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ABSTRAKT: 

Denna studie syftar till att undersöka hur arbetet med äldre kvinnor som utsätts för våld i nära 
relationer bedrivs av Sveriges kvinnojourer. Som metod genomfördes en kvalitativ 
enkätundersökning som skickades ut till kvinnojourer anslutna till Riksorganisationen för 
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS). En kvalitativ deskriptiv metod, som innebär att 
vi har tolkat resultatet av enkäterna utifrån förbestämda teman, användes sedan för att 
analysera resultatet av enkäterna. I vår analys har vi tolkat resultatet ur ett feministiskt 
perspektiv, och utifrån normaliseringsprocessen. Våra resultat visade att det finns stora 
variationer i hur kvinnojourerna runt om i Sverige arbetar för att nå ut till äldre våldsutsatta 
kvinnor. De kvinnojourer som aktivt arbetar för att nå ut till äldre kvinnor arbetar bland annat 
genom att medverka i forum där äldre befinner sig. Det exempelvis vara genom att dela ut 
informationsfoldrar hos PRO, på vårdcentraler och dagverksamheter. De försöker även att 
synas på aktiviteter som rör äldre som exempelvis möten och aktivitetsdagar som anordnas för 
äldre. Kvinnojourerna i vår enkätundersökning ansåg att det saknas kunskap om våld mot 
äldre kvinnor inom bland annat ålderomsorgen och att personer som möter äldre kvinnor i sitt 
yrke måste få mer utbildning. De flesta kvinnojourer möter i dagsläget inte så många kvinnor 
över 65 år och jobbar heller inte målinriktad för att nå dessa kvinnor. 

 

 

NYCKELORD: Våld i nära relationer, våld, äldre, kvinnor, fysiskt våld, psykiskt våld, 
omsorgsbrist, ekonomiskt våld, sexuellt våld, kvinnojourer  
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1. Inledning  
Slutar man utsätta sin partner för våld när man blir äldre? I Brottsoffermyndighetens 

omfångsundersökning Ofrid (2001) berättade 16 procent av de tillfrågade kvinnorna att de 

blivit utsatta för våld i någon form efter 65-års ålder. Våld mot kvinnor i nära relationer är en 

våldshandling som fysiskt, psykiskt, ekonomiskt/materiellt våld samt även omsorgsbrist och 

vanvård. Våld i nära relationer och våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och är 

så utbrett att det numera klassas som ett folkhälsoproblem. Det är ett globalt problem som 

diskuteras på den internationella arenan, inte bara i Sverige (NCK, 2013). Sverige kan i 

många fall ses som ett föregångsland när det gäller lagstiftningen om våld mot kvinnor, men 

historiskt sett är våra lagar är relativt nya. Så sent som 1965 trädde Brottsbalken i kraft med 

en ny lag som innebar att det blev brottsligt att våldta sin fru. Ännu senare, 1982, föll 

kvinnomisshandel under allmänt åtal. 1993 kom FNs deklaration om avskaffandet av våld mot 

kvinnor (Eriksson, 2001). Frågan om våld mot äldre kvinnor i nära relationer har på senare år 

fått större uppmärksamhet, men är fortfarande tabubelagt och tystas ner i den allmänna 

debatten. Det förekommer över hela världen och uppskattningsvis berörs 1-10 % av alla äldre 

av våld i nära relationer, även om mörkertalet är stort (WHO, 2013). 

 

De som i Sveriges samhälle på olika sätt kommer i kontakt med våldsutsatta äldre kvinnor är 

kvinnojourer, kvinnofridslinjen, brottsofferjouren, socialtjänsten, polisen och äldreomsorgen. 

Socialtjänsten är den myndighet i Sverige som har det främsta ansvaret för att angripa och 

söka lösningar till sociala problem. En del i socialtjänstens ansvar är att utveckla metoder för 

att ge våldsutsatta kvinnor skydd och stöd. Ärenden som gäller kvinnomisshandel kan 

aktualiseras inom verksamhetsområden som individ- och familjeomsorgen och barn-, äldre- 

och handikappomsorgen (Socialstyrelsen, 2013). Polisen kommer i kontakt med våldsutsatta 

kvinnor via anmälningar och de avgör om det finns ett behov av skydd och vilken sorts skydd 

kvinnan behöver (Polisen, 2013). Kvinnojourer finns över hela landet och kan vara drivna av 

kommunen, men oftast drivs de ideellt. De kan hjälpa till med allt från stödsamtal till skyddat 

boende (NCK, 2013). En annan instans dit människor som blir utsatta för våld i nära 

relationer kan vända sig är till kvinnofridslinjen. Det är en nationell stödtelefon dit alla, även 

män, kan ringa kostnadsfritt (Polisen, 2013). Som brottsoffer kan man få en stödperson från 

Brottsofferjouren. Stödpersonen fungerar som medmänniska och kan vara ett stöd för samtal, 

hjälpa till att vägleda, ta kontakt med rätt myndighet och följa med på möten med olika 



6 
 

myndigheter. De kan även förklara hur rättsprocessen fungerar samt att följa med som stöd på 

eventuell rättegång (Brottsofferjouren, 2013). 

I dagens Sverige finns det över 960 000 äldre människor och det är en heterogen grupp med 

många olika behov. Vissa är nyblivna pensionärer, som är friska med ett starkt nätverk runt 

omkring sig, medan andra är ålderdomssvaga och behöver vård från äldreomsorgen (ROKS, 

2012). Något som har blivit påtagligt i diskussionen om våld mot äldre, och främst mot 

kvinnor, är att det saknas kunskap om hur man ska upptäcka våldet och vilken typ av hjälp 

den äldre generationen behöver.  Några som möter äldre i sina yrken är undersköterskor, 

sjuksköterskor, läkare och socionomer i form av exempelvis biståndshandläggare. Alla 

behöver öka sina kunskaper för att lättare kunna upptäcka våldet och förebygga det 

(Länsstyrelsen i Stockholms Län, 2012).  

1.1 Problemformulering 

Våldet slutar inte bara för att man har fyllt 65 år. Många äldre är idag friska och har hög 

funktionskapacitet, livet behöver inte bli så annorlunda bara för att man har gått i pension 

(Eriksson, 2001). Trots detta glöms den äldre populationen bort när olika folkhälsoproblem 

hamnar på samhällets agenda. Våldsutsatta äldre kvinnor behöver lika mycket stöd och hjälp 

som yngre våldsutsatta kvinnor, men får inte det. Kunskapen om våldsutsatta äldre kvinnors 

situation måste öka inom socialt arbete eftersom socionomer som yrkesgrupp kan bidra med 

kompetens på flera arenor i samhället. Kvinnojourerna gör ett stort arbete för att hjälpa 

våldsutsatta kvinnor, men det har uppmärksammats att de har problem med att nå ut till den 

äldre populationen och att det kan saknas resurser och erfarenhet för att hjälpa denna grupp. 

1.2 Syfte   

Syftet med denna uppsats är att bundersöka hur kvinnojourer anslutna till ROKS arbetar för 

att få kontakt med våldsutsatta äldre kvinnor i heterosexuella relationer och sprida 

information om problematiken till allmänheten. Vi kommer även att undersöka hur 

kvinnojourernas bild av våldet ser ut och vilket ansvar som finns hos andra instanser i 

samhället. 

1.3 Frågeställningar 

● Hur beskriver kvinnojourer i Sverige att de tillsammans med övriga instanser i 

samhället arbetar med problematiken för äldre kvinnor som lever med våld i nära 

relationer? 

● Hur beskriver kvinnojourerna att förekomsten och formerna av våld i nära relationer 

ser ut mot äldre kvinnor? 
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● Vilket ansvar har samhället för de våldsutsatta äldre kvinnorna?  

1.4 Definitioner 

Äldre kvinnor: Med äldre kvinnor menas i denna uppsats kvinnor över 65 år 

Fysiskt våld: Slag, knuffar, nyp 

Psykiskt våld: Kränkningar, isolering, elaka kommentarer 

Sexuellt våld: Trakasserier, våldtäkt, tafsningar 

Ekonomiskt/materiellt våld: Kontroll över kvinnans pengar, förstörelse av kvinnans egendom 

som saker eller kläder 

Våld i nära relationer: Våld där förövaren är någon som står kvinnan nära som till exempel 

make, maka, sambo, särbo och barn.  

Vanvård/omsorgsbrist: Brister i omvårdaden, felmedicinering, brister i hygien, att kvinnan 

inte får sina omsorgsbehov tillgodosedda. (Socialstyrelsen, 2010). 

2. Metod 

2.1 Datainsamling  

Vi har valt att genomföra en kvalitativ enkätundersökning (Bilaga 1) som skickats ut i 

mailformat till kvinnojourer anslutna till ROKS. Enkäterna bestod av tre slutna och nio öppna 

frågor. I mailet presenterade vi syftet med undersökningen och att deltagande var frivilligt. 

Kvinnojourerna hade sedan en vecka på sig att besvara enkäten. Påminnelser skickades ut 

efter den femte dagen och sedan igen efter att tiden löpt ut i hopp om att få ytterligare svar. 

Totalt skickades enkäterna ut till alla ROKS-anslutna kvinnojourer som hade en mailadress 

vilket var 77 stycken jourer runt om i Sverige. Vi fick totalt 28 svar.  

 

För att hitta de svenska rapporterna som vi har använt i den här uppsatsen så gjordes det 

sökningar på olika myndigheter och organisationers hemsidor i deras arkiv över publikationer. 

Vi hittade publikationer hos Socialstyrelsen, ROKS, Nationellt centrum för kvinnofrid 

(NCK), Brottsofferjouren och kvinnofridslinjen. De två definitioner som används i texten är 

hittade på FN och WHO:s hemsida. Vid artikelsökningen användes sökbaserna PRIMO och 

Google Scholar. Sökord som användes var ”domestic violence against elder”, “domestic 

violence against elder women”, ”intimate partner violence against elderly women”, “partner 

violence against elderly women” och “partner violence against older women”. För att hitta 

svenska artiklar använde vi oss av referenser ur våra svenska rapporter. Artiklar skrivna före 

år 2000 exkluderades och även artiklar som inte innehöll information om vilket kön den äldre 
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som utsattes för våld hade. Detta för att vår undersökning riktar in sig på kvinnor. Andra 

artiklar som exkluderades var de som handlade om enbart kvinnor och inte specifikt äldre 

kvinnor över 65 år.  

Sökord Databas Antal träffar 

domestic violence against 

elder 

PRIMO 3960 st 

domestic violence against 

elder women 

PRIMO 

Google Scholar 

3235 st 

97 000 st 

intimate partner violence 

against elderly women 

PRIMO 

Google Scholar 

943 st 

54 800 st 

partner violence against 

elderly women 

PRIMO 

Google Scholar 

2097 st 

56 100 st 

partner violence against 

older women 

PRIMO 

Google Scholar 

8466 st 

219 000 st 

 

2.2 Dataanalys  

En kvalitativ deskriptiv analysmetod användes för att analysera de besvarade enkäterna. 

Kvalitativ deskriptiv analysmetod innebär att man gör en innehållsanalys, i vårt fall utifrån 

teman. Det fyra huvudstegen enligt denna analysmetod är att; 1, läsa igenom all data, 2, leta 

efter teman, 3, leta efter samband i materialet och 4, formulera samband som beskriver hela 

eller delar av den företeelse man valt att studera (Infovoice, 2007). För att sortera materialet 

gjorde vi en kodningsmall (Bilaga 2) som vi bearbetade enkäterna i för att kunna 

sammanställa den data vi fått i enkätundersökningen på ett konstruktivt sätt. Svaren 

tematiserades i tre olika delar, våldet, arbetet samt kvinnojourernas sammarbete och 

samhällets ansvar. Denna tematisering gjordes utifrån frågornas ämnesområden och för att 

tydliggöra enkätens innehåll. Resultaten som framkom ur enkäterna har sedan tolkats 

tillsammans med tidigare forskning ur teorietiska perspektiv relevanta för undersökningen. 

2.3 Urval  

Vi gjorde ett målinriktat urval genom att skicka ut enkäten enbart till kvinnojourer som var 

anslutna till organisationen ROKS. Detta på grund av att det är en organisation som nyligen 
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satsat på att arbete för åldersgruppen kvinnor över 65 år och att deras kvinnojourer därför inte 

är främmande för den typen av problematik. ROKS har 78 anslutna kvinnojourer och vi valde 

att här inte göra något ytterligare urval utan vi skickade enkäten till samtliga av dessa, 

förutom en kvinnojour saknade mailadress och därför exkluderades. 

2.4 Arbetsfördelningen 

Datainsamlingsarbetet med enkätundersökningen delades upp så att vi skapade enkäten och 

kodningsmallen tillsammans. Sedan delade vi upp alla 77 stycken kvinnojourer på hälften, så 

att Linda mailade till hälften och Sophia till den andra hälften. Detta för att lättare hålla koll 

på de svar vi fick in. Vid kodningen av materialet satt vi dock tillsammans och förde in 

enkäterna i kodningsmallen. Litteratursökningen delades upp så att Sophia stod för sökning av 

svenska rapporter och annan information från myndigheter, medan Linda sökte efter både 

svenska och internationella artiklar.  Analysen av materialet och författandet av uppsatsen 

gjordes tillsammans. 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Intern reliabilitet innebär att forskarna kommer överens om hur de ska tolka det de ser och hör 

(Bryman, 2008). Det anser vi ha uppnått genom att gemensamt konstruera och fylla i 

kodningsmallen för analys av enkäterna. Detta för att säkerställa att vi kodade enkäterna på 

identiskt vis. Extern reliabilitet innebär i vilken mån en undersökning är möjlig att replikeras. 

Att uppnå extern reliabilitet vid kvalitativ forskning är svårt eftersom sociala miljöer är i 

ständig förändring (Bryman, 2008). Dock anser vi att en liknande undersökning som vår går 

att genomföra och att den troligtvis skulle få liknande resultat.  Extern validitet står för i 

vilken mån resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 

2008). Detta anser vi till viss del uppfylla med vår enkätundersökning genom att de enkätsvar 

vi fått från ROKS kvinnojourer kommer från alla delar av landet och svaren kommer från 

både små och större kvinnojourer.  Dock är inte generaliserbarhet något som eftersträvas vid 

kvalitativa undersökningar, utan vi är intresserade av just de specifika svar som vi har fått.  

2.6 Etiska aspekter 

I vår enkätundersökning (Bilaga 1) valde vi ur etisk synpunkt att informera kvinnojourerna 

om att det var frivilligt att delta i undersökningen och vi poängterade att all medverkan var 

konfidentiell. Inga namn på kvinnojourer, orter eller namn på personer presenteras i våra 

resultat. Vid formuleringen av enkätfrågorna efterfrågade vi inte några detaljerade svar om 

specifika fall utan formulerade frågorna så att kvinnojourerna kunde beskriva hur de upplever 

fall med äldre kvinnor i allmänhet. Detta på grund av att ingen skulle riskera att komma till 
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skada av vår studie. För våldsutsatta äldre kvinnor hoppas vi att vår undersökning kommer att 

leda till att problemet ytterligare uppmärksammas och vår förhoppning är att fler äldre 

kvinnor som är utsatta för våld och behöver hjälp i någon form vågar söka sig till en 

kvinnojour. Desto fler människor som skaffar sig kunskap och blir medvetna om att den här 

problematiken finns, desto fler kan se och våga fråga. Detta kan leda till att fler kvinnor kan få 

hjälp och att synen på äldre som svaga och värnlösa kan förändras. Vi har försökt att inte se 

äldre kvinnor som en homogen grupp när vi har skrivit vår resultatdel och vid analysen av 

svaren från kvinnojourerna som deltagit i vår enkätundersökning. 

3. Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska perspektiv som vi har valt att analysera vårt resultat utifrån, anser vi vara 

relevanta av den anledningen att de är applicerbara på den problematik vi har valt att 

presentera. Utifrån feministiskt perspektiv, könsperspektiv och normaliseringsprocessen kan 

olika processer som är aktuella för våld mot äldre kvinnor förklaras. 

3.1 Feministiskt perspektiv 

Inom socialt arbete är det feministiska perspektivet inriktat på att förklara och reagera på den 

förtryckta situation som kvinnor i de flesta länder lever i och att bidra till en förståelse av 

kvinnors roller och ställningar (Payne, 2008).  Ett feministiskt perspektiv på övergrepp mot 

äldre har framträtt i Sverige omkring millennieskiftet. Ur det feministiska perspektivet kan 

våldet mot äldre ses som ett uttryck för ojämlikheten mellan könen och fokuserar på kvinnors 

särskilda sårbarhet. Våldet relateras till kulturella och sociala aspekter av manlig 

dominans/normalitet och kvinnlig underordning, Feminismen har bidragit till en förändrad 

syn på våld inom familjen med påföljande kriminalisering av detta (Jönson, 2004). 

 

Feministisk analys inom socialt arbete betonar vikten av en problematisering av sociala 

kategorier och genuskategorier. Viktiga kvinnofrågor som har påverkat feministisk praktik är 

bland annat fred, social rättvisa och våld mot kvinnor. Feministisk praktik kan, på grund av att 

kvinnor till skillnad från andra förtryckta grupper lever i nära relation till män, lågprioritera 

män. Detta sker exempelvis genom att arbetet inriktas på offren för familjevåld och inte på 

förövarna (som vanligtvis är män). Ett feministiskt synsätt kan också innebära att man 

utestänger män från konfliktfyllda områden som exempelvis rör arbete med offer för manligt 

våld (Payne, 2008). 
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3.2 Könsperspektiv 

Inom socialt arbete spelar könsperspektivet fortfarande en undanskymd roll. Könsperspektiv 

skiljer mellan biologiskt och socialt kön. Människan föds till ett biologiskt kön, men förvärvar 

det sociala, beroende på den tid och i vilken kultur som man växer upp i. Historiskt sätt har 

kvinnan förklarats genom skillnader utifrån mannen.  I feministiskt socialt arbete framhålls 

vikten av att socialarbetaren utvecklar en relation till sina kvinnliga kontakter som strävar mot 

utjämnandet av skillnader i makt. Studier med könsperspektiv i socialt arbete har haft som 

centralt att undersöka olika problemformuleringars speciella betydelse för kvinnors välfärd 

och välbefinnande. Ur ett könsperspektiv har mäns våld mot kvinnor studerats genom att 

mannens våldsbruk betraktats som en del av positionsbestämningen av män och kvinnor i 

samhället, alltså att mäns våld mot kvinnor utgör en integrerad del av vårt samhälle. Mäns 

utövning av makt och kontroll i samhället skulle ha gett dem denna rätt. Denna tolkning av 

våld mot kvinnor utgör den officiella tesen om kvinnomisshandelns orsaker ur ett 

könsperspektiv (Meeuwisse & Swärd, 2002).  

 

Social kategorisering sker inom socialt arbete för att på gott och ont kunna definiera 

medborgare för att kunna rikta speciella åtgärder för olika grupper. Social kategorisering 

har haft utgångspunkten ur ett radikal feministiskt perspektiv inom forskning. “Mannen” har 

definierats som förtryckarkönet och “kvinnan” som den förtryckta. Detta kan ses ur ett 

könsperspektiv då dessa definitioner riskerar att ge motsatt effekt och förstärka kvinnans 

offerroll. Social kategorisering bidrar till att skapa en social identitet och beskrivningen av 

vad en misshandlad kvinna är leda till att kvinnor som utsätts för våld i nära relationer känner 

större skam i att anmäla. Kvinnor vill inte identifiera sig i rollen av att vara en “misshandlad 

kvinna”. Kategoriseringen låser på olika sätt fast kvinnan i en offerposition. I media 

porträtteras en misshandlad kvinna oftast med förvridet ansikte hukad under en enormt stor 

man. Detta är inte något som man vill identifiera sig med (Meeuwisse & Swärd, 2002). 

3.3 Normaliseringsprocessen 

Normaliseringsprocessen är ett begrepp som ofta förekommer när man pratar om våld i nära 

relationer. Det betyder förenklat att våldet i en relation normaliseras och blir en del av 

vardagen. I början av förhållandet är den partner som utdelar våldet, oftast mannen, mycket 

kärleksfull och omtänksam. Han berättar ofta hur mycket han tycker om kvinnan, hur viktig 

hon är för honom och hur lycklig han är med henne. I takt med att kvinnan blir mer och mer 

kär i mannen börjar han sakta kontrollera henne, exempelvis genom att han hämtar henne 

efter jobbet och när hon har varit på olika aktiviteter. Det här verkar inte alls konstigt för 
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kvinnan eller omgivningen, snarare tvärtom, mannen är ju bara snäll! Men mannens 

kontrollbehov eskalerar mer och mer, han börjar isolera kvinnan från hennes familj och 

vänner och han talar om för henne hur värdelös hon är. Kvinnorna tar ofta på sig skulden för 

psykisk och fysisk misshandel, de menar att det är deras fel att mannen slog henne eftersom 

hon provocerade honom. Fysiskt våld börjar nästan alltid med psykisk misshandel innan. 

Mannen bryter ner kvinnan fullständigt tills hon tror att det är henne det är fel på och att hon 

inte förtjänar bättre än den situation som hon lever i. Kvinnan har många gånger svårt att 

lämna mannen eftersom hon har dålig kontakt med familj och vänner. Hon kan ha så dålig 

självkänsla och självförtroende att hon väljer att stanna i förhållandet för att det verkar vara 

den enklaste lösningen (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). 

4. Tidigare forskning 

4.1 Våld mot kvinnor 

“For the purposes of this Declaration, the term "violence against women" means any act of 

gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or 

psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or 

arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life” (FN, 1993). 

  

FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor definierar vad våld mot kvinnor 

innebär. Det är en våldshandling som syftar till att skada kvinnan fysiskt, psykiskt eller 

sexuellt, eller att hota kvinna om sådana handlingar inom den privata och offentliga sfären 

(Kvinnofridslinjen, 2012). 

 

Våld mot kvinnor är ett problem som har visat sig vara mer utbrett än vad som tidigare varit 

känt. I en undersökning som Lundgren med flera (2001) gjort visar det sig att nästan varannan 

kvinna över 15 år någon gång har utsatts för våld. Var fjärde kvinna har varit utsatt för ett 

långvarigt, systematiskt våld där förövaren är make eller sambo. Många kvinnor utsätts för 

våld i ung ålder, var tredje kvinna som deltog i undersökningen beskriver att de varit utsatta 

för våld före 15-års ålder. Dessa siffror visar att mäns våld mot kvinnor är en ständigt aktuell 

fråga som behöver diskuteras och lyftas fram. Enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrid 

(2013) dör 17 kvinnor varje år till följd av våld eller konsekvenser av våld de varit utsatt för 

av nuvarande eller tidigare partner.  
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4.2 Våld mot äldre kvinnor 

”A single, or repeated act, or lack of appropriate action, occurring within any relationship 

where there is an expectation of trust which causes harm or distress to an older person” 

(WHO, 2013) 

 

Äldre kvinnor är en grupp som ofta glöms bort i diskussionen om mäns våld mot kvinnor. 

Bilden av äldre personer är ofta att de är snälla och svaga, men bara för att man blir över 65 år 

så betyder inte det att våldet trappas ner eller försvinner. Tvärtom. I vissa fall kan det till och 

med öka i och med att vardagen förändras eller att man tvingas att konfrontera ändrade 

levnadsförhållanden som mindre ork eller att ekonomin blir sämre i och med att man får 

pension istället för lön. I en omfångsundersökning som gjordes i Umeås kommun 2001 visade 

resultatet att av de kvinnor som utsatts för våld bestod 75 % av äldre kvinnor med fysiska 

eller psykiska funktionsnedsättningar (Eriksson, 2001). 

 

Våldet mot kvinnor över 65 år skiljer sig inte nämnvärt mot våldet som begås mot kvinnor 

yngre än 65 år. De utsätts för våld i alla kategorier, fysiskt, psykiskt, sexuellt och 

materiellt/ekonomiskt. Det som eventuellt skiljer sig mot de yngre kvinnorna under 65 år är 

att äldre kvinnor också kan utsättas för vanvård och försummelse i fall hon är i sådan situation 

att hon behöver vård från samhället eller närstående (ROKS, 2012). Undersökningar visar att 

äldre kvinnor utsätts i större utsträckning för våld än äldre män och att i de fall där det handlar 

om sexuellt våld och övergrepp så begås de brotten nästan uteslutande mot kvinnor (NCK, 

2013). Vanligast är det att förövaren är någon som kvinnan är bekant med, det vill säga att 

förövaren oftast är en närstående eller vårdpersonal på vårdhemmet eller hemtjänstpersonal 

(ROKS, 2012). Förövaren är vanligtvis en man. Det kan vara en nuvarande sambo/make, 

särbo, barn, syskon eller annan släkting. Det kan vara så att någon i kvinnans närhet har 

missbruksproblem och utsätter henne för psykiskt eller fysiskt våld men också för ekonomiskt 

våld om personen behöver pengar för att finansiera sitt missbruk. Förövaren kan leva i en 

utsatt situation och är i ekonomiskt beroende gentemot kvinnan vilket kan leda till att 

förövaren kräver kvinnan på pengar. Det är också en riskfaktor om någon i kvinnans närhet 

har psykiska problem eller aggressionsproblem (Länsstyrelsen Stockholms Län, 2012). 

  

Många äldre beskriver en oro för att utsättas för brott. Det har visat sig att det att äldre 

kvinnor är mest oroliga för är att utsättas för brott på offentlig plats, men paradoxalt sker de 

flesta brotten i kvinnans egen bostad. Det kan vara väldigt traumatiskt för kvinnorna att 
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utsättas i hemmet då hemmet ska fungera som en trygg borg. Det kan upplevas som mer 

traumatiskt att bli utsatt hemma än att bli överfallen utomhus eftersom hemmet i många fall 

ses som kvinnans arena i och med att hon ofta haft det största ansvaret för hushåll och barn. I 

hemmet finns inte bara en yttre trygghet utan även en inre trygghet som vid våld blir skadad 

(Länsstyrelsen Stockholms Län, 2012). Att bli utsatt för våld av närstående i det egna hemmet 

är oftast skamfullt och det är sällan som kvinnorna vill eller vågar berätta om de övergrepp 

som sker. Det är svårt att få en överblick om brott mot äldre kvinnor ökar eller minskar 

eftersom de är mindre benägna att anmäla brotten till polisen eller söka hjälp hos socialtjänst 

eller kvinnojourer och därför är mörkertalet stort. De faktorer som kan påverka om kvinnan 

väljer att anmäla förövaren kan grovt generaliseras till hur allvarligt brottet är, vilken typ av 

relation som kvinnan har till förövaren och var brottet begicks (Eriksson, 2001). 

 

Formerna för våld i nära relationer kan förändras ut med stigande ålder. Kvinnor som tidigare 

blivit fysiskt misshandlade kan i stället utsättas för ekonomisk eller psykisk misshandel 

(Stöckl, Watts & Penhale, 2012). I en amerikansk undersökning framkommer det att den 

fysiska misshandeln mot kvinnorna i studien minskade med åren, men byttes ut mot ett 

eskalerande psykiskt och emotionellt våld. Undersökningen visade vidare att våldet vissa fall 

pågått under hela relationen, men att det i andra fall kunde ha börjat först efter 10 år in i 

äktenskapet. I de fall där våldet uppkommit senare hade ofta någon livsförändring i övrigt 

skett i samband med att våldet startat, exempelvis att maken börjat på ett nytt jobb.  Att våldet 

pågått under en väldigt lång tid är vanligt hos äldre kvinnor. Medianlängden för tiden 

kvinnorna i undersökningen levt i ett våldsamt förhållande var 24 år hos de som för 

närvarande levde i ett våldsamt förhållande. En kvinna hade levt så länge som 69 år 

tillsammans med en misshandlande make. Det sexuella våldet mot kvinnorna i denna 

undersökning kunde ta många olika former, från våldtäkter och tafsningar till konstant 

masturbering inför kvinnan. I undersökningen framkommer även att många av kvinnorna 

blivit hotade av maken med vapen (Zink, Jacobson, Regan, Fisher & Pabst, 2006). 

 

Internationellt sett har flertalet undersökningar gjorts för att få en överblick av förekomsten 

mot våld i nära relationer mot äldre kvinnor. I en studie från Tyskland undersöks det hur 

vanligt förekommande det är med våld i nära relationer hos äldre kvinnor. I studien deltog 

2616 kvinnor mellan 50-65 år och 1644 kvinnor mellan 66-86 år. 23 % av kvinnorna i den 

yngre åldersgruppen och 10 % av kvinnorna i den äldre åldersgruppen hade blivit utsatta för 

fysiskt eller sexuellt våld i nära relationer under sin livstid. Av de kvinnor som för närvarande 
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levde i ett förhållande uppgav 10 % av de yngre kvinnorna och 5 % av de äldre kvinnorna att 

de utsattes för fysiskt eller sexuellt våld av sin nuvarande partner (Stöckl et al. 2012). Något 

lägre antal framkommer i en studie från USA vars resultat säger att 1,52 % av kvinnorna 

utsatts för fysiskt våld i nära relationer efter att de fyllt 55 år. Resultaten visade att det var 

färre äldre kvinnor som blev utsatta för fysiskt våld än yngre kvinnor. Den vanligaste formen 

av våld i nära relationer hos äldre var psykisk och emotionellt våld. Denna typ av våld visade 

sig till stor del ha börjat efter att kvinnan fyllt 55 år. Vanliga former av psykiskt våld var 

kontrollerande beteenden och hot om fysisk skada. Av de kvinnor som blev fysiskt 

misshandlade berättade mer än hälften av kvinnorna att de berättat om misshandeln för någon 

närstående (Zink, Fisher, Regan & Pabst, 2005).  I en annan amerikansk studie undersöks 

uppdelningen av olika typer av våld mot äldre kvinnor. Resultaten visade att av 38 äldre 

kvinnor som levde med våld i nära relationer hade 71 % blivit utsatta för fysisk misshandel, 

95 % för psykisk misshandel, 68 % för social och ekonomisk kontroll och 34 % för sexuellt 

våld. Oftast förekom de olika formerna samtidigt, men den fysiska minskade i de flesta fallen 

med åren (Zink et al. 2006). 

4.3 Våldets konsekvenser för äldre kvinnor 

Undersökningar i USA visar att äldre kvinnor som är offer för våld i nära relationer har mer 

problem med depression och kronisk smärta jämfört med andra kvinnor. Det visade sig även 

att posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) förekom hos kvinnor som blivit utsatta för våld i 

nära relationer under lång tid (Tetterton & Farnsworth, 2010).  Amerikanska forskare har även 

funnit att äldre kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer på olika sätt har sämre 

hälsa än de som inte blivit utsatta (Zink et al. 2005).  

 

En annan konsekvens som våldet kan medföra för äldre kvinnor är att de riskerar att isoleras 

från sociala sammanhang. Förövaren kanske vägrar kvinnan att ha kontakt med anhöriga. Vid 

ett eventuellt uppbrott från en make/sambo som utsätter kvinnan för brott kan det vara svårt 

för kvinnan att ha råd att lämna mannen. Hon kanske har en dålig pension eftersom hon kan 

ha varit hemmafru eller jobbat halvtid. Det kan medföra att hon inte har råd att betala 

eventuella dubbla boenden och om hon väljer att ställa förövaren inför rätta kan det vara svårt 

för kvinnan att ha råd med rättshjälp och betala rättegångskostnader. Äldre kvinnor lider ofta 

av nedsatt fysisk och psykisk funktionsnivå, vilket kan leda till att även små övergrepp kan få 

stora konsekvenser (Länsstyrelsen Stockholms län, 2012). Äldre kvinnor som utsätts för våld i 

nära relationer beskrivs ha andra behov jämfört med yngre kvinnor då generationen av äldre 
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kvinnor tenderar att vara mer ekonomiskt och känslomässigt beroende av sin partner. Andra 

faktorer som är specifika för äldre kvinnor kan vara en rädsla för att hamna på ålderdomshem 

om de lämnar maken (Tetterton & Farnsworth, 2010). I en svensk undersökning av vad de 

äldre själva anser vara orsaker till våld mot äldre anses förändringar i bland annat 

samhällsstrukturer ligga bakom viss del av våldet i nära relationer. Flera äldre uttryckte att det 

var lätt att bli isolerad som gammal då barn och barnbarn inte hade speciellt mycket tid för 

dem. Att äldre idag lever geografiskt långt ifrån sina barn bidrar även det till att våld i nära 

relationer mot äldre inte upptäcks (Erlingsson, Saveman & Berg, 2005). 

 

Kvinnor som lever med våld i nära relationer utvecklar med åren olika sätt att hantera och 

leva med våldet. I en amerikansk studie undersöker forskarna hur kvinnorna försöker förklara 

och förstå mannens misshandel som en del av en copingstrategi för att hantera våldet. Vanliga 

förklaringar som kvinnorna hade som anledningar till mannens misshandel var exempelvis att 

det var mannens sätt att hantera åldrandet, att det hade att göra med mannens etnicitet och att 

mannen var självisk och narcissistisk. Andra fokuserade på mannens ilska och förklaringar till 

den som att mannen hade dålig självbild och var en kvinnohatare (Zink et al. 2006). Att leva 

med våld i nära relationer under lång tid får stora emotionella konsekvenser för kvinnorna. I 

en studie från Israel beskrivs det att äldre kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer 

ofta känner skuld, självhat och självförakt. Flera kvinnor kände skuld gentemot sina barn att 

de inte lämnat den våldsamme fadern. De önskade att de gjort mer för att förändra sin 

situation och inte gett efter för våldet. Andra kvinnor kände viss ilska mot barnen som aldrig 

sade något för att försvara henne då fadern slog och i studien fanns det många exempel på där 

barnen gett modern större skuld för våldet än fadern. Dessa kvinnor kände behov av att bli 

förstådda och förlåtna av sina barn. Berättelserna som ges från kvinnorna i studien är färgade 

av en känsla av diskriminering, utnyttjande och orättvisa. Åldern förstärkte detta och de kände 

sig ännu mer utsatta på grund av att de hade en hög ålder och var utsatta för våld. De kände 

sig offergjorda dels av sina partners och dels av samhället. De var medvetna om att de levde i 

en social kontext där den manliga makten och kontrollen är utbredd (Band-Winterstein, 

Eisikovits & Koren, 2010). 

4.4 De professionellas roll för att upptäcka utsatta kvinnor 

Våldet mot äldre kvinnor i nära relationer sker ofta i det dolda och det är därför viktigt att 

personer som genom sitt jobb kommer i kontakt med äldre är uppmärksamma på att våld kan 

förekomma. Länsstyrelsen i Stockholms län anordnade under 2011 en utbildning för de som 
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jobbade inom länets äldreomsorg. Utbildningen var i tre steg, hade 500 platser och handlade 

om vilka mekanismer som låg bakom våld i nära relationer. Utbildningens tema och slagord 

var “Våga se, Våga fråga och Våga agera!”. Efteråt har stiftelsen Äldrecentrum gjort en 

enkätundersökning för att utvärdera vad kursdeltagarna tyckte om utbildningen och om de har 

haft nytta av sina nya kunskaper. Det visade sig att utbildningen var mycket omtyckt och 

många av kursdeltagarna uttryckte att de efter kurstillfällena kände sig mer säkra på att våga 

fråga om våld och de kände att de hade en större förståelse för hur de skulle fråga på rätt sätt 

(Länsstyrelsen Stockholms län, 2012). 

 

Forskarna i en amerikansk studie menar att professionella som arbetar/kommer i kontakt med 

äldre kvinnor måste börja söka efter våld i nära relationer mer aktivt. Endast ett fåtal av de 

tillfrågade berättade att de gjorde detta. Enligt undersökningen måste insatser och 

förebyggande arbete utvecklas och förbättras (Tetterton & Farnsworth, 2010). Detta 

framkommer även i en annan amerikansk undersökning. Av de tillfrågade hade många av de 

som arbetade inom primärvården inte ens tänkt tanken att äldre kvinnor de kom i kontakt med 

kunde vara utsatta för våld. Forskarna menade även att förekomsten av depression och 

kronisk värk hos äldre kvinnor borde vara varningsklockor på att våld i nära relationer kunde 

förekomma (Zink et al. 2005). Fördomar mot äldre som värnlösa kan enligt forskning från 

USA leda till att våld i nära relationer mot äldre kvinnor inte upptäcks. En kvinna i studien 

berättar att ingen kunde tro att hennes man, som av läkare beskrevs som en gammal och 

hjärtsjuk man, kunde vara kapabel till att misshandla henne. Mannen som för omgivningen 

såg harmlös ut, hotade henne, försökte kväva henne och brände till sist ner deras hus. Flertalet 

kvinnor berättar även att det var som om deras män hade två olika personligheter, en offentlig, 

där mannen var trevlig, och en privat, då de var ensamma och han förbyttes till våldsam, 

kontrollerande och kränkande. (Zink et al. 2006).  

5. Resultat av enkätundersökningen  
I detta avsnitt kommer de resultat som framkom vid den genomförda enkätundersökningen att 

presenteras utifrån tre teman. Dessa teman handlar om kvinnojourernas uppfattning om våldet 

mot äldre kvinnor, hur kvinnojourerna arbetar för äldre våldsutsatta kvinnor samt hur deras 

samarbete med andra instanser ser ut och samhällets ansvar. Resultatet kommer sedan att 

analyseras utifrån tidigare forskning och teoretiska perspektiv.  
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5.1 Våldet 

Sedan augusti 2012 hade de 15 av de 28 svarande kvinnojourerna mött någon kvinna över 65 

år. Några kvinnojourer angav att de inte kunde besvara frågan då de inte förde någon 

ålderstatistik över de kvinnorna de mött och andra hade inte mött någon äldre kvinna under 

den tidspann som efterfrågades. Av de 15 kvinnojourer som hade mött kvinnor över 65 år 

hade fem av 15 mött enbart en kvinna, fem av 15 hade mött två kvinnor, fyra av 15 hade mött 

tre kvinnor och en av 15 hade mött fyra stycken kvinnor. De allra flesta kvinnojourer såg 

ingen ökning eller minskning på antalet hjälpsökande kvinnor över 65 år. En kvinnojour skrev 

följande; ”ganska likadant (under jourens 28 år) dvs någon då och då” (citat från en enkät). 

Endast tre av 18 kvinnojourer som svarade på frågan om de såg en ökning eller minskning av 

hjälpsökande äldre kvinnor svarade att de såg en ökning. En kvinnojour beskrev det på 

följande sätt i sin enkät; ”en liten ökning – för några år sedan hade vi endast kontakt med ett 

par kvinnor och nu har det fördubblats… även om det fortfarande få” (citat från en enkät). 

Den vanligaste förövaren var enligt samtliga svarande kvinnojourer mannen som kvinnan 

levde tillsammans med. Andra förövare som kvinnojourerna angav var vuxna barn och 

vanligast var sonen. Gällande formen på våldet svarade samtliga kvinnojourer att de sökande 

blivit utsatta för psykiskt våld. Därefter var ekonomiskt/materiellt våld vanligast och 15 av 20 

kvinnojourer som besvarat denna fråga angav att kvinnorna hade blivit utsatta för detta 

tillsammans med det psykiska våldet. 14 av 20 kvinnojourer som besvarat  frågan svarade att 

kvinnorna hade blivit utsatta för fysiskt våld. Sexuellt våld och omsorgsbrist var mindre 

vanligt och rapporterades av fyra av 20 kvinnojourer, som svarat på denna fråga, i respektive 

kategori.  

 

I enkäterna efterfrågades vilka specifika kännetecken som kvinnojourerna ansåg skilja äldre 

kvinnor mot yngre. Flera kvinnojourer svarade att äldre kvinnor känner en större skam än 

yngre kvinnor. Dels för att de låtit våldet pågå under så lång tid och dels för att de är rädda för 

vad omgivningen ska säga. 

 

”Man vill inte anmäla, har haft en livslång relation, livet sitter ihop med förövarens. Barn, 

barnbarn, ekonomin, hela hemmet och hela tillvaron. Man skäms. Vill inte skiljas nu. Vad ska 

folk säga och han kan ju inte laga mat… Hur ska han klara sig??” (Citat från en enkät).  

 

Äldre kvinnor kan enligt enkätundersökningen ha större svårigheter att prata om våldet än 

yngre kvinnor. En annan faktor som flera kvinnojourer påpekade var att våldet med året blivit 
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normaliserat så att kvinnorna inte anser att våldet är så farligt. De accepterar våld i större 

utsträckning och är mer toleranta till våld i hemmet än yngre kvinnor. Många äldre kvinnor 

menar på att har de levt med detta så länge kan de leva med det lite längre och biter ihop. 

Äldre kvinnor tenderar till att förminska sin utsatthet och avdramatiserar våldet. 

 

”Vi upplever att de har ännu svårare att söka hjälp då den generationen ’biter ihop’ och 

fortsätter i samma spår trots våld. Vi tror också att de har svårare att tala om våldet. Saker 

som för en yngre kvinna inte upplevs som våld kan innebära något helt annat för en äldre 

kvinna. Mannen har lättare att ta kontroll exempelvis genom att ta hennes rullator ifrån 

henne eller liknande” (Citat från en enkät). 

 

Enkätundersökningen visade att äldre kvinnor i vissa fall kan befinna sig i beroendeställning 

gentemot mannen för att hon i större utsträckning kan behöva hjälp och omsorg på grund av 

sjukdom eller fysiskt och psykisk funktionsnedsättning. Det är även vanligt att kvinnan är 

ekonomiskt beroende av mannen och är rädd för att hon inte skulle klara sig om hon lämnar 

äktenskapet.  

 

”Samma som för alla våldsutsatta kvinnor plus en extra utsatthet om kvinnan är beroende av 

hjälp och omsorg från mannen eller om hon är den som förväntas ge omsorg till mannen” 

(Citat från en enkät). 

5.2 Arbetet 

På frågan om kvinnojourerna har möjlighet att ordna med skyddat boende för äldre som söker 

stöd har de flesta svarat att det inte är några problem så länge kvinnan har resurser att klara 

sig själv. Det vill säga att kvinnan kan klara sig själv, röra sig fritt och inte sitter i rullstol. 

Några svarar att de har handikappanpassade lägenheter och vissa menar att äldre kvinnor inte 

är några problem. Det här är en fråga med mycket varierande svar beroende på 

kvinnojourernas egna resurser. En kvinnojour påpekar att det kan vara problematiskt att ordna 

med boende till kvinnor som behöver hemtjänst och skriver:  

 

”Det beror på omständigheterna. Vår lgh är tex inte så handikappvänlig och ligger någon 

trappa upp. Ska hemtjänsten vara involverad blir det problem med nycklar och andra 

samtidigt boende. Hemtjänstpersonal kan ju vara vem som helst – tex förövare…” (citat från 

en enkät). 
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Det som kvinnojourerna i vår enkätundersökning har gjort för att sprida information om 

våldsutsatta äldre kvinnor har varit att ha föreläsningar där de visat filmer om äldre kvinnor på 

berörda instanser, som till exempel handikapporganisationer, kontaktat lokalradio och 

lokaltidning som uppmärksammat problematiken. De har lagt ut informationsbroschyrer på 

vårdcentraler, försöker synas på dagar som är riktade mot äldre, driver studiecirklar med 

filmvisning om våld mot äldre från ROKS och de har arrangerat temakvällar för allmänheten. 

Kvinnojourerna har tagit kontakt med och informerat pensionärsorganisationer, informerat 

hos Svenska Kyrkan dit många äldre går samt kontaktat berörda politiker för att genomföra 

något gemensamt. Många kvinnojourer beskriver att de har försökt nå ut till kommuner för att 

belysa den här typen av problematik men inte fått något gensvar. Andra svarar att de inte 

arbetat specifikt för att nå ut till äldre kvinnor på grund av att de riktar sig till alla kvinnor och 

inte specifika grupper av kvinnor.  

 

Många kvinnojourer berättar att de senaste tiden har arbetat för att öka kunskapen hos dels sin 

egen personal men också hos samarbetspartners som äldreomsorgen och socialtjänsten. De 

har bland annat utbildat hemtjänstpersonal, informerat Sveriges Pensionärsförbund, haft 

seminarium riktat till personal på myndigheter som träffar äldre kvinnor i sitt yrke, gått 

utbildningar för att öka kunskapen hos kvinnojourens personal och förläst för sjukvård och 

hemtjänst. En kvinnojour berättar om en samarbetsgrupp i deras kommun där 

Brottsofferjouren, den aktuella kvinnojouren, polisen, diakonin, sjukvården, skolan och 

socialtjänsten i kommen ingår. De har regelbundna träffar och kvinnojouren ska visa film om 

äldre på nästa sammankomst.  

 

Vi frågade också kvinnojourerna hur man, enligt dem, kan nå ut med information om 

våldsutsatta äldre kvinnors situation till en bredare population i samhället. Vi fick förslag som 

insändare och reportage i tidningar, radio och utbildning av vårdpersonal och andra som 

möter äldre i sina yrken.  De föreslog att kvinnojourerna ska synas i offentliga sammanhang, 

att informationsmaterial och informationsfoldrar finns där äldre rör sig, att det visas tv-

program om problematiken om våld mot äldre och att människor ska våga samtala om det! 

”Genom kampanjer, att synas och höras så mycket som möjlig så att fler vågar, orkar och kan 

ta kontakt med en kvinnojour” (citat från en enkät). Många kvinnojourer som har svarat på vår 

enkät trycker mycket på att man måste öka kunskapen hos de som möter äldre kvinnor i sitt 

yrke och att utbildning för att kunna identifiera våldsutsatta kvinnor behövs. Här är det inte 

bara äldreomsorgens personal som behöver mer utbildning, utan även läkare, sjuksköterskor 
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och biståndshandläggare. En önskan om bättre tillgång till skyddade bostäder för de 

våldsutsatta kvinnorna är något som också återkommer i flera enkäter.   

5.3 Kvinnojourernas samarbete och samhällets ansvar 

När det gäller hur samarbetet mellan kvinnojourerna, socialtjänsten och äldreomsorgen 

fungerar råder det delade meningar. Antalet kvinnojourer som har sagt att samarbetet har 

fungerat bra samt inte fungerat alls är ungefär lika stort. De flesta har inte varit i kontakt med 

äldreomsorgen, främst gäller detta hemtjänsten. Vi har inte fått några längre utläggningar om 

vad det är som inte fungerar i samarbetet från de kvinnojourer som rapporterar om ett dåligt 

samarbete. Enligt vår enkätundersökning är det många kvinnojourer som inte har något 

samarbete alls med varken socialtjänsten eller äldreomsorgen, då de anser att detta inte har 

varit aktuellt eller behövligt i frågor gällande våldsutsatta äldre kvinnor. I de fall där 

kvinnojourerna har svarat att ett samarbete med socialtjänsten fungerat bra så hänvisar de i 

sina svar till kvinnor och barn, vilket inte riktigt rör vår undersökning. 

 

Vi ställde även frågan vem kvinnojourerna ansåg vara huvudsakligen ansvarig för att 

information om våldsutsatta äldre kvinnor samlas in, sammanställs och sprids. Vi fick väldigt 

varierande svar men de mest frekvent förekommande var socialstyrelsen, kommuner, 

landsting och kvinnojourer och då främst ROKS. Andra som nämndes var myndigheter, BRÅ, 

Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, polisen, Riksdag, Regering och politiker. 

5.4 Tolkning av resultatet  

Resultaten som framkom kring olika former av våld mot äldre kvinnor i enkätundersökningen 

överensstämmer med den forskning vi tagit del av. Enkätundersökningen visade att det 

psykiska våldet var vanligast därefter kom ekonomiskt/materiellt och fysiskt våld. Enligt 

forskning kring vilka typer av våld som var vanligast framkom det att det sexuella våldet var 

vanligare mot yngre kvinnor jämfört med äldre kvinnor. I forskning som rör enbart äldre 

kvinnor blir det sexuella våldet mer en parentes och forskarna belyser det psykiska och det 

ekonomiska/materiella våldet i större utsträckning (ROKS, 2012). 

 

I Ofrid (2001) beskrivs det att äldre kvinnor inte vågar/vill prata om det med någon. 

Motstridiga resultat ges i den amerikanska artikeln The prevalence and incidence of intimate 

partner violence in older women in primary care practices (2005) där resultaten visar att mer 

än hälften av kvinnorna berättat om misshandeln för någon närstående. Vad denna skillnad 

beror på är svårt att säga. Detta framkommer även i vår enkätundersökning där kvinnojourer 
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svarar att de upplever att äldre kvinnor har svårare att prata om våldet jämfört med yngre 

utsatta kvinnor.   På enkätfrågan om vad som var specifikt för våldet mot äldre berättade 

många kvinnojourer att kvinnorna levt tillsammans med förövaren i många år och ville därför 

inte bryta upp. I en amerikansk artikel beskrivs hur kvinnorna utvecklar olika copingstrategier 

för att stå ut med mannens våld och för att kunna förklara det för omgivningen (Zink et al. 

2006). Detta skulle kunna liknas med det som vi i Sverige kallar för normaliseringsprocessen 

där våldet mot kvinnan blir en integrerad del av vardagen, en slags normalitet som hon vänjer 

sig vid och accepterar. Kvinnan har ursäkter om varför mannen agererar som han gör och det 

blir ett invant och omedvetet beteende. (Lundgren et al. 2001). Denna process beskriver även 

kvinnojourerna i vår enkätundersökning, att kvinnorna levt så länge med våldet att de lärt sig 

att acceptera det som en del av vardagen.  

En annan aspekt som enligt kvinnojourerna var specifikt för äldre kvinnor var att de kände en 

större skam och skuld än vad yngre kvinnor gjorde. Detta kan man se ur ett könsperspektiv på 

hur social kategorisering kan bidra till att kvinnor utvecklar skamkänslor för att utsättas för 

våld i nära relationer. Kvinnorna vill inte definiera sig själva som en misshandlad kvinna då 

detta är att förknippat med att vara ett offer (Meeuwisse & Swärd, 2002). Även forskningen 

visar att när man lever i ett våldsamt förhållande under en längre tid så ökar det den 

emotionella utsattheten för kvinnorna och att konsekvenserna kan bli att kvinnorna känner ett 

stort självförakt, självhat och skuld (Band-Winterstein et al. 2010). Även här kan man härröra 

till normaliseringsprocessen där kvinnorna ofta utvecklar en dålig självkänsla och ett 

självförakt för att man låtit våldet pågå så länge och låtit det bli en del av det vardagliga livet. 

Kvinnorna tar ofta på sig skulden för psykisk och fysisk misshandel, de menar att det är deras 

fel att mannen slog henne eftersom hon provocerade honom. Fysiskt våld börjar nästan alltid 

med psykisk misshandel innan. Mannen bryter ner kvinnan fullständigt tills hon tror att det är 

henne det är fel på och att hon inte förtjänar bättre än den situationen hon lever i. Kvinnan har 

många gånger svårt att lämna mannen eftersom hon har dålig kontakt med familj och vänner, 

har så dålig självkänsla och självförtroende att hon väljer att stanna i förhållandet för att det 

verkar vara den enklaste lösningen (Lundgren et al. 2001). 

 

I enkätundersökningen svarar flera kvinnojourer att de äldre kvinnorna ofta sig befinner sig i 

ett ekonomiskt beroende till sin man. Det beror troligtvis på att kvinnorna lever i en social 

kontext där mannens makt och kontroll har varit och fortfarande är utbredd och accepterad av 

samhället vilket även nämns i forskningen (Band-Winterstein et al. 2010). Ur ett feministiskt 
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perspektiv kan man se att det finns en obalans i samhället mellan kvinnor och män när det 

gäller kvinnor och mäns roller i hemmet och ställning på arbetsplatsen (Payne, 2008). Att 

kvinnan är ekonomiskt beroende av mannen gör henne mindre benägen att lämna den 

våldsamma relationen, enligt vår enkätundersökning. I enkätundersökningen framkom även 

det motsatta, att äldre kvinnor kunde vara rädda för hur mannen skulle klara sig utan henne. 

En kvinna beskrev att mannen inte kunde laga mat själv. Detta beror troligtvis på den 

stereotypa uppdelningen mellan könsrollerna som påverkat vilken roll kvinnor har haft och till 

viss del fortfarande har i hemmet. 

  

Angående hur kvinnojourerna som deltagit i enkätundersökningen arbetar för att sprida 

information om våldsutsatta äldre kvinnor fick vi in mycket varierande svar. En del 

kvinnojourer arbetar aktivt för att nå den äldre populationen medan en del inte gör något 

specifikt för att nå ut till de äldre. Som anledning angavs att de vänder sig till alla 

ålderskategorier av våldsutsatta utsatta kvinnor. Denna inställning kan leda till att färre äldre 

kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer får det hjälp och stöd som de behöver. Detta 

för att äldre kvinnor enligt forskning kan ha andra behov jämfört med yngre kvinnor. De 

tenderar exempelvis att vara mer ekonomiskt och känslomässigt beroende av mannen jämfört 

med yngre kvinnor. (Tetterton & Farnsworth, 2010). En annan aspekt är att äldre kvinnor 

enligt forskning riskerar att isoleras från sociala sammanhang och därför riskerar att missa 

information om var hjälp och stöd finns att få (Länsstyrelsen Stockholms län, 2012). Enligt en 

svensk undersökning framkommer liknande resultat och de framhäver även att många äldre 

idag kan leva på stora geografiska avstånd från sina barn vilket kan förstärka isoleringen 

(Erlingsson et al, 2005). Därför kan det vara viktigt att kvinnojourerna anstränger sig lite extra 

för att nå ut till arenor där de äldre kvinnorna befinner sig.  

 

I enkätundersökningen frågade vi hur möjligheterna för kvinnojourerna att ordna med skyddat 

boende för äldre kvinnor såg ut. Här framkom det att flertalet kvinnojourer saknar möjlighet 

att ta emot kvinnor om de har rullstol/rullator eller inte har möjlighet att klara sig själva. Det 

framkom även att det kunde vara problematiskt att ordna med hemtjänst då kvinnojouren inte 

vill ge ut nycklar till hemtjänstpersonal till sitt skyddade boende. Det kan bli problematiskt för 

äldre kvinnor om de inte kan få hjälp med boende av kvinnojourerna då äldre kvinnor kan ha 

svårare än yngre kvinnor att ordna med boende på egen hand enligt forskning. Detta på grund 

av att äldre kvinnor kan ha sämre ekonomi då de lever på pension som kan vara låg vilket 

medför att hon kan ha svårare att hitta ett boende (Länsstyrelsen Stockholms län, 2012). 
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Enligt Tetterton & Farnsworth (2010) kan äldre kvinnor vara rädda för att hamna på 

ålderdomshem om de lämnar mannen. Därför är det viktigt att kvinnojourerna har möjlighet 

att hjälpa även de äldre kvinnor som inte kan klara sig själva med att ordna boende. 

 

Kvinnojourernas samarbete med olika myndigeter i samhället har, enligt vår 

enkätundersökning fungerat både bra och dåligt. Vi fick inte så utvecklade svar av de 

kvinnojourer som svarade, men vi kunde se att samarbetet med socialtjänsten var det som de 

flesta kvinnojourer ansåg fungera sådär. Det fanns inte heller något konkret samarbete mellan 

kvinnojourerna och äldreomsorgen, främst hemtjänst. Detta kan enkelt bero på att det inte är 

så många kvinnojourer som idag möter kvinnor över 65 år. Det här resultatet som vi har fått i 

vår enkätundersökning stämmer väl överens med det som sägs i tidigare forskning. Äldre 

våldsutsatta kvinnor glöms bort i diskussionerna om våld mot kvinnor (Eriksson, 2001) och 

många som möter äldre i deras yrken tänker inte på att även de äldre kan vara utsatta för våld, 

vilket leder till att ingen uppmärksammar och frågar om kvinnornas situation (Tetterton & 

Farnsworth, 2010). Som både vår enkätundersökning och tidigare forskning har visat så är 

äldre kvinnor mindre benägna att prata om det våld som de är utsatta för eftersom de känner 

en större skam än vad yngre kvinnor gör, vilket kan leda till att man missar att fånga upp det 

från yrkesverksammas sida. Enligt forskningen kan varningstecken för att en äldre kvinna blir 

utsatt för våld i nära relationer vara exempelvis kronisk värk och depression (Tetterton & 

Farnsworth, 2010). Om kunskapen kring fysiska och psykiska konsekvenser för kvinnor som 

lever med våld i nära relationer ökar hos yrkesverksamma som möter äldre så kan fler äldre 

kvinnor få hjälp. Detta genom att de yrkesverksamma vågar fråga mer, i tema med 

Länsstyrelsen i Stockholms läns utbildning med slagorden “Våga se, våga fråga, våga agera!” 

(Länsstyrelsen Stockholms län, 2012). 

 

Vi hade inga konkreta frågor i vår enkät (se Bilaga 1) som berörde om kvinnojourerna hade 

några förslag på hur samhället skulle agera när det kommer till dessa äldre kvinnor, men vi 

ställde frågan om vilka de tycker borde samla in information och sedan sprida den insamlade 

informationen till allmänheten för att öka kunskapen om våldsutsatta äldre kvinnor. Vi fick 

många varierande svar men inga direkt konkreta tillvägagångssätt på hur samhället bör agera i 

den här frågan. Vi nämnde i inledningen av hur några insatser i samhället arbetar för att hjälpa 

och uppmärksamma äldre kvinnor, som till exempel polis, socialtjänst, brottsofferjouren, 

kvinnofridslinjen och äldreomsorgen. Flera kvinnojourer svarade att de försökt dra igång 

projekt mot våld mot äldre kvinnor tillsammans med kommunen, men inte fått någon respons. 
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Många kvinnojourer tryckte också på politikernas ansvar i den här frågan, vilket är intressant 

för då kan man diskutera frågan på flera samhälleliga nivåer. Som vi beskrev inledningsvis 

kan många instanser i samhället hjälpa kvinnorna om de själva är motiverade att lämna 

mannen och misshandeln. Socialtjänsten kan hjälpa till med motiverande samtal och 

ekonomisk hjälp om det krävs när kvinnan ska lämna mannen. Det är något som även 

hemtjänsten skulle kunna göra om de får utbildning i det. Brottsofferjouren har stödpersoner 

som skulle kunna vara till hjälp för äldre kvinnor i deras kontakter med myndigheter. 

Stödpersonen kan följa med till polisen, när kvinnan ska anmäla våldet, eller följa med som 

stöd vid eventuella förhör. Om anmälan leder till en rättegång kan även här stödpersonen 

finnas för kvinnan. Stödpersoner inom Brottofferjouren kan hjälpa kvinnan att sortera hennes 

känslor inför en stundande separation. 

6. Diskussion 
Kvinnojourerna som deltagit i vår enkätundersökning ger varierande svar på hur aktivt de 

jobbar med problematiken kring äldre kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Dock 

verkar det som att ROKS satsning 2012 med fokus på våld i nära relationer hos äldre kvinnor 

har lett till att allt fler kvinnojourer gjort ansträngningar för att nå ut till dessa. Exempelvis 

genom att utbilda personal som arbetar med äldre och att sprida information i arenor där äldre 

håller till. Enligt vår enkätundersökning så är det inte speciellt många kvinnor över 65 som 

söker hjälp hos kvinnojourerna. De flesta kvinnojourerna ser heller inte någon ökning av 

antalet äldre hjälpsökande kvinnor. Forskningen vi tagit del av säger att mörkertalet när det 

gäller våld i nära relationer mot äldre är stort och att äldre kvinnor är mindre benägna att 

anmäla än äldre kvinnor. Med hjälp av både den forskning vi tagit del av och 

enkätundersökningarna kan vi säga att det psykiska våldet är det i särklass vanligaste och att 

det ofta förekommer i kombination med annan typ av våld. Kvinnojourerna beskriver att äldre 

kvinnor kan ha svårt att lämna mannen delvis på grund av att de är rädda för vad omgivningen 

ska tycka och hur mannen ska klara sig utan henne. De känner även oro för hur de själva ska 

klara sig ekonomiskt och känner att om de stått ut med våldet så länge kan de lika gärna 

stanna kvar den tid som är kvar. I forskningen beskrivs det att våld i nära relation medför både 

fysiska och psykiska negativa konsekvenser för kvinnan. Fysiska konsekvenser kan vara 

kronisk värk och psykiska konsekvenser depression, skuld, skam och självförakt. Det finns 

fler aktörer än kvinnojourerna i det svenska samhället som tillsammans bör försöka nå ut och 

hjälpa äldre kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer.  

 



26 
 

I vår uppsats har vi valt att använda oss av redan existerande forskning, samt att göra en egen 

enkätundersökning. Svarsfrekvensen på vår enkätundersökning blev tyvärr inte vad vi hade 

hoppats på, vi fick svar från 28 av 77 kvinnojourer. Enkäten skickades ut via mail och kanske 

hade vi fått fler svar om vi istället valt att genomföra telefonintervjuer istället för enkäter. 

Flera kvinnojourer upplevde svårigheter att besvara enkäten då de inte hade mött några 

kvinnor över 65 år under den tidsspann vi efterfrågade. Det som vi anser vara en styrka med 

vår enkätundersökning är att vi fick liknande resultat som ROKS fick när de genomförde sin 

undersökning 2011, samt att den stämmer bra överens med tidigare forskning. Vår studie har 

ett tydligt fokus på att specifikt undersöka kvinnojourernas arbete för och med våldsutsatta 

äldre kvinnor. Detta har ingen tidigare forskning, vad vi vet om eller har hittat, skrivit 

utmärkande om innan. Vi har spekulationer om att vår enkätundersökning kom för tätt inpå 

den omfattande enkätundersökning som ROKS genomförde 2011-2012 och att detta kan ha 

bidragit till den låga svarsfrekvensen. Konstruktionen på vår enkätundersökning kunde ha gett 

instruktioner på hur enkäten kunde besvaras för de kvinnojourer som inte hade mött kvinnor 

över 65 år. Av de som kontaktade oss och inte hade mött äldre kvinnor under den tidspann 

som efterfrågades bad vi dem att besvara de frågor som handlade om deras arbete med 

spridning av information om äldre våldsutsatta kvinnor och vad de ansåg att samhället kunde 

bidra med i större utsträckning än vad som sker idag.  

 

Vår svenska forskning består i huvudsak av rapporter som skrivits under 2000-talet. Två av 

rapporterna är publicerade 2001. Erikssons (2001) rapport var den första i Sverige att 

behandla ämnet övergrepp mot äldre, men mycket har hänt sedan dess. Eriksson tar upp 

mycket bra fakta, men nackdelen med rapporten är att det är 12 år sedan den publicerades och 

forskningsläget har förändrats sedan dess. De rapporter som vi har använt från 2000-talets 

senare del bygger mycket på den forskning som Eriksson presenterade 2001, vilket kan leda 

till att den svenska forskningen blir smal eftersom rapporterna bygger på varandra. Å andra 

sidan hittade vi inte så många svenska artiklar som hade samma fokus som oss, vilket 

resulterat i att vi varit tvungna att använda oss av rapporterna även om de inte är lika 

vetenskapliga som artiklar. Rapporterna har tillkommit som önskemål från Regeringen och är 

i stora delar finansierade med medel från Regeringen. Beställningsjobb i form av rapporter är 

alltid lite problematiska eftersom det finns en stor risk att de är vinklade efter beställarens 

önskemål. Vi har också använt oss av en rapport från ROKS som gjordes under 2012. Den 

innehåller mycket bra fakta, men ROKS bedriver ingen egen forskning, även om de gjorde en 

egen enkätundersökning bland deras anslutna kvinnojourer. Informationen hämtad från denna 
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rapport blir då i tredje steget eftersom ROKS själva använder sig av tidigare forskning i deras 

rapport. I deras rapport kunde vi dock söka manuellt i deras referenslista och hitta deras källor 

för att gå till originalkällan. Det gjordes när vi sökte svenska artiklar, men gav inte det resultat 

som vi hoppats på och kunde därför inte använda i så mycket av det materialet vår uppsats.  

 

I den internationella forskningen som vi har tagit del av har våld mot äldre i nära relationer 

huvudsakligen relaterats till individuella psykologiska orsaker hos förövare eller offer. I 

Jönsons (2004) artikel analyseras våld mot äldre utifrån ett feministiskt och ett 

kliniskt/medicinskt perspektiv. Större delen av denna analys rör dock våld mot äldre från 

vårdpersonal vilket faller utanför ramen för vår undersökning. I de flesta studierna har 

ålderskategorin varit kvinnor över 60, men i Stöckl, Watts & Penhale (2012) undersökning 

om utbredningen av våld i nära relationer mot äldre kvinnor i åldersgrupperna i Tyskland 

delades åldersgrupperna upp i kategorierna 50-65 år och 66-85 år. Att dela upp åldrarna anser 

vi var bra då det kan skilja väldigt mycket mellan en 50-årig kvinna och en 80-årig kvinna. 

Intervjuerna i denna undersökning tog plats i kvinnornas hem vilket medförde vissa fördelar 

men även brister. Bristerna i undersökningen var de problem kunde uppstå under intervjuerna, 

exempelvis att andra personer kom in i rummet där de satt och att flera av de äldre kvinnorna 

var trötta efter intervjun och behövde hjälp att fylla i enkäten. Detta kan ha lett till att 

kvinnorna inte vågade berätta om sina upplevelser av våld i nära relationer. Stora bortfall 

förekom i bland annat Zink m.fl. (2005) undersökning, vilket leder till att validiteten kan 

ifrågasättas. Att undersöka problematiken med våld i nära relationer mot äldre kvinnor kan 

vara svårt då de är en grupp som är svåra att nå.  

 

Vi anser att det behövs mer forskning om våldsutsatta äldre kvinnors situation. Det är en 

grupp som lätt glöms bort i dessa kontexter. Vi ser också att det i större utsträckning behövs 

utbildning till människor som jobbar inom människovårdande yrken, främst inom 

äldreomsorgen. Här är Länsstyrelsen i Stockholms Län en förebild, med deras utbildning som 

de genomförde 2011 och som utvärderades av Äldrecentrum i rapporten Det slutar inte vid 

65. Den utbildningen var mycket omtyckt av kursdeltagarna som kände att de hade fått en 

större förståelse och kunskap om våld i nära relationer bland äldre. Ett förslag är att titta 

närmare på den utbildningen och med den som grund genomföra liknande utbildningar i flera 

kommuner, samt att ha med inslag av äldre som utsätts för våld på undersköterskutbildningen 

och liknande utbildningar som kommer leda till att man möter den här gruppen i sitt yrke.  



28 
 

Referenser 
 
Band-Winterstein, T., Eisikovits, Z. & Koren, C. (2010) “Between Remembering and 

Forgetting The Experience of Forgiveness among Older Abused Women” i Qualitative social 

work, vol. 10, nr. 4, s. 451-466. Sage Publications 

 

Bryman, A. (2008).  Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber  

 

Eriksson, H. (2001) Ofrid? Våld mot äldre kvinnor och män - en omfångsundersökning i 

Umeå kommun. Brottsoffermyndigheten 
 

Erlingsson, C., Saveman, B-I. & Berg, C. A. (2005) “Perceptions of elder abuse in 

Sweden: Voices of older persons” i Brief Treatment and Crisis Intervention, vol. 5, nr 2, 

s.213–227. Oxford University Press 

 

Jönson, H. (2004) ”Övergrepp mot äldre i två perspektiv” i Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 

11, nr. 3, s.310-328. Linköpings Universitet 

 

Lundgren, E., Heimer, G.,Westerstrand, J. & Kalliokoski, A-M. (2001) Slagen dam. Mäns 
våld mot kvinnor i jämställda Sverige: en omfångsundersökning. Brottsoffermyndigheten 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län (2012) Det slutar inte vid 65 – en rapport om äldre 

våldsutsatta kvinnor. Rapport 2012:21. Länsstyrelsen i Stockholms län 
 

Meeuwisse, A & Swärd, H. (2002). Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och 

kultur. 

 

Payne, M. (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Reichenheim, M. E., Paixão JR, C. M., Moraes, C. L., (2009)” Reassessing the construct of 

validity of a Brazilian version of the instrument Caregiver Abuse Screen (CASE) used to 

identify risk of domestic violence against the elderly” i Journal of  Epidemiol Community 

Health, vol. 63, nr 11, s. 878-883.  

 

Roks (2012) Våld mot äldre kvinnor. Rapport 1/2012. Roks 

 



29 
 

Stöckl, H., Watts, C. & Penhale, B. (2012) “Intimate Partner Violence Against Older Women 

in Germany: Prevalence and Associated Factors” i Journal of interpersonal Violence, vol. 27, 

nr. 13, s. 2545-2565. Sage Publications  

 

Tetterton, S. & Farnsworth, E. (2010) “Older women and Intimate Partner violence: effective 

interventions” i Journal of Interpersonal Violence, vol. 26, nr. 14, s. 2929-2942. Sage 

Publications  

 

Zink, T., Fisher B. S., Regan, S. & Pabst, S. (2005) “The Prevalence and Incidence of 

Intimate Partner Violence in Older Women in Primary Care Practices” i Journal of General 

Internal Medicine, vol. 20, nr. 10, s. 884-888. Wiley/Blackwell 

 

Zink, T., Jacobson, J. C., Regan, S., Fisher, B. & Pabst, S. (2006) “Violence Against Women 

- Older Women's Descriptions and Understandings of Their Abusers” i Violence Against 

Women, vol. 12 no. 9, s. 851-865. Sage Journals 

 
Elektroniska källor: 
Brottsofferjouren. Hämtad 2013-04-26 från 
http://www.boj.se/?c=50&pg=3308  
 
FN (1993). Deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor. Hämtad 2013-03-22 från 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.RES.48.104.En?Opendocu

ment 

 

Infovoice, Kvalitativ deskriptiv metod. Hämtad 2013-04-03 från 

http://www.infovoice.se/fou/  

 

Kvinnofridslinjen. Hämtad 2013-03-22 från 

http://kvinnofridslinjen.se/index.php?page=om-vald-mot-kvinnor 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid. Hämtad 2013-03-22 från 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Mans_vald_mot_kvinnor/M

ans_vald_mot_kvinnor_amnesguide/ 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid. Hämtad 2013-03-23 från 



30 
 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Val

d_i_nara_relationer_amnesguide/ 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid. Hämtad 2013-03-23 från 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Sarskilt_utsatta_grupper2/A

ldre_kvinnors_utsatthet/ 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid. Hämtad 2013-04-26 från 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Praktik+och+metod/Kommunernas

_kvinnofridsarbete_-_Kunskapsbankens_amnesguide/Kvinnojourernas_verksamhet/  

 

Polisen. Hämtad 2013-04-26 från http://www.polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-

brott/Brott-i-nara-relationer/  

 

Socialstyrelsen (2009) Våldsutsatta kvinnor - ett utbildningsmaterial för 

socialtjänstenspersonal. Hämtad 2013-04-26 från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-237  

 

Socialstyrelsen. (2010). Definition av våld och utsatthet i nära relationer. Hämtad 2013-03-

24 från http://www.socialstyrelsen.se/valds-

ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutovare/definition  

 

WHO. Hämtad 2013-03-23 från 

http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/en/ 

  



31 
 

Bilagor 

Bilaga 1 

 
Enkät om våldsutsatta äldre kvinnor. 
 Vi är två tjejer som skriver vår C-uppsats på Socionomprogrammet på Mittuniversitetet, 

Östersund. Vårt ämne är Våld i nära relationer mot äldre kvinnor och äldre kvinnor har vi valt 

att definiera som kvinnor över 65 år. Syftet med vår C-uppsats är att beskriva hur arbetet med 

äldre kvinnor som utsätts för våld i nära relationer bedrivs av Sveriges kvinnojourer. Våra 

frågeställningar handlar om hur an få ut information till en bredare population i samhället, hur 

man kan nå de äldre kvinnorna och hur informationen kring detta ämne presenteras och 

samlas in. 

  

Vi har önskemål om att er kvinnojour vill svara på vår enkät, medverkan är naturligtvis 

frivillig. All medverkan är anonym, vi kommer inte skriva ut några namn på kvinnojouren 

eller personer som medverkar i enkäten, ifall några namn nämns. Vi vill gärna ha tillbaka era 

svar senast den 22 mars. Tack på förhand! 

  

Vid svårigheter att besvara enkäten eller om ni har några frågor, kontakta gärna oss på: 

  

Linda Wikberg: liwi1012@student.miun.se 

Sophia Öberg: soob1001@student.miun.se 

  

Vår handledare vid institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet Östersund är Sofie G. 

Karlsson. Hon kan nås på följande mail vid frågor, sofie.karlsson@miun.se. 

  

Frågor. 

  

1  Från ROKS undersökning från 2011 visade att kvinnojourerna endast mött 100 

kvinnor över 65 år och i uppföljningsundersökningen visade liknande mönster. Hur 

många kvinnor över 65 år har ni på er kvinnojour mött från augusti 2012 fram tills 

idag? 

SVAR: 
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2 Vilken typ av våld har de har varit utsatta för av följande: fysiskt våld, psykiskt våld, 

sexuellt våld, ekonomiskt/materiellt våld eller omsorgsbrist/vanvård? 

SVAR: 

  

3 Vilka specifika kännetecken upplever ni att det finns gällande våld mot äldre kvinnor 

jämfört med andra grupper av utsatta kvinnor? 

SVAR: 

  

4 Vem är den vanligaste förövaren? 

SVAR: 

  

5 Ser ni på er kvinnojour någon minskning eller ökning gällande antalet äldre kvinnor 

som söker hjälp hos er kvinnojour? 

SVAR: 

  

6  Vilka insatser önskar er kvinnojour, för våldsutsatta äldre kvinnor, att samhället 

skulle bidra med i större utsträckning? 

SVAR: 

  

7 Hur uppfattar er kvinnojour att samarbetet med socialtjänst, hemtjänst och eventuella 

andra instanser fungerar? 

SVAR: 

  

8 Hur ser de praktiska möjligheterna ut för att ordna med skyddat boende för äldre som 

söker stöd hos er kvinnojour? 

SVAR: 

 

9 Enkätundersökningen som genomfördes av ROKS 2012 visar att de flesta 

kvinnojourer inte arbetar aktivt för att nå ut till äldre kvinnor, har eran kvinnojour 

gjort några förändringar för att bättre komma i kontakt med äldre kvinnor sedan dess? 

SVAR: 

  

10 Hur kan man nå ut med information om våldsutsatta äldre kvinnors situation till en 

bredare population i samhället? 
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SVAR: 

  

11 Arbetar ni för att öka kunskapen om äldre kvinnor som blir utsatta för våld i nära 

relationer, om ja i så fall hur? 

SVAR: 

  

12 Enligt er kvinnojour, vem i samhället har ansvar för att information och forskning om 

våldsutsatta äldre kvinnor samlas in och sammanställs? 

SVAR: 

 

  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2 

 
Kodningsmall för enkäter 

 Antal kvinnor n: Förövare n: Ökning / Minskning n: 

1. Kvinnor över 65 
hos kvinnojourer 

  
 
 

 

 

 Typ av våld mot 
kvinnan n:20 

Specifika 
kännetecken hos 
äldre jämfört med 
yngre  

Skyddat boende och 
hjälpbehov vid en 
sådan insats 
 

1. Kvinnor över 65 
hos kvinnorjourer 

   

 

 Till allmänheten  Till professionella 
som möter äldre  

Hur kan man nå ut med 
information?  

2. Information från 
kvinnojouren 

   

 

 Insatser kvinnojouren önskar att 
samhället skulle bidra med till äldre 
kvinnor  

Vem ansvarar för att 
information samlas in om 
äldre kvinnor?  

3. Kvinnojourens 
syn på samhällets 
ansvar 

  

 Hur fungerar  
samarbetet  med äldreomsorgen? n:4 

Hur fungerar samarbetet  med 
socialtjänst? n:4 

3. Kvinnojourens 
syn på samhällets 
ansvar 

   
 

 
 


