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Titel: Våldsutsatta äldre kvinnor – yrkesverksammas erfarenheter 

Författare: Elisabeth Dani och Emelie Strand 

 

ABSTRACT 

The aim of this qualitative study was to explore which inner conceptions about the abused 
older women the professional social workers had and how they experienced the encounter of 
an abused old woman in an intimate partner relation. The theoretical background is social 
construction by Berger and Luckmann. This theory was used to analyze the transcribed 
interviews. This study is based on nine interviews with five professionals in social services, 
three volunteers from the voluntary sector and one social worker who worked in a community 
based support group for abused older women. The result of this study shows that older women 
were often abused, by a relative they were dependent on, in their home. The participants 
describe emotions of insecurity and frustration in their efforts to help the older women. They 
also described difficulties in creating confidence with the women. The conclusion is that the 
abused older women don’t always get the support of interventions from the social service 
agencies.   

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  domestic violence, elder abuse, intimate partner violence, older women, social 
service 

Nyckelord: socialtjänst, våld i hemmet, våld mot äldre i nära relation, äldre kvinnor, 
övergrepp mot äldre. 

Antal ord:19777 

 

      



 

 

Innehåll 
1. Inledning ............................................................................................................................................ 1 

Bakgrund ............................................................................................................................................. 1 

Problemformulering ............................................................................................................................ 2 

Relevans för socialt arbete .................................................................................................................. 2 

2. Syfte och frågeställningar ................................................................................................................. 3 

Syfte .................................................................................................................................................... 3 

Frågeställningar ................................................................................................................................... 3 

Begreppsdefinitioner ........................................................................................................................... 3 

Förförståelse ........................................................................................................................................ 4 

Avgränsningar ..................................................................................................................................... 4 

Författarnas positionering.................................................................................................................... 4 

3. Tidigare forskning ............................................................................................................................. 5 

Våld mot kvinnor i nära relation ......................................................................................................... 5 

Den våldsutsatta kvinnan i allmänhet .................................................................................................. 5 

Äldre kvinna med funktionsnedsättning .............................................................................................. 6 

Äldre kvinna och våldsutsatt ............................................................................................................... 6 

Bilden av den äldre våldsutsatta kvinnan ............................................................................................ 7 

Den våldsutsatta kvinnan i allmänhet .................................................................................................. 7 

Äldre kvinna och våldsutsatt ............................................................................................................... 7 

Att möta äldre våldsutsatta kvinnor ..................................................................................................... 8 

Mötet med den våldsutsatta kvinnan i allmänhet ................................................................................ 8 

Mötet med den äldre våldsutsatta kvinnan .......................................................................................... 8 

Sammanfattning av den tidigare forskningen ...................................................................................... 9 

4. Teori.................................................................................................................................................. 10 

Val av teoretiska perspektiv .............................................................................................................. 10 

5. Forskningsmetod ............................................................................................................................. 12 



 

Val av forskningsmetod..................................................................................................................... 12 

Litteraturgenomgång ......................................................................................................................... 12 

Induktiv strategi ................................................................................................................................. 13 

Urval och avgränsningar ................................................................................................................... 13 

Datainsamling – Intervjuer ................................................................................................................ 14 

Intervjuguide – centrala teman och intervjufrågor ............................................................................ 14 

Genomförandet av intervjuerna ......................................................................................................... 14 

Bearbetning av data ........................................................................................................................... 15 

Validitet och reliabilitet ..................................................................................................................... 16 

Etiska ställningstaganden .................................................................................................................. 18 

6. Resultat och Analys ......................................................................................................................... 19 

Presentation av intervjupersoner ....................................................................................................... 19 

Erfarenhet av problematiken kring äldre våldsutsatta kvinnor .......................................................... 19 

Vem utövar våldet ............................................................................................................................. 19 

Våldets uttrycksformer ...................................................................................................................... 19 

Fysiskt våld ....................................................................................................................................... 20 

Psykiskt våld/försummelse/ förnedring ............................................................................................. 20 

Sexuellt våld ...................................................................................................................................... 21 

Ekonomiskt våld ................................................................................................................................ 21 

Varför kvinnan inte kan säga nej ....................................................................................................... 22 

Kommentarer ..................................................................................................................................... 22 

Konsekvens tänkande ........................................................................................................................ 22 

Kommentarer ..................................................................................................................................... 23 

Insyn .................................................................................................................................................. 24 

Kommentarer ..................................................................................................................................... 24 

Utsattheten ......................................................................................................................................... 25 

Kommentarer ..................................................................................................................................... 25 

Våldets konsekvenser ........................................................................................................................ 27 

Känslor av rädsla och skam ............................................................................................................... 27 



 

Kommentarer ..................................................................................................................................... 27 

Våldet normaliseras ........................................................................................................................... 28 

Kommentarer ..................................................................................................................................... 28 

Kan kvinnan lämna? .......................................................................................................................... 29 

Kommentarer ..................................................................................................................................... 29 

Föreställningar kring den äldre våldsutsatta kvinnan ........................................................................ 30 

De yrkesverksammas bild av den äldre våldsutsatta kvinnan ........................................................... 30 

Kommentarer ..................................................................................................................................... 32 

Yrkesverksammas erfarenheter av arbetet ......................................................................................... 33 

Yrkesverksamma inom ideella organisationer .................................................................................. 33 

Kommentarer ..................................................................................................................................... 34 

De yrkesverksamma inom socialtjänst och kommunal samordning i kvinnofridsfrågor .................. 34 

Känslor av osäkerhet och frustration ................................................................................................. 34 

Frustration kopplad till våldet ........................................................................................................... 35 

Frustration kopplat till arbetet med den våldsutsatta äldre kvinnan .................................................. 36 

Frustration kring eventuella hinder i arbetet ..................................................................................... 36 

Skapa förtroende ............................................................................................................................... 37 

Kommentarer ..................................................................................................................................... 37 

Insatser .............................................................................................................................................. 38 

När kvinnan inte uppfyller kriterierna ............................................................................................... 38 

Kommentarer ..................................................................................................................................... 39 

Våga fråga – våga ta emot svar ......................................................................................................... 40 

Kommentarer ..................................................................................................................................... 41 

7. Slutdiskussion .................................................................................................................................. 42 

Metoddiskussion ................................................................................................................................ 42 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 43 

Våld i nära relation ............................................................................................................................ 43 

Bilden av den äldre våldsutsatta kvinnan .......................................................................................... 44 

Mötet med den äldre våldsutsatta kvinnan ........................................................................................ 44 



 

Förslag till vidare forskning .............................................................................................................. 45 

8. Referenser ........................................................................................................................................ 46 

Bilaga 1: Introduktionsbrev ............................................................................................................... 50 

Bilaga 2: Intervjuguide ....................................................................................................................... 51 

 



 

1 

 

1. Inledning 

Bakgrund 

Socialstyrelsen och Länsstyrelsen genomförde 2008-2009 en nationell tillsyn angående våld i 
nära relationer. Tillsynen visade att det fanns stora skillnader i kommunernas arbete kring 
våld i nära relationer(Länsstyrelsen & Socialstyrelsen, 2009). Enligt socialstyrelsens (2012) 
rapport beräknas årligen cirka 13 000 kvinnor uppsöka hälso- och sjukvården till följd av våld 
i nära relationer (Socialstyrelsen, 2012). Däremot finns ingen statistik som visar hur många 
kvinnor 65 år och äldre som blir utsatta för övergrepp i en nära relationer. Detta på grund av att 
brottsstatistiken inte delas in efter ålderskategorier vad beträffar övergrepp i nära relationer 
(Brottsförebyggande Rådet, 2011). 
 
En senare kartläggning av socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer som genomfördes 
av Länsstyrelsen (2013) visade stora brister när det handlade om arbetet med särskilt utsatta 
grupper. Enligt socialstyrelsen riktlinjer innefattas denna särskilt utsatta grupp av kvinnor 
med invandrarbakgrund, som har utsatts för hedersrelaterat våld eller kvinnor med pågående 
missbruksproblematik. Men i denna grupp inryms även kvinnor med funktionsnedsättning 
och äldre kvinnor Kartläggningen visar att det saknas kompetens framförallt när det gäller 
våldsutsatta funktionsnedsatta kvinnor och äldre kvinnor. Det saknas rutiner och 
handlingsplaner i socialtjänstens arbete med de särskilt utsatta grupperna (Länsstyrelsen, 
2013). 
Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde under 2011 en utbildning som riktade sig bland 
annat till personal inom äldreomsorgen men även till yrkesverksamma inom socialtjänsten. 
Utbildningen skulle öka kunskapen om våld mot äldre kvinnor i nära relationer.   
Resultatet av utvärderingen visade att de som genomgått utbildningen hade träffat äldre 
kvinnor som blivit våldsutsatta i sitt arbete. Resultatet visade vidare att de äldre våldsutsatta 
kvinnorna var synnerligen sårbara och hade problem att skydda sig mot våldet. Den gängse 
förövaren var en make, sambo, särbo eller ett vuxet barn. Det framkom även att de äldre 
våldsutsatta kvinnorna inte gärna sökte hjälp för sin våldsutsatta situation (Länsstyrelsen, 
2012).  
En äldre kvinna som blir utsatt för våld i sitt hem förlorar inte enbart den egna känslan av 
yttre trygghet. Hon förlorar även känslan av att känna sig trygg i det egna hemmet. 
Därmed kan det bli svårare att upptäcka det existerande våldet.  Det som sker i hemmet kan 
lättare osynligöras och döljas för andra människor De äldre kvinnorna kan vara hänvisade till 
hemmet på grund av sjukdom eller en funktionsnedsättning(Länsstyrelsen, 2012). Saveman 
(2010) beskriver att riskfaktorer för den äldre kvinnan att bli utsatt för ett övergrepp kan 
exempelvis vara att hon har ett stort vårdbehov på grund av en fysisk och/eller en kognitiv 
funktionsnedsättning. Om det sociala nätverket är svagt och det finns en social isolering ökar 
även utsattheten för den äldre kvinnan markant (a.a. s. 143). 
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Problemformulering 

De yrkesverksamma inom socialtjänsten har den juridiska lagtexten som de måste följa när de 
möter sina klienter. I socialtjänstlagen står det i 5.4§ SoL i andra stycket att socialnämnden 
ska verka för att äldre människor ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 
förhållanden. Den äldre kvinnan som är utsatt för våld i hemmet kan inte anses leva tryggt i 
sitt eget hem. En annan viktig lagparagraf som de yrkesverksamma inom socialtjänsten måste 
beakta är 5.11§ SoL som förtydligar socialtjänstens ansvar att hjälpa och stödja brottsoffer 
och att de särskilt ska beakta kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra 
övergrepp (Bergstrand & Bäckman, 2013, s. 83, 94). Men forskning visar att den äldre 
kvinnan sällan söker hjälp när de är utsatta för våld i en nära relation. Resultaten av studien 
Ofrid visade att tre fjärdedelar av de äldre våldsutsatta kvinnorna aldrig hade sökt hjälp 
(Eriksson, 2001, s. 132). Länsstyrelsen och socialstyrelsen (2009) förklarar i en rapport att 
flertalet äldre kvinnor som blivit våldsutsatta söker sig till hälso- och sjukvården för hjälp och 
stöd. Dessa äldre våldsutsatta kvinnor är många gånger osynliga för de yrkesverksamma både 
inom socialtjänsten och inom de ideella kvinnoorganisationerna. Kunskapen kring 
våldsproblematiken bland äldre har även generellt uppvisat stora brister (Länsstyrelsen & 
socialstyrelsen, 2009). Därmed visar dessa fakta att socialtjänsten och de ideella 
kvinnoorganisationerna sällan möter dessa äldre våldsutsatta kvinnor och får inte möjlighet att 
hjälpa eller stödja dessa kvinnor. 

Relevans för socialt arbete 

Synen på mäns våld mot kvinnor i nära relationer har under 1900-talet enligt Wendt- Höjer 
(2002) omskapats från förståelsen att vara en privat angelägenhet till att det nu betraktas som 
ett offentligt socialt problem (a.a. s. 90). 
Även Eriksson (2005) menar att kvinnomisshandel definieras i det politiska offentliga 
samtalet som ett stort och vidsträckt samhällsproblem(a.a. s. 49). Forskning visar att mäns 
våld mot kvinnor i nära relation ”är ett offentligt socialt problem”, ett ”allvarligt 
samhällsproblem”. Det är samhället som har ansvaret för att hantera och lösa detta problem 
genom sociala insatser som förebyggande arbete och stöd. (Ekström, 2012, s. 52, 66).  
Denna studie hoppas kunna bidra med en kunskap kring de yrkesverksamma inom 
socialtjänst/äldreomsorg och den ideella sektorn och deras syn på arbetet och mötet med den 
äldre våldsutsatta kvinnan och dess problematik. Förhoppningen är även att den äldre 
kvinnans röst kommer fram genom de yrkesverksammas berättelser och att det ger en bättre 
förståelse inför hennes många gånger komplexa och utsatta situation. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera olika yrkesgruppers erfarenheter av 
våld mot äldre kvinnor i nära relationer. Vi vill även belysa hur olika yrkesgrupper beskriver 
problematiken kring våldsutsatta äldre kvinnor.   

Frågeställningar 

1. Vilka erfarenheter har olika yrkesgrupper av problematiken kring äldre våldsutsatta 
kvinnor i nära relationer? 

2. Vilka föreställningar finns kring våldsutsatta äldre kvinnor? 
3. Hur arbetar olika yrkesgrupper kring problematik som rör våldsutsatta äldre kvinnor?  

 
Med föreställningar avses den inre bild de yrkesverksamma har av den äldre våldsutsatta 
kvinnan. Men även vilka föreställningar som de yrkesverksamma har erfarenhet av att andra 
människor har av den äldre kvinnan. 

Begreppsdefinitioner  

Här förklaras de olika definitionerna av centrala begrepp. Dessa är våld i nära relation, 

övergrepp mot äldre och särskilt utsatta i nära relation   

Våld i nära relation 

Socialstyrelsens definition av våld i nära relation innefattar att det oftast är ett upprepat 
mönster av våldshandlingar av fysiskt, sexuellt, psykiskt våld samt av ekonomisk karaktär 
men även vanvård/försummelse när det kommer till kvinnor som är beroende av omsorg. 
(Socialstyrelsen, 2014) 
 
Begreppet övergrepp mot äldre har framkommit i den tidigare forskningen. Denna definition 
har både International Network on Prevention of Elder Abuse (INEPA) och 
Världshälsoorganisationen (WHO) enats om: 
 

”Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av 
önskvärd/lämplig handling, som utförs inom ett förhållande där det 
finns en förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta 
hos en äldre person” 

(Saveman, 2010, s. 139). 
 

Definitionen av särskilt utsatta kopplat till våld i nära relation är enligt socialstyrelsen 
definition tillhör de särskilt utsatta grupperna kvinnor med en missbruksproblematik, kvinnor 
med annan etnisk bakgrund, kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och som riskerar 
utsättas, hbt – personer, funktionsnedsatta kvinnor samt äldre kvinnor (Länsstyrelsen, 2013). 
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Förförståelse 

Vi kom i kontakt med den valda problematiken vid en föreläsning där Eva Norman från 
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum berättade om våldsutsatta kvinnor över 65 år under 
socionomutbildningen. Båda författarna har även till viss del erfarenhet av denna problematik 
efter att ha arbetat inom äldreomsorgen. Den historiska bakgrunden och människans 
verklighet påverkar hur hon ser på livet. Men även den ”ofrånkomliga förförståelsen” 
påverkar hennes tolkningar av omvärlden (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 73).  
Därmed har det existerat en medvetenhet om att egna tolkningar kan ha påverkat 
forskningsprocessen och forskningsmaterialet både i en positiv och i en negativ mening. 
Samtidigt har denna medvetenhet frambringat ett mer öppet sinne och en insikt av vikten att 
ge tid för reflektion. Både författarna och intervjupersonerna och då främst 
biståndshandläggarna, kan ha påverkats av de omständigheter att författarna som blivande 
socionomer snart kommer tillhöra samma yrkesgrupp.  

Avgränsningar  

Denna uppsats avgränsas till att undersöka yrkesverksammas erfarenheter inom 
socialtjänstens äldreförvaltningar, inom ideella organisationer, som möter äldre våldsutsatta 
kvinnor i nära relationer. Äldre kvinnor är 65 år och äldre. Studien avgränsas till att undersöka 
våld i nära relation, våld i det egna hemmet.  Studien avgränsas från att undersöka 
hedersrelaterat våld, samt våld mot äldre kvinnor utövat av vård – och omsorgspersonal.  

Författarnas positionering 

Det har tidigare nämnts att Länsstyrelsens (2013) kartläggning av socialtjänstens arbete mot 
våld i nära relationer visar att det fortfarande finns aktuella brister i socialtjänstens arbete med 
de särskilt utsatta äldre kvinnorna som drabbats av våld i en nära relation. Därför anser vi att 
det har varit angeläget att se hur det konkret sett ut på fältet kopplat till den valda 
problematiken.  
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3. Tidigare forskning 

Våld mot kvinnor i nära relation 

Den våldsutsatta kvinnan i allmänhet 

Enligt Sandvide (2008)  kan våld och vilka handlingar som betraktas vara våld visa sig vara 
vitt skilda i betraktarens ögon och ur förövarens perspektiv. Den subjektiva uppfattningen 
angående vad som kan benämnas som våld är grundat på den egna erfarenheten. 

När en persons avsikt är att en annan person ska skadas av handlingen, eller riskerar att 
skadas, förorsaka smärta, antingen psykisk eller fysisk, medföra någon form av 
funktionsnedsättning, eller leda till att en person begränsas i sina möjligheter till ett värdigt 
och värdefullt liv, kan detta beskrivas som våld (Sandvide, 2008, s. 13).  
Enligt Abrahams (2007) utövas det fysiska, psykologiska, sexuella, ekonomiska samt det 
emotionella våldet ofta kombinerat. Faktorer i den enskilda våldsformen förstärks av en annan 
våldsform. Vanligtvis följs en incident av en annan, i ett mönster av upprepande och 
eskalerande incidenter, vars oförutsägbarhet leder till att kvinnan upplever en ständig rädsla 
samt ångest. Även fast fysiskt och sexuellt våld kan förorsaka kvinnan permanenta skador och 
inverka på hälsan, anser kvinnor att den mentala påverkan av dessa våldshandlingar och den 
känslomässiga misshandeln, genom det psykiska spelet och kontrollen genom tvång och 
manipulation, var både svårare att uthärda samt svårare att förklara och redogöra för andra. 
Den tidigare forskningen som belyser den våldsutsatta kvinnan i en nära relation visar att 
våldet beskrivs som ett mönster av upprepande våld och ett upptrappande av våldet. En 
våldssituation följs av en ny och kvinnan lever ständigt i rädsla och ångest inför vad som ska 
komma att ske vid nästa våldsincident (Abrahams, 2007, s. 28.; Kuijpers m.fl., 2012, s. 34, 
50).  

I forskningen beskrivs det kontrollerande beteendet mannen kan ha mot kvinnan. I Rinkers 
(2009) avhandling beskriver förövarna det egna våldsamma beteendet som ett kontrollerande 
beteende, en form av psykisk misshandel, riktat mot partnern. I en nära relation, ges förövaren 
många tillfällen och möjligheter till att utöva kontroll över sin partner, samt vinna makt eller 
känslor av makt. De utsatta kvinnorna beskrev de fysiska övergreppen som; slag, knuffar, att 
något kastades mot kvinnan, att förövaren tog tag och tryckte något mot kvinnan. Männen 
beskrevs som aggressiva, egoistiska och självsäkra (Rinker, 2009, s. 1, 2, 5, 6, 13, 16, 17, 20).  
Kvinnorna beskrivs känna känslor av skam vilket kan leda till att kvinnorna väljer att inte se 
sig själva som misshandlade. Kvinnorna försöker då att skapa en mening till sina erfarenheter 
och till sin situation, ett begripliggörande för sig själv samt för myndigheter (Agevall, 2012, s. 
287- 290).  Den tidigare forskningen visar att de våldsutsatta kvinnorna upplever rädsla för 
konsekvenserna, för vad de kan bli utsatta för, om de berättar för utomstående, samt rädsla för 
att deras berättelse inte ska vara trovärdig och att de därmed inte blir bra bemötta (Agevall, 
2012, s. 238.; Scheffer - Lindgren, 2009, s. 23).  
Uppbrottsprocessen från en relation där kvinnan blivit misshandlad är komplex; samtidigt 
som kvinnan kan ha starka känslomässiga band till mannen, en traumatisk bindning, känner 
hon stark rädsla, för mannen och våldet.  
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Uppbrottet möjliggörs först när rädslan upplevs starkare än vad de emotionella banden gör 
(Scheffer – Lindgren, 2009, s. 66, 67). Andra orsaker till varför inte kvinnan lämnar har 
framkommit. Kvinnors rädsla för att bli misshandlade är en förklaring till varför de 
våldsutsatta kvinnorna i nära relationer inte bryter upp. Även rädslan för att utsättas för våld 
efter separationen hindrar kvinnor från att lämna mannen (Ekström, 2012, s. 60, Ekbrand, 
2006, s. 212, 213). Ett alkoholmissbruk kan leda till att kvinnor binds starkare till den man de 
lever med, och problematiska sociala förhållanden, den sociala kontext kvinnan befinner sig i, 
medför en större risk för kvinnorna att bli våldsutsatta (Ekström, 2012, s. 61.; Gunnarsson & 
Karlsson, 2013, s. 45). 

Äldre kvinna med funktionsnedsättning 

Den tidigare forskningen beskriver att kvinnor med funktionsnedsättningar och med 
missbruksproblematik är i en utsatt position. Funktionsnedsättningen kan medföra att 
kvinnors möjligheter att försvara sig, samt möjligheten att själv ta sig ifrån våldssituationen, 
är små. Det kan även föra med sig svårigheter i att bli trodda, att deras berättelser inte tas på 
allvar, när de väl ber om hjälp. Enligt Eriksson (2001) är funktionsnedsättningar och 
sjukdomar, tillsammans med ”hög ålder” hos kvinnorna riskfaktorer och medför utsatthet för 
att drabbas av våld (a.a. s. 85). Forskningen talar om att de våldsutsatta äldre kvinnorna kan 
vara beroende och sårbara, och vara osynliga för olika myndigheter och även för familjen. 
Vilket kan resultera i en marginalisering av den funktionsnedsatta kvinnan i samhället och 
konsekvensen blir att kvinnan blir utan stöd och skydd i sin utsatta situation (Agevall, 2012, s. 
287-290.; Thiara, Hague & Mullender, 2011, s. 761). 
Den tidigare forskningen visar problematiken kring när anhörig ger stöd och omvårdnad i 
hemmet, de kan ha givit upp delar av sitt eget liv för att vårda den andre. Förövaren är oftast 
en partner, ett barn eller barnbarn till den äldre och våldet sker i hemmet (Grafström, Norberg 
& Hagberg, 1993, s. 1748.; Jansson, Nordberg & Grafström, 2001, s. 809).  

Äldre kvinna och våldsutsatt 

Äldre våldsutsatta kvinnor i en nära relation har skilda subjektiva erfarenheter, beroende av 
den sociala kontext och den relation de lever i. Även våldets uttrycksformer varierar, samt hur 
ofta kvinnorna utsätts för våld. Kvinnornas livssituation är formad av kulturen och även av 
hur problematiken är konstruerad, hur den omtalas (Agevall, 2012, s. 27, 28.; Ekström, 2012, 
s. 66). De äldre personerna kan ha en extra sårbarhet orsakad av kognitiv problematik, 
funktionsnedsättningar och en eventuell ovana att hantera den egna ekonomin (Golding, 
Hodell,  Dunlap & Wasarharley m.fl., 2013, s. 128).  
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Bilden av den äldre våldsutsatta kvinnan 

Den våldsutsatta kvinnan i allmänhet 

I den tidigare forskningen framkommer föreställningen av kvinnan som ett perfekt offer. En 
annan diskurs anser att kvinnan är vem som helst som drabbas oavsett socioekonomisk klass, 
utbildning eller etnicitet (Ekström, 2012, s. 56, 57). Däremot diskuterar inte Ekström 
kvinnans ålder i relation till risken att utsättas för våld. 
Samhället beskriver ofta den våldsutsatta kvinnan som en person som tar skit, är kuvad och 
som får skylla sig själv(Agevall, 2012, s. 151). Denna snäva föreställning kan i sin tur leda till 
kvinnans motstånd att se sig som ett offer och identifiera sig som en misshandlad kvinna. (jmf 
Agevall, 2012, s. 159, 160.; Eriksson, 2001, s. 132).  

Ekström (2012) förklarar att det är av stor vikt hur de våldsutsatta kvinnorna framställs, hur 
bilden av kvinnorna och deras behov målas upp, hur de konstrueras. Det är konstruktionen av 
kvinnan som ligger till grund för lagstiftarens perspektiv, det lagstadgade stödet(a.a. s. 52, 65- 
66). 

Äldre kvinna och våldsutsatt 

Den äldre våldsutsatta kvinnans benägenhet att anmäla våldsbrott är låg och kvinnan söker 
främst hjälp från sjukvården. Eriksson (2001) förklarar det specifika resultatet med att 
kvinnan undkommer offerrollen vid mötet med sjukvården. Hon har själv möjlighet att välja 
att berätta eller bara få hjälp med eventuella symtom eller skador. Kvinnan undgår därmed att 
definieras som ett offer (a.a. s. 132). 
Forskarna beskriver att den äldre kvinnan kan, efter att ha levt i många år i en relation fylld av 
övergrepp, komma in i ett så kallat känslomässigt vakuum. Forskarna beskriver vidare i 
samma studie att kvinnan är rädd för att mista kontrollen över sitt liv och de egna 
beslutsmöjligheterna om hon begär stöd och hjälp utifrån. Det innebär att kvinnan som är 
utsatt för dessa övergrepp inte själv kan se en möjlig utväg ur sin situation(Newman, Seff, 
Beaulaurier & Palmer, 2013, s. 219). 

Stereotypa föreställningar om övergrepp av äldre har framkommit i en annan studie där 
professionella inom socialt arbete deltog. Resultatet visade att deltagarna gav uttryck för en 
åldersdiskriminering. Fortsättningsvis visade resultatet att deltagarna hade en viss tolerans för 
att övergrepp kunde ske och intervjupersonerna menade att den äldre hade många gånger en 
egen skuld till att bli utsatt för våld (jmf Erlingsson, Carlson & Saveman, 2006, s. 151.; 
Erlingsson, Saveman & Berg, 2005, s. 218). 
Forskningen visar att ett grundläggande faktum är det Roberto m.fl.(2013)förklarar med sitt 
forskningsresultat att allmänhetens medvetenhet kring förekomsten av våld, bland äldre 
individer i en nära relation, är alltför begränsad (a.a. s. 232). 
Befintlig tidigare forskning beskriver att en väsentlig historisk aspekt är att först 1965 
kriminaliserades våldtäkt inom äktenskapet. Äldre kvinnor ingick i ett äktenskap under denna 
tidsepok. 
Då fanns föreställningen att det var mannens rättighet att ha ett samliv med sin hustru trots att 
hon gjorde motstånd eller nekade till sexuell samvaro(Wendt- Höjer, 2002, s. 86). 
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Att möta äldre våldsutsatta kvinnor 

Mötet med den våldsutsatta kvinnan i allmänhet 

Den tidigare forskningen visar att den yrkesverksamma först ser tecken och signaler på om 
våld har förekommit om de har kunskap om fenomenet.  Det är även högst väsentligt att som 
yrkesverksam ta sig tid för att lyssna på kvinnans berättelse och samtidigt försöka se kvinnan 
utifrån ett holistiskt synsätt (Saveman, 2010, s. 144).  Resultatet av en forskningsstudie visade 
däremot att flertalet sjuksköterskor frågade kvinnorna om våld och ett mindre antal gjorde det 
inte. Enligt Häggblom, Hallberg och Möller (2005) förväntade sig sjuksköterskorna att 
kvinnorna inte skulle tala sanning eller att de skulle vägra prata om sin utsatthet för våld. 
Sjuksköterskorna beskrev att det var beroende av hur allvarlig skadan var om de valde att 
fråga eller inte fråga kvinnan om hon var utsatt för våld ( a.a. s. 239 ). 

När kvinnan vågar berätta om sin utsatta situation kan hon samtidigt få möjlighet att 
begripliggöra det våld hon varit utsatt för, inför sig själv och den hon samtalar med. 
Individens sociala position, där bland annat kön, ålder och sexualitet ingår och de skilda 
diskurser som omger den sociala kontexten, skapar framställningen av kvinnans 
begripliggörande (Agevall, 2012, s. 54).  

Mötet med den äldre våldsutsatta kvinnan 

Kunskapsläget belyser de yrkesverksammas osäkerhet inför hur de ska definiera och hantera 
våldet. Orsaken beskrivs vara en avsaknad av adekvata ändamålsenliga arbetsmetoder och 
rutiner. Det kan försvåra en igenkänning av eventuella situationer där övergrepp bland äldre 
personer i en nära relation förekommer. Det kan även uppkomma en motvilja bland 
personalen till att uppmärksamma potentiella destruktiva relationer där övergrepp kan finnas 
med i bilden. Forskningen visar att en frånvaro av en gemensam definition av vad övergrepp 
mot äldre innebär kan leda till att personal känner en osäkerhet med att hantera och hjälpa 
äldre våldsutsatta personer. Ett motstridigt resultat visade att det framkom att det fanns en 
osäkerhet hos personal inom sjukvården till att använda eventuella nya arbetsmetoder. Det 
förklarades med att personalen var kritiska till om dessa metoder och rutiner var tillräckligt 
anpassade efter individens behov( jmf Killick & Taylor, 2012, s. 816.; Roberto m.fl., 2013, s. 
232.; Saveman, Hallberg & Norberg,1993, s. 1395.; Sandmoe, Kirkevold & Ballantyne, 2011, 
s. 3352). Tidigare forskning visar att med enkla hjälpmedel kan en ökning av identifieringen 
av patienter som är utsatta för våld i nära relation ske med relativt enkla medel (Ambuel, 
Hamberger & Guse m.fl., 2013, s. 834,835). 

Det har framkommit i Erlingsson, Carlson och Savemans (2006) forskning att de 
yrkesverksamma känner känslor av frustration som visade sig vara kopplade till de utsatta 
äldres tendenser att inte anmäla ett övergrepp.  
Men även en frustration över de anhörigas ovilja att involvera sig och rapportera vid 
eventuella övergrepp (Erlingsson m.fl., 2006, s. 155).  
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Enligt Newman m.fl (2013) skulle nya arbetsmetoder kunna utvecklas för att informera äldre 
offer för övergrepp kring möjliga alternativa åtgärder och även hjälpa den utsatta att 
identifiera vilka åtgärder som skulle vara acceptabla (Newman m.fl, 2013, s. 227). Annan 
forskning uppvisar att de deltagande distriktssjuksköterskorna i studien var rädda för att den 
pågående relationen med patienten skulle brytas om de konfronterade familjen och talade 
öppet om övergreppen och därmed förlora familjens förtroende (Saveman, Norberg & 
Hallberg, 1992, s. 314). 
Socialstyrelsens (2012) kartläggning visar även på befintliga brister i kompetens inom 
socialtjänsten när det gäller de funktionsnedsatta och äldre kvinnorna som utsätts för våld i en 
nära relation. 

Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Den tidigare utvalda forskningen har visat sig främst vara av kvalitativ metod men även 
kvantitativ metod samt textanalys har förekommit. De teoretiska utgångspunkterna som 
presenterats i forskningen har bland annat varit intersektionalitet, könsmaktsordningsteori, 
coopingteori och feministisk teori (se Agevall, 2012; Ekström, 2012; Erlingsson, Saveman & 
Berg, 2005; Wendt- Höjer, 2002). Det har varit förenat med vissa svårigheter att finna 
forskning som specifikt har belyst de yrkesverksamma inom socialt arbete och deras 
föreställningar och erfarenheter av att möta de äldre våldsutsatta kvinnorna. Däremot finns det 
en mängd forskning både svensk och internationell som fokuserar på de yrkesverksamma 
inom sjukvården och deras möten och upplevelser kring den valda problematiken. En röd tråd 
går genom den presenterade forskningen och innefattar forskningens allmänna fokus på den 
våldsutsatta kvinnan oberoende av ålder respektive fokus på den äldre våldsutsatta kvinnan. 
När det gäller de yrkesverksamma beskriver den tidigare forskningen alltifrån personalens 
svårigheter med vetskapen hur det uppkomna våldet ska definieras, bristande riktlinjer i 
arbetet och vikten av att fråga om kvinnan de möter utsätts för våld men även en osäkerhet 
kring att våga fråga om våld förekommer (jmf Campell & Killick, 2012, s. 816.; Saveman, 
2010, s. 144.; Sandmoe m.fl., 2011, s. 3361.; Häggblom m.fl., 2005, s. 239).  

Forskning visar att funktionsnedsättning och sjukdom, tillsammans med ”hög ålder” hos 
kvinnor är riskfaktorer som kan tillföra en extra utsatthet för att drabbas av våld (Eriksson, 
2001, s. 85). Forskningen talar om att de våldsutsatta äldre kvinnorna kan vara beroende och 
sårbara, och vara osynliga för olika myndigheter och även för familjen (Agevall, 2012, s. 287-
290).Det empiriska materialet av denna studie uppvisar att den äldre våldsutsatta kvinnan ofta 
är beroende av en nära anhörig för att få omsorg. Det kan kopplas till tidigare forskning som 
förklarar att kvinnans beroende ökar risken för att utsättas för våld i nära relation i hemmet av 
en nära anhörig såsom en partner, ett vuxet barn eller ett barnbarn. Den äldre våldsutsatta 
kvinnan söker främst hjälp hos sjukvården. Den tidigare forskningen har visat att de 
funktionsnedsatta kvinnorna inte får det adekvata stöd de har behov av från de professionella. 
Det i sin tur leder till en marginalisering av kvinnan i samhället (Eriksson, 2001, s. 132.; 
Grafström m.fl.,1993, s. 1748.; Thiara m.fl., 2013 s. 761).  
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Tidigare forskning visar bristande fokus gällande de yrkesverksamma inom det sociala fältet 
och deras arbete med äldre våldsutsatta kvinnor. Inom den tidigare forskningen saknas även 
de äldre våldsutsatta kvinnornas egna röster.  

4. Teori 

Val av teoretiska perspektiv 

I analysen av det empiriska materialet, kommer socialkonstruktivistisk teori att användas som 
ett analysverktyg, ”som ett par glasögon”, för att begripliggöra materialet och göra en del 
perspektiv av tillvaron mer ”tydliga medan andra hålls i bakgrunden” (Svensson, 2011, s. 
182). 
 
Yrkesverksamma inom socialt arbete kommer i kontakt med människor som är i 
krissituationer, människor med sociala problem, och med vardagliga personliga problem. 
Deras uppgift är att ”hantera den hårda verklighet som livet innebär”, där människors 
individuella erfarenheter utgör den verkligheten. Denna uppgift ska de utföra inom kontexten, 
den instans, de befinner sig i. Dessa möten mellan yrkesverksamma och människor i behov av 
stöd och hjälp, tillsammans med det samhället förväntar sig och kräver av det sociala arbetet, 
”dess politiska och sociala processer”, kallas ”social konstruktion” (Payne, 2005, s. 23, 29) 
vilket är ett begrepp som myntats av Berger och Luckmann (1966, s. 12). Människor 
sinsemellan har ett inflytande och en påverkan på varandra i det sammanhang och i den 
verklighet vi lever våra liv. I det sociala arbetet, vilket är en social konstruktion, ingår en 
samverkan med livets verklighet (Payne, 2005, s. 29), ”det dagliga livets värld”, en värld, en 
verklighet, som varje människa tolkar subjektivt och som härrör från människans ”tankar och 
handlingar” (Berger & Luckmann, 1966, s. 31).  
 
Den sociala kunskapen, påverkar människans handlande, och när vi delger människor 
omkring oss vår erfarenhet och kunskap, kommer vi att tolka verkligheten på ett gemensamt 
sätt. Det sätt varpå vi handlar blir invanda, våra handlingar följer ett mönster. Vårt beteende 
formas av den sociala kunskapen, och vi följer den gängse uppfattningen om hur man ska bete 
sig i vissa situationer, efter vad vi uppfattar vara brukligt i den specifika situationen. Dessa 
sociala överenskommelser legitimeras, de tillskrivs en innebörd, en betydelse, och de kan 
gälla som en regel. Dessa sedvänjor och uppfattningar angående vår verklighet införlivas i 
”ett organiserat och trovärdigt system”. Varje enskild människas förståelse, producerar 
tillsammans den sociala förståelsen, vilken för den enskilde kan uppfattas som objektivt, med 
anledning av att ”kunskapen om verkligheten delas av så pass många individer”.  Den sociala 
förståelsen och uppfattningen har påverkat och format oss under uppväxten, och kan därmed 
anses vara en följd av samhället. (Payne, 2005, s. 23, 24, 29, 30). 
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Varje människa har sin personliga förklaring, redogörelse och beskrivning av världen, av 
interaktionen med andra, samt av den historiska och sociala kontext man befinner sig i. Hur 
en människa uppfattar och upplever sin personliga verklighet är format av hennes historia, hur 
hennes sociala liv sett ut, samt i vilken kultur hon har levt. Förståelsen av den kontext vi 
befinner oss i, och hur vi beskriver vår värld, kan därmed förändra sig med tiden. Sociala 
konstruktioner innebär att det är genom människors sätt att tyda det verbala, språkliga 
samspelet, kunskap kan inhämtas. Samspelet mellan människor, de sociala relationerna, 
grundar och formar människors identiteter och personligheter (Payne, 2005, s. 240, 242.; 
Sandvide, 2008, s. 25). 

Skilda samhällen har sin sociala uppbyggnad, där människor genom att göra en viss sedvänja 
och handling legitim och till en regel, understödjer ett skapande av en social innebörd. 
Människors beteenden och handlingar formas efter sedvänjorna. Strukturer är obeständiga och 
påverkbara, de rekonstruerar sedvänjor, vilka människor formar sina handlingar efter, likt ett 
mönster. Vi konstruerar mallar för hur sociala samspel ska se ut, och därmed accepteras en del 
handlingar och andra handlingar är oacceptabla (Payne, 2005, s. 30.; Sandvide, 2008, s. 25).  
En social konstruktion av den verklighet vi lever i, kan innebära en gemensam social 
verklighet med en annan människa och kan bidra till en människas ”socialisation in i 
samhället”, samt ”till olika sociala grupper i samhället”. Sociala visioner och impulser kan bli 
inkluderade i samhällslivet och de uppfattas som att det är så verkligheten ska se ut (Payne, 
2005, s. 240, 241).  Enligt Berger & Luckmann (1966) kan vi inte ”existera i det dagliga livet 
utan att ständigt interagera och kommunicera med andra”. Världen delar vi med varandra, det 
är en ”intersubjektiv värld”. Människor har inte samma perspektiv på den ömsesidiga världen, 
vi har olika planer och dessa planer kan strida mot varandra (a.a. s. 35).  
 
Enligt Eliasson (1995) är det av vikt att vara medveten om den personliga människosynen, 
som yrkesverksam inom socialt arbete. En människas värderingar formar tänkandet i 
vardagen och uttrycks i attityd och handling i en interaktion med en annan människa (a.a. s. 
51). Kunskapen om och det sätt varpå äldre beskrivs, ”är inte en objektiv eller generell 
sanning utan endast en av många versioner av sanning”, och därmed är det av vikt att inta ett 
kritiskt förhållningssätt, andra sätt att tolka kunskapen och beskrivningen av de äldre, kan 
också vara tänkbara (Sandvide, 2008, s. 25). I dagliga möten, i interaktioner mellan två 
personer tillskrivs den ena makt i relationen, eftersom konstruktionen ”inbegriper vad som är 
tillåtet för olika människor att göra och hur de kan behandla andra” (a.a. s. 25). För att en 
människa ska ha en möjlighet att hantera en svår livssituation kan ett begripliggörande av 
situationen vara nödvändigt (Agevall, 2012, s. 287). 

Människan externaliserar, uttrycker något, genom den sociala handlingen och varje människas 
verklighet är ett resultat av den egna historien vilken förändras genom de egna handlingarna. 
Denna personliga verklighet kommer till uttryck i den sociala praktiken, i interaktionen med 
andra människor, genom det vi uttrycker och utför (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 52).  
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5. Forskningsmetod 

Val av forskningsmetod 

Kvalitativa studier anses ha en karaktär av att försöka urskilja ett fenomen utifrån ett holistiskt 
perspektiv. Hela fenomenet måste kunna begripas och inte endast några få stycken. Detta sätt 
att se på omvärlden innefattar förståelsen för människans komplexitet. Den kvalitativa 
strategin karaktäriseras av induktiv slutledning, den är tolkande och av en konstruktionistisk 
art (Bryman, 2011, s. 340).  Människan ska tolkas utifrån vilken social kontext hon eller han 
befinner sig i. Valet av metod ska motiveras utifrån studiens syfte (Olsson & Sörensen, 2011, 
s. 100). Föresatsen med denna studie har varit att försöka uppnå en fördjupad kunskap om de 
yrkesverksammas erfarenheter av att möta äldre utsatta kvinnor.  

Därför var den kvalitativa metoden ett självklart val för genomförandet av denna studie, 
eftersom det skapade möjligheten att fånga intervjupersonernas upplevda erfarenheter kring 
det valda problemområdet.  

Litteraturgenomgång  

Den gemensamma genomgången av litteratur kan bäst karaktäriseras vara av en blandad 
strategi med influenser från både den narrativa metoden och den systematiska 
litteraturgenomgången. Vår sökprocess efter litteratur har börjat med befintlig litteratur som 
vi fått under en föreläsning.  
Därefter söktes nytt material via den befintliga litteraturens referenser(Bildtgård & Thielman-
Lindberg, 2008, s. 22) Detta har sedan rutinmässigt genomförts på en stor mängd litteratur. 
Olika nyckelord har även sökts i databaser för att generera nytt material inom 
intresseområdet. Det har i sin tur lett oss till nytt kunskapsmaterial i form av vetenskapliga 
tidsskrifter, rapporter, avhandlingar och kurslitteratur.  
Sökprocessen har bestått av att söka forskningsmaterial via databaserna DiVA, Ebsco Host 
Academic Search Premier, Goggle Scholar, SwePub, ProQuest platform och Proquest 
dissertations & theses och LIBRIS. Vi har även sökt publikationer på Nationellt centrum för 
Kvinnofrid i Uppsala (NCK) med webbadressen: http://www.nck.uu.se/   

Sökord vi använt oss av är abused*, abused elderly women, abused women, battered women, 
domestic violence, elder abuse , elderly women*, intimate partner violence*, 
kvinnomisshandel, misshandel, personal relationships, professionella , socialtjänst, social 
service, social worker, social workers, support*, våld i nära relationer , violence*, 
våldsutsatta, våldsutsatta kvinnor,  äldre kvinnor. Dessa sökord har även använts i ett flertal 
skilda kombinationer. Vid sökning av nyckelord har sökord alternativt både varit med och 
eller utan en trunkeringsymbol. Allt för att försöka utöka antalet träffar på valt sökord.  

Det har även genomförts sökningar på korta fraser som exempelvis ”våld i nära relationer”. 
Sökning efter avhandlingar och artiklar har sedan även skett med stöd av referenslistor från 
förvärvat material.  
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Induktiv strategi  

Inom vetenskapsteorin finns en pågående diskussion kring relationen mellan den empiriska 
och teoretiska verkligheten. Man har betonat att empirin är beroende av teori. Mer specifikt 
förklarat att fakta alltid ses genom ett teoretiskt filter och att det inte existerar rena sinnesdata. 
Istället anser man att forskaren alltid tolkar utifrån en specifik teoretisk referensram(Larsson, 
2005, s. 23-24). Sociologiska data får först en innebörd när de kan kopplas till en kontext som 
rör de teoretiska frågeställningarna (Bryman, 2011, s. 22).  
Relativt tidigt beslutades det att teorin eller teorierna skulle väljas när vi kunde se vad 
resultatet av empirin visade. Denna valda strategi kallas för induktiv. Den induktiva strategin 
kopplas ihop med det kvalitativa synsättet (Bryman, 2011, s. 29). Forskaren försöker finna en 
slutledning av det som påträffats i verkligheten och sedan sammanfogas det till allmänna 
principer. Nästa steg blir att bilda en teori (Olsson & Sörensson, 2011, s. 48). För att 
ytterligare förtydliga förklarar Bryman (2011) att den induktiva ansatsen förklaras vara när 
teorin är ett resultat av exempelvis det empiriska materialet (a.a. s. 28). Den kvalitativa 
strategin menar Larsson (2005), gör det möjligt för forskaren att fånga informantens egen 
livsberättelse (a.a. s. 22).  

Urval och avgränsningar 

I ett tidigt stadium i forskningsprocessen var intentionen med studien att intervjua både 
yrkesverksamma och äldre våldsutsatta kvinnor. Med denna vision i sikte började den 
målinriktade sökningen efter möjliga intervjupersoner. Vi ringde och mejlade ut syftet med 
vår studie till 32 skilda instanser såsom kvinnojourer, socialtjänst, kommunala 
kvinnofridsteam, kommunala anhörigstödjare samt en statlig myndighet. Endast sju personer 
svarade att de kunde tänkas bli intervjuade och vara med i studien. De kunde däremot inte 
hjälpa oss att komma i kontakt med en äldre våldsutsatt kvinna. På en av instanserna fick vi 
möjlighet att sätta upp ett informationsbrev riktad till de äldre kvinnorna, där vi beskrev vår 
studie.  Eftersom vi insett i ett tidigt skede att möjligheterna var små att få kontakt med en 
äldre kvinna ändrades syftet till att enbart undersöka yrkesverksammas erfarenhet av vald 
problematik. Det betyder att vi genomförde ett målinriktat urval (Bryman, 2011, s. 392).  
Avsikten var att försöka få tillgång till tio personer som ville delta i studien. Erfarenhet har 
visat att tio intervjuer tillsammans med ett genomtänkt urval kan ge ett resultat där forskarna 
sedan kan göra intressanta analyser (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2007, s. 
292). Senare i forskningsarbetet fick vi kontakt med tre socialarbetare som passade in i den 
valda populationen. Dessa tre personer blev aktuella i studien med hjälp av det som kallas ett 
bekvämlighetsurval. Kontakt med dessa tre intervjupersoner erhölls av en extern kontakt som 
hade vetskap om vår forskningsstudie.  Bryman (2011) beskriver att ett bekvämlighetsurval 
består av personer som för tidpunkten finns tillgängliga för forskaren (a.a. s. 194). Vi 
intervjuade en person från en statlig myndighet som arbetade med vald problematik. Personen 
informerade oss kring det valda problemområdet. Men denna intervju ingår inte i det 
empiriska resultatet. 
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Datainsamling – Intervjuer 

En intervju skapar insikt och ger information angående det intervjuaren eftersöker, och kan 
också ge kunskap om något oväntat. Den färgas och tar intryck av själva tillfället då den 
utförs. Det som uttrycks och uttalas under intervjun formas genom språket och det sociala 
kontext personerna befinner sig i. Vi ville inhämta kunskap om de yrkesverksammas 
upplevelser av arbetet med de våldsutsatta äldre kvinnorna, och de känslor som är förenade 
med den problematiken. Även information angående den specifika sociala miljön, kunde 
inhämtas genom att flera personer med gemensamma arbetsförhållanden intervjuades 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 36, 37). En intervjusituation är en interaktion mellan 
den eller de som intervjuar och den intervjuade. Det är ett givande och tagande och därmed är 
intervjuarens förmåga att lyssna uppmärksamt av stor vikt, för att lyckas med att inhämta den 
betydelsefulla kunskapen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 98, 103). 

Studiens syfte är att undersöka olika yrkesgruppers erfarenheter av problematiken kring äldre 
våldsutsatta kvinnor, samt belysa föreställningar kring denna problematik. Dessa erfarenheter 
inhämtades genom att intervjupersonerna uppmuntrades till att beskriva specifika situationer, 
samt vad de upplevde och hur de handlade i dessa situationer. Även kroppsspråk och 
”ansiktsuttryck" kunde uppmärksammas under intervjuerna. Under förberedelserna för 
intervjuerna fanns det flera etiska aspekter att överväga och ta ställning till Det uppstod även 
etiska dilemman under arbetet med det empiriska materialet. Detta redogörs det för under 
avsnittet validitet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 45, 46, 89, 149).  

Intervjuguide – centrala teman och intervjufrågor 

Den tidigare forskningen inom ämnesområdet var vägledande i utformandet av en 
intervjuguide; förslag till frågor formulerades utefter valda teman, vilka skulle kunna besvara 
studiens frågeställningar. Eftersom val av teori för att analysera det empiriska materialet efter, 
ännu inte var beslutat, formades frågorna inte efter någon specifik teori. Vi önskade få ta del 
av intervjupersonernas upplevelser, därmed bad vi dem beskriva specifika situationer.  Flera 
intervjufrågor konstruerades och ingick för att undersöka och besvara var och en av studiens 
frågeställningar.  
Samtalet, intervjun, hölls inom de teman vilka ingick i intervjuguiden, även om en del frågor 
inte var relevanta att ställa till alla intervjupersoner. Intervjupersonerna fick ta del av 
intervjuguiden ett par dagar innan intervjuerna ägde rum (Larsson, 2005, s. 99.; Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 43, 146, 148). Se intervjuguide; bilaga 2. 

Genomförandet av intervjuerna 

Informationsbrev sändes till intervjupersonerna, bifogat med ett mejl (bilaga 1). Detta sändes 
ett par dagar innan intervjun, till ett par intervjupersoner sändes det dagen innan intervjun. 
Under den tidigare mejlkontakten, veckorna innan intervjuerna, hade personerna informerats 
angående c-uppsatsen, studiens syfte, samt de då ungefärliga frågeställningarna.   
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Intervjuerna ägde rum på de yrkesverksammas arbetsplatser, i enlighet med vad de själva 
önskade och föreslog. 
Av de tio genomförda intervjuerna, utförde båda författarna nio intervjuer gemensamt, och en 
intervju genomfördes av endast den ena författaren. En av intervjupersonerna avböjde till att 
intervjun inspelades, då antecknade båda författarna under intervjun, medan den ena hade 
huvudansvaret för antecknandet kunde den andra av oss fokusera mer på ögonkontakt med 
intervjupersonen, och på dynamiken i intervjusituationen. Under nio intervjuer användes 
diktafon, vilket intervjupersonerna hade godkänt. Intervjuerna varade mellan 40 till 60 min. 
Intervjuerna var halvstrukturerade; intervjufrågorna ställdes efter intervjuguiden, men inte 
strikt, eftersom intervjupersonernas svar och beskrivningar öppnade möjligheten för nya 
frågor efter en ny riktning. Interaktionen, det mellanmänskliga samspelet under intervjun, 
mellan författarna, som intervjuare och intervjupersonerna hade en inverkan på dynamiken; 
den kan inge en önskan hos intervjupersonen, av att vilja delge personliga upplevelser, 
uppfattningar och känslor. Författarna hade på förhand kommit överens om vem som skulle 
ha huvudansvaret för den enskilda intervjun, i den bemärkelsen att föra tillbaka ett samtal till 
den strukturerade tematiseringen, och därmed till inhämtandet av kunskap. (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 43, 146, 147, 194). 

Bearbetning av data 

Inspelningarna av intervjuerna överfördes till författarnas datorer. Vi delade upp de nio 
inspelningarna inbördes och beslutade oss för ett samstämmigt tillvägagångssätt. 
Inspelningarna transkriberades, den muntliga diskursen översattes till den skriftliga diskursen. 
I utskrifterna utelämnades intervjupersonernas upprepningar, deras ”mm” och likartade 
uttryck, samt enstaka ord och meningar vilka var svåra att tyda p.g.a. dålig ljudkvalitet. I 
övrigt skrevs intervjuer ner ordagrant eftersom vi var måna om att fånga varje ord, vilket var 
av vikt för att få del av den enskildes erfarenhet och beskrivning av arbetet med våldsutsatta 
äldre kvinnor i nära relation. Talspråket i intervjupersonernas uttalanden formulerades i viss 
utsträckning om till att vara lik skriftspråket, vilket underlättar läsandet. Den analytiska 
processen inleddes med utskrifterna.  
En intervju genomfördes utan diktafon, och enbart anteckningar fördes. Anteckningarna lästes 
igenom i nära anslutning till intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194-197, 201, 203.; 
Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 54-56). Det transkriberade materialet lästes igenom av 
båda författarna och därigenom erhölls en känsla för helheten. Varje intervjuperson 
analyserades för sig och ur denna betydande data, det vi fann vara återkommande 
överensstämmelser, tematiserades intervjupersonernas uttalanden och beskrivna upplevelser.  

Dessa teman var; 

• de yrkesverksammas erfarenhet kring problematiken; vem utövar våld i nära relation, 
våldets uttrycksformer, kvinnans känslor av skuld, skam och rädsla, våldet 
normaliseras, våldsutsattheten, kan kvinnan lämna. 

• De yrkesverksammas bild av våldsutsatta äldre kvinnor. 
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• Hur arbetar olika yrkesgrupper kring problematiken; långsiktigt arbete och akuta 
insatser; stödsamtal, skyddat boende, kvinnorna uppfyller inte omsorgskraven, 
förtroende, frustration, resurser. 
 

Det medförde att det empiriska materialet blev hanterbart. Analysen inriktades på dessa 
framträdande teman, vilka är en del av tydliggörandet av studiens syfte och frågeställningar. 
Intervjupersonernas beskrivningar av specifika situationer i möten med de äldre våldsutsatta 
kvinnorna splittrades upp och meningarna fördes in under passande teman. Den induktiva 
analysen ledde fram till att socialkonstruktivistisk teori användes som analysverktyg, för att 
tolka dessa teman (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 210, 221, 223.; Larsson, 2005, s. 107, 108). 
Intervjuinspelningarna raderades från diktafonerna då innehållet förts över till datorerna, och 
efter arbetet med tematiseringar ändrades intervjupersonernas namn i utskrifterna, för att 
anonymisera intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 203). 

Validitet och reliabilitet 

Målet för en kvalitativ forskningsintervju är att få ut ”nyanserade beskrivningar” av 
kvalitativa sidor av en intervjupersons livsvärld. Beskrivningens precision och noggrannheten 
i tolkningen, ”motsvarar exaktheten i de kvantitativa måtten” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
45, 46). Den livsvärld de yrkesverksamma beskrev under intervjuerna, var deras upplevelse av 
att arbete med problematiken kring äldre våldsutsatta kvinnor, de känslor det förde med sig 
samt hur de handlade i specifika situationer. ”Att validera är att kontrollera”, enligt Kvale och 
Brinkmann (2009), detta innebär, för oss som författare, att anta ett kritiskt seende på; 
förberedelserna för intervjuerna, genomförandet av intervjuerna, bearbetningen av det 
insamlade materialet, analysen av empirin samt på den teoretiska tolkningen av resultaten, 
genom att ifrågasätta och kontrollera (a.a. s. 268). 

Under denna studies planering handlade validiteten om det lämpliga i valet av den kvalitativa 
forskningsmetoden, och de etiska övervägandena. Under intervjuerna var intervjupersonernas 
beskrivningars tillförlitlighet och den kontroll av oss som intervjuare, om informationen 
uppfattats rätt, av vikt för validiteten. Den socialkonstruktivistiska teorin användes som 
analysverktyg av empirin och dess logiska härledning till studiens frågeställningar, är av 
betydelse för att bedöma validiteten.  (a.a. s. 267, 271). Det sociala arbetet samverkar med 
livets verklighet, de våldsutsatta äldre kvinnornas verklighet (Payne, 2005, s. 29), och detta 
kopplas till studiens syfte att undersöka olika yrkesgruppers erfarenheter av våld mot äldre 
kvinnor samt att belysa den upplevda problematiken.  
Till förberedelserna inför intervjuerna ingick att utveckla förförståelsen av det fenomen, det 
problem vi ämnade studera. Genom att studera tidigare forskning, om det fält studien skulle 
undersöka, förvärvade vi en bas av kunskaper och kännedom, på vilken den nya kunskapen 
kunde samordnas. Detta var av vikt med anledning av att kunna ställa betydelsefulla frågor 
och följdfrågor under intervjuerna och därmed kunna ”validera tolkningarna”, kontrollera det 
vi tolkade (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 122, 123, 127, 268).  
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Det engagemang, det intresse vi som författare känner inför den problematik studien 
undersöker, bör få oss att reflektera över de egna bidragen ”till produktionen av kunskap”, 
genom våra subjektiva förkunskaper och fördomar, den s.k. reflexiva objektiviteten. Under 
intervjuerna, samtalen, sker ett ömsesidigt meningsutbyte mellan intervjuaren och 
intervjupersonen, och en slags enighet kan uppnås, i den dialogiska intersubjektiviteten 
(Kvale & Brinkmann, 2009. s. 260, 261).  

Av betydelse för om en studie ska tillskrivas validitet, är enligt Kvale och Brinkmann (2009), 
personen bakom t.ex. en studie och dennes förmåga att bedöma moraliska aspekter och agera 
därefter, personens ”praktiska visdom”, samt den kvalitet varmed personens tidigare 
forskning inom fältet presenteras, vilken grundar för personens trovärdighet (a.a. s. 93, 266- 
267). Den skicklighet personen visar i kvalitetskontrollen genom hela kunskapsproduktionen, 
då moment i processen värderas och ifrågasätts som försvarbart och väl genomtänkt, och den 
teoretiska tolkningen av studiens resultat, är av vikt för valideringen. ”Att validera är att 
teoretisera” (Kvale & Brinkmann.2009, s. 268, 271).  
Vi har genom diskussioner övervägt möjligheter och svårigheter under arbetets gång. Det har 
varit av betydelse att vi kan ta ansvar för det vi skriver. Det etiska dilemmat vi ställts inför, att 
vi använder äldre kvinnors livssituation för att belysa den komplexa problematiken, utan deras 
vetskap, har upplevts som en svårighet för oss. Vi har emellertid ingen vetskap om deras 
identitet. De livssituationer vi av de yrkesverksamma fick beskrivna för oss, var; ”en äldre 
kvinnas”, ”de äldre våldsutsatta kvinnorna”. Vi har utelämnat en del detaljer i de 
yrkesverksammas beskrivningar av vissa situationer, detta för att minimera möjligheten för 
utomstående att identifiera den äldre kvinnan. Däremot kan den yrkesverksamma själv känna 
igen sin utsaga. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska en valid studie, ur det etiska 
perspektivet ”göra gott, den ska producera kunskap som är till nytta för människor och 
samtidigt minimera de skadliga konsekvenserna” (a.a. s. 267).  

Reliabiliteten har enligt Kvale och Brinkmann (2009) en moralisk innebörd vilken kan 
kopplas till pålitlighet, och innebär att en fråga kan ställas om en studies resultat, angående 
om det ”kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare” (a.a. s. 263). I denna 
studie kan det sätt varpå vi formulerade frågorna, under intervjuerna, haft en inverkan på 
svaren och därmed på reliabiliteten. Vi är även medvetna om, att medan vi lyssnade till 
intervjupersonerna, visade vi ett igenkännande, i deras känslor kring problematiken i arbetet 
med våldsutsatta äldre kvinnor, genom kroppsspråk, ansiktsuttryck och med det vi uttryckte i 
ord, vilket kan ha påverkat reliabiliteten. 
I och med att det var de yrkesverksammas återberättande av vad de äldre våldsutsatta 
kvinnorna uttryckt, samt om hur kvinnornas livssituation sett ut, och därmed inte kvinnornas 
egna berättelser, kan det ha en inverkan på studiens reliabilitet. Däremot är det studiens syfte, 
att undersöka de yrkesverksammas erfarenhet och upplevelse av problematiken, vilket kan 
stärka giltigheten, validiteten.  
Vi använde oss av den socialkonstruktivistiska teorin som analysverktyg av det fenomen vi 
undersökte. 
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De antaganden och frågor denna teoretiska analys väckt, kan möjligen ”spegla och 
ifrågasätta” ett vidare perspektiv av den ”sociala verkligheten”, som möjligen skulle kunna 
jämföras med och vägleda i arbetet med våldsutsatta äldre kvinnor, i en annan kontext, i en 
annan kultur. Enligt Kvale och Brinkmann, (2009), är invändningen angående möjligheten till 
att generalisera ett resultat då antalet intervjupersoner är få, vanlig. Vi gör inget 
generaliseringsanspråk angående ”i vad mån resultaten” från denna studie ”kan ge vägledning 
för vad som kan hända i en annan situation” (a.a. s. 271, 280, 282). 

Etiska ställningstaganden 

Vi är medvetna om att en kvalitativ intervju är ett professionellt samtal med en ”tydlig 
maktasymmetri” mellan intervjuaren och undersökningspersonen, och har ställt oss den etiska 
frågan hur vi ”på ett ansvarsfullt sätt ska hantera maktasymmetrin (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 48-50). Eftersom vi har varit två personer under alla intervjusessioner förutom under 
ett intervjutillfälle så har det funnits en medvetenhet kring denna uppenbara maktassymmetri. 
Därmed har vi vid varje intervjutillfälle försökt få deltagarna i studien att känna sig 
avslappnade i vår närvaro.  

Vi har medvetet försökt undvika att stressa intervjupersonerna. Den som intervjuar måste vara 
medveten om de etiska aspekterna som finns under en intervju. Vi har beaktat de 
grundläggande etiska principerna samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet 
och informationskravet. Vi var noggranna med att informera intervjupersonerna att 
samtyckeskravet innebar att de själva hade möjlighet att bestämma kring sin medverkan. 
Enligt Bryman (2011) är principen om samtycke till viss del förenad med kravet att inte vålla 
deltagarna skada (a.a. s. 136). Även Denscombes (2004) klargör att forskning ska och får inte 
ge upphov till smärta eller plåga för de som deltar i en studie (a.a. s. 217). Vi förklarade för 
deltagarna i studien att de hade möjlighet till anonymitet. Bryman (2011) förklarar att det är 
väsentligt att intervjupersonen får vetskap om att utsagorna i undersökningen kommer 
behandlas konfidentiellt. Konfidentialiteten innebär att deltagarna har rätt till ett privatliv och 
att eventuella privata data som skulle kunna identifiera dem inte kommer röjas (a.a. s. 420). 
Ett etiskt dilemma som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver är att det eventuellt kan 
föreligga en konflikt mellan fundamentala forskningsprinciper och de etiska kraven. Det kan 
exempelvis försvåra en eventuell replikering av en kvalitativ undersökning (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 88, 89).  Fortsättningsvis innebär nyttjandekravet att de forskningsdata 
som har samlats in om de enskilda intervjupersonerna enbart ska nyttjas för 
forskningsändamål (Bryman, 2011, s. 132).  
Vi har förklarat för intervjupersonerna att uppsatsen eventuellt kommer publiceras på en 
databas som erhålls av Stockholms Universitet. Med avseende på informationskravet, beskrev 
vi för alla intervjupersoner att de endast skulle delta i studien på frivillig basis och att de hade 
möjlighet att hoppa av sitt deltagande i undersökningen när helst de önskade (Bryman, 2011, 
s. 131). De fick information om syftet med undersökningen men vi valde bort en alltför 
detaljerad redogörelse av den övergripande forskningsplanen. Informationskravet innefattar 
en del av forskarens bedömning av hur mycket information om undersökningen som ska 
lämnas ut till i detta fall till de medverkande i studien (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87). 
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Vi anser att det inte har varit ett helt enkelt beslut att i förväg veta hur denna avvägning skulle 
sett ut. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att lämna information om en undersökning är 
en balansakt mellan att antingen lämna för många detaljer eller ett utelämnande av aspekter 
som hade kunnat vara av betydelse för deltagarna i undersökningen (a.a. s. 87, 88). 

6. Resultat och Analys 

Det empiriska materialet redovisas i kapitlet. En presentation av de intervjupersoner som 
deltagit i studien presenteras i början av kapitlet.  Dessa har fingerade namn för att 
avidentifieras. Sedan följer tre avsnitt med teman som är kopplade till de valda 
frågeställningarna som presenterar det empiriska resultatet och intervjupersonernas utsagor. 
Under rubriken yrkesverksammas erfarenheter av arbetet som är kopplat till vår tredje 
frågeställning har vi valt att skilja ut utsagorna från biståndshandläggarna samt 
kvinnofridssamordnare med de yrkesverksamma inom de ideella organisationerna. Efter varje 
presentation av studiens empiriska material kommer kommentarer kopplat till vald teorin och 
tidigare forskning.  

Presentation av intervjupersoner 

Emma ,  Leila , Linda Petra  och Sandra arbetar som biståndshandläggare i Stockholms 
stadsdelar och närkommuner. Lena arbetar som äldresamordnare med inriktning mot 
kvinnofrid i en av Stockholms ytterkommuner. Marie arbetar med rådgivning för kvinnor 
som blivit utsatta för våld. Minna arbetar på kvinnojour. Mona arbetar inom den ideella 
kvinnorörelsen. 

Erfarenhet av problematiken kring äldre våldsutsatta kvinnor 

Vem utövar våldet 

Problematiken kring vem som utövar våldet mot den äldre kvinnan i nära relation, beskrivs av 
Sandra som otroligt svår och komplex, i och med att det är ”otroligt starka krafter som är i en 
person som hotar eller kränker och utövar våld”, och eftersom det samtidigt är en person den 
äldre kvinnan ”har verklig dragningskraft till”. Det är inte alltid den man kvinnan är gift eller 
sambo med, ”den här mannen över 65”. Det kan vara en annan närstående, ett barn eller ett 
barnbarn, och ”ändå har man en kärlek till sitt barn, även om det barnet också är förövaren”.  
Då kvinnans man är förövaren beskriver Marie att våldet sker ”bakom stängda dörrar”. Emma 
beskriver en situation då mannen ”var så elak mot henne … det är hans kontroll gentemot 
henne”. Petra delger en situation då den äldre kvinnan öppnat sig och berättat att ”det är inte 
bra hemma … jag mår inte bra, min man är inte snäll, verbalt och kroppsligen”.  

Våldets uttrycksformer 

De yrkesverksamma beskriver sin erfarenhet av våldets uttrycksformer; fysiskt och psykiskt 
våld/ försummelse/förnedring, ekonomiskt och sexuellt våld. 
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Fysiskt våld 

Emma berättar om en äldre kvinna där maken utsatte henne för våld i situationer då hon var 
beroende av makens hjälp, vid duschning t.ex.; ”Hon har berättat att han kastar in henne i 

väggen då, … vid matsituationer, och även när hon går, så det är mycket våldsituationer”.  

Leila har erfarenhet av att våld förekommer då en äldre kvinna har en demenssjukdom och 
partnern inte orkar, även om mannen vill hjälpa till, blir frustrationen stor; ”Han kan då bli 

arg och slå till kvinnan, eller försöker att tysta ner henne”.  

Fysiskt våld mot en äldre kvinna, beskrivs av Petra; ”Han kunde slå henne på armarna. Hon 

var livrädd, hon ville inte gå och lägga sig före honom. Ja, med risk, han kunde slå henne”.  

Psykiskt våld/försummelse/ förnedring 

Den våldsutsatta kvinnan kan tala mycket nedvärderande om sig själv, beskriver Emma; ”jag 
kan ingenting, jag är så dum, jag är så dum… det är hans kontroll gentemot henne”. Då en 
äldre funktionsnedsatt kvinna är beroende av hjälpmedel kan hennes möjligheter till att få 
använda dessa, inskränkas. Emma beskriver hur situationen ser ut för en kvinna, där mannen 
har hemvårdsbidrag, för att vårda sin hustru; ”han hjälper henne med alla förflyttningar, för 
hon får inte använda sin rullator för honom”. Den våldsutsatta kvinnan har uttryckt ”han är så 
sträng”. Även Minna beskriver situationer då mannen har flyttat på saker och att kvinnan 
därmed inte hittar dem. Då kvinnan behöver stöd av rullatorn för att kunna ta sig upp ur 
sängen, kan mannen ha flyttat på den, vilket medför att kvinnan måste be om hjälp för att 
komma upp, det kan mannen utnyttja; ”Ja, jag kan hjälpa dig om du …”. Kvinnan kan straffas 
”för att …”, genom att hjälpmedel flyttas undan och kvinnan kan därmed inte ta hand om sig 
själv; 

 ”och sådana saker som att hon inte kommer upp, och att hon då kissar på sig i sängen, och 

då blir det förnedringen”. 

Leila har erfarenhet av att när den äldre kvinnan har en demenssjukdom, och bor i sitt hem 
tillsammans med maken. Maken vill klara av det och vill hjälpa till, men han klarar inta av att 
ta hand om kvinnan hemma, han kan bli frustrerad; ”… man slår till, det blir blåmärke, eller 

personen får inte tillräckligt med mat, för den andra orkar inte”.  

Marie beskriver hur det psykiska våldet kan uttryckas mot den äldre kvinnan, genom att 
mannen är sur när kvinnan kommer hem, han ignorerar och osynliggör henne. ”Det psykiska 

våldet är som en tjock tegelvägg … ett stort hinder för att ta sig över och ut”.  
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Sexuellt våld 

De yrkesverksamma beskriver svårigheten i att uppmärksamma och att få vetskap, om den 
äldre kvinnan utsatts för sexuellt våld. De menar överensstämmande att det är ett stort 
mörkertal i omfattningen av det sexuella våldet mot äldre kvinnor i nära relationer. Kvinnorna 
har levt under en tid då kvinnors sexualitet var tabubelagt och inget kvinnorna talade med 
andra om, det är viktigt att ha det i åtanke, menar Sandra, och även att; 

 ” … de har levt när våldtäkt inom äktenskapet var okey, det var inget brott”. 

De äldre kvinnorna kan ha svårt att själva inse att de blir utsatta för våldtäkt, enligt Linda. När 
någon utomstående skulle reagera och säga;  

”… det här är våldtäkt … det kanske de bedömer som normalt sexuellt i deras relation”. 

Minna beskriver en föreställning om att det sexuella våldet inte förekommer, ” men många av 
de här äldre männen använder väldigt mycket sexuellt våld. Männen kan sitta och porrsurfa, 
sedan vill han göra det med henne ”.  Våldet kan förorsaka kvinnorna fysiska besvär, enligt 
Minna, vilket försätter kvinnorna i en situation som de upplever genant. 

”som äldre, komma med sin historia … då blir det pinsamt, att komma med 

urinvägsinfektioner”. 

Ekonomiskt våld 

Ekonomiskt våld uttrycks enligt Leilas erfarenhet, genom att de vuxna barnen kan kräva sin 
mamma på pengar, utnyttja mamman eller morföräldern vilken kan tillåtas bo i deras hem; 
”… så att man kommer åt deras socialbidrag eller pension”. Även då kvinnan bor i eget 
boende, kan barn komma hem till sin mamma. Petra beskriver en situation; ”… hennes konto 
töms och man tar bankomatkortet, och hon har inte pengar att betala sin hyra”. Lena beskriver 
ett ärende, då sonen hade tagit föräldrarna hem till sig;  

”de bodde på övervåningen, de hade ingen telefon längre, till slut blev de flyttade till ett 

boende och de hade inga möbler kvar”.  

När barn utövar våld mot sin äldre mamma, är Monas erfarenhet att det ofta bottnar i 
drogproblem och ekonomiska svårigheter; ”de behöver pengar, det handlar oftast om mer 
pengar och när pengarna är slut, när mammans pension är slut, då när allting är slut, så blir det 
våldsamt”. Minna beskriver en händelse då sonen kom hem till sin mamma;  

”… han skinnade henne på pengar, hade sönder hennes saker”. 
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Varför kvinnan inte kan säga nej 

Den äldre kvinnan kan inte säga nej till sitt eget barn, beskriver de yrkesverksamma, även om 
hon mår dåligt i den situationen. Minna berättar om ett samtal med en äldre kvinna;  

”… det är mitt eget barn, ska jag låsa honom ute … jag kan inte, jag har ingen kraft att stå 

emot honom, om han vill in så tar han sig in. Just där och då … hur kan jag göra så mot mitt 

eget barn”. 

Kommentarer 

Problematiken kring vem som utövar våldet mot äldre kvinnor beskrivs av de 
yrkesverksamma som komplext, kvinnan kan vara utsatt för våld av någon hon känner en 
dragningskraft till, eller av ett barn eller ett barnbarn som hon samtidigt känner kärlek till. 

De yrkesverksammas erfarenheter beskriver hur kvinnornas livssituation och verklighet ser ut; 
de är utsatta för slag, psykiska påfrestningar och förnedringar. De tas ifrån möjligheterna till 
att kunna klara sig själva. Materiella ägodelar slås sönder för dem eller tas ifrån dem, och de 
får utstå sexuella handlingar på mannens villkor. Förövarens våldshandlingar förorsakar svåra 
konsekvenser för kvinnorna, i form av lidanden och begränsningar.  

En våldshandling kan ses som en ”social interaktion”, då en person överträder gränsen, med 
en handling eller med ord, för vad en annan person anser vara tillbörligt och acceptabelt att bli 
utsatt för. Våldets uttryckssätt upplevs och bedöms på flera skilda sätt, beroende av 
betraktarens, den utsatta personens och förövarens individuella erfarenhet och insikt. Även 
om bedömningen av våldets uttryckssätt är individuell, är den också ”beroende av situationen 
och de rådande sociala omständigheterna”. Den enskilda våldshändelsen kan ses i ett ”större 
socialt sammanhang”, med de inblandade personernas skilda perspektiv på händelsen 
(Sandvide, 2008, s. 14). 

När en handling utförs med avsikt, eller uppfattas ha en avsikt, att orsaka fysisk smärta eller 
skada en annan person, definieras det som en våldshandling. Den psykiska smärtan för 
kvinnan, kan upplevas som en smygande smärta, vilken är mindre uppenbar, än den fysiska 
smärtan (Rinker, 2009, s. 5). Våld kan benämnas som de handlingar, som visar på brist ”på 
vårdande avsikt”, vilket även kan ”ge näring åt våld” (Sandvide, 2008, s. 14). 

Våldet begränsar kvinnorna i att kunna leva egna värdiga och värdefulla liv, att leva 
vardagsliv som upplevs meningsfulla (Berger & Luckmann, 1966, s. 31). 

Konsekvens tänkande 

De yrkesverksamma har erfarenhet av att de måste tänka på vad förövaren kan förorsaka 
kvinnan, vara medvetna om våldets konsekvenser, och de agerar därefter. Petra beskriver 
problematiken;  

”klart att jag tänkte det också, när hon lämnade byggnaden, den här dagen, man vet ju inte 

vad hon hade sagt till sin man att hon var någonstans, och skulle han bli arg på det”.  
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Emma beskriver hur en medvetenhet om vad mannen kan förorsaka kvinnan, är en 
nödvändighet då insatser för den äldre kvinnan planeras. Vetskapen om att kvinnan kan 
utsättas för våld, då kvinnan kommer hem efter att ha varit på någon aktivitet, för med sig ett 
konsekvens tänkande för den yrkesverksamma; 

 ”när man märker att man själv anpassar sig efter hans våld, det påverkar hur jag tänker, 

med hennes insatser”. Även kvinnan själv kan uttrycka att ”det inte är värt att gå”.   

Kommentarer  

Studiens resultat visar att de yrkesverksamma ställs inför att hantera, vad den våldsdrabbade 
kvinnan kan utsättas för, till följd av att hon har kontakt med en biståndshandläggare, eller då 
kvinnan deltar i någon beviljad insats, som t.ex. daglig verksamhet. Biståndshandläggarna har 
erfarenhet av hur de i sitt arbete måste överväga vad beviljade insatserna för kvinnorna kan 
leda till för konsekvenser. De upplever att de måste tänka på vad förövarna kan utsätta 
kvinnorna för och handla därefter. Förövaren kan komma att styra biståndshandläggarens 
beslut om insatser för kvinnan, med tanke på eventuella följder för kvinnan, hennes utsatthet 
för att drabbas av upprepat våld av anhörig. Biståndshandläggarnas handlingsmöjligheter 
krymper därmed. 

Enligt Kuijpers, m.fl. (2012) är offer för IPV, intimate partner violence, i en ständig 
högrisksituation för att upprepade gånger utsättas för traumatiserande våld. En del offer lever 
i en cykel av akut misshandel, följt av en period av älskande/ånger. En del av offren upplever 
denna cykel om och om igen. Detta upprepande av våld, som ”elektriska stötar”, minskar och 
försvagar kvinnans motivation att reagera (a.a. s. 34, 50). Holmberg och Enander (2010) 
menar att kvinnan som utsätts för detta växlande mellan mannens aggressiva våldsamheter 
och hans omvårdnad och kärleksfullhet, leder till att kvinnan upplever sig emotionellt bunden 
till mannen, samt till att gränsen mellan vad som är tillåtet och otillåtet mellan mannen och 
kvinnan, suddas ut, och därmed kan mannens utövande av våld upplevas som att han visar 
henne kärlek (a.a. s. 16). 
 
Studiens resultat visar på vikten av att lyssna till kvinnorna själva, då de ger uttryck för vad 
och i vilken omfattning, i förbindelse med beviljade insatser, det är lämpligt för dem att ta del 
i, t.ex. daglig verksamhet, för att inte utsättas för mer våld. De yrkesverksamma behöver vara 
medvetna om att kvinnornas historia, den tid de levt i, har betydelse för hur kvinnorna handlar 
och hur de uttrycker sig, för att kunna ge ett individuellt anpassat stöd och den hjälp 
kvinnorna är i behov av. 

Att utveckla det sociala arbetet och se på det på ett konstruktivistiskt sätt, innebär att uppfatta 
den hjälpsökande som en expert på sin egen livssituation. (Payne, 2005, s. 245). Berger och 
Luckmann (1966) beskriver hur handlingar som upprepas blir till vanemässiga handlingar, likt 
ett mönster, för människan (a.a. s. 69). De våldsutsatta kvinnorna måste följa våldsutövarens 
vanemässiga handlingar. De har lärt sig mönstret och formar sina liv efter det för att inte bli 
utsatta för mer våld.  
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Även yrkesverksamma uttryckte nödvändigheten i att försöka förutse hur våldsutövaren 
handlar och försöka förstå hur mönstret ser ut. De måste i viss utsträckning ta hänsyn till detta 
när de fattar beslut. 

Insyn   

Möjligheten till att få någon insyn i den våldsdrabbade kvinnans hem, kan vara beroende av 
hur biståndshandläggaren beviljar insatser, om mannen accepterar det beslutet, berättar 
Emma;  

”… det är ställningen vi har tagit nu i alla fall, för att vi ska få någon insyn”. 

De yrkesverksamma har en överensstämmande uppfattning angående vikten av att få insyn i 
hem, när en make vårdar sin hustru, eller barn eller barnbarn ger omvårdnad till den äldre 
kvinnan, och det finns misstanke om våld i nära relation. 

 ”Han ville egentligen inte ha någon hemtjänst, drar jag in hemvårdsbidraget finns risken för 

att jag inte får någon insyn”. Emma 

”… barnet eller barnbarnet kan sätta stopp för all hjälp, då försöker vi komma in på alla 

olika sätt”. Leila 

Linda beskriver ett pågående ärende, där hemtjänstpersonal tagit kontakt med 
biståndshandläggaren och berättat att de inte vet hur de ska handskas med en situation där en 
anhörig med en trolig missbruksproblematik bor tillsammans med en äldre kvinna med 
kognitiv svikt;  

”… men det är väldigt svårt att komma in där, det är dottern som bestämmer om man får 

komma in och vilka tider”. 

Kommentarer 

I kontakten med en hjälpsökande kvinna, en kvinna i behov av insatser, är det av vikt, 
beskriver de yrkesverksamma, att de ”ser” och ”hör” de problem som kvinnan kanske har 
svårt för att uttrycka i ord, men kan antyda på något sätt. Berger och Luckmann (1966) 
beskriver hur människan kan spela en roll, och visa upp den genom sitt sätt att vara och tala, 
och på så sätt görs den objektivt tillgänglig för den sociala världen. Den världen upplevs som 
”subjektivt verklig” för människan själv, genom att rollen införlivas i hennes liv (a.a. s. 91). 
Det är angeläget, uttrycker de yrkesverksamma, att de får insyn i de våldsutsatta kvinnornas 
livssituation. 

En människa kan visa ett beteende som inte helt kan härledas till den problematik man söker 
en insats för, och detta är för de yrkesverksamma viktigt att vara uppmärksamma på, med 
anledning av att den insikten är ”grunden för utformandet av lösningar” (Payne, 2005, s. 245).  
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Utsattheten 

De yrkesverksamma påtalar att de äldre kvinnornas utsatthet ökar då kvinnorna har någon 
funktionsnedsättning, en demenssjukdom, eller ett alkoholmissbruk, vilket kan medföra ett 
beroende av hjälp och stöd från anhöriga, samt av hjälpmedel för att kunna klara det dagliga 
livet. Emma delger sin erfarenhet av ett ärende där kvinnan har en funktionsnedsättning;  

”Hon får inte använda sin rullator, så han hjälper henne vid alla uppresningar… hon är 

dessutom så beroende av att han ska hjälpa henne med allting”. 

Äldre funktionsnedsatta kvinnor blir ofta isolerade i sina hem, då nära vänner kanske inte 
längre är i livet, samt; ”om det är anhöriga som utsätter den äldre för våld, så brukar resten av 
familjen dra sig ur”. Detta innebär, enligt de yrkesverksamma, att kvinnorna är i utsatta 
situationer, då våld kan förekomma, vilket inte uppmärksammas av utomstående.  Även de 
yrkesverksamma kan ha svårt att få kontakt med den funktionsnedsatta kvinnan, då hon är 
beroende av mannens hjälp och av att mannen ger tillåtelse till att en biståndshandläggare, 
t.ex. får komma på besök; 

 ”Om man har en kognitiv svikt, för att man har en demenssjukdom, är det inte lika mycket 

insyn, det är svårare att få kontakt där”, beskriver Linda. När den ena partnern har en 
demenssjukdom blir det för tungt och den andra partnern orkar inte, menar Lena; 

 ”Man ska stå ut, och vårda den andra, men man orkar egentligen inte”.  

Sandra beskriver problematiken för en äldre kvinna med ett alkoholmissbruk, samt med en 
demenssjukdom. Kvinnan levde sambo med en man och hon var beroende av hjälp i sin 
vardag. Kvinnan berättade för Sandra;  

”… att det hände att hon var rädd för honom … de hade varit väldigt svårt att få in hemtjänst 

tidigare, för de tyckte att hemtjänsten kom dit och störde, eftersom de satt och drack”. 

Kommentarer  

De yrkesverksamma har erfarenheter av ärenden då kvinnor som är funktionsnedsatta, och 
beroende av stöd och hjälp av anhörig, blivit utsatta för olika former av våld.  Vid 
omvårdnadssituationer, t.ex. då kvinnan får hjälp med att stiga upp och hjälp med att duscha, 
är tillfällen då våld kan utövas mot kvinnan. Detta kan jämföras med våld mot äldre på ett 
särskilt boende, där personal utövat våld och tvång mot de äldre, vid situationer av omvårdnad 
(Sandvide, 2008, s. 19). ”I namn av omsorg kan mycken makt utövas” enligt Eliasson (1995, 
s. 61). 
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Att bli gammal, är enligt Eliasson (1995) ,”en livssituation” vilken är beroende av hur 
personens familjeförhållande, arbete och ekonomi, osv. sett ut tidigare. Åldrandet kan föra 
med sig ett beroende av andra människor, ”under olika villkor” (a.a. s. 176, 177). En 
funktionsnedsättning får en social innebörd, då den kan leda till en utsatthet för den drabbade, 
i det komplexa samspelet mellan; jaget, kroppen och omgivningen (Jeppsson-Grassman, 
2005, s. 34). 

En äldre kvinnas alkoholproblem kan innebära ”att sociala problem finns eller uppstår”. För 
det mesta är det omsorgspersonal som uppmärksammar äldre personer, boende i det egna 
hemmet, med ”ett riskdrickande eller någon form av alkoholproblematik” (Gunnarsson & 
Karlsson, 2013, s. 9, 45). Vi är alla ”produkter av det samhälle vi lever i”, personligheter 
formade av individuella levnadsbetingelser och genom interaktioner med andra människor, 
vilket även gör oss ”beroende av andra”. Beroende av att andra människor tar det ansvar vi 
alla har ”för varandras liv och utvecklingsmöjligheter”. Samtidigt är vi även autonoma 
personer ”som har rätt att kräva respekt för vårt självbestämmande”, respekt för ”våra behov 
och önskningar” (Eliasson, 1995, s. 56, 57). Att vara utsatt, att vara ”i en svag position”, kan 
medföra att man är ”extremt beroende av andras hjälp”, samtidigt som personer i en utsatt 
position ”kan visa en ofattbar styrka”. Utsattheten kan även handla om en ”svag position i 
relation till andra” och då i bemärkelsen att ha rätt till att tala, att bli lyssnad till (a.a. s. 68, 
69). 

Studiens resultat visar att då en äldre kvinna är funktionsnedsatt och helt eller delvis beroende 
av en anhörigs omvårdnad är kvinnan i en utsatt situation, då det finns risk för att hon utsätts 
för anhörigs våld. Kvinnan är beroende av att den anhörige tillåter att biståndshandläggare 
och/eller hemtjänstpersonal får komma in i hemmet. Möjligheten för yrkesverksamma att få 
någon insyn i anhörigvården är begränsad, då anhörig inte accepterar det. Våldet kan vara 
svårt att uppmärksamma för utomstående, då den anhörige många gånger inte tillåter insyn i 
hemmet, mer än sporadiskt. Då den äldre kvinnan har ett alkoholmissbruk, kan en social 
problematik tillkomma, vilket är ytterligare en riskfaktor för våldsutsatthet, för den äldre 
kvinnan. Biståndshandläggarna beskriver, att då den anhörige inte längre orkar ge omvårdnad, 
är det en bidragande faktor till att den äldre kvinnan i behov av stöd och omvårdnad blir utsatt 
för våld. De belyser vikten av att den anhörige, vilken ger omvårdnad, själv får stöd och 
avlastning, vilket även tidigare forskning visar (Grafström, Norberg & Hagberg, 1993, s. 
1755). 
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Våldets konsekvenser 

Känslor av rädsla och skam 

De äldre våldsutsatta kvinnorna måste hela tiden vara på sin vakt, vilket för med sig rädsla 
och ett liv av ständig anpassning efter mannens, eller annan anhörigs, vilja. Minna belyser 
vikten av att kvinnorna behöver lugn och ro i sina liv; 

 ”det är total avsaknad av det med en destruktiv man. För det är hela tiden, tassa på tå, 

anpassa sig, se hur läget är, och, nu kommer det … hur ska jag ducka, hur ska jag värja mig? 

Hur ska jag”?   

Kvinnorna skäms för att de är utsatta för våld av någon nära anhörig, vilket leder till att de har 
svårt för att berätta om våldet för någon utomstående; 

 ”de vågar inte prata om det och de skäms för att de blir utsatta för våld”. Leila 

Kommentarer 

Studiens resultat visar på ett liv med rädsla för kvinnorna, rädsla för att när som helst kunna 
utsättas för våld. Den våldsutsatta kvinnan formar sin livssituation, sin verklighet, efter 
förövaren, den person i kvinnans närhet som utsätter henne för våld, som en konsekvens av att 
kvinnan upplever rädsla. De yrkesverksamma beskriver hur kvinnorna måste tänka på vad de 
gör och säger, och hela tiden försöka förstå förövarens; makens eller annan anhörigs, 
”subjektiva avsikter”. Kvinnorna måste tyda mönstret av förövarens handlingar, genom de 
tecken som visas, i form av en rörelse eller en gest. Detta blir ”vardagslivets verklighet” för 
kvinnorna (Berger & Luckmann, 1966, s. 49-51). Kvinnorna kan vara rädda för att berätta för 
utomstående om vad de utsätts för.  

Även skammen för att vara utsatt för våld, av make, barn eller barnbarn, kan hindra kvinnan 
från att berätta om våldet för utomstående, de döljer för släkt och vänner. 
I interaktionen mellan två personer kan makt användas av endera parten, antingen för att 
”hantera situationen och nå målet” eller för att ”försvara sig själv” (Sandvide, 2008, s. 19, 20). 
Den makt förövarna har, i situationer av våld mot kvinnorna, kan upplevas skrämmande och 
framkalla rädsla hos kvinnorna. En vetenskaplig artikel visar att kvinnors rädsla var en 
”betydande konsekvens” av våldet (Erlingsson, Saveman & Berg, 2005, s. 219)). De 
yrkesverksamma har ett ansvar i möten med kvinnorna, att respektfullt få kvinnorna att känna 
sig trygga nog, att de vågar berätta. 
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Våldet normaliseras 

Mona beskriver hur kvinnor normaliserar våldet de utsätts för; ”man finner sätt att överleva 
och det blir normalt på något vis”. Genom mannens kontroll isoleras kvinnan från sitt nätverk; 
” det är en del av normaliseringsprocessen”. Lena har erfarenhet av att de äldre kvinnorna kan 
ha varit våldsutsatta under så många år, sedan de gifte sig; 

 ”det är så pass normaliserat så man nästan inte uppfattar det själv”. 

Leila redogör för osäkerheten hos de yrkesverksamma, om en händelse ska räknas som våld, 
det kan normaliseras; 

 ”… de har varit ihop i så många år … hon har demens så det förekommer kanske lite 

våldsamheter … ska jag verkligen säga att det är våld”? 

Kommentarer 

Studiens resultat belyser det problematiska i att det bland yrkesverksamma kan finnas en 
okunskap om definitionen av våld, var gränsen går, man kan ha uppfattningen att 
omvårdnaden om en äldre anhörig kan innebära våldsutsatthet och att våldet normaliseras. 
Enligt Sandvide (2008) är det sätt på vilket våldet kommuniceras, av betydelse för hur 
interaktionen med en annan person och en handling, kommer att uppfattas av omgivningen. 
Våldshandlingar kan komma att anses som ”mer normalt och accepterat”, till följd av hur 
handlingarna framställs, och därmed inte anses vara våld (Sandvide, 2008, s. 14).  

Studiens resultat visar att de äldre våldsutsatta kvinnorna ”står ut”. Kvinnorna kan ha levt med 
våld, blivit utsatt för våld, under många år. Kvinnorna har levt under en historisk tid då våld i 
hemmet var en ”normal” företeelse och inget man talade öppet om. Då barn eller barnbarn 
utsätter kvinnorna för någon form av våld, får kvinnornas kärlek till barnen, samt 
ansvarskänslorna för dem, till följd att de accepterar och normaliserar det de utsätts för. Det 
sätt varpå vi ger innebörder till händelser och värderar dem, är beroende av, samt ett resultat 
av den tid och den kultur de inträffar i, samt beroende av den tid människan är uppvuxen i, de 
förhållanden som rådde under en äldre persons uppväxt (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 54, 
55). 

De yrkesverksamma beskriver situationer då kvinnorna talar nedvärderande om sig själva. 
Kvinnan internaliserar, införlivar, mannens negativa värdering om sig själv, och ser på sig 
själv på det sätt mannen gör. Kvinnan kan genom det sätt varpå hon tolkar mannens 
handlingar mot henne, ge handlingarna en meningsfullhet och de blir en del av kvinnans 
sociala verklighet (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 52.; Berger & Luckmann, 1966, s. 154.; 
Nilsson, 2009, s. 181).  
Kvinnans möjligheter till att leva sitt eget liv, ge sitt eget liv ett utrymme i relationen, kan av 
en man med ett kontrollerande beteende, kraftigt begränsas i och med att kvinnan inte tillåts 
träffa sin släkt eller sina vänner. Bit för bit minskas kvinnans utrymme för det egna livet.  
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Det som utomstående skulle betraktas som våld, försvarar både mannen och kvinnan som 
något acceptabelt och normalt i deras relation, en normaliseringsprocess (Abrahams, 2007, s. 
28.; Scheffer - Lindgren, 2005, s. 28).  

Kan kvinnan lämna? 

De yrkesverksamma har erfarenheter av svårigheterna för de våldsutsatta kvinnorna att lämna 
en make de levt med i många år. Leila beskriver att kvinnorna upplever att de är ”gamla och 
de har ingenstans att ta vägen, de har ingen framtid”. Kvinnorna är rädda för att bli isolerade 
och ensamma. De är i många fall ekonomiskt beroende av maken, visar de yrkesverksammas 
erfarenhet. En del äldre kvinnor vilka Mona har haft kontakt med, har skilt sig, ”de blir 
övergivna av hela sin familj”, det med anledning av att de anser att ”har du levt med honom i 
femtio år, är det väl bara att fortsätta”. Minna beskriver att barnens uppfattning kan vara att; 

 ”inte lämna gamla pappa, vad är problemet, tio år till, varför nu”? 

 Det är svårt för kvinnorna att kunna tänka sig att lämna sitt hem och alla minnen därifrån; 
”det här är barnens hem, de kommer och vi ska fira jul här”, beskriver Minna. Kvinnorna har 
tankar på hur barnen ska reagera. Lena har erfarenhet av att barnen har vetskap om att deras 
mamma blir våldsutsatt, och har blivit det ”i alla år, men ändå pushar barnen inte på att man 
ska skiljas”. Enligt de yrkesverksammas erfarenhet beror det bl.a. på ekonomiska aspekter; 

 ”det blir dyrare med två boenden”. Lena 

De yrkesverksamma har erfarenhet av att när en del kvinnor börjar planera för att separera, 
fullföljer de inte det. Minna beskriver problematiken i synen;  

”bara hon går så blir det bra … våldet får konsekvenser, hon är kvar i att vara rädd för 

honom, det är inte så att hon lämnar bara”. 

En kvinna måste kunna få leva sitt liv, uttrycker Lena, och delger sin erfarenhet av att en 
kvinna kan lämna;  

”hon var en fräsch kvinna på 75år, som hade mycket kvar, hon ville mycket mer av livet”. 

 Kvinnan har levt i ett mycket destruktivt förhållande. Nu ska kvinnan ”flytta till eget”. Även 
Petra beskriver ett ärende då en äldre våldsutsatt kvinna separerade från partnern, vilken 
utsatte kvinnan för våld. Denna kvinna hade inte ”stort omvårdnadsbehov”. 

Kommentarer 

Studiens resultat visar att de äldre våldsutsatta kvinnorna, vilka inte är drabbad av någon 
väsentlig kognitiv svikt eller fysisk funktionsnedsättning, har av de yrkesverksamma 
beskrivits som kvinnor som både vill och kan separera från den våldsutövande mannen. 
Kvinnornas sociala kontext och ekonomiska förutsättningar är då av betydelse. Med hjälp och 
stöd från biståndshandläggare, samt med stöd från barn, har kvinnorna separerat. Enligt 
tidigare forskning är en extern kontakt och ett externt stöd avgörande för att en våldsutsatt 
kvinnan ska kunna ta det definitivt avgörande steget att lämna relationen.  
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Det är av vikt att de professionella objektivt fokuserar på under vilka omständigheter 
kvinnorna lever, samt vad som hindrar våldsutsatta kvinnor från att separera (Scheffer - 
Lindgren, 2009, s. 67.; Ekbrand, 2006, s. 4). 

Däremot efterfrågar en äldre våldsutsatt kvinna med en demenssjukdom och/eller en fysisk 
funktionsnedsättning sällan möjligheten till att separera från den man med vilken hon lever, 
enligt studiens resultat. Då kvinnans barn eller barnbarn är våldsutövare tar kvinnan inget 
initiativ till att förändra sin livssituation, enligt de yrkesverksamma. 

Denna studie visar att då en äldre kvinna har ett alkoholmissbruk och en social problematik, 
samt en demenssjukdom, kan det externa stödet från biståndshandläggare hjälpa kvinnan att 
komma ifrån en våldsam relation. Agevall (2012) lyfter fram kvinnors beroende och sårbarhet 
och vikten av att fokus riktas på dess uttrycksformer. Våldsutsatta kvinnors erfarenheter visar 
på vikten av brottsofferstödjande åtgärder, i form av ”hjälp till eget boende och trygg 
ekonomi” (a.a. s. 284).  

Det den våldsutsatta kvinnan uttrycker genom språket kan förmedla något från kvinnans inre 
värld; det hon upplever, det hon känner och tänker samt det hon har kunskap om (Svensson & 
Ahrne, 2011, s. 23). Det är av vikt, att de yrkesverksamma är lyhörda, för att kunna förstå den 
enskilda kvinnans resonemang och beslut, och ge ett individanpassat stöd. 
 Denna studies resultat visar att rädsla kan påverka kvinnors handlande och beslut. Kvinnors 
rädsla för att bli utsatta för våld är en förklaring till varför våldsutsatta kvinnor i en nära 
relation inte bryter upp förhållandet, och rädslan för att även i fortsättningen utsättas för våld, 
hindrar kvinnor från att separera från mannen (Ekström, 2012, s. 60.; Ekbrand, 2006, s. 212, 
213).  

Föreställningar kring den äldre våldsutsatta kvinnan 

De yrkesverksammas bild av den äldre våldsutsatta kvinnan 

Resultatet av empirin visar att de yrkesverksamma är väl medvetna om att våld existerar bland 
den äldre populationen. Flera av deltagarna i denna studie beskriver att det idag finns mer 
acceptans och förståelse inför att det kan förekomma våld även bland de äldre personerna de 
möter, bland deras arbetskolleger. De yrkesverksamma berättar att de träffar äldre våldsutsatta 
kvinnor i sitt dagliga arbete. Flertalet av deltagarna i denna studie har erfarenhet av att det är 
relativt problematiskt att få kontakt med de äldre utsatta kvinnorna. Den generella bilden som 
framträder från de yrkesverksammas berättelser är att dessa äldre kvinnor sällan söker hjälp 
från socialtjänst eller ideella kvinnoorganisationer och att de sällan uppmärksammas i 
samhället. 

”Äldre kvinnor uppmärksammas generellt sett väldigt lite. Så jag tror inte att de syns alls. Vi 

ser inte de äldre våldsutsatta kvinnorna på jourerna. Och jag tror vi ser dem på vårdcentraler 

men jag tror aldrig någon tänker på att de sitter där för att de är utsatta för våld”. Mona   
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Den äldre kvinnan förklaras försöka kämpa på och härda ut i den våldsamma relationen fylld 
med övergrepp. De yrkesverksamma beskriver att kvinnorna överlag har en långtgående 
acceptans för våldet mannen eller barnen utsätter dem för. 

De förklarar att en möjlig orsak kan vara att den äldre kvinnan har en annan uppfostran och 
andra värderingar kring hur ett äktenskap kan gestaltas och tänkas se ut. De yrkesverksamma 
spekulerar även att det kan vara en av orsakerna till att de äldre kvinnorna sällan begär stöd 
från samhället. 

”…om vi tar de riktigt äldre kvinnorna så tror jag, de är jättesvåra att hitta därför att de 

kommer inte att gå ut och berätta. För dessa äldre kvinnor lever också med en helt annan 

värdegrund för vad äktenskap och samlevnad är. Och vad man står ut med”. Mona  

” … just den här generationen … som är gammal idag, har någonstans den här inställningen 

att har man satt fan i båten får man ro han i land, och man döljer och man kämpar vidare, 

och man gör inte så mycket åt det om det inte går väldigt långt, förstås”. Lena   

”… en kvinna som är lite äldre, kanske runt 80, man är uppvuxen i en helt annan generation 

när det faktiskt var tillåtet, man hade ingen insyn i familjer… man har helt andra 

värderingar, man har levt så länge, tänker jag, överlag då man är våldsutsatt”. Emma  

Bilden som kommer fram är en medveten bild om den äldre kvinnans svårigheter och rädslor 
som kan kopplas till att bryta upp från en våldsam relation. 

”… att komma ifrån ett förhållande det kanske är lite svårare för äldre. De har bott med 

mannen och i den här situationen under många år. Framförallt den här osäkerheten att de är 

gamla och de har ingenstans att ta vägen”. Leila  

Linda har träffat ett antal äldre våldsutsatta kvinnor och hennes erfarenhet är att kvinnan i de 
flesta fall verkar ha levt i en relation med övergrepp under en längre tid i ensamhet och 
tystnad.  

”Den bild jag har är nog att de inte identifierar sig som våldsutsatta eller som offer. Och att 

många gånger så har de levt med våld i många, många år och inte kunnat prata om det. De 

har inte haft någon att berätta det för”. Linda  

Mona förklarar att om vi verkligen lyssnar på äldre kvinnornas berättelser kommer vi få höra:  

 ”…många äldre kvinnor som faktiskt bara går och väntar på att mannen ska dö”. Man ser 

det som ett sätt att bli fri”. Så tror jag många äldre kvinnor känner idag”. Mona  

Flertalet av de yrkesverksamma beskriver även andra människors ofta stereotypa 
föreställningar kring den äldre generationen.  

”Man jämför alltid äldre med att det är gammalt och gulligt och snällt”. ”Jag tror det är det 

största hindret egentligen … samhället tar inte riktigt sitt ansvar”. Leila 



 

32 

 

”… just det här att man tänker att äldre är så snälla och beskedliga människor som varken 

dricker för mycket eller slåss, eller utsätts för hot eller något sådant”. Sandra 

Minna berättar vad hon tidigare har fått höra om andra människors föreställningar kring den 
äldre mannen som slår sin fru. Hon beskriver att: 
”Man tror inte att den äldre mannen som våldsutsätter kvinnan är kapabel till att utföra en 

våldshandling. Man ser den äldre mannen som oförarglig och ofarlig”. Minna  

Minna beskriver en specifik tidigare händelse där en äldre kvinna blev utsatt för fysiskt våld 
av sin äldre make. Minna hade kontaktat polisen och deras bild av den äldre mannen var:  

”… att gubben är ju så skröplig så inte kan han. … så sa polisen att det kan väl inte han göra 

som går med rullator”. Minna  

Kommentarer 

Den sociala interaktionen i vardagen med andra människor upplevs som mest verklig i 
situationen som Berger och Luckmann (1966) kallar ”ansikte mot ansikte” (a.a. s. 41). Det 
betyder att de personer som möts är levande inför varandra här och nu. Det innebär att jag 
som social varelse kan uppleva den andras känslor och tankar subjektivt.  

När människan med hjälp av den sociala interaktionen ”ansikte mot ansikte”, kan hon ha en 
möjlighet att möta en annan människa och då känna den andres subjektiva väsen verkligt nära.  
Alla övriga relationer med den andra individen tolkas vara avlägsna i varierande grad (a.a. s. 
41). De yrkesverksamma träffar den utsatta äldre kvinnan och får höra kvinnans beskrivningar 
om sin situation. De äldre kvinnorna kommer därmed de yrkesverksamma nära. De får då en 
bättre förståelse för kvinnans problematik. Enligt Berger och Luckmanns (1966) teori 
omgärdas människans verkliga vardagsliv av typifieringsscheman. Dessa scheman behandlar 
individens uppfattningar om den andra personen och används vid dessa möten ”ansikte mot 
ansikte”. Den yrkesverksamma uppfattar exempelvis att den andra personen är äldre och 
kvinna. Dessa olika typifieringar inverkar på den sociala interaktionen mellan exempelvis en 
biståndshandläggare och den äldre utsatta kvinnan (Berger & Luckmann, 1966, s. 43). Det 
nära mötet med kvinnan påverkas därmed av den yrkesverksammas tidigare uppfattningar och 
föreställningar om den äldre våldsutsatta kvinnan. Liksom för den äldre kvinnan så påverkas 
den sociala interaktionen med den yrkesverksamma med hennes uppfattningar och eventuella 
föreställningar kring personen och den organisation som står bakom. Detta kan sammanbindas 
med de resultat från denna studie som visar att de yrkesverksamma var medvetna om den 
äldre kvinnans utsatta situation. En föreställning de yrkesverksamma visar sig ha, som en 
förklaring till den oftast långtgående acceptansen för våldet kvinnorna utsätts för, är att de 
äldre kvinnorna oftast har andra värderingar kring hur ett äktenskap ska se ut.  

De yrkesverksamma uttrycker inte stereotypa åsikter eller föreställningar av den äldre 
våldsutsatta kvinnan. Däremot beskrivs andra människors okunskap om den valda 
problematiken. Dessa föreställningar har däremot uttryckt stereotypa föreställningar kring hur 
äldre människor lever och hur de ska leva sina liv.  
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Detta kan tänkas kunna kopplas till det som Berger och Luckmann (1966) beskriver vara den 
anonyma abstraktionen där personen med en särskild uppfattning om exempelvis den äldre 
utsatta kvinnan, aldrig har mött denna kvinna.  

Kvinnan ter sig alltför anonym i denna människas värld och därmed kan föreställningar och 
uppfattningar konstrueras som inte har samband med verkligheten (Berger & Luckmann, 
1966, s. 46). De yrkesverksamma inom socialtjänsten och ideella kvinnoorganisationer 
upplever att de sällan träffar äldre våldsutsatta kvinnor. Det empiriska resultatet visar att den 
äldre våldsutsatta kvinnan sällan söker stöd för sin utsatthet. Tidigare forskning visar att de 
äldre deltagarna ansåg att den utsatta äldre personen hade ett eget ansvar att söka hjälp. 
Samtidigt nämndes aldrig socialtjänsten som en möjlig instans att få hjälp och stöd ifrån. 
Däremot nämndes frivillighetsorganisationer som en potentiell stödinsats i samhället 
(Erlingsson m.fl., 2005, s. 220). Ekström (2012) förklarar att det är av stor vikt hur de 
våldsutsatta kvinnorna framställs, hur bilden av kvinnorna och deras behov målas upp, hur de 
konstrueras. Det är denna konstruktion av kvinnan som ligger till grund för lagstiftarens 
perspektiv, det lagstadgade stödet. Konstruktionen har skapat de förutsättningar för, vilka 
insatser och vilket stöd som är möjliga och önskvärda, när det gäller insatser och stöd till 
kvinnorna (a.a. s. 52). Kommunerna och de enskilda socialsekreterarna har ”ett betydande 
ansvar för att tolka lagen”, för att kunna erbjuda de våldsdrabbade kvinnorna det lagstadgade 
stödet (a.a. s. 65, 66).  

Yrkesverksammas erfarenheter av arbetet 

Yrkesverksamma inom ideella organisationer 

Kärnverksamheten inom den ideella kvinnoorganisationen är att möta den våldsutsatta 
kvinnan och ge henne både rådgivning och stöd. Minna förklarar att hon dagligen träffar 
kvinnor i alla åldrar som utsatts för olika former av våldshandlingar. En annan del av hennes 
arbete är att arbeta med opinionsbildning, åka ut och föreläsa och hålla utbildningar. Minna 
anser att det är angeläget att ha en generell kunskap och förståelse kring våldets 
uttrycksformer och kvinnans utsatthet. 

”För det måste man förstå att det här är en spetskunskap som man måste tillförskaffa sig. Det 

är tyvärr inget som finns per automatik inom yrken som man skulle vilja tänka sig att det är 

för till exempel socionomer… ” Minna  

Minna förklarar att de kvinnor som generellt vänder sig till kvinnojourerna framförallt är de 
som inte önskar ha kontakt med socialtjänsten. Mona förmodar att det kan vara kopplat till 
rädslan inför en stigmatisering För många äldre kvinnor menar Minna anses det vara ett 
stigma att gå och be om hjälp hos de sociala myndigheterna.  

”Och många kvinnor som kommer här till oss ”vill inte ha med socialtjänsten att göra”. Det är 

verkligen nej. Gud det är ju bara de som verkligen är i kris som behöver det, det är ju inte jag”.  

Minna  
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”Socialtjänsten är ju väldig. Det är ju ett väldigt stigma. Och jag tror de som är äldre idag. Det är 

fortfarande fattigt. Det tror jag ska otroligt mycket till för att de skulle vilja gå till socialtjänsten”. 

Mona  

”Man vill inte på något vis kunna kännas igen. Det här vill man inte veta av att det finns att 

man ska vara en kvinna som är behov av en kvinnojour eller hjälp och stöd”. Minna  

Kommentarer 

De yrkesverksamma har förklarat att de våldsutsatta kvinnor som inte vill ta hjälp från 
socialtjänsten finner andra alternativ och kontaktar eventuellt en kvinnojour för att få 
rådgivning och samtalsstöd. Men det framkommer även att de äldre våldsutsatta kvinnorna ses 
sällan på dessa kvinnojourer. Agevall (2012) förklarar att kvinnojourens organisatoriska 
narrativa identitet symboliseras av att kvinnan är ett rent offer och utsatt av en manlig 
förövare. Fortsättningsvis ska kvinnan ha blivit utsatt för upprepat brutalt psykiskt, fysiskt och 
sexuellt våld. Den kvinna som kan begripliggöra sin utsatta situation efter denna bild av den 
våldsutsatta kvinnan, kan detta möte med kvinnojouren ge kvinnan de rätta verktygen för att 
försöka förstå både sig själv, mannen och den destruktiva situationen. Men Agevall (2012) 
beskriver att den kvinna som inte kan känna igen sig i denna bild av den utsatta kvinnan, 
riskerar att falla utanför (Agevall, 2012, s. 234).  

Dessa sista ord från Agevall (2012) kan sammanlänkas med studiens resultat som beskriver 
att den äldre kvinnan inte verkar vilja vara ett offer. Det i sin tur skulle möjligen kunna 
sammanbinda orsaken till varför dessa äldre våldsutsatta kvinnor sällan söker sig till en 
kvinnojour för att få stöd och hjälp. Den äldre utsatta kvinnan ser sig inte som ett offer i denna 
bemärkelse som symboliseras av den ideella organisationens definiering och språkbruk av vad 
ett offer är.  

De yrkesverksamma inom socialtjänst och kommunal samordning i 

kvinnofridsfrågor 

Känslor av osäkerhet och frustration   

Det framkommer från intervjuerna att biståndshandläggarna har erfarenhet av att känna en 
osäkerhet och frustration i arbetet. Denna osäkerhet kan framförallt beskrivas vara 
sammanlänkad med mötet med den äldre våldutsatta kvinnan. Det empiriska materialet från 
denna studie visar att arbetet för att fånga upp den utsatta kvinnan börjar redan vid det första 
mötet med att försöka få kvinnans förtroende. I detta första skede visar det finnas en oro hos 
den yrkesverksamma. Denna oro kan sammanlänkas med biståndshandläggarens vetskap om 
den överhängande risken att mista kontakten med kvinnan om man inte lyckas skapa detta 
förtroende hos kvinnan. 

Osäkerhet 

Leila beskriver att det finns kolleger som känner en viss osäkerhet kring när och hur de ska 
definiera våldet som förekommer. Begreppet våld anses vara ett vitt begrepp och känslan är 
att det inte är alla kolleger som vill använda ordet. 
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”Våld är ett allvarligt ord för många därför vill man inte använda ordet”. Leila  

”Osäkerheten, osäkerheten att det verkligen, ska vi räkna det som våld eller inte”. Leila  

Resultat av denna studie visar att det finns en känsla av osäkerhet som är sammanlänkad med 
att de yrkesverksamma inte alltid har vetskap om vad nästa steg i arbetet kan tänkas innefatta. 
Resultatet visar även en osäkerhet hos biståndshandläggarna kring vilka befintliga 
arbetsrutiner som finns att tillgå. De yrkesverksamma talar om vikten av goda arbetsrutiner 
och möjligheten att rådfråga kolleger. Ibland fick biståndshandläggarna improvisera och finna 
lösningar på problem som uppkom under det pågående ärendet.   

”… man har nog blundat många ggr, för att man inte vet vad man ska göra”. Lena  

”…hur man gör när ett ärende kommer in, så att alla känner sig trygga med, för vi har ju ett 

jättestort ansvar att uppmärksamma och hjälpa personen rätt”. Sandra   

”Man får vara lite påhittig, det finns ingen riktig mall så, man frågar kollegan, hur har du 

gjort”? Emma 

”… ingen kan allt, alla går och frågar alla … så att man får lite backning, det är skönt, då får 

man lite backning och då vet man att ju fler som tycker någonting, ju säkrare blir man, att jag 

gör rätt som gör så här”. Emma  

Frustration  

Resultat av empirin visar att det finns en känsla av frustration bland biståndshandläggarna i 
mötet och arbetet med den äldre våldsutsatta kvinnan. En frustration som är förenad med det 
många gånger brutala våldet som återberättas av kvinnan. Det framkommer även att det är en 
lång och tålamodsprövande process att hjälpa kvinnan. En annan frustration som uppenbaras 
är kopplad till en brist på bra arbetsredskap för att kunna hjälpa den äldre utsatta kvinnan. Det 
kan i sin tur medföra onödiga hinder i det fortlöpande arbetet. 

Frustration kopplad till våldet 

Petra berättar om sina tankar kring ett ärende hon tidigare har haft där en äldre kvinna blev 
fysiskt misshandlad av sin man.  Hon förklarar att vetskapen om kvinnans utsatta situation 
hade gjort henne frustrerad om kvinnan valt att inte ta emot hennes hjälp.  

”… om hon skulle ha sagt nej att jag inte får gå vidare eller jag vill inte göra någon 

förändring just nu. Och då ha det här i tanken med mig, vetskapen och kanske veta vad som 

händer där hemma. Sådana lägen att jag berättar det här för dig men nu stoppar vi här”. 

Petra  

Petra berättar vidare att en av hennes nuvarande klienter är den våldsutsatta kvinnans numera 
före detta man. Hon förklarar att det ibland kan vara svårt att försöka vara neutral och 
professionell i vissa uppkomna situationer. I en sådan extra svår hanterbar situation kan en 
känsla av frustration sippra fram.  
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”För hans del, jag måste ju ändå tänka, neutralisera honom inför mig … fast det är klart, jag 

har ju ändå en tanke om det, vad har han gjort! Givetvis! … men visst finns det med ändå, i 

bakhuvudet”. Petra  

Emma berättar om sin känsla av frustration och vrede när den våldsutsatta kvinnans man 
ingående berättade hur han utsatte sin fru. 
”… framförallt när man sitter med maken också, och höra när han berättar i detalj vad han gör, 

och sitta där och hålla någon profil, skenet uppe, för att hela tiden vara konsekvent, men 

inombords så bubblar det”.  Emma  

Frustration kopplat till arbetet med den våldsutsatta äldre kvinnan 

Biståndshandläggarna berättar att de kan känna en oerhörd frustration över vetskapen om den 
äldre kvinnans situation.  Inom sig känner de att de vill hjälpa och stötta den äldre kvinnan till 
att lämna den som utsätter henne för övergreppen. Samtidigt inser de att det sällan finns 
snabba eller enkla lösningar på de problem som omgärdar kvinnan.  

”Ibland kan jag verkligen känna ”Fan bara ta henne därifrån. Gå in bara och rycka henne 

därifrån och nu tar jag dig här. Nu flyttar du och kommer hem till mig några dagar”.  Linda  

”Det är väl mänskligt att känna frustration. Vi arbetar med oss själva som redskap och den 

dagen man skulle sluta bry sig och sluta känna. Då ska man byta jobb”. Linda  

Biståndshandläggarna förklarar att de har ett långtgående juridiskt ansvar när det gäller att 
försöka få kontakt med en person som har rapporterats vara utsatt för exempelvis våld. Detta 
pågrund av att de utför ett arbete som är kopplat till ett myndighetsutövande.  

”… man ringer, försöker ringa på, och alltså, man gör allting som man kan utan att 

bokstavligen bryta sig in. De öppnar inte eller man blir stoppad i dörren, maken öppnar och 

så är kvinnan där, och man är fast där” … Emma  

Frustration kring eventuella hinder i arbetet 

Det framkommer att det finns en frustration över problematiken med vilka möjliga insatser 
som kan ges till den äldre våldsutsatta kvinnan. Det kommer fram att biståndshandläggaren 
inte alltid har möjlighet till bifallande beslut när det handlar om insatser som kan anses vara 
bäst anpassade efter den enskilda kvinnans behov i relation till kvinnans utsatta situation. 

”Men vad vi kan erbjuda är mer hemtjänst, men det hjälper ju inte mot våldet”. Emma 

”… kan verkligen vara frustrerande. Jag kan känna en frustration för man känner inte riktigt 

ibland hur ska vi göra? Man har inga riktiga redskap för att kunna nå de här personerna”. 

Linda 

Lena berättar om den ofta återkommande känslan av frustration som enhetschefer och 
samordnare inom den kommunala hemtjänsten hade förklarat att de känt av när de hade 
försökt hjälpa äldre utsatta personer. 
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”alla hade den här frustrationen, ingen visste riktigt, man försöker att fixa, men det ramlar 

mycket mellan stolarna… ofta händer ingenting”.  Lena  

Skapa förtroende 

När Linda jämför och relaterar till sin tidigare erfarenhet med att stödja de yngre våldsutsatta 
kvinnorna förklarar hon att det är mer problematiskt att få kontakt med de äldre våldsutsatt 
kvinnorna. Hon förklarar vidare att det är ett gediget motivationsarbete som ligger bakom, för 
att försöka skapa en förtroendefull relation. 

”… det kan jag tycka är svårt, att få med dem på tåget, att så här ska du inte behöva ha det och att 

man får ta mjukvaran många gånger och säga ”jag ringer igen”, ”jag kan komma förbi” osv., ja, 

efterhand liksom”.  Lena 

Om biståndshandläggaren inte lyckas med att motivera kvinnan till att komma för att få hjälp 
och stöd finns alltid en förhoppning att exempelvis hemtjänstpersonal kan ha möjlighet att 
lyckas skapa en förtroendefull relation med kvinnan. 

”Man får kanske försöka få förtroende. Att personen ifråga får förtroende för hemtjänsten …”.  Linda 

”Det går bra att släppa in hemtjänst men socialtjänst ska liksom komma och inspektera och 

varför ska ni komma hit? Det kan vara lite mer känsligt”. Linda  

Kommentarer    

Det som beskrivs vara föreställningar kring ett objekt i det dagliga vardagslivet hålls vid liv 
av det språk vi använder. Det vardagliga livet är ett liv där språket delas med våra 
medmänniskor(Berger & Luckmann, 1966, s. 51). För att koppla till de empiriska resultaten 
har dessa visat att det finns en osäkerhet bland de yrkesverksammas kolleger som kan kopplas 
till att använda begreppet våld. Berger och Luckmann (1966) förklarar att språket typifierar 
upplevelser så att dessa kan rymmas i allmänna kategorier där de kan få en mening för mina 
medmänniskor men även för min egen del (a.a. s. 53). En känsla av frustration har visat vara 
sammanlänkad med kvinnans val att stanna kvar i den destruktiva relationen. Här måste de 
yrkesverksamma försöka balansera mellan ”ansvaret för andra” och respekten för individens 
autonomi och integritet. Det är enligt Eliasson (1995) en ”evig konflikt” som tillhör det 
mänskliga samhället(a.a. s. 59). Det är en balansgång mellan motsättningarna underlåtenhet 
och övergrepp. Det finns alltid en risk att den starka ansvarskänslan för kvinnans välmående 
som de yrkesverksamma ger uttryck för, förvandlas till ett förmyndarskap och ett 
omyndigförklarande av den äldre kvinnan. Det motsatta kan även ske och det innebär att 
respekten för klientens självbestämmande förvandlas till att bli ett oengagerat sätt att hantera 
klientens behov (Eliasson, 1995, s. 60). Denna balansgång bidrar till en konflikt mellan 
ansvaret för klienten och respekten inför personens autonomi och individualitet (Eliasson, 
1995, s. 62). Resultat av empirin visar att de yrkesverksammas frustration kommer fram när 
kvinnan inte riktigt vill ta emot eventuella hjälpinsatser som hon erbjuds.  

Det empiriska materialet visar att det finns en känsla av osäkerhet hos de yrkesverksammas 
kolleger när det gäller vad som kan definieras vara en våldshandling.  
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Därmed kan paralleller dras med det som det empiriska resultatet visat och det Saveman 
(2010) beskriver vara den pågående diskussionen bland personal men även inom litteraturen 
som finns kring de begrepp som kringgärdar våld och äldre. Hon menar att det är essentiellt 
att personal tillåter sig att reflektera över det språkbruk som sedan kommer användas när de 
möter den som blivit utsatt för våld. Saveman (2010) förklarar vidare att det finns ett samband 
mellan hur personal beskriver våld och dess uttrycksformer och möjligheten att upptäcka, 
identifiera och sedan hantera våldet som förekommer bland äldre (a.a. s. 140, 141. jmf. 
Sandvide, 2008, s. 21). 

De yrkesverksamma i studien berättar att det finns en bristande kunskap kring vad nästa steg i 
arbetet skulle tänkas kunna innefatta. De beskriver att det ibland kan saknas en kännedom 
kring vilka arbetsrutiner som finns på arbetsplatsen. De talade samtidigt om vikten av goda 
arbetsrutiner och möjligheten att rådfråga kolleger. Ibland fick de yrkesverksamma finna 
lösningar på nya problem som kunde uppstå under arbetets gång.  

Det framkommer även i denna studie att alla arbetskolleger kanske inte alltid vill eller vågar 
se våldet eftersom man är osäker och har en bristande kunskap kring vad man ska göra om en 
klient utsätts för ett övergrepp. Studiens resultat kan kopplas till en internationell studie där 
resultat visar att sjukskötare och övrig vårdpersonal saknade erfarenhet av rutiner och 
handlingsplaner som de kunde följa för att få stöd av i arbetet vid eventuella övergrepp 
(Sandmoe m.fl. 2011, s. 3361).   
De medverkande i studien förklarar att det oftast är kopplat med svårigheter och ett gediget 
motivationsarbete när de lyckats fånga upp den äldre våldsutsatta kvinnan och få hennes 
förtroende. Svårigheten med att skapa en tillitsfull relation kan kopplas till forskning som 
visar att kvinnans långvariga situation i en destruktiv och våldsam relation har resulterat i att 
kvinnan gått in i ett känslomässigt vakuum och därmed förträngt sina känslor under en längre 
tid (Newman m.fl. 2013, s. 219). Den äldre våldsutsatta kvinnan kan komma in i detta 

vakuum efter att ha levt i en våldsam relation under många år. Det innebär att den som är 
utsatt för våldet inte själv har möjlighet att se en väg ut ur den utsatta situationen. Kvinnan har 
svårt för att se att hennes nuvarande livssituation kan förändras. Den äldre kvinnan är även 
orolig över att hon riskerar förlora kontrollen i sitt liv och över sina beslutsmöjligheter om 
hon begär externt stöd (a.a. 2013, s. 219). 

Insatser  

När kvinnan inte uppfyller kriterierna  

Leila berättar att ett annat problem som ibland uppkommer är att den äldre kvinnan eller 
hennes partner inte uppfyller kraven för att exempelvis få möjlighet att få ett nytt boende på 
ett servicehus eller ett vård- och omsorgsboende. De kanske inte heller uppfyller kraven på 
andra eventuella stödinsatser som exempelvis hemtjänstassistans.   

”…hade faktiskt ett ärende nyligen kring det här. Och då rekommenderade man kvinnan att 

kontakta bostadsförmedlingen. Att hon skulle få en bostad via förmedlingen och det var svårt 

för henne ..oj oj”.  Leila  
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”…man försöker finna några andra vägar och kanske placera personen. Eller att ge mera 

insatser som kan ge en bättre miljö för partnern så att det inte blir så påfrestande för båda 

två.”. Leila  

Resultat av denna studie visar att äldreenheterna inom socialtjänsten sällan har ett mandat att 
utreda och sedan besluta om insatsen skyddat boende.  

”Det finns en del käppar i hjulet så är det ju. Äldreomsorgen kan inte gå in och ge skyddat 

boende”.  Emma  

Leila förklarar att problematiken skulle kunna ses vara av en dualistisk karaktär. Hon 
beskriver att den äldre kvinnan sällan blir förföljd eller våldsutsatt utanför hemmet och 
berättigas därför inte hjälpinsatsen skyddat boende. Den andra delen av problematiken 
beskriver Leila, förenas med kvinnans nuvarande hjälpbehov. Den äldre kvinnan har inte 
möjlighet att få insatsen skyddat boende om hon exempelvis samtidigt har behov av assistans 
från hemtjänst.  

”Det är endast i hemmet som den äldre blir våldsutsatt. De brukar inte bli förföljda eller 

något sådant så att vi kan använda skyddat boende”. Leila 

” Bor man i ett skyddat boende kan man inte ta emot hjälp, hemhjälp eller så. Så det är två 

problem som kommer in tidigt när det gäller de äldre våldsutsatta kvinnornas situation”. 

Leila 

”Sedan är det så att i ett skyddat boende har inte den äldre kvinnan möjlighet att ta emot 

hjälp utifrån exempelvis hemtjänst eller annan assistans. När man lever i ett skyddat boende 

måste man kapa alla kontakter och det kan vara svårt för den äldre kvinnan”.  Linda  

Kommentarer 

Eliasson (1995) beskriver att människan är i grunden ett ”kollektivt väsen” och det innebär att 
människans behov, förhoppningar och önskemål formas av relationer med andra människor. 
Vi är helt enkelt beroende av andra människor (a.a., s. 70). Det kan sammanlänkas med att 
flertalet av de intervjuade biståndshandläggarna tar upp problematiken i arbetet som kan 
kopplas till de möjliga insatserna från socialtjänsten. Biståndshandläggarna förklarar att den 
äldre våldsutsatta kvinnan har fler hinder på vägen för att få rätt insatser än den yngre 
våldsutsatta kvinnan. Om den äldre kvinnan har ett behov av vård- och omsorg i hemmet på 
grund av sjukdom eller en funktionsnedsättning kan biståndshandläggaren inte ge henne 
möjligheten att komma till ett skyddat boende. Den äldre kvinnan kan även vara för frisk för 
att få en stöd- eller hjälpinsats. Enligt de yrkesverksamma verkar normen och förståelsen vara 
att den äldre våldsutsatta kvinnan sällan är förföljd utanför hemmet och därmed kvalificeras 
hon inte för att få möjlighet till en placering på ett skyddat boende.   

Berger och Luckmann (1966) menar att en institutionalisering kan uppträda var som helst där 
det sker en typifiering av slentrianmässiga handlingar av typer av aktörer. En institution 
kräver kontroll och en historia.  
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Allmänna typifieringar av institutionens handlingar konstrueras tillsammans med en 
gemensam historia och dessa skapas inte på ett ögonblick (Berger & Luckmann, 1966, s. 70, 
71). Det kan kopplas till det perspektiv som biståndshandläggarna förklarar finns i den 
byråkratiska organisation som de arbetar inom. 

Där menar man exempelvis att den äldre utsatta kvinnan inte kan ha samma behov av insatser 
som den yngre kvinnan, eftersom hon är kategoriserad till att vara äldre och därmed utgår 
man från att kvinnan har andra behov. Det är svårt att se kvinnans unika situation och det 
uppvisar att det är problematiskt att se utanför organisationens ramverk. Socialstyrelsen 
(2012) kartläggning visar även på befintliga brister i kompetens inom socialtjänsten när det 
gäller de funktionsnedsatta och äldre kvinnorna som utsätts för våld i en nära relation. 

Våga fråga – våga ta emot svar 

Det framkommer bland ett fåtal biståndshandläggare att det saknas kunskap hos de övriga 
kollegerna när det kommer till uppföljning av en anmälan kring våld.  De yrkesverksamma 
beskriver att det kan finnas en rädsla inför vilka reaktioner man kan tänkas möta vid en 
eventuell uttalad misstanke eller upptäckt vid ett övergrepp. 

”Jag upplever att många av mina kollegor är rädd för att fråga och få veta, för man vet inte riktigt 

heller, och man vet och då vill man också väldigt gärna ge en bra paketlösning, gärna med en 

gång…” vi också måste våga fråga och våga sitta kvar och lyssna och inte direkt bara kasta en 

lösning över personen…”. Sandra 

”… rädsla för vad man får för reaktioner framförallt i det hemmet som man kanske upptäcker. Ja om 

jag säger lite och frågar och om kvinnan säger ja, vad ska jag göra då”?  Leila  

”Jag tror i så fall att det ligger hos handläggaren själv att det finns föreställningar om. Kan 

man verkligen fråga? Är det inte kränkande”? Linda 

”… om du inte känner dig trygg i det så kommer du inte att fråga därför du vågar inte få 

svaret. För det är inte själva frågan som är så farlig. Det är vad kvinnan kommer att säga”. 

Mona  

”Det är ju inte så att kvinnor säger åhh vad bra att du frågar och nu ska jag berätta. De 

säger ofta nej eller kan bli arga och bete sig illa. De kan bli förbannade. Det får man ju sätta 

sig över för man vet att man sått det här fröet”. Mona  

På en av arbetsplatserna arbetar biståndshandläggarna efter en relativt ny arbetsmetod.  En 
arbetsmetod för att uppmärksamma våld och där det ingår ett antal frågor som berör om det 
förekommer försummelse, psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. De medverkande i studien 
förklarar att det är av största vikt att de yrkesverksamma endast ställer dessa frågor när de 
träffar klienten ensamma. Detta för att inte riskera klientens säkerhet och eventuellt förvärra 
den eventuellt redan utsatta situationen för kvinnan. 



 

41 

 

”Det är jätte viktigt! De får inte ha någon anhörig med när vi ställer frågorna. Och är det så 

att de svarar ja på någon av frågorna att de blir utsatta för våld. Då ska de få information 

och bli erbjudna att vi ger information om att de kan få stöd om de vill”. Linda  

Linda förklarar att fråga om våld ska bli en naturlig del i arbetet med klienterna. Hon berättar 
att frågor om våld alltid ska ställas vid alla nybesök, omprövningar och vid orosanmälningar. 
Linda beskriver att hon bara fått positiva gensvar från de äldre som hon hade ställt dessa 
frågor till.  

” Jag kan inte se att det skulle vara något konstigt! Och när jag har ställt frågor så har jag 

aldrig varit med om att någon tycker det är konstigt att vi frågar utan snarare tvärtom. Och 

positivt. Bra att ni ställer frågorna”. Linda 

” …man blir ganska bra på att ställa de här frågorna, och vågar ställa dem. I början är det 

ju obehagligt och inte veta om man ska gå som katten kring het … men det är inte så svårt, 

och de är väldigt benägna att svara”. Lena  

”Jag tycker om man är socionom så måste man vara beredd att inte vara rädd för att fråga någonting. 

Det ingår ju i arbetet”. Linda  

”… det här med att fråga ska genomsyra alla oavsett om jag bedömer hemtjänstbehov eller jag 

bedömer något annat så ska det finnas med även för de som är gamla. Det är inga problem 

och frågar man om våld så är vad man gör är att man bygger upp ett system där kvinnor kan 

känna att det är ok att komma och berätta”. Mona  

Kommentarer 

Den som talar tänker samtidigt och det gör även dennes samtalspartner. Samtalet möjliggör en 
fortlöpande samordnad och gemensam kontakt när samtalsparterna hör vad den andra säger i 
samma ögonblick som det uttalas (Berger & Luckmann, 1966, s. 51). När den 
yrkesverksamma tar sig tid att lyssna på kvinnans berättelser blir detta ömsesidiga samspel 
tydligt. Språket tycks ha en förmåga att bygga broar mellan olika fält som omfattas av 
vardagslivets realitet och sammanlänkar dessa till en meningsfull helhet. Dessa broar kan nå 
utanför gränserna för ”här och nu” (Berger & Luckmann, 1966, s. 53). 

De yrkesverksamma har erfarenhet av kolleger som tycker det är problematiskt och inte helt 
naturligt att fråga den äldre kvinnan om våld eventuellt förekommer i hemmet.  Som orsak till 
detta framkommer de yrkesverksammas egna spekulationer att det kan vara beroende av dessa 
kollegers egna inre föreställningar och eventuella rädslor. Dessa empiriska resultat kan 
kopplas till en studie där resultat visar att de intervjuade sjuksköterskorna förklarade att de 
inte kände sig redo för att fråga om våld. Det var på grund av en känsla för respekt inför 
kvinnans integritet men även inför svårigheter med att formulera frågor som var kopplade till 
våld (Häggblom m.fl. 2005, s. 239).  De yrkesverksamma i denna studie förklarar att det är 
väsentligt att frågan om våld ska bli ett naturligt inslag i arbetet.  
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7. Slutdiskussion 

Metoddiskussion 

En kvalitativ forskningsmetod har enligt Kvale och Brinkmann (2009) en ”enastående 
förmåga att spegla och ifrågasätta den undersökta sociala verkligheten i all dess 
sammansatthet” (a.a. s. 271). För att ha en möjlighet att inhämta kunskap om den sociala 
verklighet de yrkesverksamma ska hantera i sitt arbete med äldre våldsutsatta kvinnor och den 
komplexa problematiken valde vi intervju som metod. Den socialkonstruktivistiska teorin 
användes som analysverktyg, till hjälp för att tolka processer och för att kunna se den 
påverkan människor har på varandra i den kontext de befinner sig i, att se människors 
handlingar, känslomässiga reaktioner och föreställningar, som en följd av och formade av 
interaktionen mellan människor och de sociala kunskaperna.  

Denna metod gav ett rikt material, en empiri, vilken uppvisade intervjupersonernas intresse av 
att vilja delge oss sina erfarenheter och kunskaper. Detta till följd av att vi genomförde ett 
målinriktat urval av yrkesverksamma inom det sociala arbetet, specifikt inriktat mot 
våldsutsatta äldre kvinnor i nära relationer.  
Den erfarenhet och kunskap intervjupersonerna delgivit är till gagn för läsarna och deras 
möjligheter att fördjupa sina kunskaper inom detta område. Även det intresse och 
engagemang vi som författare och intervjuare känner för denna problematik, äldre 
våldsutsatta kvinnor i nära relationer, har möjligtvis påverkat resultatbilden, både positivt och 
negativt. Positivt, då det kan ha haft en avspänd påverkan på stämningen under intervjuerna, 
och det kan ha ingett intervjupersonerna en känsla av vilja delge oss sina erfarenheter av den 
livsvärld de befinner sig i, som yrkesverksamma, samt att beskriva de våldsutsatta kvinnornas 
livsvärd och verklighet. Detta intresse gjorde också att vi lyssnade uppmärksamt under 
intervjuerna, vilket gav oss möjligheter till att ställa följdfrågor och därmed komma djupare in 
i ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 116, 117). 

I den mellanmäskliga interaktionen, under intervjuerna, kan det engagemang och intresse vi 
som intervjuare visade påverkat intervjupersonernas uttalanden, och därmed anses ge negativa 
följder för validiteten och reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 47, 48).  

Under en intervju råder en maktasymmetri, i och med att intervjuaren är den som leder 
samtalet, ställer frågorna och avgör när samtalet ska avslutas. Detta är något vi reflekterat 
över när det gäller vilken påverkan detta kan ha haft på den producerade kunskapen. Vi var 
två intervjuare under nio av de tio intervjuerna, vilket även det kan ha haft en påverkan på 
intervjupersonerna och deras uttalanden. Vad de kan ha upplevts som en trygghet under 
intervjuerna är att vi var på intervjupersonernas arbetsplatser, efter deras önskemål (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 49, 50).  
Vi utförde inte någon testintervju, vilket kan ha haft en negativ inverkan på studiens validitet 
och reliabilitet. Detta bl.a. med anledning av att vi inledningsvis, då vi utformade 
intervjuguiden, hade ett tema med frågor, vilka skulle analyseras utifrån ett 
intersektionalistiskt perspektiv. 
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Intervjupersonerna hade inte någon uppfattning angående om socioekonomisk 
klass hade någon betydelse för våldsutsattheten, för äldre kvinnor i nära 
relation. Vi insåg att för att ha belägg för det resultat studien skulle visa hade det varit 
nödvändigt att ha valt ett antal stadsdelar eller kommuner som skulle ha kunnat spegla 
medborgarnas olika socioekonomiska klasstillhörigheter, när vi intervjuade de 
yrkesverksamma. Men det gjorde vi inte. Därmed valde vi bort detta perspektiv. 

Resultatdiskussion 

Våld i nära relation 

Resultatet av det empiriska materialet uppvisar att den äldre kvinnan kan bli utsatt för våld i 
en nära relation av exempelvis en partner, före detta partner, ett barn eller ett barnbarn. 
Deltagarna i studien förklarade att när det skett ett övergrepp innanför hemmets väggar var 
det förknippat med svårigheter med att få en insyn. En insyn över vad som eventuellt pågick i 
hemmet. Resultatet av denna studie har visat att de yrkesverksamma ansåg att insynen 
begränsades när anhöriga vårdade den äldre kvinnan. De yrkesverksamma förklarade att de 
ville ha möjlighet till mer insyn i den äldre kvinnans vardag när det framförallt fanns en 
misstanke eller vetskap om att kvinnan kunde vara utsatt för våld. Resultat av denna studie 
visar vidare att den äldre kvinnan kan bli utsatt för ett flertal skilda våldsformer. 
 
En viktig slutsats är att de yrkesverksamma beskrev de äldre kvinnornas beroende då de hade 
en funktionsnedsättning eller en demenssjukdom.  Detta medförde att kvinnan helt eller delvis 
var beroende av en anhörigs omvårdnad. Det bidrog även till en ökad risk för den äldre 
kvinnan att utsättas för ett övergrepp i en nära relation. De yrkesverksamma förklarade att den 
äldre kvinnan kan ha få sociala kontakter och hon kan ha levt i en destruktiv relation under 
lång tid. Detta beroende kunde resultera i att kvinnan helt utelämnades i förövarens våld.  

När en äldre kvinna hade ett pågående missbruk, kunde en social problematik tillkomma, 
vilket kunde leda till en ökad risk att drabbas av våld i hemmet. Skammen och rädslan var två 
genomgående begrepp som visade sig framträda i intervjupersonernas utsagor.  Känslan av 
skam hos kvinnan kunde få henne att välja tystnaden och därmed berättade hon inte för någon 
om vad hon utsatts för.  Rädslan kunde påverka kvinnan i den bemärkelsen att hon följde 
mannens alla nycker och kontrollbehov för att i möjligaste mån försöka undkomma våldet och 
övergreppen. De yrkesverksamma beskrev en rädd kvinna som nästan bokstavligen gick på tå 
för att undvika nya konflikter och konfrontationer. Det som kommit fram utifrån de empiriska 
resultaten som kan kopplas till den sociala kontexten är att kvinnorna verkade ha en 
långtgående acceptans för det våld de utsattes för och kvinnan ursäktade gärna mannen och 
barnens våldsamma agerande.  Slutsatsen verkar vara att den äldre våldsutsatta kvinnan oftast 
tar slagen och härdar ut. Samtliga av de yrkesverksamma som medverkade i studien 
underströk att våldet ofta hade normaliserats i relationen till den anhöriga. Det kan kopplas till 
tidigare studier som förklarar att kvinnan ursäktar mannens våldsamma beteende. Våldet har 
blivit acceptabelt och normalt inom relationen (se Sandvide, 2008, s. 14.; Scheffer - Lindgren, 
2005, s. 28).  
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De yrkesverksamma hade erfarenhet av att äldre våldsutsatta kvinnor med 
funktionsnedsättningar och/eller sjukdomar inte såg att det fanns en möjlighet till separation. 
Kvinnan visade sig vara beroende av den nära anhörig. Kvinnor vilka inte var beroende av 
anhörigomsorg, kunde med stöd från biståndshandläggare eller yrkesverksamma inom 
kvinnojourer samt stöd av vuxna barn, ha lättare för att lämna förövaren. Då barnen var 
våldsutövare tog kvinnorna inget eget initiativ till att förändra sin livssituation. 

Bilden av den äldre våldsutsatta kvinnan 

Resultaten från denna studie visar att de yrkesverksammas bild av den äldre utsatta kvinnan 
var en medveten bild om att det förekom våld även bland den äldre populationen. De beskrev 
att det var svårt att få kontakt med de äldre utsatta kvinnorna. Tidigare forskning visar att 
äldre våldsutsatta kvinnor främst söker hjälp inom sjukvården (Eriksson, 2001, s. 132). 
Flertalet av deltagarna i studien beskrev andra människors ofta stereotypa föreställningar om 
äldre människor. 

Mötet med den äldre våldsutsatta kvinnan 

Deltagarna i studien hade erfarenhet av kolleger som visat en osäkerhet inför att kunna 
definiera vad begreppet våld kunde tänkas innebära konkret bland den äldre populationen. 
Paralleller med forskning kan göras med stöd av det Saveman (2010) beskriver att det är av 
vikt att de yrkesverksamma måste vara medvetna om hur de beskriver våldet i nära relationer. 
Eftersom det har betydelse för hur våldet sedan identifieras och hanteras (a.a. s. 141). 
Resultaten av denna studie har även visat att det finns en känsla av osäkerhet hos de 
yrkesverksamma som kan sammanlänkas med en ibland bristande kunskap om vad nästa steg 
i arbetet kan tänkas innefatta. Fortsättningsvis har det framkommit att det även påträffats en 
osäkerhet hos de yrkesverksamma kring vilka befintliga arbetsrutiner som fanns att tillgå. En 
känsla av frustration uppenbarades i resultatet av denna studie som var förenat med det många 
gånger brutala våldet som återberättades av kvinnan. En känsla av frustration visades även 
vara kopplad till kvinnans val att stanna kvar i den destruktiva relationen. En annan frustration 
som framkom var kopplad till en brist på bra arbetsmetoder för att lättare kunna hjälpa den 
äldre utsatta kvinnan. Deltagarna i studien beskrev även att det fanns svårigheter med att 
skapa en förtroendefull relation till den äldre utsatta kvinnan. Det har även framkommit att 
förövaren till viss del kan komma att styra de beslut om insatser för kvinnan eftersom 
biståndshandläggaren kan känna att hon annars riskerar att mista kontakten med den utsatta 
kvinnan.  

De yrkesverksamma inom de ideella kvinnoorganisationerna hade erfarenhet av att de kvinnor 
som tog kontakt gjorde oftast det på egen hand och de beskrev att dessa kvinnor inte ville ha 
kontakt med socialtjänsten. Övergripande visar studiens resultat att det var få äldre utsatta 
kvinnor som tog kontakt för att få stöd av en kvinnojour. En viktig faktor som kan spela in när 
det handlar om att den äldre kvinnan sällan söker sig till socialtjänsten eller en kvinnojour 
skulle kunna bero, på det som kom fram i det empiriska materialet, att kvinnan inte vill känna 
sig som ett offer.  
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Deltagarna i denna studie beskrev att den äldre kvinnan inte får samma möjligheter att bli 
erbjuden skyddat boende som den yngre utsatta kvinnan. Den äldre kvinnan verkar inte passa 
in i regelverkets mall för att få möjlighet att bli erbjuden denna insats. De yrkesverksamma 
berättade att den äldre kvinnan sällan vill lämna sitt hem.  

Resultat av studien visar att de yrkesverksamma inom socialtjänsten många gånger var 
bundna till det formella regelverket och kunde därmed inte alltid hjälpa den äldre kvinnan att 
komma ur sin utsatta situation.  

Det har även framkommit från det empiriska materialet att deltagarna i studien hade 
erfarenhet av att vissa kolleger tyckte att det var problematiskt att fråga den äldre kvinnan om 
hon var utsatt för våld i hemmet. De yrkesverksamma ansåg att det var oerhört viktigt att våga 
fråga den äldre kvinnan om hon utsatts för våld. En av slutsatserna utifrån denna studie visar 
att de yrkesverksamma inom socialtjänsten var på väg mot en mer öppen inställning till att 
fråga om våld. Flertalet av de intervjuade biståndshandläggarna berättade att de nyligen hade 
börjat arbeta efter en ny arbetsmetod där både övergripande och mer detaljerade frågor om 
våld förekom. Biståndshandläggarna förklarade att de endast fått positiva reaktioner från de 
äldre kvinnorna. När de yrkesverksamma tar sig tid att lyssna på kvinnans berättelser blir 
detta ömsesidiga samspel tydligt.  
 
 ”Det är då man får ont i hjärtat – hon lyser i hela ansiktet när hon berättar”. Emma  

Förslag till vidare forskning 

Det empiriska resultatet i denna studie har bland annat visat att den äldre våldsutsatta kvinnan 
oftast är beroende av hjälp och stöd i sin vardag av en nära anhörig i hemmet. Det är idag ett 
stort antal anhörigvårdare runt om i vårt land som dagligen har ett omvårdnadsansvar för sin 
sjuka och kanske funktionsnedsatta partner, mamma eller mormor. Det kan vara ett krävande 
arbete och det egna livsutrymmet kan minska beroende på den anhörigas omsorgsbehov.  

Det skulle därför vara intressant med vidare forskning kring hur de äldre kvinnorna, 
anhörigvårdarna och de yrkesverksamma inom socialt arbete ser på dagens svenska 
anhörigvård. 
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Bilaga 1: Introduktionsbrev  

Hej! 

Vi läser till socionomer och går nu vår sjätte termin. Denna termin skriver vi c-uppsats.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva skilda yrkesgruppers erfarenheter 

av våld mot äldre kvinnor. Vi vill även belysa vad yrkesverksamma anser vara 

problematiskt i arbetet med de våldsdrabbade kvinnorna. Med äldre kvinna menar vi de 

kvinnor som är 65 år och äldre. 

Vi kommer att intervjua biståndshandläggare, vilka kommer i kontakt med äldre 

kvinnor, yrkesverksamma vilka arbetar specifikt med kvinnofridsfrågor samt 

yrkesverksamma inom kvinnojourer. 

Vi vill vara tydliga med att informera om att intervjuerna ska bygga på en frivillighet att 

delta. Du som deltar i denna undersökning har alltid en möjlighet att eventuellt avbryta 

din medverkan. Intervjumaterialet som genereras via de fullföljda intervjuerna kommer 

sedan användas som en del av empirin i uppsatsen. Intervjuerna kommer att pågå under 

ca 45-60 minuter. Vi kommer att behöva använda oss av diktafon under intervjuerna. 

Du som deltar i undersökningen kommer att förbli anonym i den framtida uppsatsen. 

Datamaterial kommer att avidentifieras och dina intervjusvar kommer att behandlas 

konfidentiellt. Intervjumaterialet kommer endast att användas i vår c-uppsats. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Dani & Emelie Strand 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguiden 

Informanten/starta intervjun med dessa frågor: 

1) Kan du berätta för oss vad du har för yrke? 

2) Kan du beskriva hur du i ditt arbete kom in specifikt på området våldsutsatta äldre kvinnor? 

3.)Hur många år har du arbetat? 

4.)Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har du? 

 

Tema: Vilka kvinnor möter de yrkesverksamma i sitt arbete?  

 Underfrågor här:  
 

1.) Vilken bild har du av den äldre våldsutsatta kvinnan? 
2.) Tillhör de äldre våldsutsatta kvinnorna en specifik socioekonomisk klass? 
3.) Har du träffat äldre våldsutsatta kvinnor med annat etniskt ursprung? 

 

Tema: Hur ser de yrkesverksamma på problematiken? 

1) Vad upplever du som problematiskt i ditt arbete med/för den våldsutsatta kvinnan? 

Underfrågor här: 

1.) Vem utövar våldet? 
2.) Hur kan den generella problematiken kopplat till kvinnan se ut? 
3.) Eventuell följdfråga: Hur kommer det sig tror du? eller varför ser det ut så tror du? 
4.) Är kvinnan villig att ta emot ert stöd? 
5.) Hur kan problematiken se ut när det handlar om kvinnans behov av hjälp…? 
6.) Vilka eventuella svårigheter möter du på i ditt arbete som är kopplat till denna grupp 

äldre våldsutsatta kvinnor? 
7.) Når ni ut med vad ni kan erbjuda i form av stöd och eventuella insatser till de äldre 

våldsutsatta kvinnorna? 
8.) Vilken möjlighet har den äldre våldsutsatta kvinnan att lämna den som utsätter henne 

för våld? 
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Tema: Hur arbetar de yrkesverksamma med kvinnorna? 

1) Vad är din erfarenhet av hur den våldsutsatta kvinnan tar kontakt/söker hjälp/ 
uppmärksammas? 

2) Kan du beskriva hur en situation kan se ut, då du misstänker, eller klart blir 
uppmärksammad på, att en äldre kvinna blir utsatt för våld? 

Underfrågor här: 

Exempelvis:  

1.) Hur arbetar ni med de äldre våldsutsatta kvinnorna? 
2.) Vilka svårigheter upplever du i ditt arbete med äldre våldsutsatta kvinnor? 
3.) Har ni specifika styrdokument eller handlingsplaner som ni använder när ni möter 

kvinnan? 
4.) Vilka möjligheter att hjälpa och stödja de äldre våldsutsatta kvinnorna har du i ditt 

arbete? 
5.)  Eller hur ser dina handlingsmöjligheter ut när det gäller att hjälpa och stödja kvinnan? 
6.) Eventuell följdfråga här beroende på vilket svar vi får: Hur kan det komma sig? 
7.) Vilken erfarenhet har du av att möta de äldre våldsutsatta kvinnorna? 
8.) Hur länge har du arbetat med kvinnofridsfrågor? 

 


