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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur övergrepp mot äldre i nära relationer kan 

se ut, skillnader mellan könen och skillnader mellan yngre respektive äldre, samt att diskutera 

möjliga åtgärder inom området. Svensk forskning har visat att 16 % av kvinnorna och 13 % 

av männen efter sin 65-årsdag har utsatts för någon form av övergrepp. Det är således ett 

viktigt ämne. Kvalitativ metod och induktiv ansats utgjorde de övergripande metoderna. Med 

hjälp av litteratur och informanters kunskap har problemområdet utforskats. I huvudsak 

svensk, men i viss grad, nordisk litteratur användes. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med tre informanter och tre studier utforskades. Genom dessa genererades 

resultatet som sammanställdes och analyserades med hjälp av tidigare forskning och teorierna 

socialkonstruktionism och ålderism. Studien begränsades genom att svensk forskning i 

huvudsak användes. Anledningen till detta var att studien syftade till att undersöka svenska 

förhållanden. De övergrepp äldre utsätts för av vård- och omsorgspersonal och de övergrepp 

äldre utsätter varandra för på särskilda boenden inkluderades inte. Jag valde att titta både äldre 

mäns och äldre kvinnors utsatthet för övergrepp. Några av slutsatserna var att äldre kvinnor i 

högre utsträckning än män utsätts för övergrepp i nära relationer och att förövaren oftast är en 

man. Inom parrelationer var skillnaden mellan könens utsatthet för övergrepp marginell. 

Genusperspektiv saknas ofta när ämnet diskuteras. Ytterligare en slutsats som drogs var att 

avsaknad av forskning och statistik inom ämnet utgör ett stort problem.  
 

Nyckelord: Äldre. Övergrepp. Nära relationer. Våld. Våld mot äldre i nära relationer.

Keywords: Elderly. Abuse. Intimate relations. Violence. Domestic violence against elderly. 
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1. Inledning 

Fortlöpande under arbetet med denna studie har nya tankar väckts, men också en mängd 

frågor. Det har varit ett mycket utvecklande och intressant arbete. Jag hoppas att detta ska 

avspegla sig i texten och att du som läsare ska få med dig lite av det engagemang jag känt 

under arbetets gång. 

 Mitt intresse för ämnet väcktes då en kurator under min socionomutbildning, föreläste om 

bemötande och om arbete med äldre människor och deras anhöriga. Hon berättade att det är 

mycket vanligt att äldre människor utsätts för våld av närstående. Kuratorn poängterade därför 

vikten av att alltid ha skilda journaler för patient/klient och närstående. Anledningen till det är 

för att undvika att de kan läsa information i sin egen journal om varandra.  

 Övergrepp mot äldre i nära relationer är ett ämne som i låg utsträckning uppmärksammats 

och jag började fundera över hur detta kunde komma sig. Övergrepp förekommer i hög grad i 

relationer inom alla samhällsskikt och inom alla åldrar, så varför skulle det inte också gälla 

äldre?  

 Sverige hade 2009 nästan 1,7 miljoner människor från 65 år och uppåt. Av dessa var 

ungefär 754 000 män och cirka 937 000 kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2010, s.31). Om vi 

ponerar att resultatet från studien Ofrid? går att applicera på det totala antalet äldre i Sverige, 

innebär det att ungefär 98 000 av de äldre männen och cirka 150 000 av de äldre kvinnorna 

har utsatts för övergrepp efter att de fyllt 65 år. Hur många av dessa personer som i 

förekommande fall har blivit utsatta för övergrepp i nära relationer är mycket svårt att säga 

något om då ingen sådan statistik förs.  

 Min förhoppning är att väcka ditt intresse för ämnet genom denna uppsats.  

   

1.1. Problemformulering   

Övergrepp mot äldre personer i nära relationer är ett till stora delar ett dolt problem som det 

generellt inte pratas högt om (Brottsofferjourernas Riksförbund, Studieförbundet 

Vuxenskolan & Sveriges Pensionärsförbund, 2006, s.6-7). I hur hög grad övergrepp mot äldre 

i nära relationer förekommer går i dagsläget inte att få reda på. Brottsstatistiken delas inte in i 

ålderskategorier vad gäller övergrepp i nära relationer (Brottsförebyggande Rådet, 2010). Av 

omfångsstudien Ofrid? (Eriksson, 2001, s.81) framgår att 16 % av de äldre kvinnorna och 13 

% av de äldre männen i Sverige har utsatts för någon typ av övergrepp efter sin 65-årsdag. 

Hur stor del av övergreppen som återfinns inom nära relationer går inte att säga då det än inte 

finns någon undersökning som kan anses avspegla verklighetens Sverige för de äldre. 
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Juklestad (2006, s.2) menar att det inte finns någon anledning att tro att våld skulle upphöra 

för att en person har passerat 65 år. Dock försvinner detta våld ofta i statistiken. 

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur övergrepp mot äldre i nära relationer kan 

se ut, skillnader mellan könen och skillnader mellan yngre respektive äldre, samt att diskutera 

möjliga åtgärder inom området. 

 

1.2.1. Frågeställningar 

 Vad kännetecknar övergrepp mot äldre människor i nära relationer och hur ser 

skillnaden ut mellan könen respektive skillnaden mellan yngre och äldre människors 

utsatthet för övergrepp i nära relationer? 

 Vilka utvecklingsmöjligheter finns för att synliggöra fenomenet? 

 Vilka åtgärder kan vidtas för att hjälpa äldre som utsätts för övergrepp? 

 

1.3. Stipulativa definitioner av begrepp 

Ofta används begrepp utan att det närmare definieras vad författaren avser med begreppet. 

Detta medför att utrymme ges för fria tolkningar vilket kan leda till att en text kan få helt 

olika innebörd för olika personer som läser den.  

 För att underlätta för dig som läsare, undvika missförstånd och göra texten begriplig, följer 

nedan ett antal begrepp och hur jag i denna uppsats har valt att definiera dem.  

 

1.3.1. Äldre 

Med äldre avser jag människor från 65 år och uppåt.   

 Det går dock inte att bortse ifrån att det är problematiskt att tala om äldre som en homogen 

grupp.  

 Synen på ålder och åldrande har genom historien ständigt ändrats (Andersson, 2008, s.16).  

Tidigare har den funktionella åldern (hur man presterar fysiskt och mentalt) varit mest central. 

Det är först i modern tid den kronologiska åldern har blivit viktig som kategoriserande 

begrepp. Närvänen (2009, s.20) menar att ålder precis som kön, klass, etnicitet och andra 

sociala kategoriseringar är en sorteringsmekanism som identifierar kriterier för inneslutning 

och uteslutning –ett skapande av vi, dem, oss och de andra. Olika kategoriseringar används 

ofta för att dela in äldre i olika stadier av sitt åldrande (Andersson, 2009, s.210, 213). De delas 
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ofta in i den tredje och den fjärde åldern, där en tredje ålder åsyftar tiden efter att en 

människa slutat arbeta men i stort sett klarar sig själv och den fjärde åldern avser tiden då man 

är beroende av andra för att klara sig. Denna uppdelning är inte kronologisk, utan funktionell 

(Jönsson, 2009, s.14).  

 Jag är medveten om att stora skillnader finns mellan de som jag valt att definiera som 

äldre, detta är dock inte något som vidare kommer att problematiseras i någon större 

utsträckning i uppsatsen. Personer från 65 år och uppåt är en åldersgrupp som ofta utelämnas i 

undersökningar och studier. En utgångspunkt skulle ha kunnat vara att undersöka skillnader i 

utsatthet vad gäller äldre i den tredje respektive fjärde åldern. Detta skulle dock bli mycket 

problematisk då äldre i behov av mycket hjälp i många fall inte har fysisk eller psykisk 

möjlighet att personligen delta i en studie. Detta tordes även vara en av anledningarna till att 

studier av dessa äldre inte vanligen är förekommande.    

 

1.3.2. Nära relation 

Med nära relation menar jag: biologiska barn, styvbarn, barnbarn, barnbarns barn, föräldrar, 

styvföräldrar samt nuvarande eller tidigare partner. Till begreppet räknar jag även relationer 

som liknar dessa, men som rent biologisk eller juridisk vanligtvis inte inkluderas. 

 Det kan tyckas märkligt att även inkludera föräldrar när det gäller övergrepp mot personer 

som är pensionärer. Dock har jag valt att inkludera denna relation med anledning av att det 

finns äldre som fortfarande har en eller flera föräldrar i livet.  

 En definition av nära relation som skulle kunna räknas med, är den relation äldre har till 

sin vård- och omsorgspersonal. Valet att inte inkludera dessa relationer hänger samman med 

de avgränsningar jag nedan redovisar. 

1.3.3. Våld mot äldre  

För att definiera våld mot äldre har jag valt att använda mig av Torontodeklarationens 

definition från 2002. Det är också den definition av våld och övergrepp mot äldre som 

används internationellt. Nedan i svensk översättning: 

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.  

 Denna handling kan vara fysisk, psykologisk/känslomässig, finansiell eller helt enkelt återspegla avsiktlig 

 eller oavsiktlig försummelse (World Health Organization, 2002). 
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1.3.4. Utsatthet  

Med utsatthet syftar jag i denna uppsats på riskfaktorer och sociala förhållanden som ökar 

risken att utsättas för övergrepp. I Nationellt råd för kvinnofrid (2002, s.25) beskrivs 

nedanstående punkter som exempel på riskfaktorer: 

 Missbruk, psykiska problem eller kriminalitet bland anhöriga eller partner.  

 Fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos den äldre. 

 Svartsjuka som kan öka i hög ålder i kombination med ett sjukdomsrelaterat beroende. 

 Dålig kommunikation mellan den äldre och dennes anhöriga. 

 Ekonomiska problem. 

 Social isolering. 

 Stress och stor omsorgsbörda.  

Ovanstående är exempel på faktorer som kan öka risken att utsättas för övergrepp. Därmed 

inte sagt att alla som lever under snarlika förhållanden verkligen skulle vara utsatta, endast att 

de lever under sociala förhållanden som ökar risken att utsättas. Punkterna i studien avsåg 

riskfaktorer för äldre kvinnor. Dessa faktorer baserades i huvudsak på ålder och de förändrade 

livsvillkor åldrandet kan innebära för en människa. Jag har därför valt att anta att dessa 

faktorer även är giltiga för äldre män.    

1.3.5. Våld, misshandel och övergrepp 

I litteraturen används termerna våld, misshandel och övergrepp ofta synonymt, vilket kan 

bidra till viss förvirring över vad som verkligen avses. I denna studie kommer jag så långt 

som möjligt att använda mig av begreppet övergrepp som samlingsnamn för dessa termer. 

Definitionen övergrepp har jag valt för att det ska kunna täcka in även icke-fysiskt våld. Jag 

kan dock inte ändra informanternas utsagor eller citerade källor och därför kan även 

begreppen misshandel och våld förekomma i uppsatsen.  

 Det finns många olika former av övergrepp som faller inom begreppet. Några exempel på 

dessa är:  

 Fysiska övergrepp: handlingar riktade mot en människas kropp, med eller utan 

tillhygge eller vapen (Ekbrand, 2006, s.16-17). 

 

 Sexuella övergrepp: kränkningar av en människas integritet, inklusive alla grader av 

sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande och våldtäkt. 
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 Psykiska övergrepp: delas in i de två underkategorierna nedvärderande beteende och 

kontrollerande beteende. Nedvärderande beteende innebär att förringa och negativt värdera 

en människas handlingar och beteenden. Kontrollerande beteende inkluderar olika 

strategier för att öka en människas kontroll över en annan. Det kan handla om att förbjuda 

eller förhindra en annan människa från att utföra vissa handlingar, att kräva information 

om vart den våldsutsatta har varit, vad denne har gjort eller att försöka isolera den andre 

genom att motarbeta kontakter och relationer med andra människor.  

 

 Hot: handlar om alla varianter av aggressivt beteende som den utsatte uppfattar som 

tecken på risk för våld.  

 

 Trakasserier: inbegriper vitt skilda handlingar som telefon- och brevterror, spärra 

gemensamma bankkonton eller att göra falska inköp i den andres namn. Här kommer 

ekonomiskt våld in som ett undertema (a.a.). 

 

 Jag vill tillägga en viktig aspekt av övergrepp som kan förekomma mot äldre i nära 

relationer: övergrepp genom underlåtenhet att göra något som förväntas. Det kan 

exempelvis handla om anhörigvårdare som inte ger den äldre medicin, mat eller den 

omsorg som den äldre behöver, har rätt till och betalar för.   

 

1.3.6. Mörkertal  

När jag i denna uppsats talar om mörkertal avser jag skillnaden mellan den faktiska och den 

registrerade brottsligheten (Nationalencyklopedin, 2011a). 

1.4. Avgränsningar 

Då jag främst intresserat mig för svenska förhållanden har jag huvudsakligen valt att 

koncentrera mig på nationell litteratur. Eftersom området är relativt outforskat inom svensk 

forskning har det varit nödvändigt att inkludera viss internationell litteratur, denna litteratur är 

främst nordisk. Avsaknaden av svensk forskning är i sig relevant och intressant i min studie.  

 Jag har valt att inrikta mig på övergrepp i nära relationer mot både äldre män och äldre 

kvinnor. Det har jag gjort med anledningen av att jag tror att båda könen i stor utsträckning 
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utsätts för övergrepp inom nära relationer. Jag är dock medveten om att det finns en mängd 

olika sätt att utforska ämnet på.   

 Ett område jag har valt att inte fördjupa mig i är övergrepp mot äldre inom vård- och 

omsorg. Det vill säga övergrepp mot äldre som begås av vård- och omsorgspersonal eller 

övergrepp äldre utsätts för på särskilda boenden. Ingången i ämnet är intressant och relevant 

på många plan men då omfattningen av uppsatsen har sina begränsningar har jag valt att inte 

fördjupa mig i den formen av problematik.  

 Tidigt under uppsatsarbetet hade jag en tanke om att intervjua kuratorer på geriatriska 

sjukhus. Efter kontakt med en kurator på ett geriatriskt sjukhus i Stockholm förkastade jag 

den idén. Kuratorn svarade att hon inte trodde att de skulle kunna bidra med särskilt mycket 

då de endast träffar patienterna under kort tid och därför inte hinner se den formen av 

problematik.  

1.5. Bakgrund 

All empiri behöver en kontext att verka i, därför är det av vikt att vara medveten om hur 

utvecklingen inom området har sett ut. Nedan följer en kort historisk återblick åtföljd av en 

kort redovisning om nuläget. 

 

1.5.1. Historik 

Tornstam (2011, s.12-13, 16) menar att det var först på 1940-talet gerontologi aktualiserades 

genom att den amerikanska psykologorganisationen startade en särskild avdelning för studiet 

av åldrandet. Samma årtionde gavs det första numret av den gerontologiska tidskriften 

Journal of Gerontology ut. I Sverige fanns det på 1960-talet en grupp i Göteborg som 

systematiskt studerade äldres hälsa och välbefinnande. 1990 inrättades i Sverige tre nya 

professurer för att täcka det gerontologiska forskningsbehovet (a.a.). 

 Eriksson (2001, s.15) menar att frågor om kvinnors självbestämmande över sin kropp och 

sexualitet först under 1970-talet fanns med på den politiska dagordningen. Bilden av kvinnor 

och män samt manligt och kvinnligt, har genomgått betydande förändringar sedan dess. 

 Flera lagändringar av vikt återfinns under 1900-talet. Två av dessa är att våldtäkt inom 

äktenskapet från och med 1965 började betecknas som ett brott och 1982 föll misshandel i 

hemmet in under allmänt åtal (Brottsofferjourernas Riksförbund et al. 2006, s.11).  

 Andra viktiga händelser är FN:s generalförsamlings inrättande av konventionen ”Allmänna 

deklarationer angående mänskliga rättigheter” 1948. Konventionen innehåller grundprinciper 
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om varje människas rätt till lika behandling och lika rättigheter (Eriksson, 2001, s.16). 1991 

konkretiserades vad de mänskliga rättigheterna innebär för äldre män och kvinnor genom 

”Principer för äldre människor” som antogs av FN 1991 (s.17). När det gäller äldres rätt till 

värdighet utformas principerna enligt följande: Äldre personer ska kunna leva i värdighet och 

säkerhet och i frihet från utnyttjande och psykiskt eller psykiskt våld. Äldre personer ska 

behandlas rättvist oberoende av ålder, kön, ras eller etnisk bakgrund, funktionshinder eller 

annan status, och bli värderade oberoende av sin betalningsförmåga. Dessa principer var 

vägledande då regeringen 1998 utformade sin nationella handlingsplan för äldrepolitiken (a.a. 

s.18). 

    

1.5.2. Aktuellt läge 

1.5.2.1. Värn för äldre och funktionshindrade  

Kungsholmens stadsdelsförvaltning startade 2004, med Norges Vern for eldre som förlaga, en 

resursgrupp för äldrevärn (Representant från Värn för äldre, personlig kommunikation, 27 

april, 2011). Till Värn för äldre kan medborgare och yrkesverksamma vända sig för att få 

information och rådgivning i frågor som rör hot eller våld mot äldre och funktionshindrade 

(Stockholms Stad, 2008, s.25). Resursgruppen består av två biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen, en anhörigkonsulent, en socialsekreterare från enheten för vuxna med 

missbruk, en biståndshandläggare från sektionen för funktionshindrade samt av representanter 

från enheten från försörjningsstöd (a.a. s.26). Tanken bakom upplägget med olika 

representanter från skilda enheter är att övergrepp mot äldre ofta omgärdas av 

multiproblematik (Representant från Värn för äldre, personlig kommunikation, 27 april, 

2011).  

 

1.5.2.2. Nationell handlings- och åtgärdsplan  

14 mars, 2010 kom ett pressmeddelande från socialdepartementet där det framgick att 

regeringen hade givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell handlings- och 

åtgärdsplan för säkerhetsfrämjande arbete för personer från 65 års ålder (Regeringen, 2010). 

 Arbetet ska utföras i samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

Statens folkhälsoinstitut, Rikspolisstyrelsen, Boverket, Brottsförebyggande rådet och andra 

berörda myndigheter som till exempel Sveriges Kommuner och Landsting och 

pensionärsorganisationerna.  
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I pressmeddelandet nämns våld mot äldre män och kvinnor inom nära relationer som ett av 

områdena som ska uppmärksammas.  

 I uppdraget ingår att: 

 Lämna förslag på konkreta nationella mål. 

 Ge förslag på hur berörda aktörer kan omsätta befintlig kunskap om förebyggande 

och säkerhetsfrämjande åtgärder till praktisk handling. 

 Föreslå hur berörda aktörer kan sprida kunskap om kostnader och konsekvenser av 

olyckor som drabbar äldre. 

 Sprida goda exempel på förebyggande insatser, involvera regionala forsknings- och 

utvecklingsenheter och regionala samverkansorgan för att stödja användandet av 

befintlig kunskap om säkerhetsbefrämjande insatser. 

 Föreslå en modell för hur implementeringen av målen i handlingsplanen kan följas 

upp och utvärderas. 

 Lämna förslag till på vilket sätt det går att skapa incitament för samverkan mellan 

kommuner, primärvård, polis och ideell sektor i syfte att minska olycksfall bland 

äldre och minska kriminalitet mot äldre  

 Lämna förslag på hur information och utbildningsverksamhet på området kan 

utvecklas, samt hur statistik och indikatorer på området kan förbättras (a.a.). 

 

1.5.2.3. Utbildning 

Länsstyrelsen i Stockholms Län genomför under 2011 en utbildning för olika yrkesgrupper 

som möter äldre kvinnor inom sitt arbete. Utbildningen handlar om våld mot äldre kvinnor i 

nära relationer och genomförs i tre steg: Våga se, Våga fråga och Våga agera (Länsstyrelsen, 

2011). 

 Olika satsningar genomförs i olika län av olika Länsstyrelser, ovanstående är ett exempel 

på en satsning. 

 

2. Tidigare forskning 

Globalt sett finns det många studier inom forskningsområdet övergrepp mot äldre i nära 

relationer. Då jag, som ovan nämnt, inriktar mig på svenska förhållanden har jag fokuserat på 

svensk, och i viss grad nordisk forskning, inom området. Nedan följer ett sammanfattat urval: 
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2.1. Övergrepp mot äldre i hemmet: Ser vi toppen på ett isberg? 

1991 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att utreda och beskriva äldres situation i 

hemmet med särskilt fokus på äldre som utsätts för övergrepp (Socialstyrelsen, 1994). Enkäter 

skickades ut till och besvarades av distriktsköterskor, klinikchefer och avdelningschefer. 

Uppdraget resulterade i en rapport som redovisades för regeringen 1992. Denna rapport 

omarbetades i samråd med representanter från flera olika nordiska länder och resulterade i 

ovanstående forskningsrapport. Syftet var huvudsakligen att synliggöra förekomsten av 

övergrepp mot äldre i hemmet. 

 Studien visade att offren oftast är kvinnor med fysiska och/eller psykiska handikapp (s.24). 

Den vanligaste förövaren är en manlig familjemedlem. När det gäller övergrepp i 

parförhållanden var skillnaden mellan män och kvinnor marginell. Nästan hälften av 

rapporterade övergreppen var psykiska (a.a.).    

 

2.2. Övergrepp mot äldre -stängda dörrar och knutna nävar –om 

misshandel i hemmet 

I Norge publicerades 1992 en studie om övergrepp i hemmet. En svensk utgåva publicerades i 

Sverige 1993, sakgranskad av Britt-Inger Saveman. Studien utfördes vid Geriatriska kliniken 

på Ullevål sjukhus och finansierades av Sosialdepartementet och Universitetet i Oslo (Hydle 

& Johns, 1993, s.11). Studien redovisade inte någon ny statistik och det var inte heller det 

grundläggande syftet. Forskningsrapporten handlar främst om hur övergrepp mot äldre 

upplevs och kan förklaras.   

 

2.3. Slagen dam  

År 2001 publicerades en brottsofferundersökning på uppdrag av Regeringen utförd i 

samarbete mellan Brottsoffermyndigheter och Uppsala Universitet (Lundgren, Heimer, 

Kalliokoski & Westerstrand, 2001). Studien, som betitlades Slagen Dam, fick ett stort 

nationellt genomslag och debatterades flitigt inom svenska medier. Att studien var den första i 

sitt slag och den stora andel kvinnor som uppgav sig blivit utsatta för våld var två av 

aspekterna som gav upphov till den enorma uppmärksamhet som erfors efter publiceringen.  

 Undersökningen utfördes genom att ett urval av 10 000 kvinnor mellan 18 och 64 år 

tillfrågades om sina erfarenheter av våld. Några av slutsatserna som drogs var att 46 % (12 % 

under det senaste året) av kvinnorna utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag (s.8) och 56 

% hade trakasserats sexuellt. Sammanlagt hade 67 % av kvinnorna blivit utsatta för våld av en 
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man efter sin 15 årsdag och/eller trakasserats sexuellt (s.10). Våld mot kvinnor över 65 år 

nämns inte i studien. Däremot finns det en not där det framgår att Brottsoffermyndigheten 

genomför en särskild, men till omfattningen mindre, studie om våld mot äldre kvinnor (s.130). 

  

2.4. Ofrid? 

Studien som nämns i Slagen Dam fick namnet Ofrid? och publicerades samma år som Slagen 

Dam, alltså år 2001. Undersökningen initierades av Socialdepartementet som beviljade 

Brottsoffermyndigheten stimulansmedel för att genomföra en omfångsundersökning om äldre 

personers utsatthet för våld (Eriksson, 2001, s.5). Enkäter sändes ut till 1 502 personer (s.80) 

mellan 65 och 80 år i Umeå kommun. Svarsfrekvensen var 76 % varav 54 % var kvinnor och 

46 % män. 

 Studien visade bland annat att: 

 minst 16 % av kvinnorna och 13 % av männen hade blivit utsatta för våld i någon form 

efter sin 65-årsdag (s.81).  

 

 3,4 % av kvinnorna och 5,4 % av männen hade någon gång utsatts för hot eller 

trakasserier av en nuvarande eller tidigare partner (s.82).  

 

 1,5 % av kvinnorna och 1,6 % av männen hade blivit utsatta för hot eller trakasserier av 

eget barn eller av styvbarn.  

 

 0,3 % av kvinnorna, men ingen man, uppgav att de hade utsatts för sexuellt våld efter 

sin 65-årsdag. I nästan hälften av fallen (43 %) var förövaren en man som kvinnorna kände 

(s.83).  

 

 1,2 % av kvinnorna uppger att de före sin 65-årsdag utsatts för sexuellt våld och 

fortfarande känner sig rädda på grund av det.  

 

 1 % av kvinnorna och 1,6 % av männen hade blivit utsatta för ekonomiskt övergrepp 

efter sin 65-årsdag. Tre fjärdedelar av förövarna var personer utanför den närmaste kretsen 

kring den äldre. 
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 Sjukdom, funktionshinder och hög ålder är tillsammans med tillhörighet till det 

kvinnliga könet de högsta riskfaktorerna när det gäller risken att utsättas för våld. Hos män 

är egen alkoholberusning den högsta riskfaktorn (s.84). 

 

 Konsekvenser av våldsutsatthet är försämrad hälsa för både män och kvinnor, men i 

högre grad hos kvinnorna. Ökad användning av värk-, sömn- och antidepressiv medicin, 

syns hos dem som utsatts för våld, men kvinnorna utmärker sig även här genom en högre 

användning av sådana mediciner (a.a.). 

 

2.5. Perceptions of Elder Abuse in Sweden: Voices of Older Persons 

2005 publicerades ovanstående artikel i tidskriften Brief Treatment and Crisis Intervention.  

Artikeln är skriven av Christen Erlingsson, Britt-Inger Saveman och Agneta Berg och handlar 

om en undersökning utförd i Sverige där sex fokusgrupper med sammanlagt 37 individer från 

63 år och uppåt tillfrågades om sina tankar om övergrepp mot äldre.  

 Forskarna kom fram till att de äldres uppfattningar om övergrepp var samstämmiga: 

övergrepp mot äldre är oacceptabelt, våldet är osynligt, tabu att tala om och de äldre hade till 

största delen fått sina bilder av övergrepp mot äldre från media (s.217). 

 I undersökningen ingick frågor om sexuellt våld. Dessa frågor besvarades av de äldre med 

att de tyckte det var hemskt med pedofiler och sådana som utnyttjade barn. Det gick inte att 

prata om sexuellt våld mot äldre överhuvudtaget (s.220).     

 

2.6. Nationella trygghetsundersökningen 2010 

Brottsförebyggande Rådet (2011, s.17) fick 2005 i uppdrag av regeringen att i samarbete med 

andra berörda myndigheter inom rättsväsendet genomföra årliga och återkommande 

brottsoffer- och trygghetsundersökningar i Sverige. Ett urval bestående av drygt 14 100 

personer 16-79 år ingick i undersökningen (s.21). 

 Av undersökningen framgick att äldre främst är oroliga för brottsligheten i samhället och 

att de känner rädsla och oro vid utevistelser (s.52, 56) och därför undviker att gå ut. I åldrarna 

65-79 var den uppgivna utsattheten för misshandel så låg att den inte gick att redovisa (s.35), 

detsamma gällde sexualbrott (s.100). 1,6 % av både männen och kvinnorna uppgav att de 

under 2009 blivit utsatta för trakasserier, 4,5 % av männen och 4,3 % av kvinnorna att de 

utsatts för brott mot enskild person under 2009 (s.110).  
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2.7. Andra källor 

2.7.1. Han var väl inte alltid så snäll – våld mot äldre kvinnor 

Nationellt Råd för Kvinnofrid inrättades av regeringen 2000 (Nationellt Råd för Kvinnofrid, 

2002, s.1). Rådet har bland annat till uppgift att bekämpa våld mot kvinnor. 2002 gavs 

ovanstående titel ut av Rådet. Anledningen till detta var att våld mot äldre kvinnor under 

nämnd tidsperiod var ett särskilt prioriterat område (a.a.). 

 

2.7.2 Trygghet som saknas –om våld och övergrepp mot äldre 

Brottsofferjourernas Riksförbund, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges 

Pensionärsförbund gav 2006 gemensamt ut en bok om våld mot äldre. De menar att äldre som 

brottsoffer inte nämnvärt uppmärksammas och att anledningen till att denna bok tillkommit är 

för att synliggöra problemet och utveckla samarbetet mellan de tre organisationerna 

(Brottsofferjourernas Riksförbund et al. 2006, s.6-7). Boken riktar sig till alla som på något 

sätt kommer i kontakt med äldre brottsoffer. I boken redovisas vad som tidigare gjorts inom 

området och vad som i framtiden behöver utvecklas för att bättre kunna förstå och bemöta 

problemet.  

 

3. Metod 

3.1. Forskningsansats 

För att besvara mitt syfte med uppsatsen på bästa sätt har jag valt att utforska ämnet med hjälp 

av kvalitativ metod. Det kvalitativa materialet utgörs av litteratur bestående av tre 

forskningsrapporter och resultaten från tre intervjuer med sakkunniga inom ämnet.  

 Ansatsen är huvudsakligen induktiv, vilket bland annat innebär att studiens resultat 

förekommer teorin i själva utförandeprocessen (Bryman, 2011, s.28). Insamlingen av empirin 

föregås inte av en färdig hypotesformulering. Den induktiva ansatsen gjorde att det 

ursprungliga syftet under arbetet med studien kom att förändras i och med det material som 

studien genererade.  

   

3.2. Förförståelse 

Den kunskap jag har inom ämnet begränsas till den inblick jag har fått genom mitt arbete som 

servicehandläggare på ett Kontaktcenter och de år jag arbetat som vårdbiträde inom 

äldreomsorgen. Fenomenen är även något som har tagits upp på en föreläsning under min 

socionomutbildning på Ersta Sköndal Högskola.  
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3.3. Urval 

Nedan följer en kort redogörelse över hur jag gjort mina urval av informanter respektive 

litteratur.  

 

3.3.1. Urval av informanter 

För att få mer kunskap om våld mot äldre inom nära relationer har jag utforskat området 

genom att prata med yrkesverksamma och att göra sökningar på nätet för att ta reda på vilka 

som är aktiva inom ämnet och därmed skulle vara lämpliga att intervjua för att få empiriskt 

material till min studie. Till att börja med var det två personer som var mest intressanta, en 

person som arbetar inom Äldreförvaltningen i Stockholms Stad och en person som är expert 

på våld, främst mot kvinnor men som på senare tid har arbetat mycket med våld mot äldre i 

nära relationer. Jag fick sedan ett tips om en resursgrupp på Kungsholmen, Värn för äldre.  

 Jag frågade sammanlagt tre personer, varav samtliga var positivt inställda till att medverka 

i studien.  

 Mitt urval var målinriktat. Ett målinriktat urval innebär att utgångspunkten är en önskan 

om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011, s.434).  

 Samtliga informanter var kvinnor. 

 

3.3.2. Urval av litteratur 

Som komplement till intervjuerna valde jag ut tre vetenskapliga studier som också har 

beskrivit under tidigare forskning ovan. Resultatet från studiet av litteraturen presenteras 

tillsammans med resultatet av intervjuerna under resultat och analys av emiriskt material. De 

tre studier jag valde ut var: Övergrepp mot äldre i hemmet: Ser vi toppen på ett isberg? som 

gavs ut av Socialstyrelsen 1994, Övergrepp mot äldre: stängda dörrar och knutna nävar: om 

misshandel i hemmet av Hydle och Johns 1993 samt Erikssons Ofrid? från 2001. 

Utgångspunkterna när jag valde studier var främst att de skulle vara vetenskapliga och ha hög 

relevans för studiens ämne. Samtliga tre studier uppfyllde dessa urvalskriterier.  

 Jag var medveten om uppsatsens begränsningar vad gäller utrymme och tid för 

genomförande. Dessa begränsningar kan ha påverkat mitt val av litteratur genom att ett längre 

tidsspann hade gjort det möjligt att fördjupa mig ytterligare inom fältet, jag hade även kunnat 

finna annan relevant utländsk litteratur som hade passat mitt syfte. Dock valde jag, som ovan 

redovisat, att begränsa mig till svensk och nordisk litteratur då det var nationella förhållanden 

jag fokuserade på. Jag har ansträngt mig för att finna aktuell litteratur, men konstaterat att det 
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i Sverige på senare år inte lagts något större fokus på att utforska mitt uppsatsämne. Detta har 

lett till att flera av studierna är utförda på 1990-talet. Detta har dock inte inneburit några 

bekymmer vad gäller tillförlitligheten, eftersom de få aktuella studier som finns bekräftar 

bilden.  

 Ejvegård (2003, s.18) menar att felaktigheter av olika slag är vanliga vid användandet av 

sekundärkällor. Jag har därför ansträngt mig för att inte använda sekundärkällor utan gå direkt 

till primärkällan vad gäller den litteratur som ingår i studien. 

 För att finna relevant litteratur har jag gjort litteratursökningar i flera vetenskapliga 

databaser och sökt fakta med hjälp av sökmotorer. Jag har även sökt manuellt och med hjälp 

av bibliotekskataloger på flera olika bibliotek.  

 Till stor del har jag funnit den litteratur jag använt mig av i studien genom 

snöbollseffekten: Jag har läst ett verk och genom referenslistan fått uppslag till ny litteratur, 

genom det nya verket har jag fått ytterligare referenser, och så vidare. 

 Sökschema återfinns i Bilaga 3. 

 

3.4. Intervjuguide 

Från början utformade jag två olika intervjuguider med skilda frågor varav den första skulle 

användas under de två första intervjuerna, den andra var tänkt att användas i intervjun med 

representanten från resursgruppen Värn för äldre. När jag efter den första intervjun återigen 

granskade guiderna valde jag att använda mig av samma guide under samtliga tre 

intervjutillfällen. Anledning till detta var att jag upptäckte att frågorna var så pass snarlika att 

det inte fanns någon anledning att använda sig av två guider som skiljde sig så lite åt. 

 Intervjuguiden (Bilaga 2) inleddes med frågor om informantens yrkesliv och erfarenhet av 

området. Därefter följde de tre temana våld, statistik och framtid med tillhörande underfrågor 

inom respektive tema. Dessa teman formades efter att jag studerat litteratur inom område samt 

grundligt tänkt igenom hur jag på bästa sätt skulle ställa frågor som skulle besvara mitt syfte 

med studien.  

 Intervjuguiden låg till grund för tre semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att de till 

formen var delvis styrda och delvis öppna. Detta val gjorde jag för att ge informanterna 

möjlighet att reflektera öppet och för att intervjuerna inte ska bli alltför formaliserade. Det 

skulle finnas utrymme för informanterna att berätta sådant som jag inte i förväg tänkt på. 

Bryman (2011, s.415) menar att semistrukturerade intervjuer ger både informanten större 

frihet att prata fritt och intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor.  
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3.5. Intervjusituation 

Ejvegård (2003, s.50) menar att det är viktigt att vara väl förberedd inför en intervju. Jag såg 

därför till att alltid vara i god tid för intervjuerna och förbereda mig så noga jag kunde. Om 

jag hade varit stressad och nervös hade detta kunnat smitta av sig på informanterna och 

påverkat det slutgiltiga resultatet av intervjun.  

 Jag inledde själva intervjuerna med att slå på inspelningsutrustningen för att sedan läsa upp 

ett informationsblad (bilaga 1) där bland annat uppsatsen övergripande syfte och 

genomförande framgick. Jag efterfrågade i samma informationsblad samtycke till att 

medverka och samtycke till att samtalen spelades in. Samtliga informanter samtyckte till 

medverkan och att intervjuerna spelades in. 

 Under intervjuerna användes en Ipod och en mobiltelefon som inspelningsapparatur. 

Anledningen till att jag använde mig av två olika inspelningsapparater var för att förebygga 

att intervjun skulle behöva göras om ifall det inspelade materialet hade haft för dålig 

ljudkvalitet eller om inspelningen totalt misslyckats. 

 Jag använde mig av samma intervjuguide under samtliga intervjuer och frågorna ställdes så 

långt som möjligt i samma ordning. Dock besvarades vissa frågor innan de ställdes och 

medförde att frågorna inte fick samma ordningsföljd. Uppföljningsfrågor användes för att få 

informanterna att utveckla sina svar och resonemang. Frågan varför uteslöts avsiktligt då den 

uppmanar till en orsaksförklaring som ofta kan vara svår att presentera.  

 En intervjusituation kan i sig vara hämmande för den som ska intervjuas, att därtill spela in 

samtalet kan göra att informanterna uttalar sig mer försiktigt än de skulle ha gjort om 

intervjun inte spelats in (Ejvegård, 2003, s.50). För att underlätta för informanterna lät jag 

medvetet dem välja plats och tillfälle så långt det var möjligt. Detta medförde att en av 

intervjuerna genomfördes på ett arbetsrum, en på ett café och en hemma i mitt kök. Att 

kontexten har varit olika under intervjuerna kan i sig ha påverkat resultatet av dessa. Dock är 

min uppfattning att platsen för dessa informanter har varit av mindre vikt. Informanterna är 

professionella yrkesutövare och har medverkat i egenskap av sakkunniga och kan således inte 

anses befinna sig i en utsatt position då intervjuerna handlat om deras yrkeserfarenhet och inte 

privata upplevelser och erfarenheter.  

 Under intervjuerna gjorde jag mitt bästa för att förhålla mig neutral inför det informanterna 

berättade. Anledningen till detta var att jag inte ville påverka informanterna genom mina egna 

reaktioner. Dock nämnde jag under en intervju vad jag jobbade med, detta kan ha bidragit till 
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att informanten svarat annorlunda på frågorna än om jag hade förhållit mig helt neutral. Total 

neutralitet tror jag är mycket svårt att åstadkomma, men inte desto mindre eftersträvansvärd 

under intervjusituationer. Däremot menar jag inte att man som intervjuare ska förhålla sig 

kallsinnigt till intervjupersonen, ett ömsesidigt förtroende mellan intervjuare och 

intervjuperson är av vikt för en bra intervju. 

 

3.6. Transkribering 

Intervjuerna skrevs ned ordagrant. Dock utelämnades ljud som eh, hm, skratt, suckar eller 

liknande läten. Jag registrerade inte heller längre pauser eller dröjande svar. Anledningen till 

att det utelämnades var att syftet med intervjun inte var att analysera informanternas 

reaktioner inför frågorna.  

 

3.7. Bearbetning av material 

Det transkriberade materialet och resultatet från de tre studierna bearbetades genom att 

citaten/texten delades in under teman med intervjuguidens huvudfrågor som rubriker. Efter en 

andra genomgång utkristalliserades nya teman: övergrepp mot äldre, attityder till övergrepp, 

ett dolt fenomen och åtgärder. Då citaten/texten plockats ut och grupperats under de fyra 

temana, skrevs innehållet i dem i huvudsak (vissa citat behölls som illustrationer) ut i löpande 

text som utgjorde resultatet. Citaten som använts har varsamt redigerats från talspråk till 

skriftspråk. 

 De fyra temana kommer nedan att utgöra huvudrubrikerna i avsnittet resultat och analys.  

  

3.8. Dolda agendor 

Ett problem som kan uppkomma är att författare till litteratur eller informanter som intervjuas 

har dolda agendor. Det kan handla om rapporter som framtagits på intresseföreningars 

bekostnad eller att informanter har dolda politiska motiv till att medverka i en studie. För att 

motverka detta har den litteratur som ingår i studien granskats och intervjupersonernas 

information har analyserats för att så långt som möjligt undvika att information med dold 

agenda fått utrymme i uppsatsen. Jag har valt att inte ta med uttalande som kan kännetecknas 

som reklam för olika verksamheter, jag har också ställt mig kritisk till den litteratur jag läst 

och använt mig av under studiens gång. 
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3.9. Tillförlitlighet och äkthet som motsvarighet till validitet och reliabilitet 

Bryman (2011, s.351) menar att flera forskare anser att begreppen validitet och reliabilitet är 

svårapplicerade på kvalitativ forskning. Anledningen är att mätningen inte är det primära i 

kvalitativa studier. Det finns flera uppfattningar om hur kvaliteten istället bör mätas. Bryman 

(s.352-353) menar att ett av alternativen är att byta ut de sedvanliga begreppen validitet och 

reliabilitet mot äkthet och tillförlitlighet. De sistnämnda begreppen är de jag valt att använda 

mig av.  

 Tillförlitlighet bedöms utifrån de fyra delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och en möjlighet att styrka och konfirmera (s.354).  

 Äkthet behandlas utifrån kriterierna rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autencitet, katalytisk autencitet och taktisk autencitet (a.a. s.357).  

 

3.9.1. Tillförlitlighet 

Vad gäller trovärdigheten i min studie kan detta kopplas till hur den sociala verkligheten 

beskrivs och analyseras. Bryman (2011, s.354-355) menar att trovärdighet i resultaten skapas 

genom att forskningen utförs i enlighet med de regler som finns och att man rapporterar 

resultaten till de personer som är en del av studien. Ingen av informanterna som ingått i min 

studie har haft någon önskan om att bli konsulterade före uppsatsens publicering. De ville 

däremot gärna ha en kopia av studien när den var klar. Denna önskan kommer självfallet att 

uppfyllas. Studien har genomförts i enlighet med de regler som finns. Både metodlitteratur 

och Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har beaktats och haft en självklar del i 

uppsatsen.  

 Med överförbarhet menas hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö (Bryman, 

2011, s.355). Jag menar att de resultat studien har genererat i högsta grad är överförbar till 

andra miljöer. Detta hävdar jag då informanternas kunskaper inom ämnet inte är av 

åsiktskaraktär utan är expertkunskap som har tillägnats genom utbildning och praktisk 

yrkesverksamhet. De tre utvalda studierna är vetenskapliga och tillhör de största som 

genomförts inom området och får därigenom anses synnerligen applicerbara på verkligheten.     

 Pålitlighet handlar om kollegial granskning av uppsatsen och den process skrivandet 

innebär (Bryman, 2011, s.355). Det betyder att varje del av forskningsprocessen granskas av 

kollegor som bedömer kvaliteten på de procedurer som valts och hur de tillämpas. Under min 

forskningsprocess har jag fortlöpande erhållit både handledning av handledare och 
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kamrathandledning av studenter. Jag menar därför att processen och utförandet noga har 

granskats av kollegor. 

 Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om forskarens medvetenhet om hur färgning 

genom personliga erfarenheter och referensramar kan påverka de slutliga resultaten (Bryman, 

2011, s.255). Genom medvetenhet om att ingen människa är fri från föreställningar och 

uppfattningar om den verklighet som omger oss, har jag under skrivandet fortlöpande 

reflekterat över mina egna ståndpunkter i syfte att undvika att subjektiva bedömningar får 

utrymme i uppsatsen. 

   

3.9.2. Äkthet  

Inom kriteriet äkthet handlar en av punkterna om hur vida studien ger en tillräckligt rättvis 

bild av de olika uppfattningar och åsikter som finns bland deltagarna i studien (Bryman, 2011, 

s.357). I studien har olika perspektiv beaktats och analysen är mångfacetterad. Samtliga 

informanter och studier har fått utrymme i studien, inte för att passa in i min bild utan för att 

informationen har varit relevant. 

 Vad gäller ontologisk autenticitet, pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet och taktisk 

autencitet handlar dessa kriterier om hur vida informanterna fått en större förståelse för sin 

sociala situation, om deltagarna fått en bättre bild av hur andra personer upplever saker och 

ting, om studien bidragit till att deltagarna kan förändra sin situation och om undersökningen 

inneburit att deltagarna fått bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs (Bryman, 2011, 

s.357). Dessa fyra kriterier faller utanför ramarna för min studie då informanterna har deltagit 

med sitt expertkunnande och inte personliga upplevelser eller livsberättelser. Däremot tänker 

jag att berättande kan vara en källa till självkännedom och lärande. Genom att berätta för 

andra utvecklar berättaren en bättre förståelse av sig själv, sina åsikter och upplevelser av 

omvärlden. Det kan vara en utvecklande process även om den inte innebär några direkta 

förändringar för den egna livssituationen utan snarare yrkesmässigt.  

 

3.10. Forskningsetiska överväganden 

Min första tanke var att jag ville göra intervjuer med äldre personer som själva varit utsatta 

för våld i nära relationer. Dock insåg jag att det hade blivit allt för etiskt komplicerat att 

genomföra kvalitativa intervjuer med respondenter som själva varit utsatta för våld i nära 

relationer. För det första hade jag ingen idé om hur jag skulle få tag på respondenterna. För 

det andra reflekterade jag över hur intervjuerna skulle kunna påverka människornas liv. Jag 
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tänkte också på hur jag skulle kunna handskas med de eventuella reaktioner som skulle kunna 

uppstå. Jag valde därför att undersöka ämnet genom att göra en studie baserad på resultaten 

från tre intervjuer med sakkunniga informanter. 

 Det fanns en mängd olika etiska problem som skulle ha kunnat uppstå under studiens gång. 

Hur skulle jag till exempel hantera informationen om någon av informanterna bröt mot 

tystnadsplikten? Detta var ett scenario som uppstod under en av intervjuerna. När informanten 

kom underfund med detta efterfrågade informanten att jag i efterhand skulle skriva på en 

blankett gällande sekretess. Jag svarade då att jag inte kan lova sekretess, då hela syftet med 

intervjun var att empirin skulle ingå i min uppsats. Muntligen lovade jag att inte använda mig 

av den känsliga informationen i uppsatsen. Efteråt har jag tänkt en del vad som hade hänt om 

jag ändå hade valt att använda mig av den sekretessbelagda informationen? Jag tror att jag 

hade uppfattats som oseriös eftersom dessa uppgifter inte på något sätt var avgörande för min 

studie. Jag funderade även på om detta överhuvudtaget skulle omnämnas i studien då 

informanten skulle kunna känna sig utpekad då denne läser uppsatsen. Jag valde ändå att 

nämna det då det utgör ett viktigt etiskt problem inom forskning som rör människor. 

 Jag var både innan och under intervjutillfällena noga med att informera informanterna om 

det övergripande syftet med uppsatsen, att medverkan är frivillig, hur informationen kommer 

att användas och att be om samtycke till att medverka. Denna information erhöll 

informanterna från mig muntligen (Bilaga 1). Samtycke till inspelning av intervjuerna 

efterfrågades redan tidigt i kontakten och återigen under intervjutillfällena då samtycket även 

spelades in. Även godkännande till medverkan spelades in under intervjutillfället efter att 

informationsbladet hade lästs upp.  

 Samtliga informanter var positivt inställda till att ställa upp med sina egna namn i min 

studie. Dock valde jag under arbetets gång att avidentifiera informanterna. 

 Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor är inte tillämbar på 

studier som sker inom ramen för högskoleutbildning och har därför inte behövts tas hänsyn 

till. Detta framgår av lagrummets andra paragraf.  

 

3.10.1. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

Samhället och samhällets medlemmar förväntar sig att forskning bedrivs, inriktas på relevanta 

frågor och att forskningen håller hög kvalitet (Vetenskapsrådet, 2002, s.5). Detta brukar kallas 

för forskningskravet och innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas, fördjupas och att 

metoder förbättras. Människor har dock ett berättigat krav på att onödiga intrång i deras 
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privatliv inte får förekomma. Enskilda människor får inte heller utsättas för psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Vetenskapsrådet presenterar i publikationen 

Forskningsetiska principer inom human- samhällsvetenskaplig forskning (2002) fyra 

grundläggande individskyddskrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra krav bör beaktas inom all forskning 

som handlar om människor. Varken forskningskravet eller individskyddskravet bör ses som 

absoluta utan måste inom forskning vägas mot varandra. Värdet av kunskapen som genereras 

av en undersökning måste ställas mot de eventuella konsekvenser som forskningen kan få för 

enskilda individer eller grupper (a.a.).   

 Nedan redovisar jag kort vad de olika individskyddskraven innebär och hur jag har beaktat 

dessa i denna studie:  

 Informationskravet: forskaren ska informera de deltagare som ingår i studien om det 

övergripande syftet med denna och deltagarnas roll. Information ska också ges om att 

medverkan är frivillig och att de medverkande har rätt att avbryta sin medverkan. 

Information ska ges om allt som kan påverka de medverkandes villighet att ingå i studien 

(s.7).  

 Samtliga informanter fick innan de intervjuades information om studiens övergripande 

syfte. I ett tidigt skede, redan när den första kontakten togs informerade jag om vad jag 

hade tänkt göra. De informerades också om att deras medverkan var helt frivillig och att de 

hade rätt att avbryta den när de ville. 

 

 Samtyckeskravet: forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke om att medverka i 

studien. De som medverkar i en studie ska ha rätt att själva avgöra hur länge och på vilka 

villkor de ska delta i studien. Om en deltagare väljer att avbryta ska detta inte medföra 

några negativa konsekvenser. Deltagarna bör inte utsättas för påtryckningar vad gäller 

deras deltagande i studien, det bör inte heller föreligga något beroendeförhållande mellan 

forskare och deltagare (s.9-10).  

 Samtycke till att medverka i studien inhämtades vid den första kontakten. Jag frågade 

också om det gick bra att jag spelade in intervjuerna. Samtliga informanter samtyckte till 

detta. Samtycke till inspelning efterfrågades och gavs även vid intervjutillfällena. Ingen av 

deltagarna har uttryckt att de skulle vilja avbryta sin medverkan. Om detta ändå hade varit 

fallet hade jag fått försöka finna en ny informant alternativt överväga alternativet att 

använda mig av det material jag fått från övriga intervjuer. Det har inte funnits något 

beroendeförhållande mellan mig och personerna som intervjuats. 
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 Konfidentialitetskravet: Personal inom forskningsprojekt som handskas med uppgifter 

om enskilda individer som är av etiskt känslig karaktär, bör underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt gällande dessa uppgifter. Uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, 

lagras och avrapporteras på ett sätt som gör det omöjligt för utomstående att identifiera den 

eller de som informationen handlar om. Känslig information ska förvaras så att det inte är 

möjligt för andra än forskargruppen att komma åt materialet (s.12).  

Viss känslig information finns i flera av intervjuerna. Jag har därför undvikit att arbeta 

med materialet vid offentliga datorer och endast använt mig av två datorer som bara jag 

själv har tillgång till.  

Informanterna har samtliga varit positiva till att medverka i studien med sina egna 

namn. Min tanke med det är att personerna i och med sina namn och sin profession utgör 

en viktig aspekt av mitt arbete vad gäller trovärdigheten och tyngden bakom den 

information som framkommit under intervjuerna. Efter noga övervägande valde jag 

slutligen att avidentifiera informanterna då jag slutligen kom fram till att dessa personers 

identitet i sig inte var relevant för studien. Det primära var deras kunskap inom området.   

 

 Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om enskilda individer får inte användas för 

kommersiellt bruk eller annan icke-vetenskaplig forskning. Personuppgifter insamlade för 

forskningsändamål får inte användas i beslut eller åtgärder som direkt inverkar på den 

enskildes liv. Detta får endast göras efter medgivande från den enskilda individen (a.a., 

s.14).  

 Informanterna hade muntligen informerats att den information som genereras av 

intervjuerna inte kommer att användas i något annat syfte än just för denna uppsats.  

 

3.11. Teoretisk referensram 

För att förstå och analysera det material som denna studie har genererat behövs teoretiska 

perspektiv. Den teoretiska referensram jag kommer att använda mig av för att analysera 

resultatet baseras på socialkonstruktionism och ålderism. Bakgrunden till mina val av teorier 

grundar sig i en ambition att försöka förstå och förklara hur man kan se på problemet med 

äldre som utsätts för övergrepp i nära relationer. Socialkonstruktionismen används som 

övergripande teori för att öka förståelsen för och försöka förklara hur synen på och attityder 

till sociala förhållanden ständigt revideras och omkonstrueras. Genom att också använda mig 
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av ålderism vid analysen av resultatet har jag en förhoppning om att kunna visa hur äldre som 

grupp och som individer systematisk behandlas annorlunda än yngre med anledning av sin 

ålder samt hur detta kan förstås.                                                                                                

 De båda teorierna hänger ihop genom att de handlar om hur synsätt och bilder av sociala 

företeelser skapas och förändras i en samhällelig kontext. Föreställningar om äldre, ålder och 

åldrande konstrueras, tillhandahålls och används av olika aktörer (Jönsson, 2009, s.16). 

Föreställningarna förnyas och förändras också ständigt (Bäck-Wiklund, 2007, s.76). Det 

handlar bland annat om skapandet av stereotyper, stigman och fördomar. De båda teoretiska 

perspektiven kommer att utvecklas nedan.  

 

3.11.1. Socialkonstruktionism  

Socialkonstruktionism kallades tidigare socialkonstruktivism och är en ontologisk ståndpunkt 

där sociala företeelser och dess mening är något som sociala aktörer skapar (Bryman, 2011, 

s.37). Jönsson (2010, s.18) skriver att forskare med socialkonstruktionistisk inriktning länge 

har ägnat ett stort intresse åt ontologiska och epistemologiska frågor. Konstruktionismen har 

flera olika skepnader. Den förekommer som kritiskt perspektiv, teori om den sociala 

verkligheten, kunskapsteoretisk uppfattning om status och giltighet hos samhällsvetenskaplig 

respektive naturvetenskaplig kunskap samt som ontologiska ståndpunkter om verklighetens 

tillstånd (Nationalencyklopedin, 2011b). 

 Konstruktionismens rötter återfinns enligt Sohlberg och Sohlberg (2009, s.248-249) i 

socialpsykologisk tradition där en betydande del av de konstruktionistiska resonemangen 

fokuseras på sociala identiteter, varav en är könsidentitet. Många forskare med feministisk 

inriktning har studerat hur manlighet och kvinnlighet konstrueras och hur det sociala könet 

används som en genomgående princip för att organisera samhällen.  

 Konstruktionismen är historiskt sett influerad av fenomenologisk orienterad sociologi och 

Chicagoskolan (Nationalencyklopedin, 2011b). Begreppet social konstruktion introducerades 

i verket The Social Construktion, av Peter L. Berger och Thomas Luckmann. Verket beskrev 

konstruktionismen som en social teori med inriktning på att förklara hur människor formar 

och uppfattar sin egen verklighet.  

 Bäck-Wiklund (2007, s. 75-76) nämner Schutz som en av förgrundsgestalterna inom 

socialkonstruktionismen. Schutz inspirerades av bland andra Weber och Husserl och gjorde 

ett försök att utveckla Webers Verstehenmetod med hjälp av fenomenologiska begrepp. Han 
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fokuserade främst på en fördjupning av analysen av de meningskriterier som används för att 

tolka och skapa mening i omvärlden; den sociala konstruktionen av verkligheten.   

  Åskådningen innebär inte enbart att sociala företeelser skapas genom socialt samspel utan 

också att de hela tiden förändras och förnyas. Den sociala verkligheten utgörs av 

konstruktioner och forskares förståelse av densamma kan således inte betraktas som slutgiltig 

då den är under ständig revidering (a.a.). Jönsson (2010, s.17) menar att detta skapar ett 

intresse för hur mänsklig interaktion och den process som skapar våra föreställningar om hur 

saker och ting är. Språket är centralt, då det är genom detta vår verklighet formas. Däremot 

kan vi som enskilda människor inte skapa sociala konstruktioner (Sohlberg & Sohlberg, 2009, 

s.249). Vi kan ha privata uppfattningar, men detta gör det inte till en social konstruktion. Om 

så vore fallet skulle det innebära att vi alla kunde leva i vår egen utopi (a.a.).   

 Samhället och det sociala livet är i grund och botten en mänsklig konstruktion som bygger 

på det ”sunda förnuft” som människor har om olika förhållanden (Bäck-Wiklund, 2007, s.77-

80). Människans subjektiva bedömningar är avgörande för hur förståelsen av hur samhället 

konstrueras. Dock förnekas inte existensen av att samhället även existerar som ett objektivt 

fenomen utanför människornas betydelse och kunskap. Bäck-Wiklund menar att det finns tre 

grundläggande processer som dialektiskt skapar den sociala verklighetens natur: Samhället är 

en mänsklig produkt, en objektiv realitet och människan är en social produkt. Samtliga 

människor deltar enligt konstruktionismen i dessa tre processer och skapar tillsammans 

samhället som en subjektiv och objektiv realitet.  

 Typifieringar, det vill säga: tankescheman, mönster eller typer som hjälper oss att 

identifiera och känna igen vår omvärld, är centrala inom socialkonstruktionismen. Dessa 

typifieringar hjälper oss att se mönster i den omgivande verkligheten och underlättar således 

interaktion mellan människor. När mänskliga handlingar upprepas ter de sig inte längre som 

enskilda handlingar utan blir en del av ett mönster. Detta underlättar samspelet mellan 

individer genom att varje enskild situation eller handling inte behöver definieras (a.a.). 

  Jönsson (2010, s.22) menar att det vid genomförandet av en socialkonstruktionistisk 

analys är viktigt att vara tydlig, öppen och ärlig för att ge läsaren möjlighet att bedöma 

underlaget för de slutsatser som dras. Som forskare är det viktigt att presentera vem som 

formulerat de konstruktioner som i studien avses.  

 Sohlberg och Sohlberg (2009, s.248, 251) benämner frågorna vad, när och hur som 

centrala för att översiktigt förstå hur sociala konstruktioner kommer till. Vad är det som 

konstrueras, vem är det som gör det och hur går det till. En annan relevant fråga är med vilken 

avsikt konstruktionen skapas, är den en avspegling av verkligheten eller bara en tänkbar 
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förklaring? De menar också att inget befinner sig i ett kontextmässigt tomrum utan förhåller 

sig till det förflutna, med andra ord rekonstruktioner (a.a.).  

  

3.11.2. Ålderism 

Andersson (2008, s.5,7) menar att ålderism är den mest accepterade form av diskriminering 

som förekommer idag. Ålderism handlar inte enbart om äldre men det är den ålderskategori 

där problemet är som störst.   

 Omkring 1968 började den amerikanske psykiatrikern och gerontologen Robert Butler 

använda sig av det engelska begreppet ageism under föreläsningar och föredrag. Därefter 

använde sig journalisten Carl Bernstein sig av det i en artikel i Washington post. Först 1969 

skrev Butler själv om ageism. Det svenska begreppet Ålderism härstammar från detta 

engelska begrepp och började användas i Sverige 1997 (a.a.).  

 Andersson (2008, s.46, 50-51, 54-55) beskriver stereotyper, stigma och fördomar som 

centrala begrepp som kan anses snarlika men skiljer sig åt på flera punkter. Andersson menar 

att stereotypisering handlar om ett felaktigt kategoriserande med utgångspunkt från att en 

grupp är homogen. Fördomar är snarare en orättvis etikettering som bygger på oriktiga 

uppgifter för att kunna uttrycka förakt för en grupp. Stigmatisering däremot, handlar om att 

tillskriva en grupp negativa egenskaper mot bakgrund av ett bestämt kännetecken.  

 Äldrestereotyper utgörs av en blandning av medvetna och omedvetna intryck från det 

omgivande samhället. Det kan handla om positiva såväl som negativa bilder av äldre och 

åldrande, dock ligger tyngdpunkten på de negativa aspekterna. Ålderism existerar inte endast 

ur ett utifrånperspektiv, utan kan även skönjas inifrån, det vill säga hur äldre ser på sig själva 

och sitt åldrande (a.a.). 

 Tornstam (2011, s.106-108) menar att ett samhälle som premierar produktivitet och 

självständighet, skapar negativa föreställningar om äldre som improduktiva och 

osjälvständiga. Dessa negativa attityder kan även påverka äldre självuppfattning generellt.  

 Ålderismer och attityder till äldre kan delas in i tre olika komponenter: Kunskapsmomentet 

som handlar om vilka föreställningar/vanföreställningar man har om något. Den andra 

komponenten är en känsloaspekt som handlar om positiva eller negativa känslor, för eller 

emot. Den tredje är en handlingskomponent som innebär att attityden till något medför en viss 

benägenhet att handla på ett visst sätt när man konfronteras med attitydobjektet (äldre i detta 

fall).  
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Myter, som innebär att vi tror oss veta något om äldre, är livskraftiga och är en bidragande 

orsak till ålderism. Myter är nödvändiga genom att de fyller en funktion. Att systematisera 

och kategorisera den omgivande verkligheten är en nödvändighet, det hjälper oss att förstå 

sociala sammanhang. Därför menar Tornstam att det är rationellt med kategoriseringar.  

 Tornstam talar om två olika typer av stereotyper, de som är förankrade i verkligheten, utan 

att för den skull göra sig gällande för en hel grupp, och de stereotyper som saknar underlag 

(a.a.).  

 

4. Resultat och analys av empiriskt material 

I detta avsnitt kommer jag att kombinera resultat och analys. Upplägget har jag valt för att ge 

en klar bild av materialet. Fördelen med det här tillvägagångssättet är att antalet upprepningar 

blir färre och plats lämnas för en mer utförlig analys och presentation av material. En nackdel 

med detta tillvägagångssätt är att det av läsaren kan uppfattas som rörigt. Jag har därför 

ansträngt mig för att göra detta avsnitt så strukturerat som möjligt med hjälp av tydlighet och 

många rubriker.  

 Övergrepp mot äldre i nära relationer kommer att diskuteras ur olika aspekter. Kapitlet 

delas in i fyra huvudsakliga delar. Huvudrubrikerna är: Övergrepp mot äldre, Attityder till 

övergrepp, Ett dolt fenomen och Åtgärder.   

 I analysen använder jag mig av ovan nämnda teorier; socialkonstruktionism och ålderism.  

 Informanterna benämns med fingerade namn. Personen från Äldreförvaltningen kommer 

att kallas Edla. Experten på övergrepp i nära relationer kallas Kristina och representanten från 

resursgruppen Värn för äldre benämns som Veronica.  

 

4.1. Övergrepp mot äldre 

Edla menar att det är svårt att generellt uttala sig om hur övergreppen ser ut då det inte är 

något som pratas om. Dock berättar både hon och de andra informanterna om hur de tror att 

våld mot äldre kan se ut, utifrån sina egna yrkeserfarenheter. 

 Informanterna berättar om olika sorters övergrepp som äldre utsätts för i nära relationer 

och är överens om att det kan se mycket olika ut. Samtliga olika typer av övergrepp som 

nämns tidigare i studien återfinns i informanternas berättelser: fysiska-, psykiska- och 

sexuella övergrepp samt ekonomiskt utnyttjande, försummelse och trakasserier/hot.  
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4.1.1. Vanligaste typerna av övergrepp 

Informanterna säger att övergrepp mot kvinnor med en manlig förövare är den vanligaste 

formen. De tror också att ekonomiska övergrepp är den oftast förekommande typen av 

övergrepp mot äldre i nära relationer. Ett återkommande tema under intervjuerna var också 

missbrukande söner som förövare, detta är något som även omnämns i Socialstyrelsens 

rapport (1994, s.25). Sohlberg och Sohlberg (2009, s.248, 251) menar att 

socialkontruktionism även kan ses som ett sätt att förstå hur manlighet och kvinnlighet 

konstrueras socialt och används som en genomgående princip för att organisera samhället. 

Männens överrepresentation som förövare kan ha att göra med invanda könsroller där mannen 

kan ses som den starka maktfullkomliga parten. Sociala konstruktioner utgår aldrig från ett 

vakuum utan förhåller sig alltid till processer i det förflutna. Eftersom företeelser och 

förståelsen av dem skapas i en samhällelig och historisk kontext har det förflutna och 

samhällsläget i stort, påverkan på våra handlingar och hur vi ser på det som sker. Patriarkala 

maktförhållande hänger ihop med Sveriges historia och leder till att kvinnor systematiskt 

underordnas männen. Kvinnor anses vara mindre värda än män och detta kan vara en av 

anledningarna till övergreppen. En konsekvens av maktförhållandena i samhället är att 

kvinnor inte i samma utsträckning som män uppmärksammas och tas på allvar, vilket leder till 

att övergreppen kan fortgå år efter år.  

 Att män är överrepresenterade som förövare och kvinnor som offer är något som bekräftas 

av litteraturen som ingår i studien (Socialstyrelsen, 1994, s.9; Hydle & Johns, 1993, s.65; 

Eriksson, 2001, s.108). Däremot menar Socialstyrelsen (1994, s.24) och Eriksson (2001, s.82-

83) att det inom parrelationer är nästan lika många äldre kvinnor som äldre män som utsätts 

för övergrepp av sin partner. En möjlig förklaring till detta kan vara att kvinnor till större del 

använder sig av psykiska maktmedel för att kontrollera mannen. Detta resultat är intressant 

och får till stor del anses bero på den vida definitionen av vad ett övergrepp är.   

  

4.1.2. Psykiska och fysiska övergrepp 

Informanterna säger att psykiska övergrepp ofta är det första tecknet på övergrepp och 

Kristina säger att många, särskilt vård- och omsorgspersonal, inte uppfattar detta som 

övergrepp.   

 Hydle och Johns (1994, s.55) menar att det inte är naturligt för våldsoffer att skilja på 

psykiskt och fysisk skada eller smärta. Övergrepp, vilken form de än har, leder till en 

kränkning av hela människan. Det är förödmjukelsen och kränkningen som skiljer övergrepp 

från olyckor, inte skadan.  
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Eriksson (2001, s.99) menar att det är vanligare att män utsätts för psykiska övergrepp än att 

kvinnor utsätts för det. Eriksson menar att en förklaring till detta kan vara att kvinnan, i och 

med sin underordnade position, använder sig av mer indirekta maktmetoder.  

  Flera av informanterna berättar om övergrepp mot personer med demenssjukdom eller 

demenssjuka som utsätter närstående för övergrepp. Edla säger att det för närstående kan vara 

svårt att förstå att de förändringar som sjukdomen kan innebära och att skiftningar i den äldres 

personlighet beror på förändringar som sker i hjärnan. Kristina säger att övergrepp ofta 

ursäktas med att förövaren är sjuk. Edla säger också att det kan vara svårt för utomstående att 

förstå när någon utsätts av våld från en person som är handikappad:  

  

Det kan räcka med att en man sitter i rullstol och så säger hustrun ”han slår mig”. Och då säger barnen, men 

han kan ju, det fattar du väl, han kan ju inte slåss, han sitter ju där”. Men man kan göra ganska mycket. Även 

om man sitter i en rullstol. 

 

Detta är enligt informanterna ett vanligt förekommande förhållningssätt. Ovanstående 

situation kan förstås genom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv: En person som själv är 

utsatt förväntas inte kunna utsätta andra för övergrepp, det faller utanför de förväntade 

ramarna genom att en sårbar person inte ses som förövare utan själv ses som ett offer för sitt 

handikapp. Misstro från omgivningen bidrar till skuld- och skamkänslor över att bli utsatt och 

leder till att brottsoffret kanske drar sig för att tala om övergreppen.  

  

4.1.3. Sexuella övergrepp 

Eriksson (2001, s.83) menar att mörkertalet, när det gäller sexuella övergrepp, troligtvis är 

stort. Äldre kvinnor utsätts i högre utsträckning för sexuella övergrepp än äldre män. 

Kvinnorna i studien uppgav att förövaren hade varit en man som tillhörde den närmaste 

familjekretsen. Övergreppen hade skett i hemmet.   

 Även informanterna talar om sexuella övergrepp mot äldre i nära relationer. Kristina 

berättar följande om vårdpersonal som väljer att blunda för sexuella övergrepp som äldre 

utsätts för i hemmet: 

 

/…/ det kan handla om en kvinna, där personalen kommer på morgonen och man kan se att hennes trosor är 

neddragna och det kan finns sperma kvar eller det kan vara blåmärken på insidan av låren. Massa tecken på 

sexuellt våld. Men till och med då blir det så svårt att ta in, fast man ser det, så blir det så svårt att ta in att det 

händer. Så att man nästan hellre väljer att blunda för det. 
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Jag menar att välja att inte se eller att inte agera också är en handling. Att omsorgspersonal 

inte reagerar på övergrepp kan ha många olika orsaker. Det kan handla om att de inte vet hur 

de ska hantera det, de har inte kunskap om våld, de väljer att inte se eller de vågar inte fråga. 

Det kan också bero på att det är så främmande att en äldre kvinna skulle kunna utsättas för 

sexuella övergrepp att det inte är rimligt att tänka sig att det man ser är på riktigt. Ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv kan detta förklaras som ett behov att socialt konstruera 

den äldre och dennes egenskaper på ett sätt som passar in i den aktuella kontexten (Sohlberg 

& Sohlberg, 2009, s.252).   

 Att inte välja att se övergreppen kan också ses med utgångspunkt i ålderism; äldres 

utsatthet uppmärksammas inte på samma sätt som yngre personers. Det kan hänga ihop med 

fördomar eller stereotypisering, det vill säga att äldre är utsatta och sårbara och således inte 

kan utsättas för övergrepp. Det är inte verkligt på samma sätt som när yngre utsätts. Äldre ses 

i stor utsträckning som asexuella. 

 Informanterna berättar att det oftast är kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp i nära 

relationer. Nämnda faktum hänger ihop med den patriarkala samhällsordningen. Som nämnt 

ovan kriminaliserades våldtäkt inom äktenskapet först 1965, innan dess antogs det att en 

kvinna inte kunde bli våldtagen av en man hon var gift med. Hon hade ju frivilligt ingått 

äktenskap med sin man. Då kvinnan frivilligt ingått äktenskap med mannen har hon i och 

giftermålet godtagit mannens rätt till hennes kropp. Jag menar därför att sexuella övergrepp 

mot äldre delvis kan kopplas till den samhällskontext de äldre har levt i, där jämställdhet 

mellan män och kvinnor knappt existerade. Detta kan också vara en av orsakerna till att dessa 

övergrepp anmäls i mycket låg utsträckning.  

 

4.1.4. Beroendeförhållande  

Informanterna talar alla om den beroendeställning äldre har i förhållande till sina förövare. 

Informanterna tror att beroende leder till att det blir än svårare att anmäla eller att bryta upp.  

 Kristina beskriver en förövare som kan ha olika skepnader. Hon säger att det kan handla 

om vuxna barn, barnbarn, andra släktingar eller en granne som de äldre står i 

beroendeställning till på något sätt.  

 Hydle och Johns (1993, s.27) beskriver att det har visat sig att den som begår övergrepp 

ofta är den som är mer beroende av offret än det omvända. Dessa förhållanden föreligger i 

synnerhet när det rör vuxna barn som begår övergrepp mot sina föräldrar.  

 Min tolkning är att beroendeförhållande är en av de viktigaste anledningarna till att det är 

svårt att ta sig ur destruktiva relationer eller anmäla brott. Det kan handla om en långt gången 
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process där övergreppen har normaliserats och/eller känslor av skuld och skam över att bli 

utsatt av en närstående.  

 Det är intressant att informanterna endast talar om det beroende den äldre har till 

förövaren. Hydle och Johns menar att omvända förhållanden är vanligast förekommande. 

Även informanterna har i viss mening inordnats i det ålderistiska tänkandet, att äldre är de 

som i högst grad är beroende av sin omgivning och inte det motsatta. Tornstam (2011, s.108) 

menar att vi har ett behov av stereotypiseringar som skapar bestämda bilder av äldre och 

åldrandet. Att systematisera och kategorisera vår omgivning är en nödvändighet. Att även 

informanterna har bestämda föreställningar om offers och förövares beroende av varandra är 

ett tecken på hur stereotypiseringar uppfattas som verklighet, äldre är beroende. En annan 

förklaring till att vi ofta ser äldre som beroende kan hänga ihop med det som Andersson 

(2008, s.123-124) benämner som förakt för svaghet. Grundläggande värdemönster i samhället 

bestämmer vårt sätt att uppfatta äldre och oss själva. Han menar dock att de negativa 

känslomässiga attityderna till äldre inte handlar om ålder utan snarare om bilden av den gamle 

som improduktiv, sjuk och beroende (a.a.).   

 Här ska tilläggas att ingen av informanterna vidhöll att dessa förhållanden var de enda 

möjliga.   

  

4.1.5. Övergreppens konsekvenser  

För våldsoffret kan övergreppen få många olika konsekvenser. Jag bad informanterna 

reflektera över vad övergrepp kunde leda till för den äldre och dennes liv. 

 Kristina menar att övergrepp får enormt stora konsekvenser i en människas liv, både när 

det gäller psykisk och fysisk hälsa. Hon säger att studier visar på en ökande förskrivning av 

antidepressiva och lugnande mediciner till äldre, hon berättar också att äldre har mer fysiska 

smärtsymtom. Detta stämmer överens med vad studien Ofrid? visade. Dock var det främst 

kvinnor som utmärkte sig på denna punkt (Eriksson, 2001, s.84, 89-90). Besvär som värk, 

trötthet, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller kraftlöshet är vanligt förekommande bland äldre 

som utsatts för övergrepp (a.a.). Kristina berättar att övergrepp påverkar en människa på 

många sätt, både kortsiktigt och långsiktigt. Hon säger att det inte ens är greppbart, hur 

mycket konsekvenser våld får för en människa. Andersson (2008, s.83-85) menar att äldre 

människor med depression i högre utsträckning än yngre behandlas med psykofarmaka och 

sällan får psykoterapi. Anledningen till detta beskrivs genom att äldre inte tros svara på 

psykoterapeutisk behandling, bland annat på grund av äldres brist på självreflektion. 

Andersson beskriver också hur äldre patienter befinner sig i underläge gentemot yngre 
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människor eftersom vissa behandlingar har en bestämd åldersgräns och att många mediciner 

inte är utprövade på äldre människor (a.a.).   

 Eriksson (2001, s.83) menar att kvinnor på grund av tidigare traumatisering lider av en 

bestående rädsla som är mycket större än andelen män när de gäller de flesta former av 

övergrepp. Kristina säger att exempelvis situationer kring intimhygien för kvinnor blir 

känsligare på grund av tidigare traumatisering, vilket är kopplat till det biologiska könet. Hon 

menar att ens kropp och sexualitet inte har fått finnas på samma villkor som mäns sexualitet 

och kropp.  

 Veronica menar att övergrepp bidrar till en mycket stor osäkerhet hos den äldre, för hur 

livet ska bli och vad som ska hända. Hon beskriver det som en rädsla, och en stor sorg, främst 

att bli utsatt av en nära, då äldre generellt är mer beroende av sina närstående jämfört med 

yngre. 

 En annan konsekvens kan vara att närstående bli medberoende. Edla berättar att en åtgärd 

från närståendes sida ibland är att separera offer och förövare genom att låta någon av dem 

flytta hem till den närstående. Detta är enligt Edla ofta en dålig lösning då det ofta existerar 

mer långtgående problem inom familjen.  

 Edla berättat att när det gäller dementa kan en konsekvens vara att den sjuke negligeras 

och inte blir bekräftad i sina känslor. Hon säger att det även kan handla om att den äldre 

genom försummelse inte får mat eller omsorg.  

 Övergrepp genom försummelse kan få mycket svåra konsekvenser. Edla säger rent krasst 

att denna typ av övergrepp kan leda till att den äldre dör. Att inte få mat eller sitt insulin om 

man till exempel har diabetes är förenat med livsfara. 

 Skuld och skam är en annan konsekvens av övergreppen och ett kitt som Edla säger kan 

hålla ihop de mest destruktiva relationer. Till exempel säger Edla att en mor kan tänka att det 

är hennes fel att sonen är kriminell och behandlar henne illa, hon har brustit i sin roll som 

mor. Även Johns och Hydle (1993, s.63) menar att många äldre känner att det är deras fel om 

barnen har problem.  

 Det är rimligt att tänka sig att en man inte skulle få samma sort skuld eller skamkänslor 

över att ha misslyckats med sitt uppdrag som förälder. Detta är i och för sig inte märkligt i de 

fall fadern inte fungerat som en förälder i hemmet utan som familjeförsörjare. Hur mannens 

känslor av skuld och skam ser ut kan jag inte uttala mig om då detta inte har talats om under 

intervjuerna och inte heller omnämns i litteraturen. Detta är i sig ett intressant resultat som 

pekar på att äldre mäns känslor vad gäller övergrepp i nära relationer inte är något som 

generellt tas hänsyn till.   
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4.1.6. Orsaker  

Informanterna reflekterar kring tänkbara förklaringsmodeller till övergrepp mot äldre i nära 

relationer. Övergrepp kan som tidigare nämnts se mycket olika ut. De olika formerna av 

övergrepp som diskuteras i denna uppsats är: fysiska-, psykiska-, ekonomiska och sexuella 

övergrepp, övergrepp genom försummelse samt hot/trakasserier. Nedan uppvisar 

informanterna flera tänkbara förklaringar till övergreppen.  

 Edla berättar att hon tror att huvudfokus när det gäller övergrepp mot äldre människor, 

oavsett kön, är att övergrepp beror på att det funnits någon form av dysfunktion i 

familjesystemet sedan tidigare. Hon berättar att forskning har visat att funktionshindrade på 

grund av sitt funktionshinder löper större risk att utsättas för övergrepp i nära relationer 

(Brottsförebyggande rådet, 2007. Våld mot personer med funktionshinder. Min anmärkning). 

Hon menar också att det kan handla om att förövaren själv blivit utsatt för övergrepp tidigare i 

livet. Detta menar jag kan ses som ett försvar av de manliga förövare som är vanligast 

förekommande, att förneka maktförhållanden genom att peka på något i förövarens bakgrund 

som orsak till övergreppen. Edla menar dock att det inte är en heltäckande förklaringsmodell. 

Socialstyrelsen (1994, s.25) menar att den vanligaste orsaken till övergrepp är att förövaren 

har något att vinna på det. En vanligt förekommande orsak var att en manlig anhörig behövde 

pengar för att finansiera sitt missbruk. Eriksson (2001, s.52-53) anför att det finns många 

olika förklaringsmodeller till övergrepp mot äldre i nära relationer. Här nämns bland annat 

familjefaktorer, samhällsfaktorer på lokal nivå samt kultur- och samhällsfaktorer på 

övergripande nivå. Dock saknar dessa faktorer makt- och könsperspektiv.  

 Edla säger att det ofta kan vara en svår situation för den som vårdar en närstående. Hon 

berättar vidare att anhöriga kan hantera en hel del psykisk stress och påfrestningar, särskilt om 

det finns ett välfungerande socialt nätverk. Men risken är att påfrestningarna blir för stora för 

den närstående, säger Edla. 

 Kristina menar att kvinnor i större utsträckning utsätts för övergrepp i hemmet och att de 

äldre är mer bundna till sina hem. Hon säger också att det finns strukturella faktorer som att 

kvinnor generellt ofta är mer ekonomiskt beroende av män då män ofta har en bättre ekonomi 

genom att män genomgående har bättre inkomst.  

 Kristina säger att det också handlar om maktrelationer, mäns makt över kvinnor. Männen 

”får en kick” av att ha makt över någon. Detta är något som hon tror gäller ”generellt och inte 

bara när det gäller våld mot äldre i nära relationer”. Kristinas förhållningssätt stämmer väl 

överens med Erikssons (2001, s.57-58) tankar om frågan. Eriksson menar att få studier 
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problematiserar det faktum att det bland äldre är fler kvinnor än män som utsätts för våld eller 

övergrepp. Han pekar därav på det faktum att forskningsbaserad kunskap ofta saknar 

genusperspektiv i sina analyser av våldet (a.a.).  

 Att orsakerna kan se mycket olika ut står klart då äldre som grupp inte kan anses vara 

homogen på något sätt. Därför kan orsakerna till att en äldre person utsätts för övergrepp i 

nära relationer vara lika många som antalet utsatta.  

 Den sociala verkligheten innehåller ett starkt inslag av könsmässiga konstruktioner 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009, s.248, 253). Redan som små lär sig barn normer för manligt och 

kvinnligt genom socialisationsprocesser. Patriarkala strukturer återskapas genom denna 

process och leder till att bilden av det typiskt manliga och det typiskt kvinnliga ständigt 

reproduceras. Det kan vara en av förklaringarna till att äldre kvinnor oftare än äldre män 

utsätts för fysiska övergrepp; mannen är den starke, den som bestämmer.  

 

4.1.7. Skillnader i utsatthet mellan yngre och äldre 

När jag ställde frågan om informanterna trodde att övergrepp mot äldre i nära relationer skilde 

sig från övergrepp mot yngre i nära relationer fick jag flera olika svar, dock var de överens 

om att det finns skillnader vad gäller övergrepp som äldre utsätts för jämfört med yngre 

 Veronica berättar att det som skiljer övergrepp mot äldre från övergrepp mot yngre är att 

det i större utsträckning handlar om olika sorters beroendeförhållanden. Hon säger att partner 

som begår övergrepp kanske är den enda relationen den utsatte äldre har och att man ofta är 

väldigt beroende av varandra.  

 Kristina säger att om man tittar generellt på våldsutsatthet skiljer sig den mellan män och 

kvinnor. Hon berättar att män utsätts mer utomhus vid engångstillfällen av okänd förövare 

medan kvinnor i högre utsträckning utsätts för våld inom hemmets väggar av någon de har en 

nära relation till. På så sätt menar hon att äldre mäns och kvinnors utsatthet liknar varandra 

mer. Hon säger också att äldre framförallt utsätts ”i det nära”, av någon den äldre känner och 

har en beroendeställning till. Skillnaden är också att det handlar om en upprepad 

våldsutsatthet när det gäller äldre, säger hon. 

 Kristina menar att kvinnors våldsutsatthet kan handla om att hon är just kvinna. Det blir en 

del av ”mäns våld mot kvinnor-begreppet”. Hon menar att äldres våldsutsatthet inte är könad 

på samma vis som hos yngre. Hon menar också att det finns våld som äldre drabbas av just för 

att de är äldre. Det kan exempelvis handla om utmattade anhörigvårdare. 
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Eriksson (2001, s.127) visar att risken att som äldre kvinna utsättas för övergrepp ökar 

parallellt med stigande ålder, dock visar studien inget sådant samband när det gäller äldre 

män.  

 Hydle och Johns (1993, s.27) menar att det är olyckligt att skilja ut äldre som offer för en 

särskild form av familjevåld. Flera generationer är ofta inblandade och missförhållanden kan 

på olika sätt ha förekommit under stora delar av den äldres liv. Hydle och Johns frågar sig 

också om kvinnomisshandel övergår till att bli äldremisshandel i och med att 65-årsdagen 

passeras. Författarna menar också att äldres skador ofta förklaras med fallolyckor och andra 

skador i hemmet. Det tas för givet att äldre lätt ådrar sig frakturer, blåmärken och andra 

skador. Äldre löper också risk att behandlas som inkompetenta och omyndiga. De beskriver 

hur en äldre människa i och med sin pensionering per definition närmast blir vårdbehövande 

och beroende (a.a.).  

 Utsattheten ökar i och med att äldre inte ses som ett typiskt brottsoffer för övergrepp i nära 

relationer. Andersson (2008, s.47) menar att det inte bara finns en äldrestereotyp utan ett 

flertal. Äldre kan ses som snälla, hjälpsamma, ensamma eller visa. En etablerad äldrestereotyp 

behöver inte nödvändigtvis modifieras när mottsatta drag uppvisas av någon. Det kan 

tvärtemot ses som undantaget som bekräftar regeln. Äldre som utsätts för övergrepp passar 

inte in i någon färdig stereotypmall och faller då utanför ramarna för vad som anses vara 

vanligt för en äldre person. Det kan också innebära att det inte heller blir tydligt för de äldre 

själva att de är utsatta (a.a.).  

 En av informanterna reflekterar över att äldre människors utsatthet mer liknar yngre 

kvinnors. Förklaringen till detta fenomen kan delvis återfinnas i den underordning som både 

kvinnor och äldre förpassas till. Yngre kvinnor ses som utsatta i och med sitt kön och sin 

fysiska svaghet som kvinna, detsamma gäller för äldre men då med fokus på ålder och 

svaghet.  

  

4.1.8. Skillnader i utsatthet mellan äldre män och äldre kvinnor 

Samtliga informanter är överens om att äldre kvinnor som grupp är de som i högst 

utsträckning utsätts för övergrepp, förövaren är oftast en man som återfinns inom den närmsta 

kretsen. Veronica tror att detta delvis beror på att mannen är den fysiskt starkare. 

 Edla berättar att det är viktigt att för det första ”få in på världskartan” att äldre kvinnor 

också drabbas av våld i nära relationer likväl som yngre. Edla menar att det viktigaste är att 

först belysa problemet med övergrepp mot äldre kvinnor eftersom det är vanligast 

förekommande, finns ett högre mörkertal och att det överhuvudtaget existerar fler äldre 
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kvinnor än äldre män. Edla tycker det är viktigt med genusperspektivet när det gäller detta. 

Hon säger också att det ur ett kvinnofridsperspektiv finns det en poäng med att fokusera på 

kvinnorna. Om man genast börjar prata om män, menar Edla att det finns risk att man inte tar 

det stora problemet med övergrepp mot kvinnor på tillräckligt stort allvar.  

 Kristina berättar att äldre kvinnor i högre utsträckning utsätts för sexuella övergrepp än 

äldre män. Hon säger att skillnaden inte är om det är en äldre kvinna eller yngre kvinna, utan 

den största skillnaden är att äldre kvinnor är i en ännu mer utsatt och sårbar situation. Men 

hon menar att den typ av våld som drabbar äldre just för att de är äldre, utsätts även män för. 

 Eriksson (2001, s.57-58) menar att genusperspektiv oftast saknas när det handlar om 

övergrepp mot äldre. Det faktum att kvinnor är de mest utsatta försvinner mer eller mindre i 

kontexten. Övergreppen kopplas i högre utsträckning till faktorer hos förövaren än vid 

övergrepp mot yngre (a.a.). Det är som att äldre avhumaniseras i och med 65-årsdagen. De 

upphör att vara människor och är helt plötsligt bara äldre. Detta innebär enligt Eriksson 

(2001, s.58) en svårighet då det i studier ofta nämns att det vanligast brottsoffret är en kvinna, 

men det faktum att förövaren i de flesta fall är en man osynliggörs.  

 Som ovan angivet, passar äldre inte in i bilden som finns av det typiska brottsoffret för 

övergrepp i nära relationer. Den konstruerade bilden av äldre innefattar inte utsatthet för 

övergrepp i nära relationer. Förekommande faktum gör det än svårare för män att både 

accepteras som brottsoffer och att se sig själv som ett. Varken under intervjuerna eller i 

litteraturen reflekteras över mäns utsatthet i någon större utsträckning. Fokus har varit på 

kvinnorna och deras utsatthet. Detta fenomen kan ha olika förklaringsmodeller. Mäns våld 

mot kvinnor är ett vedertaget begrepp. Det kan bidra till att det blir problematiskt att tala om 

övergrepp mot äldre män i nära relationer. Som ovan nämnt är det nästan lika vanligt att äldre 

män utsätts för övergrepp av en partner som att kvinnor blir utsatta.  

 

4.2. Attityder till övergrepp  

4.2.1. Äldres uppfattning 

En av informanterna kom självmant under intervjun in på hur hon trodde att äldre själva ser 

på övergrepp. Kristina berättar att studier har visat att äldre framförallt är rädda för våld ute i 

samhället, bankomatrån eller väskryckningar och liknande. Hon säger att det är väldigt 

ovanligt att äldre drabbas av den sortens våld. Hon berättar också att våld i nära relationer 

alltid är svårt att tala om, men kanske särskilt bland äldre. De har växt upp i ett samhälle där 

våld i nära relationer inte har varit ett begrepp överhuvudtaget. Detta sammanfaller med de 
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resultat Nationella Trygghetsundersökningen 2006 uppvisar. I ett ovanstående kapitel 

redovisar jag att äldre i hög utsträckning är rädda och otrygga vad gäller utevistelse, särskilt 

under kvällstid. 

 Kristina berättar om äldre kvinnor som säger: ”ja, han var inte så snäll” eller ”ja, han var 

inte så snäll i sängen”. Och hon frågar sig vad som kan ligga bakom dessa ord och vilka 

möjligheter det funnit för dessa kvinnor att ens uttrycka att ”ja, han var inte så snäll” i själva 

verket betyda att man blivit utsatt för våld? Kristina nämner också artikeln som tas upp ovan 

under tidigare forskning (Perceptions of Elder Abuse in Sweden: Voices of Older Persons, 

min anmärkning), hon berättar att äldre har svårt att tala om sexuella övergrepp och hellre 

övergår till att tala om pedofiler och våld i samhället i stort. Det kan finnas många anledningar 

till äldres ovilja att se sig själva som brottsoffer. Det kan handla om ett förnekande från de 

äldres sida, det de väljer att inte tala om inte existerar. Detta är en form av ålderism inifrån, 

det är inte bara yngre som har stereotypa bilder av äldre, även äldre har det. Detta hänger 

samman med föreställningar av hur övergrepp ser ut och vilka som drabbas. Om en grupp inte 

passar in i den konstruerade bilden osynliggörs övergreppen, även inifrån gruppen själv. 

Andersson (2008, s.50) beskriver hur ålderism påverkar äldres självbild. Han menar att äldre 

ofta har en positiv självkänsla trots att ålderismen breder ut sig. Till stor del kan detta bero på 

att äldre själv inte definierar sig som äldre utan fokuserar sin bild av sig själv på andra 

identiteter som till exempel mormor eller husägare (a.a.) På samma sätt kan antas att äldre har 

svårt att se sig själva som äldre brottsoffer, det är helt enkelt inte en identitet de förknippar 

med sig själva.   

  

4.2.2. Generell uppfattning  

Två av informanterna berättade spontant om vad de själva tror är den generella uppfattningen 

om våld mot äldre i nära relationer.  

 Edla menar att det hos gemene man finns en föreställning om att våld i nära relationer 

skulle upphöra bara för att man fyllt 65 år. Kristina säger att det till stor del är media som 

skapar bilden av våld mot äldre. Det som skapar tidningsrubriker och det man talar om är det 

våld som sker i det offentliga rummet. Hon tror att det handlar om en traditionell bild som 

ligger kvar i rättsväsendet, hur vi ser på våldsbrottslighet, att vi när vi talar om det menar 

våldet som sker ute på gator och torg. Hon menar att våldet som sker i hemmet har setts som 

ett privat problem, det har talats om som ett relationsproblem, destruktiva relationer eller 

utnyttjande. Hon säger att det präglar den allmänna bilden av våld.  



 39 

Hydle och Johns (1993, s.7) är inne på samma linje. De menar att det finns en uppfattning om 

att alla problem försvinner i och med pensionsåldern.  

 Kristina berättar att personal som arbetar med äldre är präglade av bilden som samhället 

har av äldre människor: gamla är snälla, gillar att dricka kaffe och lyssna på dragspelsmusik, 

man är inte elak och har definitivt ingen sexlust. Hon menar att det ligger bortom människors 

förståndsförmåga att någon som redan är så skröplig och utsatt kan utsättas för övergrepp eller 

själv vara förövare. Hon berättar om personal som ställer sig frågande till hur äldre som 

nästan tillbringar all sin tid inomhus skulle kunna utsättas för övergrepp. ”Men det är just det, 

det är inte där ute det är farligast, det är ju därinne”, säger Kristina. Genom detta 

förhållningssätt missar personalen en viktig aspekt och risken är att de helt missar det våld 

som förekommer. Kristina berättar också att personer med demenssjukdom löper dubbelt så 

stor risk att bli utsatta, som äldre generellt. 

Vad gäller allmänhetens attityder till våld mot äldre i nära relationer kan förnekandet av detta 

kopplas till socialkonstruktionismen genom att de äldre inte passar in i den sociala 

konstruktionen av någon som utsätts för övergrepp. Som redovisat ovan berättar 

informanterna att de inte tror att människor kan tänka sig att äldre skulle utsättas för 

övergrepp just på grund av de stereotypa föreställningar som finns om äldre. Det handlar om 

en kategorisering av äldre som en grupp som inte utsätts för våld, de är helt enkelt för sårbara 

för att kunna vara utsatta.  

 I Brottsofferjourernas Riksförbund, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges 

Pensionärsförbund (2006, s.74-76) finns en lista på åtta punkter gällande hur äldre bör skydda 

sig för att undvika att utsättas för brott. Bär aldrig mycket kontanter på dig, släpp aldrig in 

okända människor i hemmet, hur trevliga de än verkar och ha så få nycklar till din bostad 

som möjligt, är några av råden som nämns. Inte ett ord om hur den äldre ska kunna skydda sig 

för övergrepp som sker i hemmet. Tidigare i boken (s.18) nämns hur laddat och tabubelagt 

detta ämne är. Jag menar att de åtgärder som äldre uppmanas vidta bidrar till att cementera 

den uppfattningen. De uppmanar det potentiella offret att ändra sitt beteende och lägger 

mindre vikt vid själva problemet. Detta tycks vara ett vanligt fenomen; brottsoffret bör ändra 

sitt beteende för att undvika att bli utsatt för övergrepp. Uppmärksamheten riktas åt offrets 

håll trots att det rimligtvis inte vara upp till brottsoffret att ändra sitt beteende för att undvika 

övergrepp. 

 Åldersimperialismen (en form av ålderism), det vill säga att andra åldersgrupper prackar på 

en åldersgrupp sina mål, syften och prioriteringar kan vara en annan förklaring till synen på 

äldre och deras utsatthet (Andersson, 2008, s.43). Äldre kan endast bli socialt accepterade om 
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de uppfyller omgivningens krav på en arbetsfokuserad livsstil. För att äldre ska bli 

accepterade som fullvärdiga medlemmar av samhället krävs att de inordnar sig efter den 

dominerande gruppen i samhället när det gäller normer, värderingar och livsstil (a.a.). Den 

dominerande gruppen är givetvis yngre, arbetsföra individer utan handikapp.  

 Bäck-Wiklund (2008, s.79) menar att ju mer anonym och avlägsen en person man 

integrerar med, ju mer rigida blir de typifieringar vi använder oss av. Med tanke på detta är 

det inte anmärkningsvärt att människor, i synnerhet yngre, upplever en stor distans till äldre 

och åldrande.  

  

4.3. Ett dolt fenomen 

Samtliga informanter reflekterar över hur det kan komma sig att detta fenomen inte 

uppmärksammas i högre utsträckning.  

 Edla menar att det är ett fält som forskas otroligt lite på. Hon berättar också att detta är ett 

forskningsområde som i Sverige inte satsats så mycket pengar på. Edla menar att samma 

fenomen återfinns här som när det gäller kränkande behandling av människor med annat 

etniskt ursprung, funktionshindrade eller HBT-personer: Detta har inte pratats om, det är inte 

förrän det förs fram i ljuset som det går att ta på, menar Edla. 

 Kristina tror att äldre inte vågar tala om våld i nära relationer och att detta i stor 

utsträckning hänger samman med skuld och skam. Hon menar att lojalitetsband till sina nära 

gör att äldre inte berättar, inte ens i anonyma enkätundersökningar. Hon tror också att det 

handlar om åldersdiskriminering och att äldres utsatthet inte tas på lika stort allvar som annan 

utsatthet, man har inte samma värde i samhällets ögon och därför tas man inte på allvar. Hon 

tror att när det handlar om vissa grupper av äldre kan det finnas rent praktiska svårigheter. 

Hon frågar sig hur man till exempel mäter förekomsten av våld mot personer med 

demenssjukdomar? Hon säger att många äldre också har svårt att svara på en enkät. 

 Veronica och Edla tror att problemet inte uppmärksammas av sjukvården för att personalen 

inte har den blicken, men att det framförallt beror på att den äldre själv inte berättar. 

 Kristina säger att våld i nära relationer minskar med stigande ålder och att detta beror på att 

äldre i större utsträckning lever ensamma. Partnervåldet försvinner i och med att partnern 

(förövaren) dör. Hon tror att det är en av de största anledningarna till de statistiska skillnader 

som finns om man jämför våld mot äldre i nära relationer med våld mot yngre i nära 

relationer. Jag menar att det även finns andra förklaringsmodeller till detta då äldre i stor 

utsträckning även utsätts för övergrepp av vuxna barn och andra närstående.  
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Stora förändringar krävs för att sätta övergrepp mot äldre i nära relationer på den samhälliga 

dagordningen. Det är till exempel av yttersta vikt att förändra den allmänna synen på 

övergrepp mot äldre. Här finns det mycket att göra vad gäller den bild som media framställer, 

de har stor makt över allmänhetens syn på övergrepp.  

 Hydle och Johns (1993, s.31) beskriver våld mot äldre i hemmet som en kulturell paradox: 

Vår kultur hävdar äldres rätt till respekt och omsorg. Traditionellt är ålder förbundet med 

värdighet. Författarna bekymras över att samhällsutvecklingen tenderar att göra äldre alltmer 

överflödiga och åsidosatta.  

 Den sociala konstruktionen av äldre leder till att de sorteras in i fack som överhuvudtaget 

inte behöver överensstämma med verkligheten. Förekommande faktum får konsekvenser i 

form av att åtgärder för att hjälpa äldre som utsätts för övergrepp i nära relationer inte 

implementeras i verksamheter som kommer i kontakt med äldre. Det får också som 

följdverkan att statistiken inte överensstämmer med verkligheten, då äldre i många fall drar 

sig för att anmäla övergrepp; mörkertalet är stort.  

 Vid 65-års ålder inträffar en avhumanisering av människan. Vi upphör att vara individer 

och klumpas ihop till en grå grupp, kallad äldre. Då äldre människor ses som tärande istället 

för närande, minskar möjligheterna att ta del av det svenska välfärdssystemet. Andersson 

(2008, s.80) ifrågasätter att äldre per automatik överförs till äldreomsorgen i och med sin 65-

årsdag. Stora skillnader finns vad gäller möjligheten till ett gott liv. Då yngre har rätt att leva 

som andra i motsvarande ålder erbjuds äldre endast en skälig levnadsnivå (a.a.). Äldre och 

deras behov negligeras med andra ord även i svensk lagstiftning. När till och med de som 

stiftar lagarna fallit offer för ålderism blir det tydligt hur omfattande och utbredda 

uppfattningarna om äldres och deras värde är.  

  

4.3.1. Avsaknad av statistik 

En viktig del när det gäller osynliggörandet av fenomenet övergrepp mot äldre i nära 

relationer handlar om att det inte finns någon statistik att tillgå.  

 Av den ovan nämnda omfångsstudien Ofrid? (Eriksson, 2001 s.41) framgår att arbetet med 

att ta fram ett nytt brottskodningssystem pågår. Det verkar dock ha runnit ut i sanden. Efter ett 

samtal med en statistiker på Brottsförebyggande Rådet får jag veta att inga sådana brottskoder 

har införts eller planerar att införas i nuläget (personlig kommunikation, 24 maj, 2011). 

Däremot pågår ett arbete med att ta fram ett nytt brottskodningssystem för rättsväsendet och 

hon menar att det genom detta kan finnas möjligheter till en förändring. Hon säger att det inte 

heller genom specialbeställning av statistik att få fram siffror på äldres utsatthet för övergrepp 
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då några sådana siffror inte existerar. Hon tillägger att det krävs en specialstudie för att få 

fram detta. Anledningen till att det finns särskilda brottskoder vad gäller barn och ungdomar 

utsatthet för övergrepp beror på direktiv från EU. Hon säger också att särskilda brottskoder 

för övergrepp mot funktionshindrade finns, men att de inte delas in efter ålder. Rent teoretiskt 

menar hon att det skulle vara möjligt att ta fram brottskoder för olika ålderskategorier, men att 

det skulle innebära en stor ökning av polisens arbetsbelastning och även försämra statistikens 

kvalitet då det är lätt att göra fel om det tillkommer en mängd nya brottskoder (a.a.).  

 I ovanstående faktum kan skönjas en strukturell ålderism. Äldre och deras utsatthet ses inte 

som något stort problem och prioriteras därför inte heller. Detta får följdverkningar genom att 

det blir komplicerat för forskare och andra berörda att få någon uppfattning om övergreppens 

omfattning. Om kunskapen om äldres utsatthet för övergrepp i nära relationer och i andra 

kontexter inte lyft fram i ljuset är det mycket svårt att ändra de invanda föreställningar om 

äldre som dominerar.  

 

4.4. Åtgärder 

En av informanterna menar att avsaknaden av adekvat stöd till äldre som utsätts för övergrepp 

i nära relationer kan ses som en demokratibrist. Hon tror också att vi, i ett större perspektiv 

behöver arbeta med frågor kring diskriminering av äldre och generellt för ett mer jämställt 

samhälle. 

 Nedan kommer jag kort att redovisa de förslag på förändring och åtgärder informanterna 

har pratat om under intervjuerna. Även åtgärdsförslag från de tre studierna Socialstyrelsen 

(1994), Eriksson (2001) och Johns och Hydle (1993) kommer att presenteras: 

 

4.4.1. Åtgärder för att hjälpa äldre som utsätts för övergrepp i nära relationer 

En av informanterna talar om Empowerment, att återlämna makten över sitt eget liv och 

situation till den äldre. Detta möjliggörs genom att stödja den äldre och sörja för att denne har 

tillgång till hjälp och stödåtgärder. Det är även viktigt att den äldre medvetandegörs om de 

resurser som finns att tillgå i det samhälliga skyddsnätet och genom ideella insatser.  

 En annan viktigt aspekt flera av informanterna talar om är att det måste finnas tid och 

resurser att ta hand om individer där det visar sig att övergrepp förekommer. En viktig del av 

detta är att personen som tar emot information om att övergrepp förekommer är rustad för att 

både orka höra och ta tag i problemet. Utbildning av all personal som kommer i kontakt med 

äldre och därigenom kan mötas av våld mot äldre i nära relationer är något samtliga 
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informanter framhåller som förutsättning för att öka förståelsen för fenomenet och utveckla 

förebyggande åtgärder. Detta nämns även i Socialstyrelsen (1994, s.26). Informanterna menar 

att det är viktigt att det finns riktlinjer och handlingsplaner på alla arbetsplatser som arbetar 

med äldre. 

 Informanterna menar att äldres bild av övergrepp till stora delar formas av den bild media 

ger. Mediebilden visar exempelvis sällan äldres om utsätts för ekonomiska övergrepp vilket 

kan få till följd att den äldre själv inte betecknar det som ett brott. Därför är det viktigt att 

prata om vad övergrepp är. 

 Informanterna menar också att det är viktigt att tänka på att ingen människa vill leva med 

våld, ung som gammal. Äldre har lika stor rätt att leva sina liv utan våld som yngre 

människor.  

 Socialstyrelsen (1994, s.27-28) menar att det är viktigt att det finns stöd till anhöriga, 

jourplatser till äldre, telefonjour och självhjälpsgrupper (s.27-28). Johns och Hydle (1993, 

s.128) poängterar vikten av samarbete mellan kommun och landsting för att kunna upptäcka 

om äldre utsätts för övergrepp. Det är också en förutsättning för att den äldre ska kunna få 

adekvat hjälp och stöd i sin situation.  

 Eriksson (2001, s.137-138) har också flera åtgärdsförslag: Lättillgängliga hjälpinsatser i 

form av råd, stöd och hjälp, akut skydd i form av jourplatser, kvalificerad rehabilitering för 

äldre som lider av bestående trauman efter övergrepp, ökad medvetenhet om utsatthet, 

förändring av brottstatistik samt fortsatt forskning.  

  

4.4.2. Strukturella åtgärder 

Genomgripande strukturella förändringar krävs enligt informanterna för att komma till rätta 

med problemet med övergrepp mot äldre i nära relationer. 

 Informanterna menar att det även rent strukturellt är viktigt att media för fram en riktig bild 

av övergrepp mot äldre i nära relationer. Media har makten över hur samhället ser på olika 

fenomen och är således en viktig aktör.  

 En av informanterna säger att biståndshandläggarna bör ha med punkter som berör 

jämställdhet och genus i sina bedömningsinstrument avseende kommunala stödåtgärder för 

äldre. Hon menar också att kvinnofridsmålen borde implementeras i äldreomsorgen.   

 Information till äldre är viktigt och behöver enligt informanterna finnas lättillgängligt. 

Informationen bör innehålla vad övergrepp kan innebära och vart den äldre eller anhöriga kan 

vända sig för att få hjälp och stöd.  
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Informanterna menar att utbildning av all personal som möter äldre inom sina yrken är en 

annan viktigt punkt som bör prioriteras. Personal behöver kunskap om övergrepp för att 

kunna hantera situationen när de får kännedom om övergrepp. Det är därför också av högsta 

vikt att det finns handlingsplaner och riktlinjer på samtliga arbetsplatser för hur personalen 

ska hantera övergrepp mot äldre.  

 Samverkan är ett viktigt tema som informanterna pratar mycket om. Det är viktigt att olika 

organisationer som exempelvis polisväsendet, äldreomsorgen, brottsofferjouren och 

kvinnojourer samarbetar för att bättre kunna fånga upp och hjälpa äldre som utsätts för 

övergrepp. Jag menar att en annan viktig aspekt vad gäller kvinnojourerna är att de bör göras 

mer tillgängliga för äldre kvinnor som utsätts för övergrepp. Det bör även finnas likvärdigt 

stöd och hjälp för äldre män som utsätts för övergrepp i nära relationer.    

 Informanterna menar att det behövs en genomgripande samhällsförändring för att motverka 

ålderism och sörja för att äldres utsatthet tas på allvar. 

 Informanterna menar att en av de viktigaste punkterna vad gäller strukturella åtgärder är att 

forska mer inom området. De säger också att det behövs statistik på hur vanligt 

förekommande övergrepp mot äldre i nära relationer är.  

 Ovanstående åtgärder är ingen komplett redovisning av vad som uppkommit under 

intervjuerna och föreslås i litteraturen, utan ett urval av åtgärder. 

 Jag anser att samtliga åtgärder är tämligen rimliga. Men då det handlar om åtgärder för 

äldre människor verkar maskineriet gå mycket långsamt. Det verkar inte bara vara från 

politiskt håll som motståndet är stort när det gäller att motverka ålderismen i det svenska 

samhället. Andersson (2008, s.103) skriver att det i Sverige finns ett stöd från drygt halva 

befolkningen att lagstifta mot åldersdiskriminering. Den låga siffran kan ha många olika 

förklaringar. Stereotypiseringar av äldre som gör gällande att de har det bra, är rika eller 

snyltar på samhället kan bidra till denna utbredda motvilja att genom lagstiftning förbjuda 

åldersdiskriminering. Dessa stereotypa föreställningar förstärks av uttalanden i media som: 

”Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister skall föda” (Tornstam, 2011, s.113). Sådana 

uttalanden leder till att vi anser oss kunna styra och ställa över äldres huvuden på ett sätt som 

gör att deras autonomi hamnar i kläm (a.a.). Det innebär en svårighet för politikerna att införa 

kostsamma reformer som inte har förankring hos allmänheten. För att kunna implementera 

omfattande åtgärder för att motverka övergrepp mot äldre i nära relationer är det av högsta 

vikt att allmänheten i lika hög grad som politikerna görs uppmärksamma på det omfattande 

problemet.       
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5. Avslutande diskussion 

5.1. Har syfte och frågeställningar besvarats? 

Mitt syfte med uppsatsen var att öka förståelsen för hur övergrepp mot äldre i nära relationer 

kan se ut, skillnader mellan könen och skillnader mellan yngre respektive äldre, samt att 

diskutera möjliga åtgärder inom området. 

 Samtliga delar av syftet har besvarats, om än inte fullt ut. Det är inte möjligt att ge en 

heltäckande bild som omfattar hela spektrat då själva problemområdet innehåller otroligt 

många olika aspekter. Det hade inte heller varit rimligt att försöka genomföra då studiens 

utrymme och tiden för producerandet av den samma var högst begränsat. Skillnader mellan 

äldre mäns och kvinnors utsatthet har inte helt tillfredställande redovisats. Det beror på att 

informanterna varit mer benägna att tala om kvinnornas utsatthet och att litteraturen inte 

problematiserar äldre mäns utsatthet i någon större utsträckning. Att fokusera på äldre 

kvinnors utsatthet är rimligt med tanke på de resultat flera studier har visat. Dock behöver 

även äldre mäns utsatthet beforskas.  

 Kort sammanfattning av vad jag kommit fram till: äldre kvinnor utsätts i högre 

utsträckning än äldre män för övergrepp i nära relationer. När det gäller övergrepp inom 

parrelationer är dock skillnaden marginell. Män är generellt överrepresenterade som förövare. 

Äldre kvinnor är oftare än äldre män traumatiserade på grund av tidigare övergrepp. 

Skillnaden mellan övergrepp mot yngre människor och äldre människor är att äldre 

framförallt utsätts i nära relationer då de är mer bundna till sitt hem och att det ofta handlar 

om starka band förövare och offret emellan. Skillnaden mellan äldre kvinnors och mäns 

utsatthet handlar om att kvinnor framförallt oftare utsätts för sexuella övergrepp och att 

kvinnor generellt utsätts i högre utsträckning. Mäns utsatthet är inte lika tydlig som 

kvinnornas då den inte undersökts eller fokuserats i lika hög utsträckning. Förslag på åtgärder 

och utvecklingsmöjligheter har presenterats.    

 Frågeställningarna var:   

 Vad kännetecknar övergrepp mot äldre människor i nära relationer och hur ser 

skillnaden ut mellan könen respektive skillnaden mellan yngre och äldre människors 

utsatthet för övergrepp i nära relationer? 

 Vilka utvecklingsmöjligheter finns för att synliggöra fenomenet? 

 Vilka åtgärder kan vidtas för att hjälpa äldre som utsätts för övergrepp? 

Den första frågeställningen har delvis besvarats. Dock gäller samma sak här som med 

besvarandet av syftet och övriga två frågeställningar: Jag har inte möjlighet att ge en 
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heltäckande bild av någon av delarna då uppsatsen utrymme inte räcker till för det. Hur stor 

studien än skulle vara skulle det vara omöjligt att täcka in alla delar och generalisera dem till 

att vara giltiga för samtliga äldre. Äldre är som ovan nämnt ingen homogen grupp utan skiljer 

sig åt som individer med egna referensramar, livserfarenheter och reaktionsmönster. Det var 

inte heller syftet med frågeställningarna, jag har inte haft för avsikt att ge en heltäckande bild, 

utan att ge en bild av hur det kan se ut. Jag kan inte heller utge mig för att uttömmande ha 

redovisat på vilket sätt övergreppen skiljer sig mellan äldre män och äldre kvinnor. Detta är 

ett tema som informanterna och litteraturen endast berörde på ytan. Att kvinnors utsatthet 

fokuseras är inte anmärkningsvärt med tanke på att det är kvinnorna som i högst utsträckning 

utsätts. Dock visar min studie att äldre män utsätts för övergrepp i parrelationer i nästan lika 

hög utsträckning som äldre kvinnor.  

 Vad gäller frågeställning två besvaras denna i resultat/analys genom att möjliga 

förklaringar till osynliggörandet av fenomenet presenteras tillsammans med förslag på hur 

ämnet kan lyftas.  

 Frågeställning tre presenteras precis som övriga frågeställningar under föregående kapitel 

genom att förslag på åtgärder ta upp och diskuteras.   

 

5.2. Författarens reflektioner 

Svårigheter med att finna relevant statistik och aktuell litteratur är något som har genomsyrat 

hela uppsatsarbetet. Att statistik inte finns att tillgå är ett stort problem och likaså avsaknaden 

av specifik fakta om våld mot äldre i nära relationer och de omständigheter fenomenet 

omgärdas av. Jag ser detta som ett uttryck för ålderism i sin mest utpräglade form. 

Avsaknaden av siffror medför att det är omöjligt att ta reda på hur utbrett problemet är. Även 

om det skulle finnas statistik är mörkertalet, både enligt litteraturen och enligt informanterna, 

stort. Statistikern på Brottsförebyggande Rådet menar att det skulle vara för komplicerat för 

polisen att få en mängd nya brottskoder att registrera. Risken för att göra fel och därigenom få 

otillförlitlig statistik ökar parallellt med antalet brottskoder. Det verkar krävas politiska 

åtgärder för att få till stånd ett brottskodningssystem som inkluderar ålder även bland äldre. 

Anledningen till att nya brottskoder för övergrepp mot barn och ungdom infördes berodde på 

ett EU-direktiv. Min tanke är att brottskoder för att koda barns utsatthet för övergrepp efter 

ålder borde innebära samma tillförlitlighetsproblem som att införa detsamma för äldre 

människor. Det borde också på samma sätt som det finns ett barnperspektiv finnas ett 

äldreperpektiv. Anmälningsplikt föreligger om barn under 18 år blir utsatta för övergrepp, det 
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är rimligt att samma sak skulle gälla för äldre, som ju också i många fall får anses vara särskilt 

utsatta. Det handlar om att samhället måste gripa in när en person inte själv kan tillvarata sina 

rättigheter.        

 Att ha ett makt- och genusperspektiv på övergrepp mot äldre i nära relationer borde vara 

lika aktuellt som att tänka genus och makt när det gäller yngre personer. Kvinnor är även 

bland de äldre mest utsatta och förövaren är oftast en man, men detta verkar vara något som 

glöms bort då äldre som grupp klumpas ihop. Det verkar inte vara av intresse att tänka genus 

när det gäller äldre. En äldre person ses ”bara” som äldre, inte som man eller kvinna. 

 Ämnet är mycket aktuellt ut både ett samhälls- och individperspektiv. Som en av 

informanterna uttryckte det: ”äldre har rätt att leva sina liv utan våld” och ”ingen vill leva 

med våld”. Detta kan te sig som självklarheter men så är inte fallet. Äldre som utsätts för våld 

i nära relationer diskrimineras dagligen både strukturellt och individuellt i Sverige.   

 En annan reflektion är att jag delvis använt mig av socialkonstruktionism som teori. Jag 

har dock inte i någon större utsträckning problematiserat den sociala konstruktionen 

övergrepp. Temat skulle i sig kunna fylla en hel uppsats.  Min tanke är att övergrepp kan 

betraktas ur en mängd olika aspekter och förstås på olika sätt och plan. I historiken ovan 

nämner jag att våldtäkt inom äktenskapet kriminaliserades först 1965 och att misshandel i 

hemmet föll under allmänt åtal 1982. Detta är exempel på hur synen på övergrepp under 

historiens gång förändras. Lagändringarna hänger ihop med hur den allmänna synen på 

övergrepp växer fram. Synen på begreppet förändras ständigt och medierna och rättsväsendet 

utgör exempel på aktörer som har en stor del i den processen.  

    

5.3. Åtgärder eller snarare icke-åtgärder 

Att åtgärder på både mikro- och makronivå behövs står klart. Både informanterna och 

författarna av de tre vetenskapliga studierna som ingår i uppsatsen, kommer med förslag på 

åtgärder som skulle behöva vidtas. Litteraturen härstammar från mitten av 1990-talet och 

början av 2000-talet, ändå föreslår informanterna snarlika åtgärderna som författarna av 

litteraturen. Frågan är; varför händer det inget? Styrande politiker har uppenbarligen vetskap 

om den problematik som existerar när det gäller övergrepp mot äldre i nära relationer. Den 

politiska stiltjen i frågan verkar ha starka inslag av ålderism. Dock, som tidigare nämnt, är det 

inte endast upp till politikerna att förändra bilden av äldre. En förankring och vilja måste 

finnas hos allmänheten. Äldre är, som diskuteras i uppsatsen, en marginaliserad åldersgrupp. 

De har ingen egen röst, eller kanske skulle man snarare kunna säga att rösten är svag, 
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viskande. Men faktum kvarstår: äldre människor borde, precis som alla andra människor, ha 

rätt att leva sina liv utan våld.  

 

5.4. Framtida forskningsfrågor 

Det faktum att ingen övergripande statistik finns att tillgå vad gäller äldres utsatthet för 

övergrepp i nära relationer är ett stort problem för alla som bedriver forskning inom området. 

Detta behöver snarast åtgärdas. Först när det syns hur stort problemet är och vilka 

samhällskostnader och konsekvenser det innebär, ökar möjligheten för forskarna att få 

forskningsanslag.   

 En omfattande studie gällande hur vanligt förekommande övergrepp mot äldre i nära 

relationer är bör göras. Flera sådana studier har genomförts, dock har urvalsgrupperna i dessa 

varit förhållandevis små för att kunna ge en rättvisande bild av den sammantagna utsattheten i 

Sverige. 

 Det skulle vara intressant med en studie som diskuterar hur vida äldres utsatthet i större 

utsträckning än yngres utsatthet negligeras. Kan det hänga ihop med ett generellt förakt för 

svaghet? 

En hel del forskning finns på området våld i nära relationer. Problemet är att denna 

forskning främst speglar yngre kvinnors utsatthet av och erfarenhet av övergrepp. Kan vi 

bestämt veta att äldre fungerar och reagerar liknande på övergrepp? I dagsläget verkar detta 

vara något som förutsätts. Men tänk om detta inte stämmer? Hur ska vi få reda på det om vi 

inte forskar på det? Detsamma gäller de äldre männen, vad vet vi om deras utsatthet och 

reaktioner vad gäller övergrepp i nära relationer?  

Forskning på området bör inte bedrivas, det är av yttersta vikt att den bedrivs.  
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Bilaga 1 

Information 

Denna uppsats är mitt examensarbete och skrivs under termin sex på socionomprogrammet 

med inriktning mot äldre. Institutionen är Ersta Sköndal Högskola. 

 

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om våld mot äldre i nära relationer samt att belysa 

mörkertalet.  

 

Intervjumaterialet som genereras av intervjun kommer att användas som en del av empirin i 

min C-uppsats. Materialet kommer inte att användas för något annat ändamål än just för 

denna uppsats.   

 

Din medverkan är helt frivillig och du är i din fulla rätt att avbryta din medverkan när du vill.  

 

Materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen annan än jag själv kommer att få 

tillgång till det.  

 
Går det bra att vårt samtal under intervjun spelas in? 

 

Önskar du vara anonym i uppsatsen? 

 

Vill du få en kopia av uppsatsen efter slutfört arbete? 

 

Går det bra att kontakta dig om jag har ytterligare frågor? 

 

 

Godkänner du ovanstående? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

Informanten 

Profession? 

Utbildning? 

Arbetade år i yrket? 

Huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Våld 

Hur upplever du att våldet mot äldre män och kvinnor i nära relationer ser ut? Är detta något 

du möter i ditt dagliga arbete? 

 

Tror du våld mot äldre män i nära relationer skiljer sig från våld mot äldre kvinnor i nära 

relationer? På vilket sätt? 

 

Tror du att våld mot äldre män och kvinnor ser annorlunda ut än våld mot yngre personer? På 

vilket sätt? 

 

Vad tror du våldet kan innebära för den drabbade individens liv? Konsekvenser. 

 

Statistik: 

Hur tror du det kommer sig att brottsstatistiken är lägre vad gäller våld mot äldre män och 

kvinnor i nära relationer än när det gäller människor under 65 år?  

 

Tror du att statistiken är tillförlitlig? 

 

Vad tror du om mörkertalet? 

 

Framtid: 

Hur kan vi komma tillrätta med problemet? 

 

Vilka studier behöver göras? 

 

Vad görs för närvarande inom forskningen? 

 

Vad kan till exempel sjukvården och socialarbetare göra? 
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Bilaga 3 
 
Litteratursökning 

 

Databas Träffar Avgränsningar 

Academic search premier   

Äldre and våld 0  

Våld mot äldre 0  

Våld mot äldre i nära relationer 0  

Elderly* and violence 368  

Domestic violence and elderly* 77  

Intimate relations* and elderly* 

and Violence 

9  

Intimate relation* and elderly* 

and abuse 

8  

"domestic violence against elderly*" 1  

 

 

Databas Träffar Avgränsningar 

Google Scholar   

Äldre + våld 7970 Åtminstone sammanfattningar. Med alla orden. 

”Våld mot äldre” 48 Åtminstone sammanfattningar. Med den exakta 

frasen ”Våld mot äldre”. 

Våld mot äldre i nära 

relationer 

6250 Åtminstone sammanfattningar. Med alla orden. 

Elderly + violence 176 000 Åtminstone sammanfattningar. Med alla orden. 

”Domestic violence” + 

elderly* 

28 500 Åtminstone sammanfattningar. Med alla orden. Med 

den exakta frasen ”domestic violence”. 
Intimate relations* + 

elderly* + Violence* 

1990 Åtminstone sammanfattningar. Med alla orden. 

”domestic violence 

against elderly*” 
27 Åtminstone sammanfattningar. Med den exakta 

frasen ”domestic violence against elderly”. 

 

 

Databas Träffar Avgränsningar 

Diva   

Äldre + våld 28  

Våld mot äldre 8  

Övergrepp mot äldre 11  
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Våld mot äldre i nära relationer 0  

Elderly* + violence* 19  

Intimate relations* + elderly* + Violence* 1  

”domestic violence against elderly*” 0  

 

 

Databas Träffar Avgränsningar 

SwePub   

Äldre + våld 17  

”Våld mot äldre” 2  

Övergrepp mot äldre 5  

Våld mot äldre i nära relationer 0  

Elderly* + violence* 18  

Intimate relations* + elderly* + Violence* 1  

”domestic violence against elderly*” 0  

 


