventuella 

konsekvenser av att göra den enskildes önskan till avgörande kriterium kring hur hjälpen 

definieras. Det den enskilde i stunden definierar som hjälp kan på lång sikt ha skadliga 

effekter. Utifrån detta diskuteras svårigheten i att definiera hjälp vid situationer där den 

enskilde inte själv kan formulera sitt hjälpbehov. Det kan även finnas en svårighet kring att 

motivera förebyggande åtgärder, som på grund av sin karaktär inte kan definieras utifrån den 

enskildes uttalade hjälpbehov, eftersom insatsen i sig verkar för att detta behov aldrig ska 

uppstå (Skau, 2007). 

Inom ramarna för Skaus maktperspektiv diskuteras någonting som benämns som ett subjektivt 

handlingsuniversum. Det sammanhang en handling utförs inom är avgörande för dess 

innebörd och varje person handlar och resonerar inom sitt eget subjektiva 

handlingsuniversum. Med utgångspunkt i detta resonemang diskuteras kränkning som en 
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handling som alltid definieras av den som blir kränkt och aldrig av den som kränker. Här 

definieras handlingen att kränka någon som “ att förödmjuka henne, att få henne att känna sig 

mindre värd” (Skau, 2007, s. 90). En kränkning beskrivs som något som kan medföra fysisk 

skada men att det inte är en nödvändighet, handlingen tillfogar psykiskt smärta i första hand 

och det är inte sändarens eventuella uppsåt som ligger i fokus till avgörandet om en handling 

definieras som kränkande eller inte. Den som upplever en handling som kränkande uppfattar 

möjligtvis handlingen på ett annat sätt än vad som var sändarens intention. Hur budskapet i 

denna kränkning uppfattas påverkas av både kontexten och andra faktorer såsom exempelvis 

livshistoriska erfarenheter hos individen i fråga (Skau, 2007). Enligt vår förståelse av området 

utsätts ett flertal äldre för en negativ maktutövning och ett sätt att tolka dessa situationer är 

utifrån teorin kring ålderism som en form av diskriminering. 

Ålderism 

Detta teoretiska perspektiv baseras i generella drag på människors negativa föreställningar 

och diskriminerande handlingar gentemot andra människor på grund av åldern. Ålderism 

riktar sig inte specifikt till gruppen ”äldre” utan kan förekomma i alla ålderskategorier. 

Däremot anses ålderism, inom kategorin ”äldre”, vara den ålderskategori där problemet är 

som störst och där fördomar är som mest accepterat, även om det inte är lika debatterat som 

”rasism” eller ”sexism” (Andersson, 2008, kap 1). 

Den amerikanska gerontologen Robert Butler anses vara den första som introducerade 

begreppet ”ageism” omkring 1968 men först ett år senare kom han att skriva om fenomenet. 

Butlers beskrivning av definitionen var då ”fördomar mot andra åldersgrupper” (Andersson, 

2008, s. 7). 

Begreppen äldre och åldrande är inga objektivt förgivettagna koncept när de används i 

vardagligt tal. Olika människor och aktörer har sin subjektiva syn på begreppen och sätter 

därmed sin personliga prägel på innebörden utifrån egna erfarenheter och normer. Vi 

använder med andra ord vårt meningsskapande av definitionerna ålder och åldrande på skilda 

sätt (Jönson, 2009). Det är i detta möte som fördomar och stereotypa bilder får en vidare 

innebörd. Stereotypi förklaras med att personen i fråga, endast utifrån en språklig etikett som 

exempelvis åldrande, ger sin uppfattning och skildring av kategorin. Att alla äldre är sjuka, 
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svaga och ensamma är exempel på sådana stereotypa uppfattningar. Det mest betydande 

problemet är inte huruvida dessa kategoriseringar är sanna eller falska utan att vi tenderar att 

betrakta kategoriseringarna som en homogen grupp där alla tycks vara lika. Det går å andra 

sidan inte att bortse från att vi människor är i behov av att kategorisera omvärlden för att 

lättare kunna förstå den, detta utesluter likväl inte ett aktivt konsekvenstänkande i 

kategoriseringsprocessen (Tornstam, 2010). 

I jämförelse med denna form av definition på stereotypi använder sig Andersson (2008, s. 46-

47) av begreppet ”äldrestereotyper”. Författaren skriver om att allmänhetens stereotypa bilder 

av en grupp människor dels kan bygga på både medvetna och omedvetna intryck från det 

omgivande samhället, dels kan betraktas som både positiva och negativa (a.a.). Denna 

tolkning kan likställas med North och Fiskes artikel (2012), där författarna i sin tur refererar 

vidare till Palmore (1999). Artikelförfattarna beskriver hur stereotypisering, baserat på åldern, 

kan betraktas som positiv ålderism. Talar vi om ålderskategorin “äldre” kan ord som visdom 

och lycka vävas in i den positiva ålderismen. Till detta kan det även talas om praktiska 

förmåner, reducerade priser samt speciella skattereduceringar. De negativa stereotyperna 

tendererar dock att väga tyngre. Vad som är positiva eller negativa stereotyper varierar 

beroende på den tillfrågade (Andersson, 2008). Ålderism kan med andra ord definieras som 

“fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder och som kan 

leda till diskriminering” (Andersson, 2008, s. 12). 

Vi har för avsikt att försöka förstå och analysera resultaten, för djupare förståelse av 

ekonomiskt utnyttjande, med hjälp av ålderism som ett av de teoretiska avstampen. Ålderism 

handlar om de föreställningar vi människor har av andra människor baserat på en människas 

ålder. Teorin handlar även om hur vi människor använder oss av begreppet på skilda sätt 

utifrån erfarenheter och att detta ständigt förändras i och med utvecklingen i samhället. Vi har 

i denna studie använt oss av begreppet genom att söka förstå hur människors handlande kan 

kopplas till de stereotypa bilder och fördomar av åldrande som kan finnas, både uttalat och 

outtalat, i samhället.  

Vi har en tanke om att maktperspektivet spelar en övergripande roll i vårt val av teorier då vi 

ser det som att ålderism i sin tur är en form av maktutövning gentemot den äldre. Det faktum 
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att äldre personer många gånger utsätts för främst negativa stereotypa fördomar, om hur dessa 

bör betraktas och behandlas, kan ses som en typ av maktutövning. 

Vi har i vår analys sökt tolka vårt resultat utifrån att makt, medvetet eller omedvetet, är 

närvarande i de hjälp-relationer som existerar. Perspektivet ålderism blir i detta sammanhang 

en möjlig förklaring till att makten kan komma att betraktas som bagatelliserad om vi genom 

våra stereotypa bilder har bildat oss en uppfattning om kategorin äldre som att de är svaga och 

sjuka, baserat på bland annat personliga erfarenheter samt personliga normer. Med andra ord 

ämnar vi försöka förstå orsaken till det ekonomiska utnyttjandet och denna medvetna eller 

omedvetna maktutövning som kan förekomma baserat på våra stereotypa bilder av gruppen. 
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Metod 

Kapitlets disposition 

I detta kapitel kommer du som läsare att få ta del av de metoder som använts i vår 

forskningsstudie, både för de intervjuer som genomförts men även för analysen av empirin. 

Kapitlet innehåller en beskrivning av urvalet, intervjuguidens struktur samt genomförandet av 

intervjuerna. Därefter beskrivs och diskuteras studiens tillförlitlighet och äkthet som 

motsvarighet till definitionerna validitet och reliabilitet följt av ett avsnitt om 

generaliserbarhet. Slutligen finner du ett avsnitt som handlar om etiska aspekter samt en 

beskrivning av de etiska principerna utifrån vetenskapsrådet som vi tagit hänsyn till i 

uppsatsen. 

Vald metod 

Intervjuer 

Metoden vi har använt oss av är kvalitativa intervjuer för att på bästa sätt komma åt 

socialarbetares beskrivningar och uppfattningar av ekonomiskt utnyttjande i deras möte med 

äldre i arbetet. För att komma åt socialarbetarnas berättelser har vi använt oss av en 

halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 1). Syftet med valet av de halvstrukturerade 

intervjuerna har varit att undvika att samtalet mellan respondent och intervjuare skulle bli för 

vardagligt men även för att utesluta ett alltför slutet frågeformulär (jmf Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 43). Tanken bakom den valda metoden för intervjuerna har varit att försöka få 

respondenterna att beskriva sina levda livsvärldar kring studiens ämne, utan alltför mycket 

styrning från vår sida. Det har, under intervjuerna, funnits tillfälle att följa upp olika utsagor 

för en mer djupgående beskrivning av berättelserna. För att låta intervjupersonens berättelse 

delvis styra materialet, som är en av grundtankarna i den halvstrukturerade intervjun, valde vi 

att ”hoppa” lite i frågornas ordningsföljd för att få ett så specifikt och sammanhängande 

berättande som möjligt (jmf Kvale & Brinkmann, 2009, s. 139-140). 

 

Halvstrukturerade intervjuer handlar om att söka ta fram ett antal olika teman och utgå från 

dessa vid intervjuandet. Vi skapade våra teman i intervjuguiden utifrån studiens syfte och 
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frågeställningar för att behålla den röda tråden i studien samt täcka de viktigaste områdena för 

vår forskningsstudies syfte. För att hålla oss till den halvstrukturerade modellen i 

intervjufrågorna var vi även mycket noggranna med att undvika ja och nej -frågor och istället 

använde vi oss av öppna frågor med öppna svarsalternativ.  

 

För att på ett djupare plan kunna studera socialarbetares syn och erfarenheter på ekonomiskt 

utnyttjande av äldre anser vi att denna metod är den mest lämpliga med hänsyn till att vi har 

haft för avsikt att genom följdfrågor söka förstå de intervjuades berättelser mer djupgående 

för att få en sådan bred helhetsbild som möjligt. Ytterligare en anledning till att vi valde att 

genomföra kvalitativa intervjuer baseras på att tidigare forskning pekar på att det generellt 

saknas forskning som inkluderar socialarbetares syn. Forskning lyfter även fram 

socialarbetarens betydelse i upptäckandet av problemet. Denna yrkesgrupp är oftast den som, 

tillsammans med övriga yrkesgrupper inom vården, blir de första som kommer i kontakt med 

problematiken och därmed har möjlighet att ingripa på olika sätt (Rabiner, O'Keeffe & 

Brown, 2006). För att ha möjlighet att kunna göra detta behövs det mer kunskap om hur 

utnyttjandet definieras av socialarbetarna själva. Kunskap kring hur utbrett problemet är i 

svenska kontexter är även nödvändigt att studera. Slutligen har vår tanke bakom användandet 

av kvalitativa intervjuer varit att få en djupare förståelse kring ekonomiskt utnyttjande med 

hjälp av den halvstrukturerade metoden, då den förutsätter att den intervjuade delvis får styra 

materialet genom sin berättelse. 

 
Innehållsanalys 

I bearbetningen av vårt insamlade material har vi valt att använda oss av innehållsanalys som 

metod och verktyg för att analysera intervjutexterna. Den kvalitativa innehållsanalysen 

handlar i stort om att försöka hitta de bakomliggande teman i samtliga intervjuer, samt även 

söka efter vilka teman som återkommer i berättelserna för att på så sätt finna ett gemensamt 

mönster bland respondenternas utsagor (Bryman, 2011). Denna typ av analys bygger med 

andra ord på att kategorisera det material som kodats. 

 

Urval och tillvägagångssätt   

Vi har valt att intervjua sex personer, som i sin yrkesroll kan definieras som socialarbetare, i 

en söderförort i Stockholm med en folkmängd på ca 78 000 personer (SCB, 2011). Vi har 
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intervjuat personer med olika arbetslivserfarenheter och som, på sina nuvarande arbetsplatser, 

har olika typer av arbetsuppgifter av både administrativ och praktisk karaktär. Alla, förutom 

en av respondenterna, har i sitt arbete på något sätt kontakt med äldre dagligen och arbetar på 

någon av följande typer av verksamheter: seniorboende, dagverksamhet, beställarenhet, 

administrativ avdelning samt avdelning för förebyggande arbete (exempelvis anhörigstöd och 

fallprevention). Den person som i sitt dagliga arbete inte har en direkt kontakt med äldre har 

lång erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen men arbetar idag i arbetsledande position med 

personal som i sin tur kommer i kontakt med gruppen äldre. 

Kontakt med respondenterna fick vi genom en kontaktperson på äldreförvaltningen i den 

aktuella kommunen. I vår kontakt med denne efterfrågade vi respondenter med olika 

arbetsuppgifter som på olika sätt kom i kontakt med äldre i sitt dagliga arbete, detta för att 

erhålla ett så brett perspektiv som möjligt. Kontaktpersonen i fråga bokade in samtliga 

intervjuer under samma dag och dessa utfördes på respondenternas arbetsplatser med 

undantag från en av intervjuerna som utfördes via telefon. 

 

Intervjuguide 

Intervjuguiden (bilaga 1) har baserats på studiens syfte där vi utifrån våra frågeställningar 

skapade tre teman för de frågor vi ställde i intervjuerna. De tre övergripande teman var: 

definition av ekonomiskt utnyttjande, situationsexempel på ekonomiskt utnyttjande samt 

förekomsten av ekonomiskt utnyttjande. Under respektive tema formulerade vi sedan ett antal 

öppna underfrågor för att konkretisera våra teman ytterligare. Utifrån respondenternas svar 

ställdes även följdfrågor för att komma åt djupare beskrivningar av berättelserna. 

Innan genomförandet av intervjuerna pratade vi ihop oss, utifrån vår intervjuguide, för att 

försäkra oss om att vi var överens om vad vi menade med varje fråga. Vi diskuterade även 

kring alternativa frågeställningar som vi kunde använda oss av om vi exempelvis skulle få ett 

svar, från någon av respondenterna, om att denne inte stött på ekonomiskt utnyttjande av äldre 

i sitt arbete. Vid en sådan situation hade vi bland annat en fråga om vad den intervjuade rent 

hypotetiskt skulle tänkas göra om denne stötte på problemet. Vi var överens om att söka vara 

flexibla i intervjusituationerna, det vill säga att vara öppna inför att “hoppa” lite mellan 

frågorna med en strävan om att alla frågor skulle besvaras. 
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Då syftet med vår studie är att undersöka hur respondenternas syn på ekonomiskt utnyttjande 

av äldre kan se ut, formulerade vi inför intervjuerna vår definition av ekonomiskt utnyttjande 

utifrån den forskning vi undersökt. För att kunna ställa lämpliga följdfrågor och undersöka 

respondenternas upplevelser och erfarenheter av ekonomiskt utnyttjande, krävdes att vi som 

intervjuare var helt överens om vad vi lägger in i begreppet. Därmed valde vi, i vår 

intervjuguide, att ta med vår definition av framförallt ekonomisk utnyttjande men även 

definitionerna av nära relation och äldre för dels vår egen skull, och dels för att bibehålla 

fokus på studiens syfte. Intervjuguiden användes endast av oss som intervjuare och var 

ingenting som respondenterna tog del av. 

 

Genomförande av intervjuerna 

Två av våra intervjuer genomfördes på respondenternas respektive kontor, tre intervjuer i ett 

samtalsrum och en intervju över telefon. Respondenterna fick i samtliga fall själva bestämma 

plats för respektive intervju och alla intervjuer genomfördes enskilt. Nedan följer en generell 

beskrivning av samtliga intervjuers genomförande. 

Varje intervju påbörjades med att gå igenom ett flertal punkter (se bilaga 2) som vi formulerat 

i form av ett informationsblad, som även innehöll våra kontaktuppgifter.  De intervjuade fick 

sedan behålla bladet för framtida eventuella funderingar eller frågor. Vi började med att kort 

presentera oss själva och sedan berättade vi om uppsatsens övergripande syfte. Utifrån ovan 

nämnda punkter i informationsbladet informerades sedan respondenterna om att deras 

medverkan var frivillig och att de när som helst hade möjlighet att avbryta intervjun, 

alternativt välja att inte svara på någon fråga. Innan intervjun påbörjades blev samtliga 

deltagare tillfrågade om vi fick spela in intervjun, detta samtyckte samtliga respondenter till. 

De intervjuade gavs också möjlighet att själva välja fingerade namn att använda i 

presentationen av resultatet. Detta erbjöd vi de medverkade av den anledningen att de, om de 

så önskade, vid ett senare skede skulle ha möjlighet att känna igen sig i studiens resultatdel. 

Vi förklarade därefter att ljudfilen, efter att intervjun transkriberats, skulle raderas samt även 

att det transkriberade materialet skulle komma att förstöras då uppsatsen blivit godkänd. Vi 

informerade även om att insamlat material endast kommer att användas till denna 

undersökning och att uppsatsen därtill kommer att publiceras i Stockholms universitets 

databas. Vid telefonintervjun meddelades respondenten samma information muntligt. 
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Efter att respondenten informerats slogs ljudupptagningsutrustningen på, bestående av en 

mobiltelefon. Vi som intervjuare valde att inta olika typer av roller vid respektive 

intervjusituation. Vi valde att turas om att intervjua respektive anteckna under tre intervjuer 

vardera. Den ena av oss ställde då frågorna medan den andra antecknade stödord för att 

försäkra oss om att respondenternas svar skulle finnas dokumenterade om ljudfilen av någon 

anledning skulle strula. Under samtliga intervjuer utgick vi från intervjuguiden som beskrevs 

ovan. De sex intervjuerna varade mellan en kvart och en halv timme vardera. 

Vi avslutade samtliga intervjuer med frågan om de ville ha den slutgiltiga uppsatsen via mail. 

Samtliga respondenter var intresserade av det och lämnade sina mailadresser. 

 

Transkribering 

I samband med att vi genomförde intervjuerna transkriberades materialet noggrant, med vissa 

undantag då några av intervjuerna transkriberades några dagar efter att vi genomfört de. Den 

enkla anledningen till det var för att intervjuerna genomfördes under en och samma dag och 

varje transkribering tog sin tid. Vi hade innan kommit överens om att utesluta läten som hm, 

eh och suckar men även tystnader och pauser. Skälet till detta var en strävan om att skriva ner 

berättelserna i en så ren och läsbar form som möjligt, det vill säga i en så formell och 

skriftspråklig form som möjligt. Men även för att kunna göra språkliga jämförelser mellan 

våra respektive intervjutexter i ett senare analysskede (Kvale & Brinkmann, 2009). För de 

orden vi inte tydligt hörde vad som sades skrev vi (ej hörbart) på. Syftet med intervjuerna har 

inte varit att analysera informanternas kroppspråk eller reaktioner varför detta inte tagits med i 

det utskrivna materialet. För att värna om individernas konfidentialitet valde vi redan vid 

transkriberingsprocessen att använda oss av de fingerade namnen på intervjupersonerna även 

om innehållet inte ansågs behandla ett alltför känsligt ämne (jmf Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

203). 

 

Bearbetning av material 

Vid analysen av det insamlade materialet valde vi att söka efter återkommande teman som 

framkommit i intervjutexterna med hjälp av, som tidigare nämnt, innehållsanalys som metod. 

(Bryman, 2011). Vid tematiseringen och kategoriseringen av det utskrivna transkriberade 
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materialet valde vi att markera specifika ord/meningar i texterna med olika färgpennor samt 

skrev förslag på teman i marginalen för att lättare kunna finna återkommande mönster. Efter 

denna tematisering skrev vi ner alla de teman vi funnit samt kategoriserade vissa teman och 

hittade, i och med denna analys, våra huvudteman. Noggrannhet, att hela tiden jämföra de 

teman vi plockade ut med studiens syfte och frågeställningar, var en förutsättning för att 

kunna sortera och sålla material som inte direkt hade en koppling till studiens syfte. 

Efter denna process började vi leta efter relevanta citat till de olika teman vi valt att fokusera 

på. Under varje tema skrev vi ner alla de tillhörande citaten från samtliga intervjutexter för att 

senare kunna välja ut de bäst speglade citaten. Vid formulerandet av citaten valde vi vid vissa 

meningsuppbyggnader att ändra ordföljden, för att tydliggöra respondenternas svar. Vidare 

skrev vi om vissa meningar, som vi ansåg var talspråk, till skriftspråk. En del av citaten var 

väldigt långa och invecklade då vi följaktligen även valde att i en del citat utesluta meningar 

som vi betraktade som “mellanprat” i utsagorna. För att du som läsare ska veta i vilka citat vi 

valt att plockat bort en del av materialet har vi skrivit ut klamrar med tre punkter ([...]) som 

tydligt visar på detta. Till varje tillhörande tema valdes ett eller flera citat ut där vi även 

sammanfattade det respondenterna berättat kring varje specifikt tema. 

Därefter valde vi att analysera resultaten i relation till tidigare forskning och de teoretiska 

perspektiven. Under vissa stycken i resultatdelen såg vi tydligt koppling till både tidigare 

forskning samt till de teoretiska perspektiven, men under andra delar är den kopplingen, enligt 

vår uppfattning, inte lika tydlig. 

Tillförlitlighet (validitet) och äkthet (reliabilitet) 

Begreppen validitet och reliabilitet används som viktiga kriterier i kvantitativa 

undersökningar för att kunna mäta kvaliteten i studierna. När det kommer till kvalitativa 

undersökningar har det dock förts diskussioner, mellan ett flertal forskare inom området, där 

man ifrågasatt huruvida dessa två begrepp är relevanta i den typen av studier då syftet inte är 

att mäta (Bryman, 2011). I och med detta finns det ett flertal uppfattningar om hur den 

kvalitativa studiens kvalitet istället bör säkras. Bryman (2011) väljer att använda sig av ett av 

dessa alternativ och beskriver tillförlitlighet som motsvarighet till validitet samt äkthet som 

motsvarighet till reliabilitet, utan att för den sakens skull ändra innebörden i begreppen. Vi 
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har valt att använda oss av dessa alternativa begrepp, och utifrån Brymans kriterier, diskutera 

vår studies tillförlitlighet och äkthet. 

Författaren beskriver begreppet tillförlitlighet utifrån fyra kriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Begreppet äkthet beskrivs 

utifrån fem kriterier; rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet samt taktisk autenticitet (Bryman, 2011). Vår främsta ambition är inte att själva 

bedöma hur hög kvaliteten i vår studie är, utifrån dessa begrepp, vi lämnar istället det åt 

läsaren att avgöra själv. Vår ambition är att främst hålla oss till en nivå där vi beskriver och 

diskuterar dessa kriterier i förhållande till vår studie. 

 

Tillförlitlighet 

Begreppet trovärdighet är motsvarigheten till definitionen intern validitet. Alla har vi olika 

sätt att beskriva den sociala verklighet vi lever i då trovärdigheten i den beskrivning av 

resultaten, som forskaren kommit fram till, och som avgör huruvida resultaten är tillförlitliga 

och acceptabla är upp till läsaren att avgöra. För att kunna förmedla resultaten tillförlitligt 

behöver forskare bland annat ha klart för sig att studien utförts enligt de riktlinjer som finns 

för forskning.  Intervjupersonerna bör även, som en del i detta, få ta del av forskningsstudiens 

resultat för att på så sätt bekräfta att forskarens valda beskrivning av resultatet stämmer 

överens med den intervjuades verklighet, såsom denne uppfattar den (Bryman, 2011). Vi har i 

vår studie valt att ta hänsyn till de etiska principerna i vetenskapsrådets riktlinjer för att hålla 

oss till de regler och grundprinciper som finns för forskningsstudier där människor 

medverkar. Metodböcker har även varit en självklar del i strävandet att hålla oss till de regler 

som finns inom ramen för ett uppsatsskrivande. Inga av respondenterna efterfrågade att få läsa 

igenom resultaten innan inlämning. Nämnas bör dock att detta inte heller var något 

respondenterna blev tillfrågade, vilket självklart ska tas hänsyn till. De intervjuade önskade 

däremot att få den slutgiltiga studien i sin helhet, vilket de även blev tillfrågade om. 

Överförbarhet motsvarar begreppet extern validitet. Kvalitativa undersökningar studerar 

oftast små grupper för att komma åt djupet i de intervjuades utsagor och därmed fokuserar 

man inte som forskare på bredden. Detta görs för att komma åt de kontextbundna 

beskrivningar av olika sociala verkligheter som ingår i studiens syfte. Att ha förmågan som 
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forskare att kunna göra “täta” beskrivningar av de olika berättelserna, för att beskriva de 

sociala verkligheterna i en så “fyllig” version som möjligt, är nödvändig för att underlätta 

läsaren att avgöra huruvida den insamlade data kan överföras till en annan miljö med liknande 

kontext (Bryman, 2011). Vårt insamlade material består av socialarbetares yrkeskunskap på 

området ekonomiskt utnyttjande och kan därmed tänkas kunna överföras till liknande 

yrkeskategorier och miljöer. Då granskningen av den tidigare forskning inte resulterat i några 

direkta studier där socialarbetare blivit intervjuade, kring ämnet ekonomiskt utnyttjande, har 

det således stundtals varit svårt att jämföra andra studiers resultat med våra resultat i liknande 

miljöer. Vi har strävat efter att beskriva de intervjuades berättelser i en så fyllig form som 

möjligt för att underlätta för dig som läsare att förstå helheten i det insamlade materialet. 

Motsvarigheten till reliabilitet inom kvantitativ forskning är här pålitlighet. Detta begrepp 

handlar om att, som forskare, låta sina kollegor granska studiens noggrannhet i beskrivningar 

för hur man gått tillväga i de olika faser som ingått i studien. Detta för att kunna göra en 

bedömning kring studiens kvalitet. Pålitlighet handlar även om huruvida de teoretiska 

ansatserna, man som forskare valt att utgå från, är berättigade eller inte (Bryman, 2011). Vi 

har under forskningsstudiens gång haft kontinuerlig kontakt med vår handledare som granskat 

del för del i uppsatsen samt återkopplat med kommentarer kring kvaliteten i de olika delarna. 

Vi har även låtit två utomstående, i vår bekantskapskrets, läsa studien i sin helhet och även 

där fått återkopplat synpunkter kring uppsatsens kvalitetet. Huruvida de teoretiska ansatserna 

är berättigade eller inte låter vi dig som läsare att avgöra. Vi har i vårt teoretiska kapitel 

motiverat valet av de teoretiska perspektiven och hur dessa använts i analysdelen. 

Det sista delkriteriet kring tillförlitligheten i studien är möjlighet att styrka och konfirmera. 

Detta kriterium motsvarar objektiviteten och innebär att forskaren bör föra en diskussion 

kring ödmjukheten inför att en studie sällan är helt objektiv samt även konfirmera att denne 

inte medvetet försökt att påverka studiens resultat med personliga värderingar. Forskaren ska 

inte heller medvetet ha försökt att rikta studiens innehåll åt en specifik riktning i hopp om att 

få önskvärda resultat (Bryman, 2011). Vi har naturligtvis under studiens gång haft en strävan 

att hålla oss objektiva samt neutrala till de olika delarna i uppsatsen och inte minst under 

intervjusituationerna för att undvika färgning av materialet utifrån personliga åsikter. Dock är 

vi ytterst medvetna om att vi inte kunnat undgå denna subjektivitet, som är nästintill omöjlig 
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att undvika, men är något vi inte gjort avsiktligen. Detta har vi diskuterat vidare i avsnittet 

nedan under etiska aspekter. 

 

Äkthet 

Rättvis bild är ett av kriterierna inom äkthet, eller som det också benämns autenticitet. Den 

rättvisa bilden handlar om huruvida forskaren presenterat intervjudeltagarnas åsikter och 

uppfattningar på ett rättvist sätt i undersökningsstudien (Bryman, 2011). I vår analysdel har vi 

strävat efter att få med alla respondenters utsagor, på något sätt, utifrån den information som 

vi tyckt vara relevant med hänsyn till studiens syfte. För att materialet ska kunna ses som 

etiskt försvarsbart har vi varit extra uppmärksamma på att återge de intervjuades berättelser på 

ett neutralt sätt för att ge en sådan rättvis bild som möjligt. Vi har även haft i åtanke att det 

faktum att samtliga respondenter velat bli tillskickade den slutgiltiga uppsatsen säkerligen har 

medfört till att vi fokuserat extra mycket på hur återberättandet av de intervjuades svar 

formulerats. Som nämnts tidigare har vi dock valt att utesluta vissa delar i några av citaten och 

hoppas på att detta inte medfört till att den rättvisa bilden påverkats negativt. Vi har även valt 

att omformulera en del av citaten från talspråk till skriftspråk samt ändrat ett fåtal 

meningsuppbyggnader för att tydliggöra de intervjuades utsagor, vilket förhoppningsvis inte 

heller påverkat den rättvisa bilden negativt. Motivet, till det ovan nämnda, har varit att söka 

kompensera för den icke-verbala kommunikationen som går förlorad då intervjuerna görs om 

till skrivet material. Vi är medvetna om att denna process inneburit en viss tolkning av oss 

som författare, då vi bland annat, omedvetet eller medvetet tolkar kroppsspråk och tonfall hos 

respondenten. 

Huruvida undersökningen medverkar till att hjälpa intervjupersonerna att få en bättre 

förståelse kring den sociala verklighet dessa befinner sig i benämns här som ontologisk 

autenticitet (Bryman, 2011). Denna fråga är enligt oss av ett mer generellt slag som vi låter de 

medverkande tycka till om. Vi kan endast spekulera i denna fråga och tänker oss att 

berättandet i sig kan ha medfört till att de medverkande fått en djupare förståelse kring sin 

sociala verklighet ute på arbetsplatserna. 
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Pedagogisk autenticitet, som är det andra kriteriet, handlar om huruvida studien hjälpt 

deltagarna att bättre förstå hur andra personer i närmiljön upplever den sociala verkligheten 

(Bryman, 2011). Ännu en gång anser vi att detta är upp till de intervjuade att avgöra. 

Begreppen katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet handlar i detta avseende om 

huruvida intervjupersonerna kunnat förändra sin situation utifrån undersökningens resultat, 

samt om studien bidragit till att de medverkande givits bättre förutsättningar att ta vid 

eventuella åtgärder, i vårt fall på arbetsplatserna (Bryman, 2011). Angående dessa 

ståndpunkter kan vi nämna att ett flertal av personerna som deltog i undersökningen uttryckte 

att de såg det som väldigt positivt att bli intervjuade och få prata om ekonomiskt utnyttjande 

av äldre, då detta väckte en hel del tankar kring problemet. En av respondenterna angav bland 

annat att denne skulle föra det vidare och lyfta fram en diskussion kring ämnet med 

arbetsgruppen. En annan berättade att denne skulle undersöka vad det fanns för typ av 

handlingsplaner kring bemötandet av problematiken, detta efter att vi uppmärksammat det i 

och med intervjun. Vi tolkar det som att en del av intervjupersonerna, på ett eller annat sätt, 

blev mer medvetna kring ämnet samt valde att gå vidare med det efter att ha blivit intervjuade 

av oss. Vi anser dock att det är upp till de medverkande att själva avgöra om dessa 

spekulationer från vår sida stämmer överens med deras upplevelser kring studiens bidrag. 

Generaliserbarhet 

Då kvalitativa intervjuer ofta genomförs med ett fåtal individer menar kritiker att en 

generalisering av materialet, som framkommit genom denna metod, är nästintill omöjlig. Det 

kan dock talas om “måttliga” generaliseringar som är av ett mer begränsat slag än statistiska 

generaliseringar. Dessa måttliga generaliseringar, som kvalitativa forskare ofta använder sig 

av, handlar om att kunna jämföra den grupp individer som varit med i den aktuella studien 

med liknande grupper i samhället. Till exempel kan undersökningsgruppens generella drag 

jämföras med andra studiers resultat där liknande gruppsammansättningar har studerats. De 

måttliga generaliseringarna kan även användas för att jämföra och se kopplingar till liknande 

grupper i samhället i övrigt (Bryman, 2011). Detta resonemang kan jämföras med Kvale och 

Brinkmanns (2009) diskussion kring frågan huruvida den specifika intervjusituationen skulle 

kunna kopplas till jämförbara relevanta situationer.  
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Vi tänker oss dels att denna studies resultat främst kan generaliseras i den betydelse att det 

kan ses som en del av att fortsätta undersöka och diskutera begreppet ekonomiskt utnyttjande 

av äldre i fortsatta framtida studier, dels att vår forskningsstudies resultat eventuellt främst 

kommer att vara intressant för äldreomsorgens verksamhet i den kommun vi valt att fokusera 

på. Med andra ord främst vara av lokalt intresse. Vårt mål är inte att generalisera resultaten till 

en större population då detta, som beskrivits ovan, är nästintill omöjligt. Vårt mål är istället att 

ta reda på hur socialarbetarna, på verksamheter i den valda kommunen, ser på ekonomiskt 

utnyttjande av äldre och hoppas givetvis på att vår studie, i något avseende, kan bidra till att 

ämnet i denna studie uppdagas och diskuteras. 

Etiska aspekter 

När det kommer till diskussionen kring etiska aspekter är vi först och främst medvetna om att 

den kontaktperson som hjälpt oss att få tag i intervjupersoner vet vilka som medverkar i vår 

forskningsstudie. Dock har vi gjort bedömningen att detta är etiskt försvarbart, eftersom dessa 

respondenter talar utifrån deras yrkesroll och dessutom inte diskuterat personliga 

angelägenheter om sig själva. Vi har valt att använda fingerade namn vilket försvårar 

möjligheten, för denne tredje part, att identifiera vem som har sagt vad. Samtliga respondenter 

är medvetna om denna tredje part och har valt att samtycka till sin medverkan med detta i 

åtanke. 

En studie riskeras alltid att färgas av forskarens subjektiva uppfattningar och egenskaper. 

Empirin i en studie, som bygger på intervjuer, skapas genom interaktionen mellan forskare 

och respondent och därför påverkas alltid resultatet av hur den interaktionen ser ut (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Då vi är oerfarna forskare, med mycket lite erfarenhet av intervjustudier, 

inser vi att vår egen roll kan ha färgat uppsatsens resultat till viss del. Vi insåg till exempel i 

efterhand när vi lyssnade igenom intervjuerna att vi, vid några tillfällen, ställt ledande frågor 

samt i viss mån ställt frågor som varit färgade av vår egen uppfattning utifrån vad tidigare 

forskning bland annat visat kring det ekonomiska utnyttjandet. Vi är medvetna om att detta 

kan ha berott på vår oerfarenhet och att vi därigenom stundtals brustit i vår objektivitet. 

 

Vetenskapsrådet etiska principer 
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Vi har, under arbetet med vår studie, utgått från vetenskapsrådets etiska principer för att 

försöka få samtliga delar av arbetet så etiskt försvarsbara som möjligt. Vi utgick från de fyra 

huvudkrav som vetenskapsrådet tar upp, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, som utgångspunkt för utformning och 

genomförande av våra intervjuer. 

I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer beskrivs att forskare behöver ta hänsyn till 

forskningskravet och individskyddskravet som innebär att individer inte får utsättas för 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Forskning är viktig att bedriva för 

samhällsutvecklingen men att personer som medverkar i forskning behöver skyddas 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi kommer nedan att ta upp de fyra huvudkrav på etisk forskning 

och diskutera vår egen studie i relation till dessa. 

Informationskravet syftar till huruvida respondenterna får ta del av forskningsstudiens syfte 

och på vilket sätt detta kommunicerats till berörda personer. Som beskrivet ovan, under 

rubriken urval och tillvägagångssätt, har vi noggrant i samband med intervjuerna informerat 

respondenterna om följande aspekter som vetenskapsrådet tar upp i sina riktlinjer som viktiga 

för att genomföra en etiskt hållbar studie: 

 informerat om studiens syfte 

 att deltagandet varit frivilligt 

 att det insamlade materialet endast kommer att användas i studien 

 hur och var forskningsstudien kommer att offentlighetsgöras 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

Samtyckeskravet handlar om huruvida deltagaren själv får bestämma över sin medverkan i 

forskningsstudien. Samtycke ska alltid inhämtas av deltagaren och vid studier där deltagarna 

själva är aktiva är detta enligt riktlinjerna oproblematiskt då denne kan avbryta sin medverkan 

när som vid intervjutillfället (Vetenskapsrådet, 2002). Vi var i vår studie noggranna med att, 

innan varje intervju, informera om just detta och ingen av deltagarna valde att avbryta eller 

avböjde att svara på någon fråga. Dock är vi medvetna om att det faktum att intervjuerna 

bokades av tredje part, som dessutom är i en chefsposition, kan ha påverkat deltagarnas beslut 

till att samtycka. 
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Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och beskrivningar av personer ska 

behandlas på så sätt att obehöriga inte kan komma åt det (Vetenskapsrådet, 2002). Som 

beskrivits ovan har respondenterna fått ta del av informationen om att ljudfilerna, efter 

transkribering, kommer att raderas samt att transkriberingarna, efter godkänd uppsats, även de 

ska raderas. Då de medverkande intervjuades utifrån deras professionella yrkesroll, och inte 

som privatpersoner, kan materialet ses som mindre känsligt. Vi är medvetna om att vissa 

läsare, som exempelvis personer i vår närhet, skulle kunna lista ut vilken kommun vi varit i 

utifrån personlig kännedom. På grund av detta har vi därmed använt oss av fingerade namn, 

vilket åtminstone försvårar läsarens möjligheter till att ta reda på vilka intervjupersonerna är. 

Nyttjandekravet betyder att det material som inhämtas vid en studie endast får användas inom 

ramarna för den aktuella forskningsstudien (Vetenskapsrådet, 2002). I och med att det 

insamlade materialet vid ett godkännande av studien kommer att raderas kommer detta 

material inte kunna användas för vidare bruk i andra sammanhang. 
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Resultat och Analys 

Kapitlets disposition 

Vi har först och främst, i ett inledande stycke i detta avsnitt, valt att kort presentera 

intervjupersonerna som medverkat i studien. Därefter presenteras studiens resultat utifrån ett 

antal teman. Varje tema analyseras sedan med koppling till tidigare forskning samt utifrån de 

aktuella teoretiska perspektiven. Vår tanke bakom denna form av presentation är att undvika 

upprepningar och istället analysera direkt i resultatdelen. Med undantag från citaten, där namn 

alltid uppges, har vi valt att inte skriva ut exakt vem som sagt vad vid presentationen av 

empirin. Anledningen till detta är för att vi dels anser att informationen kring respondenternas 

namn inte är relevant för vårt resultat, dels att vi vill skydda intervjupersonernas anonymitet 

ytterligare. 

Kort presentation av intervjupersonerna 

Vi har intervjuat sex personer som i studien benämns med de fingerade namnen; Birgitta, 

Kamilla, Julia, Gunilla, Fredrika och Kicki. Intervjupersonerna som valt att vara med i vår 

studie arbetar med olika arbetsuppgifter på samma äldreförvaltning. Socialarbetarna arbetar 

som biståndshandläggare, enhetschef inom förebyggande arbete, praktiskt arbete inom daglig 

verksamhet, administrativ assistent, arbete med friskvård samt utredare inom 

äldreförvaltningen. 

Värt att nämna är att ett flertal av intervjupersonerna tidigare har arbetat inom andra 

arbetsområden än vad de arbetar med idag och kan därmed sägas ha lång och varierad 

erfarenhet av arbete inom äldreområdet. 

Definition av begreppet ekonomiskt utnyttjande i nära relation 

“Det är en form av utnyttjande av en annan person som är i underläge.“ (Kamilla) 

Respondenterna fick inledningsvis frågan om hur de definierade begreppet ekonomiskt 

utnyttjande. Tydligast i intervjuerna var att respondenterna definierade ekonomiskt 
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utnyttjande utifrån att någon utnyttjar det faktum att en annan person är i underläge, eller 

utnyttjar i en situation där offret i fråga på skilda sätt inte till fullo kan ta till vara på sina 

tillgångar eller sin egendom. I flera av intervjuerna framkom det konkreta definitioner på 

ekonomiskt utnyttjande i form av exempel på olika typer av stölder av pengar eller 

värdesaker. Begreppet ekonomiskt utnyttjande beskrevs i några av intervjuerna som att någon 

drar fördel av att en partner eller en anhörig befinner sig i ett underläge eller i någon form av 

beroendeställning gentemot förövaren. En av respondenterna uttryckte att begreppet kan 

innebära att en person drar fördel av att vara den piggare partnern och utnyttjar därmed att 

dennes make/maka är beroende av denne, av både ekonomiska eller praktiska skäl. 

“Det handlar ju väldigt mycket om att se till att en persons möjligheter att kunna leva ett bra liv 

kraftigt skärs av. Både att det är en konkret kränkning men också känslomässig som kan leda till 

väldigt stora problem då.” (Birgitta)  

I samtliga intervjuer framkom det att ekonomiskt utnyttjande kan definieras som att anhöriga 

tar över och fattar beslut åt den enskilde. Det kunde till exempel röra sig om bostadsrätter och 

inventarier eller arv. De tagna besluten kunde främst gälla då den enskilde inte på egen hand 

klarar av att ta tillvara på sina egna intressen i sin egen ekonomi, utan behöver hjälp med 

olika delar av sin livsföring. I en intervju nämns att ekonomiskt utnyttjande kan definieras 

som att någon tar pengar av sin förälder. 

“Man kränker ju någon genom att utnyttja den andra personens svaghet.“ (Gunilla) 

Flera av intervjupersonerna uttryckte att det kan finnas en svårighet i att definiera begreppet 

då det enhetligt ansågs vara ett subjektivt begrepp som kan definieras olika av olika personer. 

Samtliga intervjupersoner uttryckte, på olika sätt, att det handlar om att utnyttja någons 

svaghet för egen vinning. I flera av intervjuerna framkom det att detta kunde upplevas som 

kränkande för den enskilde. 

Några av de intervjuade uppgav att förövaren ibland kan vara en bekant eller en vän men att 

det, bortsett från utnyttjande i professionella vårdsammanhang, är vanligast med barn eller 

partner som förövare. I en intervju framkom ett specifikt exempel på en typ av situation där 

anhöriga misstänkts utnyttjat möjligheten att bli anställd som vårdgivare till en anhörig. Här 

uppgavs det att förövaren inte direkt tagit pengar från den enskilde men däremot utnyttjat den 

sjukes situation för att få ekonomiskt ersättning. 
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Analys 

I studiens resultat återfinns generella beskrivningar av ekonomiskt utnyttjande som en form 

av utnyttjande av den i underläge där personer antingen rent praktiskt tar något av den 

enskilde men också utifrån exempel där anhöriga tar över och fattar beslut, som gäller den 

enskilde, i dennes ställe. Utifrån den definition vi formulerat i avsnittet forsknings- och 

kunskapsområde kan vi se att respondenternas svar i denna studie till stor del liknar dem som 

återfinns i andra studier på området. I den definition som lyfts fram, enligt vår uppfattning, 

som representativ för kunskapsområdet i stort anges ekonomiskt utnyttjande exempelvis som 

att förövaren stulit från den enskilde, underlåtit att förse offret med nödvändigheter eller 

förmått den enskilde att ingå avtal som denne inte till fullo förstått innebörden av (Eriksson, 

2001; Kemp & Mosqeuda, 2005). I vår studies resultat återfinns varianter av dessa typer av 

utnyttjande och i likhet med tidigare forskning pekar resultat på att ekonomiskt utnyttjande får 

stora negativa konsekvenser för den enskildes välmående då det fråntar denne möjligheten att 

klara sig själv. 

Det resultat i denna studie som påvisar att den vanligaste förövaren, gällande ekonomiskt 

utnyttjande av äldre, är en person som står i nära relation till den äldre kan jämföras med den 

tidigare forskning vi presenterat. Respondenterna i vår studie hänvisar oftast till en partner 

eller ett barn när de uppger exempel på personer som utnyttjar den ekonomiska delen av den 

äldres liv. Detta kan bland annat jämföras med den kroatiska studien där det uppges att den 

mest förekommande typen av förövare var just personer i nära relation (Ajdukovic, Ogresta & 

Rusac, 2009). Vårt resultat kan även jämföras med den indiska studien som fann att den 

vanligast förekommande förövaren är en svärdotter/-son, eget barn eller partner 

(Chokkanathan & Lee, 2005). 

Flera av respondenterna definierar ekonomiskt utnyttjande utifrån att någon utnyttjar att den 

enskilde på något sätt befinner sig i underläge. Förövaren utnyttjar i detta fall att den enskilde 

har särskilda svagheter när det exempelvis kommer till att ta vara på sin egen ekonomi. Vi 

tolkar detta som att förövaren i dessa fall har en viss makt gentemot den enskilde då detta, 

inom ramarna för denna studie, presenteras som möjligheten att få sin vilja igenom (se 

avsnittet teoretiska perspektiv). I en situation där den enskilde på något sätt är beroende av sin 

partner, eller annan person i nära relation, kan det enligt vårt sätt att se på det innebära att den 
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i överläge i dessa fall besitter makten. Vidare innebär maktperspektivet, det faktum att en 

person besitter makt, inte alltid en konflikt. De situationer där förövaren besitter mer makt än 

den enskilde är inte ett problem i sig utan problemet uppstår då denne utnyttjar den makten 

gentemot den enskilde genom att till exempel, som återfinns i resultatet, fatta beslut åt den 

äldre som inte stämmer överens med den äldres vilja. 

En av respondenterna nämnde hur det av äldre kunde upplevas som kränkande att någon 

närstående utnyttjade dennes svaghet för egen vinning. Jämför vi detta med Skaus (2007) 

definition av begreppen makt och kränkning kan vi se en tydlig koppling. Definitionen av en 

kränkning som en form av maktutövning, enligt denna författares definition, handlar om att 

förödmjuka den enskilde och få personen i fråga att känna sig mindre värd. Att kränka en 

annan person beskrivs som en handling som alltid bör definieras av den som blir kränkt och 

inte av den som kränker (Skau, 2007). Vi tolkar detta, i likhet med författarens resonemang, 

som att även om maktutövningen och den kränkande handlingen ej varit medveten eller av 

ondo behöver den äldres röst kring upplevandet vara i fokus. Precis som Skau (2007) tar upp 

kan en handling uppfattas som kränkande även om detta inte varit sändarens intention. 

Ekonomiskt utnyttjande - en form av våld? 

”Ja, det är det definitivt. För de konsekvenser det får, det får ju konsekvenser som är både fysiska och 

mentala och ibland sociala också naturligtvis. Konsekvenserna av ekonomiskt utnyttjande är 

våldsamma och det går definitivt att klassas som våld, utan att ha någon bra definition på det. Det är 

framförallt på grund av konsekvenserna, som är så otroligt stora. Det kan leda till att personen inte 

äter, att den får hållas kvar vid boendet och den äldre blir såklart väldigt, väldigt kränkt då.” 

(Birgitta) 

Att ekonomiskt utnyttjande definierades som en form av våld var samtliga respondenter 

relativt ense om. Det diskuterades i ett flertal av intervjuerna att ekonomiskt utnyttjande även 

kunde ses som en form av övergrepp. En av de intervjuade angav dock att denne tyckte att det 

lät hårt att kalla ekonomiskt utnyttjande för våld då hon menade på att man i allmänhet 

associerar det begreppet med fysiska övergrepp, exempelvis slag. Efter närmare eftertanke 

valde den intervjuade ifråga ändå att definiera ekonomiskt utnyttjande som en form av 

våld/övergrepp. Denna intervjuperson sade att det är ett begrepp som inte har använts alltför 
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flitigt och att det av denne upplevdes som relativt nytt att använda begreppet ekonomiskt 

utnyttjande som en typ av våld. 

Under ytterligare en intervju uppgavs det att det ekonomiska utnyttjandet är en form av våld 

då detta kunde bli ett psykiskt lidande för den person som blivit av med exempelvis pengarna. 

En annan respondent ansåg att utnyttjandet inte riktigt kunde ses som våld, som man tänker 

sig rent fysiskt, men att det definitivt ansågs vara ett slags mentalt våld. Ytterligare en 

intervjuperson uppgav att hon mer såg det som ett övergrepp som ibland kunde kombineras 

med våld. 

“Ja absolut […] Ja för det är psykisk misshandel på något sätt. Att man inte får leva sitt eget liv, inte 

använda sina egna pengar. Någon annan har kontroll över dig hela tiden - det tycker jag är en form 

av våld.” (Julia) 

Analys 

Som presenterat ovan definierade respondenterna i denna studie ekonomiskt utnyttjande, i de 

flesta fall, som en typ av våld. En del tveksamhet uppstod kring om begreppet våld var rätt 

definition att använda och uttryckte istället att övergrepp var ett mer lämpligt begrepp. 

Sammantaget pekar dock resultatet på att ekonomiskt utnyttjande till stor del definieras som 

någon typ av fysisk eller psykisk våld eller övergrepp. Detta överensstämmer med den 

tidigare forskning som presenterats i denna studie där samtlig beskriven forskning talar för 

ekonomiskt utnyttjande som en underkategori till våld eller övergrepp. 

Intressant att notera är att våra resultat pekar på en viss tveksamhet att definiera ekonomiskt 

utnyttjande som en typ av våld. Även om samtliga respondenter generellt sett slutligen 

definierade ekonomiskt utnyttjande som våld tolkar vi det som att psykisk och mentalt våld 

inte självklart föll under kategorin våld. Vi tänker oss att det faktum att man har olika syn på 

problemet och vad det bör kategoriseras som dels kan påverka socialarbetarnas syn på 

händelser av detta slag och dels att det kan avgöra hur ofta problemet upptäcks och vilka 

konsekvenser det får. 
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Intervjupersonernas exempel på ekonomiskt utnyttjande 

“Jag kan säga ett exempel där det var en man och en kvinna som bodde tillsammans. Mannen hade 

jätte dålig ekonomi och han tog hennes pengar också till alkohol eller vad det var som han använde. 

Sen fick han inte pengar så att det räckte och då drog han med henne, hon satt i rullstol, och satte 

henne utanför socialtjänsten och lämnade henne där. Hon kunde inte ta sig därifrån och så hade han 

sagt att han inte hämtar henne förrän han får sina pengar.” (Julia) 

I intervjun som citeras ovan framkommer ett exempel där en partner delvis finansierar sitt 

missbruk med hjälp av makans pengar. I detta exempel utnyttjade han sin fru genom att dels 

använda sig av hennes ekonomiska tillgångar och dels genom att fysiskt tvinga henne till att 

ansöka om bistånd från socialtjänsten när hushållets pengar inte längre räckte till. 

”[…] Ett annat inte så gammalt exempel där en av ett gäng döttrar helt enkelt såg till att plocka 

pensionen till sig för att finansiera ett missbruk och där ena systern upptäckte att det var något 

konstigt eftersom mamman hade obetalda räkningar hela tiden och hade en pension som skulle klara 

det egentligen.” (Birgitta) 

Ett flertal av respondenterna beskrev exempel där anhöriga med olika typer av 

missbruksproblem på olika sätt utnyttjat den enskilde. Missbruk, som en möjlig orsak till att 

en anhörig utnyttjar den enskilde ekonomiskt, nämndes i samtliga intervjuer och i ett specifikt 

exempel, som citeras ovan, nämns en dotter som använde sin moders pension för att 

finansiera sitt eget missbruk. Detta upptäcktes då modern, vid ett flertal tillfällen, visade sig 

ha obetalda räkningar som borde ha täckts av pensionen. De intervjuade beskrev dels 

situationer där anhöriga stulit pengar eller egendom, dels tillfällen då barn flyttat in hos sina 

föräldrar och ätit upp all mat i kylen eller på andra sätt dränerat den äldres resurser. Vidare 

uttryckte en annan av respondenterna att denne allt oftare hörde talas om anhöriga med 

missbruksproblematik som flyttar hem till sin moder eller fader och äter upp dennes mat eller 

på annat sätt utnyttjar dennes resurser. 

Ett flertal av respondenterna uppgav även mer allmänna exempel såsom att de stött på 

anhöriga som sett en personlig vinning i att den enskilde, i dessa exempel modern eller fadern, 

flyttat till ett boende så att den anhörige antingen kunnat flytta in i den enskildes bostad eller 

sålt den för att sedan själv behålla pengarna. Vidare framkom det att det funnits situationer 

där anhöriga upplevts styra, ställa och bestämma i den enskildes ställe. Dels uppger några av 
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respondenterna att de sett barn som fattat beslut åt sina föräldrar, dels att de sett personer som 

fattat beslut åt en maka eller make och sedan styrt hela hushållets ekonomi och inte unnat den 

andra parten någonting. 

I en av intervjuerna nämns särskilt flera fall då socialarbetaren upplevt att det varit tydligt att 

det är de anhöriga som ansökt om boendet för den äldre utan att den berörde själv deltagit i 

processen. I samma intervju framkom det ett exempel på en situation, som återkommit ett 

flertal gånger i socialarbetarens arbete, där det inkommit en ansökan om särskilt boende. När 

handläggaren sedan ringt upp den anhörige, som står med som referens, uppger denne att den 

enskildes hus redan sålts. Försäljning av huset eller lägenheten upplevdes av respondenten 

som att anhöriga i vissa situationer sett en personlig vinning i att snabbt göra sig av med den 

enskildes bostad. Det beskrevs, av respondenten, att det i sådana situationer upplevdes som att 

anhöriga använde förvaltningen som någon form av bostadsförmedling. I ytterligare en 

intervju framkom det, i likhet med ovanstående, att det funnits exempel på där anhöriga varit 

drivande i processen att sälja den enskildes bostad för att sedan själva behålla pengarna för 

eget bruk. 

Några av respondenterna uppgav exempel på olika typer av stöld som en typ av ekonomiskt 

utnyttjande och i en intervju framkom det att det funnits situationer då anhöriga besökt äldre, 

som ligger på sin dödsbädd, och då gått igenom dennes tillhörigheter samt tagit olika saker av 

värde, däribland pengar i plånboken och guld. Den intervjuade hade upplevt denna situation 

som en typ av ekonomisk stöld. 

Analys 

Tidigare i detta avsnitt beskrevs att den definition av ekonomiskt utnyttjande, som 

respondenterna i denna studie tar upp, till stor del överensstämmer med definitionen som 

återfinns i tidigare forskning. Det återfinns i ovanstående resultat huvudsakligen tre olika 

varianter av exempel på ekonomiskt utnyttjande. Dels uppgavs ett missbruk hos förövaren 

som en orsak till ekonomiskt utnyttjande, dels talades det om exempel på både partner och 

barn som utnyttjat den enskilde för att finansiera ett missbruk. Dels återfinns även exempel 

där en anhörig fattat beslut kring boendet åt den enskilde såsom exempelvis ansökning om 

särskilt boende, dels säljande av en bostad utan den enskildes fullständiga medverkan. Den 
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tredje varianten handlar om olika exempel på stöld av egendom som en typ av ekonomiskt 

utnyttjande. 

Samtliga av dessa exempel går att jämföra med den definition av ekonomiskt utnyttjande vi i 

denna studie valt att utgå ifrån och som återfinns i avsnittet forsknings - och kunskapsområde. 

Vi har i vår studie ett flertal resultat som kan jämföras med tidigare forskning och kunskap på 

området. Definitionen är dock betydligt mer fyllig och innehåller fler exempel än vad vi 

kunnat se i vårt resultat. Detta tolkar vi som att ramarna för vår studie varit betydligt snävare 

vilket resulterat i att vi sett en mindre fyllig definition än den vi utgått från i tidigare forskning 

som innehåller både fler perspektiv och fler typer av exempel. 

Utifrån det maktperspektiv som beskrivs i avsnittet teoretiska perspektiv, diskuteras begreppet 

hjälp och huruvida detta ska definieras utifrån mottagarens uttryckta önskan eller inte. I 

resultatet för denna studie fann vi att de professionella uttryckte att anhöriga i vissa fall varit 

drivande i att den enskilde ansökt om exempelvis särskilt boende och deras upplevelser var att 

den anhörige i vissa fall gjorde detta för att nå personlig vinning i form av pengar eller ett 

övertagande av den enskildes bostad. En alternativ tolkning av de intervjuades exempel är att 

dra paralleller till den teoretiska diskussionen kring hur begreppet hjälp definieras. En anhörig 

som är drivande i processen kring en flytt eller en försäljning av bostadsrätt, för den enskilde, 

handlar eventuellt på ett sätt utifrån dennes definition av hjälp och kan med andra ord 

möjligen tolka situationen som att agerandet är någonting som på lång sikt är till hjälp för den 

enskilde även om det i stunden går emot den enskildes vilja. 

Med utgångspunkt i huruvida hjälp ska definieras av mottagaren eller inte tar 

maktperspektivet upp definitionen av begreppet kränkning som att det alltid ska definieras av 

mottagaren samt att det innebär en handling som i huvudsak får någon att känna sig mindre 

värd. Utifrån exemplet ovan innebär detta att den anhöriges intention inte är avgörande för om 

den enskilde blir kränkt eller inte då den anhörige tar över och beslutar om exempelvis en 

försäljning av en bostad. Respondenternas upplevelser av att de anhöriga gått in och fattat 

beslut åt den enskilde i dennes ställning kan tolkas som en exemplifiering av en kränkande 

handling. Vi tolkar detta som att de enskilda, i de situationer som de intervjuade beskriver, 

kan ha haft en god vilja men att personen i fråga inte fått komma till tals vilket per definition 

blir ett exempel på att få någon att känna sig mindre värd. 
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Missunnsamhet och försummelse 

“Man har bett dem köpa, för att det behövs nya strumpor och trosor. Det behövs nattlinne, det kanske 

behövs några nya tröjor eller vad som och så anser de anhöriga att det är för mycket eller så köper 

man det billigaste och det sämsta. [...] Man får tjata och tala om vikten av att man har bra saker när 

man är gammal och då oftast finns det pengar men tyvärr snålas det in.” (Gunilla) 

Flera av de intervjuade, som har olika typer av erfarenhet av arbete på olika typer av boenden 

för äldre, berättar om situationer där det inte funnits tillräckligt med pengar för att den äldre 

exempelvis ska ha kunnat köpa nödvändiga hygienartiklar, nya kläder eller göra extra saker i 

vardagen. I en av intervjuerna framkom det även exempel på situationer där äldre inte fått 

pengar till köp av nödvändig medicin, detta trots att de som personal haft kännedom om att 

det funnits pengar att tillgå. Flera av respondenterna berättade om anhöriga som inte tyckt att 

dess moder eller fader behövt nya underkläder eller pengar till en fika och därför inte sett till 

att det funnits pengar för den äldre till detta. I en av intervjuerna uppgavs att det ibland känts 

som att de anhöriga sparat pengarna till något annat som skulle kunna komma till användning 

i ett senare skede. 

I några av intervjuerna framkom även exempel där det kommit till äldrenämndens kännedom 

om att det funnits obetalda räkningar, att den enskilde inte haft ordentligt med mat eller att det 

saknats andra saker, såsom exempelvis medicin eller kläder, som medfört till att det behövts 

göra någon form av utredning. Detta uppgavs i en av intervjuerna vara en ganska vanlig 

situation och att det alltid finns minst ett sådant pågående ärende under utredning där man 

misstänker att personen inte klarar sin egen livsföring på grund av för lite pengar att tillgå. I 

några av dessa ärenden har det handlat om att den enskilde, på egen hand, haft svårt att klara 

av olika uppgifter. I andra fall har det framkommit att det varit en anhörig som på olika sätt 

brustit i det ansvar denne åtagit sig. 

En annan typ av missunnsamhet som två av intervjupersonerna, med erfarenhet inom 

hemtjänst, uppgav var att det funnits situationer då de i olika sammanhang befunnit sig i den 

enskildes hem och väl där uppmärksammat olika typer av situationer som dessa upplevt som 

problematiska. De exempel som nämndes var att de kommit hem till någon som inte blivit 

tvättad på länge eller fått i sig mat på länge. 
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Analys 

Det ovan beskrivna, av ovanstående respondenters utsagor kring försummelse och 

missunnsamhet av äldre, kan även dessa jämföras med vår definition av ekonomiskt 

utnyttjande som utgår från tidigare forskning. Exempel på en sådan koppling är när en del av 

respondenterna beskriver det som att de nära anhöriga underlåtit att köpa nödvändiga saker 

för den äldres livsföring. Detta kan jämföras med ett exempel i definitionen som handlar om 

att förövaren underlåtit att tillse offret med nödvändigheter som anses vara berättigade i 

situationer där förövaren förvaltat offrets egendom. Respondenternas ovanstående berättelser 

kan även jämföras med exemplet i definitionen där förövaren bland annat undanhållit eller 

lurat offret på pengar eller egendom. 

Utifrån ett maktperspektiv kan vi tolka de intervjuades svar, som att underlåtelsen att tillse 

den äldre med diverse saker, i en del fall snarare kan handla om omedvetenhet än illvilja och 

att makten med andra ord inte använts medvetet. Ett sätt att se på det faktum att den äldre 

bland annat inte fått pengar till en fika eller för att köpa nya kläder kan förklaras utifrån att de 

anhöriga som förvaltat den äldres egendom inte varit medvetna om dessa utgifter eller gjort 

bedömningen att dessa utgifter inte behövts. Därigenom kan det ses som att de, i dessa 

situationer, inte heller varit medvetna om sin maktställning. Perspektiven kan med andra ord 

vara mångsidiga. 

Innehållet i maktbegreppet beskrivs se olika ut beroende på vem som definierar begreppet, 

hjälparen eller den som blir hjälpt. Dock kan man inte undgå det faktum att maktutövningen 

ändå kan upplevas som negativ när den anhörige, som besitter makten, underlåtit att förse den 

äldre med nödvändigheter i vardagen som den äldre inte själv kunnat tillgodose.  

Man skulle även kunna koppla detta till Skaus resonemang (2007), kring begreppet makt, att 

“målet” med hjälpen hos hjälparen och den hjälpta kan se likadan ut. Hur man ska ta sig till 

detta mål kan se olika ut beroende på i vilken ställning man befinner sig i. Makten som 

tidigare beskrivet, behöver inte alltid automatiskt vara av ondo men att den likväl kan 

upplevas som det av den hjälpte själv eller av omgivningen. Några av de svarande upplevde i 

vissa fall att anhöriga sparat den enskildes pengar för något annat och därför inte gett den 

enskilde exempelvis extra pengar. Den anhöriges mål kan i detta exempel varit, i likhet med 
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den enskilde själv, att bibehålla en stabil ekonomi. Dessa två kan emellertid haft olika 

uppfattning om hur mycket det varit lämpligt att spara. 

Sjukdom som en riskfaktor 

“Risken är stor om det finns en demenssjukdom. Anhöriga tar då över en alltför stor makt över vad de 

får göra och när det gäller att besluta över mammas eller pappas huvud och så och då blir det ganska 

lätt att det även involverar ekonomin. Att man helt enkelt bara tar över det utan att det faktiskt är så 

att man är god man.” (Birgitta) 

Det talades under ett flertal av intervjuerna generellt om äldres utsatthet i samhället där de 

flesta av de intervjuade ansåg att de äldre är mer sårbara och att det finns situationer där äldre 

löper större risk att drabbas för bland annat ekonomiskt utnyttjande. 

Att en sjukdomssituation kan leda till att den äldre riskerar att utsättas för ekonomiskt 

utnyttjande i högre grad tog samtliga respondenter upp. Demenssjukdomar var den vanligaste 

typen av sjukdom som dessa intervjupersoner nämnde kunde öka risken att bli utsatt för ett 

ekonomiskt utnyttjande. Det diskuterades i en av intervjuerna bland annat att den enskilde vid 

ett sådant tillstånd i många fall inte var medveten i de beslut som togs kring denne och att 

detta, i och med att demens kan utge sig på många olika sätt, kunde medföra till att den äldre 

till följd av sjukdomen hade olika bra koll på saker och ting. 

En annan faktor som kunde ses som en risk, och som nämndes i ett flertal av intervjuerna, var 

psykisk funktionsnedsättning i allmänhet och att även detta kunde ta sig uttryck på väldigt 

många olika sätt och därigenom innebära att den äldre blev extra utsatt. 

Det diskuterades även under en intervju att det blev väldigt mycket svårare och mer känsligt 

vid en sjukdom att till exempel ta upp med en dotter eller en son kring ett misstänkt 

ekonomiskt utnyttjande, då de förmodligen hade en stor sorg över att mamman eller pappan 

har en demenssjukdom. Den intervjuade pratade vidare om att man, som professionell i en 

sådan situation, inte alltid vill nämna eller rota i den ekonomiska biten och att detta i sin tur 

kan möjliggöra för de närstående att ta pengar. 

Analys 
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I tidigare forskning förs det en hel del diskussioner kring riskfaktorernas betydelse i och med 

att den äldre blir utsatt för utnyttjandet. Bland annat nämns det i en studie att faktorer som 

exempelvis nedsatt hälsa samt svårigheter att klara av saker i vardagen, på grund av nedsatt 

fysisk förmåga, kan öka risken att bli utsatt (Dong, Simon & Gorbien, 2007). Likt denna 

forskning, kring möjliga riskfaktorer som en förklaring till utnyttjandet, lyfte respondenterna 

främst fram sjukdomen demens som en av de mest förekommande sjukdomarna vid ett 

ekonomiskt utnyttjande av äldre. 

Att äldre generellt, enligt vissa av de intervjuade, betraktades tillhöra en av de grupper i 

samhället som är mer sårbara än andra kan jämföras med den svenska studien där det 

framkom att åldern i sig ansågs vara en riskfaktor, då det av de äldre upplevdes som en viss 

typ av diskriminering på grund av åldern (Erlingsson, Saveman & Berg, 2005). Dock skulle 

denna syn på att äldre är extra sårbara i samhället även kunna kopplas till den tidigare 

forskning som beskriver det som att det inte är åldern i sig som är en riskfaktor utan diverse 

faktorer, i och med åldrandet, som kan betraktas som riskfaktorer. Exempel på sådana faktorer 

i denna forskningsstudie var sjukdomar, beroendeställning till andra samt olika former av 

funktionsnedsättningar (Wilén, 2012). Det framkommer med andra ord tydligt i vår studie att 

sjukdomar, främst demens, är förklarliga riskfaktorer för ett ekonomiskt utnyttjande även om 

forskning visar på delade meningar kring ålderns betydelse kring vissa riskfaktorer. 

En omyndigförklaring av den äldre 

“Man omyndigförklarar en människa [...] det är så jag ser att det verkar vara det vanligaste, att man 

omyndigförklarar en äldre person. Det kan finnas skäl till att man måste, självklart, men jag tror att 

det blir på gränsen till ett utnyttjande ibland.” (Kamilla) 

Att det i samhället, på något sätt, existerar en attityd i stort om att ta hand om äldre och den 

äldres ekonomi framkom i en av intervjuerna. I denna intervju uppgavs det att dennes 

uppfattning av det hela var att det inte är helt okej att ifrågasätta om någon hjälper en äldre 

person med till exempel den ekonomiska biten utan att det istället mer då ses som en snäll 

gest. Med andra ord att det på något sätt är inbyggt inom oss att ta hand om de äldre oavsett 

typ av hjälp.  
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I ytterligare en av intervjuerna upplevdes det som att de äldre oftast tappar begreppet om vad 

saker och ting kostar och att det till följd av detta kunde vara lätta att lura. Detta kunde, enligt 

denna intervjuperson, bero på att den äldre möjligen inte varit ute i en affär på flera år och att 

det av den anledningen kunde vara lättare att tala om för den äldre att vissa saker kostar en 

viss summa pengar även om det riktiga priset inte alltid var så högt. 

Analys 

Utifrån vår uppfattning förs det bland annat, i ovanstående intervjuer, en diskussion om att 

åldern i sig kan ses som en riskfaktor i och med att det nämns att personer runtomkring den 

äldre omyndigförklarar denne. En av de tillfrågades nämnde att man mestadels ser hjälpen 

som den äldre får som positiv hjälp. Detta resonemang tolkar vi som att respondenten i detta 

fall menade att det då blir svårt att eventuellt upptäcka ett ekonomiskt utnyttjande om 

människor generellt har en bild av att det är snällt att hjälpa den äldre oavsett intention och 

uppdrag. Det kan även tolkas som att respondenten hänvisar till att det blir lite ”fult” att 

ifrågasätta en människa som hjälper den äldre med exempelvis den ekonomiska biten. 

Detta kan även tolkas som att det generellt existerar en attityd gentemot den äldre om att 

denne alltid helt självklart vill och behöver samhällets hjälp med olika saker i dennes vardag. 

Detta kan givetvis vara den äldres önskan i många fall men vi tänker oss att det även kan 

upplevas som negativt av vissa äldre att bli bemötta av denna förgivettagna uppfattning kring 

dennes behov av hjälp. Vi tänker oss även att det, av den äldre, i vissa situationer kan 

upplevas som en förminskning av den egna personen då personer i närheten omyndigförklarar 

denne genom sina handlingar. 

Som nämndes tidigare råder det delade meningar i tidigare forskning kring huruvida åldern i 

sig bör ses som en riskfaktor eller inte. Dessa synsätt kan kopplas till respondenternas 

beskrivningar om omyndigförklaring. Å ena sidan visar den ena studien på att den höga åldern 

i sig inte kan ses som en riskfaktor utan att det istället rör sig om flera faktorer som kan ses 

som konsekvenser av åldrandet och som i sin tur kan bidra till att den äldre blir utsatt (Wilén, 

2012). I den andra, å sin sida, beskrivs det att de äldre som medverkade i den aktuella studien 

upplevde utnyttjandet (av olika slag) som brist på respekt på grund av åldern (Erlingsson, 

Saveman & Berg, 2005). 
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Som vi skrivit om i vår teoretiska del använder vi människor oss av definitionerna ålder och 

åldrande på skilda sätt utifrån erfarenheter och personliga normer. Det är i detta 

definitionsskapande av begreppen som fördomar och stereotypa bilder får vidare innebörd. 

Detta benämns som stereotypi och handlar med andra ord om att en person, endast utifrån sin 

språkliga etikett av till exempel ordet åldrande, bildar sig sin uppfattning kring en grupp 

människor. Exempel på sådana uppfattningar kan vara att de äldre är sjuka, svaga eller 

ensamma (Jönsson, 2009; Tornstam, 2010). Vi tänker oss att det är precis dessa stereotypa 

bilder som kan tänkas få människor att omyndigförklara den äldre samt betrakta all hjälp som 

berör den äldre som god hjälp, då man har en bild av hur äldre vill och bör bli behandlade. 

Detta endast utifrån en personlig kategorisering av en grupp människor. Den hjälpta kan i sin 

tur känna sig diskriminerad även om avsikten med hjälpen varit god. 

Med andra ord är våra personliga uppfattningar om vad vi lägger in i begreppen ålder och 

åldrande subjektiva samt bygger på både medvetna men även omedvetna intryck från 

omvärlden. Att denna, ibland omedvetna, makt används kan i vissa fall ses som etiskt 

försvarsbart då makten i sig inte alltid behöver vara avsiktligt ond. Det handlar snarare om 

vem av parterna som definierar hjälpen och att den hjälptas definition av handlingen i vissa 

fall kan gå emot hjälparens önskan om att vilja hjälpa (Skau, 2007). 

Ett växande problem 

”Ekonomiskt våld… ja det kommer väl mer och mer känns det som. Det uppdagas i samhället mer och 

mer. [...] Jag har ju jobbat tidigare med själva chefsbiten i jätte många år innan och det fanns ju 

redan då så att. Men visst har det eskalerat, det tycker jag.” (Kicki) 

Att ett flertal av de intervjuade kände till andra i arbetsgruppen som även de varit med om att 

ha stött på ekonomiskt utnyttjande av äldre var de flesta överens om. I en av intervjuerna 

uppgav respondenten att hela hennes arbetsgrupp varit med om en situation där detta 

förekommit och att det till följd av det pratades nästan varje vecka om problemen på möten 

inom arbetsgruppen. 

På frågan hur ofta de intervjuade stött på problemet blev svaren varierande varav en av de 

svarade att det förekom ungefär ett par gånger i månaden och under vissa perioder även en 

gång i veckan. I en annan intervju angav den intervjuade att denne, under de cirka tjugo åren 
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inom äldreomsorgen, stött på ett sådant ärende ungefär en gång per år och att detta med andra 

ord resulterade i att hon varit med om det någonstans runt tjugo gånger. Värt att nämna är att 

denna person inte alltid själv varit med om det genom att själv haft kontakten med den äldre, 

utan oftast stött på det genom andras beskrivningar då denne främst arbetat i en chefsposition. 

I det stora hela var dock majoriteten av de tillfrågade överens om att problemet ökat i takt 

med att det börjats sättas ord på problemet och att de äldres situation i samhället 

uppmärksammats mer och mer i bland annat media. 

Analys 

En förklaring till varför vissa av de intervjuade beskrev det som att problemet uppdagas i 

princip varje vecka och att andra, främst respondenten som beskrev det som att denne upplevt 

ett sådant ärende per år, kan vara att definitionen av ekonomiskt utnyttjade hos dessa kan se 

väldigt olika ut. Beroende på vem som definierar begreppet kan förekomsten av utnyttjandet 

upplevas olika för olika personer och därigenom tas på olika stort allvar. Som beskrevs ovan 

ska självklart hänsyn tas till att denna respondent mestadels arbetat i en chefsposition vilket 

medför till att hon kanske inte alltid fått veta när en arbetstagare stött på en sådan situation. Vi 

tycker dock att det ändå blir intressant att lyfta fram att olika socialarbetares syn på problemet 

kan leda till att det upptäcks olika ofta beroende på vilka referensramar man utgår ifrån. 

Tidigare forskning pekar dessutom på att ekonomiskt utnyttjande av äldre inte bara är ett 

problem som det inte forskats om så flitigt, utan även att det är en handling som är svår att 

både definiera och identifiera vilket kan vara en förklaring till att det blir svårare att upptäcka.  

Att ett flertal av de tillfrågade beskrev det som att ekonomiskt utnyttjande av äldre ökat 

genom åren är något som kan jämföras med tidigare forskning. I tidigare studier har vi funnit 

resonemang som visar på att vissa studier tyder på att problemet ständigt växer i och med att 

den äldre befolkningen succesivt ökar. Utnyttjandet är ett allvarligt problem då det, i de flesta 

fall, får stora negativa konsekvenser och kan bland annat orsaka att den äldre förlorar 

möjligheten att klara av sin vardag självständigt. På grund av bland annat detta bör 

utnyttjandet betraktas som ett folkhälsoproblem (Rabiner, O’Keeffe & Brown, 2004; 

Eriksson, 2001). 

Resultatet ovan kan också jämföras med den tidigare forskning som pekar på att mörkertalet 

av ekonomiskt utnyttjande är stort och att det alltför sällan anmäls. Förklaringen till detta 
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handlar förmodligen om att den utsatta oftast är i beroendeställning till förövaren, men att det 

även i allmänhet betraktas som tabubelagt att offentliggöra familjeangelägenheter, om 

förövaren i fråga är en nära anhörig (Tomader, Rahman & Gaafary, 2012; Daskalopoulos & 

Borrelli, 2006; Dong, Simon & Gorbien, 2007). 

En annan intressant synvinkel är huruvida ekonomiskt utnyttjande i själva verket är ett 

växande problem i samhället, i och med att befolkningen ökar, vilket kan ses som en relativt 

enkel förklaring till det fenomenet. Ett alternativt synsätt skulle kunna vara att det istället kan 

handla om att det på senare år uppmärksammats mer i media och på arbetsplatserna och att 

det är detta som medfört till att fler händelser upptäcks. En möjlig tolkning är att samhället ser 

det som ett växande problem då vi människor blivit mer uppmärksamma på att ekonomiskt 

utnyttjande av äldre i nära relation förekommer. 

Handlingsplan/Riktlinjer 

När det kommer till hur det ser ut med direkta riktlinjer samt handlingsplaner på 

arbetsplatserna var det ett flertal av respondenterna som uttryckte att de inte kände till om det 

fanns några specifika sådana. I en av intervjuerna framkom det att denna person inte kände till 

att det existerade någon handlingsplan inom området ekonomiskt utnyttjande men att det 

kunde vara så att arbetsplatsen kanske hade en som hon själv inte kände till existerade. I en 

annan av intervjuerna uppgavs det att denne, i och med att hon inte kände till att det fanns en 

handlingsplan, istället hänvisade till chefen om hon stötte på en situation där ekonomiskt 

utnyttjande förekommit. 

En av respondenterna berättade att hon kände till att en handlingsplan var på gång eftersom att 

det efterfrågats en handlingsplan på arbetsplatserna. För att som socialarbetare veta hur man 

skulle gå tillväga för att det inte skulle riskera att bli fel, om denne stötte på situationer där 

äldre utsatts för ekonomiskt utnyttjande i sitt arbete, ansågs detta nödvändigt. 

I en annan intervju nämndes att en handlingsplan för våld i nära relationer i allmänhet fanns 

på arbetsplatsen och att man för närvarande arbetade utifrån denna. I dagsläget höll man även 

på att ta fram rutiner för specifikt ärenden som handlade om ekonomiskt utnyttjande av äldre. 

En av de intervjuade uppgav att man just nu arbetade med att försöka utveckla den aktuella 
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handlingsplanen till mer konkreta riktlinjer att använda i sitt arbete. Vidare angavs att rutiner 

för hantering av den enskildes privata medel redan fanns. 

Generellt diskuterades det i flera av intervjuerna kring vikten av att ha en handlingsplan 

och/eller en policy att jobba efter i grund och botten. Rutiner och handlingsplaner ansågs vara 

viktiga att ha tillgång till för att känna till när man behöver agera och inte samt vad personal 

bör göra för att inte riskera att fallen försvåras på grund av olämpliga åtgärder. Det nämndes 

även i flera av intervjuerna att det ena ärendet sällan var det andra likt varför man som 

socialarbetare får utgå och agera utifrån aktuell situation. 

Analys 

Respondenternas diskussioner kring arbetsplatsernas handlingsplaner, och att de i vissa fall 

saknade en sådan, kan jämföras med den tidigare forskning vi funnit på området som handlar 

om de professionellas roll i situationer där bland annat ekonomiskt utnyttjande av äldre 

förekommer. Bland annat har det förts diskussioner om att det för socialarbetare behövs mer 

kunskap kring området ekonomiskt utnyttjande av äldre för att på ett enklare sätt upptäcka 

problemen samt hjälpa enskilda offer (Stiegel, 2012). Vi tolkar denna diskussion som att en 

innehållsrik handlingsplan på arbetsplatserna är behövlig för att kunna ge den professionella 

vägledning när det kommer till att upptäcka problemet i tid. 

Vi tänker oss vidare att en enhetlig definition av vad ekonomiskt utnyttjande kan handla om 

kan finnas med i handlingsplanen för att förbättra de yrkesverksammas möjligheter att agera 

på ungefär liknande sätt i upptäckten av en sådan situation. Detta för att säkerställa att alla 

äldre behandlas på lika villkor och försäkras samma typer av insatser. 

Som det diskuterades i en av intervjuerna går det inte att bortse från att varje enskild situation 

där ett utnyttjande förekommer är unik och att det inte går att agera enbart utifrån riktlinjer i 

en handlingsplan utan mer se dokumentet som en grund att stå på. 

I tidigare forskning diskuteras även bland annat att ekonomiskt utnyttjande sällan anmäls på 

grund av att förövaren oftast är en nära anhörig. Tidigare studier poängterar även ytterligare 

de professionellas kunskap kring problemet för att lättare identifiera, förebygga och bedöma 

när problemet blivit så pass allvarligt att det behövs göras en anmälan (Rabiner, O’Keeffe & 

Brown, 2006). Tidigare forskning lyfter också fram behovet av utbildning för professionella 
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när det kommer till att stötta den äldre i situationer där denne blivit utnyttjad samt hjälpa den 

äldre att våga anmäla även om förövaren är en familjemedlem eller annan anhörig. 

I det stora hela lyfts professionellas roll fram som viktig och betydelsefull när det kommer till 

att upptäcka problemen och hjälpa enskilda offer. För att kunna göra detta kan det således 

vara av betydelse att en handlingsplan finns att tillgå på arbetsplatserna för att dels öka 

medvetenheten bland personal, och dels för att ha en enhetlig definition på vad ekonomiskt 

utnyttjande är och att samtliga ska ges möjlighet att agera utifrån denna. 
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Slutdiskussion 

Kapitlets disposition 

Avsnittet inleds med en repetition av studiens syfte och frågeställningar. Nedan följer en 

diskussion kring studiens resultat och metod. Därefter förs en diskussion kring förslag på 

vidare forskning.  

Uppsatsens syfte 

Syftet i denna uppsats har varit att undersöka hur sex socialarbetare beskriver och uppfattar 

ekonomiskt utnyttjande av äldre i nära relation. Studiens övergripande frågeställningar har 

bestått av hur socialarbetarna definierar ekonomiskt utnyttjande, vilka situationsexempel de 

intervjuade har erfarit kring ekonomiskt utnyttjande, hur vanligt förekommande utnyttjandet 

är samt om socialarbetarna upplever att det finns en uttalad definition av ekonomiskt 

utnyttjande på arbetsplatserna. 

Resultatdiskussion 

Resultatet i vår studie varierar mellan mer generella slutsatser och specifika detaljer kring 

konkreta exempel och uttalanden. De huvudsakliga generella slutsatserna kommer nedan att 

presenteras utifrån det insamlade intervjumaterialet. Vad gäller definitionen av begreppet 

ekonomiskt utnyttjande i nära relation pekar respondenternas svar på två huvudsakliga typer 

av utnyttjande, dels stöld av egendom eller pengar i någon form och dels ett övertagande av 

olika typer av beslutsfattande kring ekonomiska angelägenheter. Vidare återfinns i resultatet 

exempel på situationer där anhöriga underlåtit att förse den enskilde med exempelvis 

fickpengar eller nya kläder.  

En huvudsaklig slutsats som kan dras utifrån både respondenternas svar samt utifrån tidigare 

forskning är att den vanligaste förövaren vid ekonomiskt utnyttjande är en person i nära 

relation till den enskilde. Detta faktum, tillsammans med en del andra faktorer, kan tänkas 

ligga bakom att det förmodligen finns ett stort mörkertal gällande ekonomiskt utnyttjande. 
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Slutligen visar både det empiriska materialet samt tidigare forskning på att ekonomiskt 

utnyttjande av äldre är ett ökande problem.  

Under arbetet med denna studie har vi kunnat se att området ekonomiskt utnyttjande av äldre 

är relativt outforskat. Vi har dragit denna slutsats dels på grund att vi inte kunnat finna 

forskning, framför allt i svenska kontexter, som diskuterar ämnet närmare och dels utifrån att 

respondenterna vid flera tillfällen uttryckt att diskussionen kring ekonomiskt utnyttjande är 

förhållandevis ny. De medverkande uppgav även att detta är något som inte tidigare 

diskuterats alltför flitigt i arbetsgruppen samt att antalet ärenden ökat i takt med att problemet 

adresserats och definierats. Vi har på grund av denna anledning främst haft som mål att med 

vår studie kunna bredda den grundförståelse av det befintliga begreppet snarare än att rakt av 

jämföra vårt resultat med tidigare studier då vi, som tidigare beskrivit, funnit väldigt lite 

forskning kring specifikt ekonomisk utnyttjande av äldre i svenska kontexter.  

Med utgångspunkt i tidigare forskning har vi under arbetet med vår egen studie utgått ifrån en 

definition av ekonomiskt utnyttjande som vi gjort bedömningen speglar kunskapsområdets 

definition av begreppet i stort. Denna definition är relativt bred och har ett flertal tydliga 

exempel på hur ekonomiskt utnyttjande kan se ut. De varianter av definitioner och exempel på 

ekonomiskt utnyttjande som framkommer i vårt resultat är färre och i jämförelse inte lika 

bred. En möjlig förklaring till detta grundar sig i två faktorer. Dels att vi är oerfarna forskare 

och intervjuare vilket innebär att det är befogat att anta att mer erfarna forskare och 

intervjuare skulle kunnat utforma intervjuerna på ett annorlunda sätt och kunnat få fram ett 

mer målande resultat, dels beror det på att den forskning som ligger till grund för den 

definition vi formulerat består av ett flertal olika typer av studier. I tidigare forskning återfinns 

både kvalitativa och kvantitativa studier samt ett flertal olika perspektiv, både de äldre själva 

och andra personer har intervjuats. (Jämfört med vår studie som endast intervjuat 

socialarbetare). Med utgångspunkt i detta resonemang vill vi understryka att vår studie har 

bidragit till att fördjupa kunskapen om ekonomiskt utnyttjande i Sverige snarare än breddat 

definitionen av begreppet i stort. 

I resultatet presenteras att samtliga respondenter varit relativt ense om att ekonomiskt 

utnyttjande definieras som en typ av våld. Dock fanns vissa tveksamheter till detta och det var 

inte självklart för samtliga respondenter att definiera utnyttjandet som en typ av våld. 
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Slutsatsen föregicks av ett resonemang kring att i första hand definiera begreppet som ett 

övergrepp, då våld främst definierades som fysiskt våld såsom exempelvis slag. Vi drar 

slutsatsen att detta skulle kunna tolkas som att ekonomiskt utnyttjande inte alltid räknas eller 

likställs med våld i vissa sammanhang. Vidare tänker vi att detta kan få olika konsekvenser i 

olika kontexter. Enligt vår uppfattning är ekonomiskt utnyttjande av äldre inte ett tillräckligt 

uppmärksammat problem. Vi tänker oss att detta till viss del kan bero på att det inte alltid 

definieras som en typ av våld och därför inte ses som lika allvarligt och därmed inte får lika 

stor uppmärksamhet eller insatser. 

Slutligen vill vi belysa en reflektion kring betydelsen av det faktum att vi intervjuat just 

socialarbetare. I intervjuerna framkom det vid ett flertal tillfällen att förövaren i de olika 

exemplen på ekonomiskt utnyttjande hade någon typ av missbruksproblematik. En möjlig 

förklaring till detta är att socialarbetare i större utsträckning kommer i kontakt med 

missbrukare varför de, på grund av deras referensramar, eventuellt uppmärksammar dessa 

som förövare i större utsträckning än andra. I den tidigare forskning vi funnit framkommer det 

att förövaren inte nödvändigtvis har ett missbruk varför vi kan anta att det faktum att det i 

intervjuerna tenderar att vara en av orsakerna till utnyttjandet i många av fallen inte 

nödvändigtvis är en slutsats i stort.  

Metoddiskussion 

Vi har i vår studie använt oss av kvalitativa intervjuer som baserats på en halvstrukturerad 

intervjuguide. Vår ambition med intervjuerna har varit att få mer djupgående beskrivningar av 

socialarbetares syn och erfarenheter kring ekonomiskt utnyttjande. Vi ville med den 

halvstrukturerade intervjuguiden låta de medverkande delvis styra materialet för att undvika 

ett slutet frågeformulär. Vid analysen av studiens resultat använde vi oss av innehållsanalys 

som bygger på att kategorisera empirin för att sedan finna samband och kopplingar kring de 

intervjuades utsagor. I vårt resultat har vi sedan analyserat materialet med koppling till 

tidigare forskning och till våra teoretiska perspektiv. 

Vår intervjuguide bestod av tre intervjuteman med respektive underfrågor som vi baserade på 

studiens frågeställningar. Vi hade även med en underfråga som handlade om huruvida 

intervjupersonerna upplevde att det fanns en enhetlig definition på begreppet ekonomiskt 
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utnyttjande på arbetsplatserna i form av till exempel en handlingsplan. De intervjuades svar 

utifrån denna fråga tog en större del i materialet än vi kunnat ana och blev så pass betydande 

för vårt syfte att vi valde att lägga till ytterligare en frågeställning i forskningsstudien.  

Vi kan såhär i efterhand tydligt se, i vår analys av materialet, att vi kunde ställt fler följdfrågor 

för att komma åt mer fylliga berättelser utifrån studiens syfte. Vi inser också att vi kunde ha 

ställt fler och bättre frågor utifrån vad tidigare forskning exempelvis visat i sina resultat. Ett 

exempel på en sådan fråga, som vi missade att ställa, var huruvida intervjupersonerna kunde 

se en skillnad i mäns respektive kvinnors utsatthet eftersom detta framkommit i tidigare 

forskning. Vi är medvetna om att intervjuandets konst är något som kräver lång erfarenhet och 

att vår relativa oerfarenhet kring intervjuer kan ha medfört till att vi dels missade att ha med 

relevanta frågor i intervjuguiden och dels missade att i vissa avseeden ställa ytterligare 

relevanta och fördjupande följdfrågor. Dessutom kan detta ha påverkat det faktum att vi har 

funnit det svårare än vad vi trodde att finna relevanta kopplingar och jämförelser mellan vårt 

resultat och vår tidigare forskning samt de teoretiska perspektiven. I vissa delar av 

resultatdelen har detta varit lättare än vid andra delar. 

I och med transkriberingen av materialet upptäckte vi även att vi vid vissa ställen i 

intervjuerna ställt ledande frågor, något som vi också diskuterat kring i efterhand. Vi drar 

slutsatsen att dessa ledande frågor, omedvetet eller medvetet, antagligen baserades på vad vi 

redan kände till utifrån den tidigare forskning vi tagit del av innan intervjuerna. Enligt vårt 

sätt att se på det beror antagligen detta än en gång på den oerfarenhet vi har som intervjuare. 

Att förhålla sig relativt objektivt och neutralt vid intervjusituationerna kräver förmodligen 

flera års erfarenhet av denna typ av studier. 

Slutligen vill vi lyfta fram det faktum att vi inte påverkat urvalet av respondenter då en 

kontaktperson valde ut dessa. Vi är medvetna om att denna kontaktperson och de medverkade 

arbetar inom samma förvaltning och att denne person arbetar i en chefsledande position. Detta 

kan ha påverkat valet av intervjupersonernas medverkan, något som vi dock bedömt som 

etiskt försvarbart.  



60 

 

Förslag på vidare forskning 

Våld mot äldre, där inkluderat ekonomiskt utnyttjande i nära relation, har uppmärksammats 

som ett folkhälsoproblem då konsekvenserna är allvarliga. Som vi presenterat i vår studie är 

området relativt outforskat varför all typ av vidare forskning är till nytta. Det vi främst saknat 

i vår granskning av tidigare forskning är socialarbetares perspektiv på problemet. Vi upplever 

även att de äldres röst behöver lyftas fram ytterligare inom forskningsområdet. 

Som vi har lyft fram i vår uppsats saknas en enhetlig definition av begreppet ekonomiskt 

utnyttjande av äldre i svensk kontext. Vi menar att detta är av stor vikt för att kunna utveckla 

kunskap inom området, detta för att på sikt kunna identifiera och förebygga problemet. 

Slutligen lyfter tidigare forskning fram vikten av att studera möjliga riskfaktorer och orsaker 

till ekonomiskt utnyttjande vilket även vi, efter genomförandet av vår studie, gör 

bedömningen är relevant för fortsatta studier för att på sikt kunna arbeta mer effektivt med 

problematiken.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Ekonomiskt utnyttjande: Inom ramarna för denna studie definieras begreppet ekonomiskt 

utnyttjande som en eller flera av nedanstående punkter: 

- att förövaren undanhållit, stulit, förskingrat, lurat eller pressat offret på pengar 

och/eller egendom. 

- att förövaren under tvång förmått offret att skriva eller ändra testamente till dennes 

fördel. 

- att förövaren, vid tillfällen då denne förvaltar offrets egendom i form av exempelvis 

anhörig, underlåtit att tillse offret de nödvändigheter som anses berättigade. 

- att förövaren förmått offret att ingå avtal utan att till fullo vara medveten om dess 

innebörd 

Äldre: När vi använder oss av begreppet äldre personer syftar vi till personer som är 65 år 

och uppåt. Detta baserar vi på att majoriteten av befolkning i Sverige går i pension vid 65 års 

ålder. 

Nära relation: I vår studie definierar vi en nära relation som relationen mellan en person och 

dennes barn, barnbarn, barnbarns barn, styvbarn, syskon, partner samt annan nära släkting 

eller vän som personen i fråga har en känslomässig och nära relation till. 

Respondenten 

- Profession?  

- Huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Ekonomiskt utnyttjande 

Respondentens definition av ekonomiskt utnyttjande av äldre i nära relation 

- Hur skulle du definiera ekonomiskt utnyttjande? 

- Upplever du att det finns någon form av ekonomiskt utnyttjande som är utmärkande i 

situationer där äldre är offer? 

- Anser du att ekonomiskt utnyttjande är en form av våld? (motivera!) 
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Respondentens exempel på ekonomiskt utnyttjande i nära relation 

- Kan du ge några konkreta exempel på när du kommit i kontakt med någon form av 

ekonomiskt utnyttjande av äldre? 

- Har du hört någon annan som stött på ekonomiskt utnyttjande? 

- Finns det någon speciell situation där risken för äldre att bli utsatta för ekonomiskt 

utnyttjande är större än i andra situationer? Jmf med andra grupper(ex, psykisk 

funktionsnedsättning)? 

- Hypotetiskt – vad skulle du göra om du i ditt arbete stötte på en situation där en äldre 

blir/blivit ekonomiskt utnyttjade? 

Hur vanligt förekommande respondenten upplever att ekonomiskt utnyttjande av äldre 

i nära relation är 

- Kan du uppskatta på ett ungefär hur ofta du stött på en situation där någon utsatts för 

ekonomiskt utnyttjande? 

- Brukar nu diskutera detta problem i arbetsgruppen? På vilket sätt? 

- Finns det någon typ av handlingsplan/riktlinjer på arbetsplatsen? 

- Känner du till hur det ser ut i andra kommuner?  
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Bilaga 2 - Information angående intervjuer  

Vi som intervjuar heter Laura Valiente och Love Lindholm och studerar på 

socionomprogrammet på Stockholms universitet. Vi skriver denna termin C-uppsats och 

dagens intervju är en del av vårt arbete. Syftet med vår C-uppsats är att undersöka hur 

professionella ser på ekonomiskt utnyttjande av äldre och det intervjumaterial vi får in ligger 

till grund för vår studie.  

Nedan följer ett antal punkter som kan vara viktiga för dig som intervjuperson att känna till. 

Frivillighet! Du kan närsomhelst avbryta intervjun och/eller välja att inte svara på någon 

fråga. 

Anonymitet! Ditt riktiga namn kommer inte att förekomma i den färdiga uppsatsen utan ett 

fingerat namn kommer att användas. Vi kommer heller inte att skriva ut namnet på 

kommunen du arbetar i. 

Inspelning! Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. När transkribering är 

slutförd raderas ljudfilen och när uppsatsen är godkänd raderas även det transkriberade 

materialet. Insamlat material kommer endast användas till denna undersökning. 

Publicering! Den slutgiltiga uppsatsen kommer att publiceras i Stockholms universitets 

databas.  

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss. Om du 

önskar kan vi skicka ut en kopia på den färdiga uppsatsen i januari, maila oss gärna i sådana 

fall med kontaktuppgifter. 

Vänliga hälsningar, 

Laura Valiente & Love Lindholm 


