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Sammanfattning 
Syfte: Litteraturstudien syftar till att studera äldre kvinnor som utsatts för våld i 

nära relationer med utgångspunkt från kvinnornas perspektiv. Studien syftar till att 

lyfta fram hur äldre kvinnor påverkas, vad de uttrycker för behov av stöd, hur de 

beskriver problematiken med att lämna ett våldsamt förhållande samt förövarens 

påverkan på kvinnan.   

Metod: I studien granskas 13 artiklar. Studien är en kvalitativ litteraturstudie med 

tematisk analys. 

Resultat: Studien resulterar i 3 huvudteman med 2 underteman vardera. 

Huvudtemana behandlar: (1) behov av stöd, (2) förövarens påverkan, och (3) 

känslor av skam och skuld.  

Slutsats: Kvinnorna uttrycker ett behov av anpassade formella insatser samt 

berättar att de finner stor hjälp i stödgrupper. Kvinnornas förövare kontrollerar 

genom isolation och skrämsel. Kvinnorna upplever skuld och skam över deras 

situation samt tar på sig ansvar för våldet vilket påverkar deras psykiska mående.  

 

Nyckelord: Våld i nära relationer, äldre kvinnor, kvinnors perspektiv, kvinnors 

erfarenheter 
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Abstract 

Aim: This literature study aims to study older women who are exposed to IPV told 

from the women’s perspective. The study wants to highlight how older women are 

affected, what kind of support they want, difficulties in leaving and the 

perpetrator’s impact. 

Method: The design is a qualitative literature study using thematic analysis on 13 

articles.  

Results: The study resulted in 3 main themes with 2 sub-themes each. The main 

themes highlights: (1) the need for support, (2) the perpetrator’s impact, and (3) 

the shame and guilt. 

Conclusion: The women express a need for adapted formal support and express 

that they find great help in support groups. The women's perpetrators control them 

through isolation and intimidation. The women experience guilt and shame over 

their situation and take on responsibility for the violence which affects their mental 

health. 

 

Keywords: Intimate partner violence, elderly women, older women, women’s 
perspective, women’s experience 
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1. Inledning 

Författarna till denna litteraturstudie har kommit i kontakt med socialt arbete med 

äldre samt arbete med våld i nära relationer genom både teori och praktik under 

utbildningstiden. Det har under utbildningens gång uppmärksammats att intresset 

för att arbeta med äldres sociala problematik är begränsat. Jönson och Harnett 

(2015) uppmärksammar internationella studier som bekräftar att studenter på 

socialarbetarutbildningen har ett lågt intresse för att arbeta med gruppen äldre. 

Moser Hällen och Sinisalo (2018) belyser att arbete med mäns våld mot kvinnor 

och våld i nära relationer däremot ofta väcker ett stort intresse hos studenter inom 

socialt arbete. Företeelsen partnervåld är ingenting nytt eller ovanligt inom det 

sociala arbetet utan är en politiskt erkänd problematik i dagens samhälle. 

Socialstyrelsen (2019a) poängterar att det är ett prioriterat arbete att förebygga 

mäns våld mot kvinnor. Detta proaktiva arbete omfattas i regeringens 

jämställdhetspolitik samt i socialstyrelsens olika uppdrag. 

Att arbeta med äldre kvinnor som utsatts för våld i nära relationer är ett komplext 

och utmanande arbete som uppmärksammats först på senare år. Socialstyrelsen 

(2013) menar att problematiken har varit dold då det råder en uppfattning om att 

det inte förekommer någon typ av våld i ålderdomen i dagens samhälle. 

Äldre kvinnor kommer i kontakt med socialarbetare genom varierande kanaler. 

Dessa socialarbetare har ett ansvar att bemöta och bedöma denna grupp 

professionellt och kunnigt. Författarna till denna uppsats vill hävda att gruppen 

äldre kvinnor som utsätts för våld i nära relation är en särskilt utsatt grupp som 

behöver lyftas fram i det sociala arbetet.  

 

2. Bakgrund 

Våld är ett flertydigt och svårtolkat begrepp. Genom praktiken och teorin beskrivs 

och yttras våld på olika sätt. Det kan handla om ett allvarligt våld såsom mord, 

misshandel eller våldtäkt. Men det kan också handla om sådana händelser som inte 

inkluderas i begreppets överensstämmelse med rådande lagstiftning. I arbetet med 

att förhindra och uppmärksamma våld kan Socialnämnden ibland behöva beakta 

och arbeta med kränkningar som inte rubriceras som brott (Socialstyrelsen, 2016).  
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En definition av våld kan vara: “Våld är varje handling riktad mot en annan 

person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får 

denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” 

(Isdal, 2017, s. 1). 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) 5 kap. 11 § tillhör det 

socialnämndens uppgift att arbeta för att den som utsatts för brott ska få hjälp och 

stöd. Socialnämnden ska i synnerhet ta hänsyn till kvinnor som är eller har varit 

utsatta för våld av närstående. Lagen syftar till att stödja och hjälpa dessa kvinnor 

att påverka sin livssituation. 

SoL (SFS, 2001:453) 5 kap. 4 § syftar till äldres rätt att få uppleva välbefinnande 

och leva värdiga liv. Socialnämnden ska även arbeta för äldres möjligheter till 

självständighet och en aktiv och betydelsefull gemenskap. 

Världshälsoorganisationen WHO (2018) framför att våld mot äldre är ett stort 

samhällsproblem. Socialstyrelsen (2019b) beskriver att med hög ålder ökar 

beroendet av omgivningens stöd. Våld som utförs mot en äldre begås ofta av en 

person som står dem nära. Förövaren kan bland annat vara offrets barn, barnbarn 

eller make/maka. 

 

2.1 Historik 
Moser Hällen och Sinisalo (2018) visar att mäns våld mot kvinnor historiskt sett 

har betraktats som något privat och som en vedertagen del av äktenskapet. 

Kvinnan har ansetts vara en orsak till det existerande våldet. År 1734 begränsades 

mannens våld. Det förväntades fortfarande att han disciplinerade kvinnan, dock 

fick han inte längre skada henne så allvarligt att kvinnan dog eller led allvarliga 

men. Det var inte förrän på mitten av 1800-talet som husaga avskaffades. Innan 

1930-talet diskuterades det inte om våld inom relationer i varken offentliga eller 

politiska utrymmen. Förslag om kvinnans rätt till kroppslig integritet inom 

äktenskapet kom inte förrän mot slutet av 1930-talet, dock ledde inte detta till 

någon lagändring. slutet av 1960-talet och början av 1970-talet började 

kvinnorörelsen politiskt organisera sig. På 1990-talet började kvinnorörelsen 

förklara mäns våld mot kvinnor som ett strukturellt jämställdhetsproblem. Därmed 

började problematiken behandlas som en jämställdhetsfråga. Genom 
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kvinnofridsreformen år 1998 blev mäns våld mot kvinnor ett offentligt ansvar och 

något som samhället började arbeta förebyggande med. Reformen syftade till att 

uppmärksamma gruppen kvinnor med målet att rikta socialtjänstens arbete mot 

kvinnors behov av hjälpinsatser (Moser Hällen & Sinisalo, 2018).  

År 1993 antog FN en deklaration om att motarbeta och stoppa våld mot kvinnor. 

Att utsättas för våld i en nära relation innebär en kränkning av de mänskliga 

rättigheterna. Sverige är förpliktat att erhålla lagstiftning i överenskommelse med 

konventionerna landet förbundit sig till. En av dessa konventioner är FN:s 

konvention om avskaffande av alla typer av kvinnodiskriminering (CEDAW). 

Även om konventionen inte bokstavligen hänvisar till våld mot kvinnor så har 

kommittén för CEDAW klarställt att definitionen om diskriminering mot kvinnor 

inbegriper våld som är könsbaserat (Socialstyrelsen, 2016). Istanbulkonventionen, 

det vill säga, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld 

mot kvinnor och våld i hemmet, trädde i kraft år 2014. Konventionen innehåller 

bestämmelser om stöd, skydd och förebyggande insatser. I enlighet med 

konventionen ska det garanteras att man tillgodoser utsatta kvinnors specifika 

behov av stöd (NCK, 2016). 

 

2.2 Tidigare forskning  

Tidigare forskning belyser frånvaron av tillräcklig kunskap inom området våld mot 

äldre kvinnor i nära relationer (Brossoie & Roberto, 2015; Stöckl, Watts & 

Penhale, 2012). Uppmärksamheten och insikten inom problematiken är bristfällig 

(Brossoie & Roberto, 2015). Bland annat framkommer att äldre utsatta kvinnor 

kan förbises av yrkesverksamma (Brossoie & Roberto, 2015; Yechezkel & 

Ayalon, 2016). Forskning visar att äldre utsatta kvinnor kan tro att våldet är 

acceptabelt då våld vid högre ålder ofta övergår till en psykisk misshandel. Vissa 

äldre kvinnor likställer våld till fysiska och sexuella våldshandlingar. Av denna 

anledning anser de inte att deras utsatthet är så pass allvarlig att de anmäler sin 

partner (Fisher, Zink, & Regan, 2011; Stöckl, et al., 2012). Äldre kvinnor kan även 

ha upplevt partnervåld under en väldigt lång tid vilket kan göra det svårt att känna 

sig kapabel till att berätta om sina upplevelser eller söka hjälp (McGarry, Simpson, 

& Hinchliff-Smith, 2011). Jönson och Harnett (2015) menar på att samhället inte 
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ser på äldre individer som fullvärdiga vuxna samhällsmedlemmar. Detta skapar 

föreställningar och brister i arbetet med äldre. McGarry et al. (2011) beskriver att 

det även finns en rädsla hos kvinnan att förvärra situationen om hon anmäler eller 

berättar sin historia. Flertalet av den äldre generationens kvinnor lever i en 

traditionell partnerrelation och är då i många fall beroende av sin partner vilket 

försvårar möjligheterna för kvinnan att lämna. 

 

2.3 Problemformulering 

Gruppen äldre kvinnor förväntas öka bland befolkningen. Som följd antas gruppen 

äldre kvinnor som utsatts för våld öka. Detta kommer skapa en mer omfattande 

problematik än idag och då även bli en större samhällsfråga. Äldre kvinnor som 

utsatts för våld kan anses som en särskild sårbar grupp (NCK, 2016). Nationellt 

centrum för kvinnofrid (2016) påpekar att det råder stor okunskap om just våld 

mot äldre kvinnor. Det finns bristande föreställningar huruvida äldre kvinnor 

utsätts för olika typer av våld, exempelvis sexuellt våld (Crockett, Cooper & 

Brandl, 2018; NCK, 2016). Detta kan skapa stora svårigheter med att ge korrekt 

hjälp i biståndsarbetet (NCK, 2016). Socialstyrelsen (2013) uppmärksammar våld 

mot äldre kvinnor som ett dolt samhällsproblem och förklaringar till detta kan 

bland annat vara samhällets syn på gruppen äldre. Äldre anses ofta som en 

homogen grupp där individerna inte uppfattas främst som män och kvinnor utan 

definieras utifrån sin ålder.  

Det är angeläget att uppmärksamma denna specifika grupp av våldsutsatta 

individer. För att kunna upptäcka våldet krävs det att samhället vågar ställa frågor. 

Detta är en given omständighet för att stärka folkhälsan. Inom det sociala arbetet 

kan dessa kvinnor möta professionella som exempelvis handläggare, kuratorer och 

enhetschefer. I detta arbete följer man socialstyrelsens riktlinjer om att arbeta 

uppsökande och verksamt för att nå de individer som utsätts för våld från en 

närstående (Moser Hällen & Sinisalo, 2018).  

Åldern medför ett större beroende av samhället vilket även kan öka riskerna att bli 

offer för våld. Våld kan ha varit närvarande i en partnerrelation hela livet och tar 

inte slut på grund av högre ålder (Socialstyrelsen, 2013). Flertalet studier om 

partnervåld mot kvinnor har en låg övre åldersgräns. Detta är enligt vissa forskare 
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en del av vad som bidragit till bilden av att det främst är yngre kvinnor som faller 

offer för partnervåld (NCK, 2016). Våld i nära relation kan innebära enskilda eller 

ett flertal gärningar mot en partner. Dessa gärningar kan vara allt från diskreta till 

grova våldshandlingar. Exempelvis på våld kan vara att håna, våldta eller hota. 

Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, frihetsberövande och/eller ekonomiskt 

(Socialstyrelsen, 2019a). 

Det finns en kunskapslucka angående våld mot äldre kvinnor i nära relation. 

Forskningen visar på att äldre kvinnor till viss del undviker att söka stöd när de 

utsatts för partnervåld. Exempelvis visade undersökningen OFRID att 75% av 

våldsutsatta äldre kvinnor aldrig uppsökt hjälp (Eriksson, 2001). Socialstyrelsen 

(2013) menar på att våld mot äldre kvinnor är ett dolt problem i dagens samhälle. 

Författarna till föreliggande studie anser att kunskap och insikt i problematiken 

behöver formas utifrån aktuell och vetenskaplig forskning. Äldre kvinnor behöver 

få förbättrade möjligheter till hjälp och insatser. Våld i nära relationer mot äldre 

kvinnor behöver belysas, förstärkas samt uppmanas till vidare forskning. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att genom en litteraturstudie studera erfarenheter från 

äldre kvinnor som utsatts för våld i nära relationer med utgångspunkt från 

kvinnornas perspektiv. Syftet specificeras i följande frågeställningar. 

● Vad uttrycker kvinnorna för behov av stöd? 

● Hur beskriver kvinnorna problematiken med att lämna ett våldsamt 

förhållande? 

● Hur beskriver kvinnorna relationen med sin förövare? 

● Hur påverkas kvinnors mående av våldet? 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Föreliggande litteraturstudie tar teoretiskt avstamp i det intersektionella 

perspektivet samt genusteori. Dessa två teorier kompletterar varandra och skapar 

förutsättningar för en större förståelse av problematiken (Karlsson & Piuva, 2012).  
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4.1 Intersektionella perspektivet 

Intersektionalitet belyser skärningspunkten mellan olika maktstrukturer och 

kategorier. Perspektivet ser till hur bland annat kön, klass, etnicitet, och sexualitet 

förhåller sig till varandra samt motarbetar eller stärker andra kategorier i olika 

kontexter (Mattson, 2015). I denna studie tillkommer även ålder som en kategori. 

Ett intersektionellt förhållningssätt arbetar genom analys av samtliga delar. 

Tillsammans bildas en komplex och dynamisk bild av vad det innebär att tillhöra 

flera kategorier samtidigt. Genom de föreställningar som råder kring de olika 

kategorierna upprätthålls former av förtryck inom det sociala arbetet. Detta 

eftersom föreställningarna övergår i sättet en socialarbetare bemöter, bedömer och 

förstår sina klienter. Av denna anledning är det betydelsefullt att de verksamma 

inom socialt arbete är kritiska och medvetandegör de föreställningar som finns. 

Detta leder till ett synliggörande som är av stor vikt för en ökad insikt (Mattson, 

2015).  

Föreliggande studie kommer addera aspekten av ålder som en central kategori i 

perspektivet. Karlsson (2016) visar på att parternas ålder är en påverkande faktor 

för hur dessa förhåller sig samt agerar mot varandra. Ålder kan definieras både 

biologisk och sociologiskt. Ofta finns det tydliga uppfattningar om vad som är 

normativt utifrån åldern. 

 

4.1.1 Kritik mot det intersektionella perspektivet 

Lykke (2003) belyser en möjlig kritik av begreppet intersektionalitet. Hon menar 

att begreppet bjuder in till obegränsat med maktasymmetrier. Med detta argument 

kan man anta att intersektionalitetsbegreppet kan bli ohanterligt. Ytterligare en 

problematik som Lykke (2005) tar upp formulerar hon som “konkurrerande 

intersektionalitet”. Med detta menas att vissa kategorier får högre maktordning och 

andra lägre, vilket resulterar i olika rang beroende på analys. Hon belyser att 

konkurrerande intersektionalitet från en politisk synpunkt kan medföra ökade 

avstånd snarare än gemenskap och förståelse.  
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4.2. Genusteori 

Genusteorin består av ett flertal teoretiska inriktningar och ansatser. Beroende på 

disciplin samt forskningsinriktning kan olika infallsvinklar användas. Grenarna har 

dock samtliga återkommande kärnbegrepp, bland annat: kvinnor, män, feminin, 

maskulin, identitet, kvinnligt och manligt. Inom feministisk och genusfokuserad 

forskning förekommer grundantagandet att en ojämlikhet existerar mellan könen. 

Denna ojämlikhet konstrueras i samhället genom varierande genusprocesser. 

Begreppet genus är kontextberoende och ändrar skepnad beroende på kulturella 

och sociala faktorer (Öhman, 2009).  

Den breda skaran inom samhällsvetenskaplig köns- och genusteori anser att genus 

till skillnad från kön är socialt och kulturellt skapat (Kullberg, Herz, Fäldt, 

Wallroth & Skillmark, 2012). Genus kan också sägas handla om individers 

samspel, uppfostran, uppfattningar samt införlivade idéer om kvinnligt och 

manligt. Perspektivet omfattar oftast en analys av maktrelationer (Öhman, 2009). 

Genusteorin kan ses i det sociala arbetet i bland annat bemötandet mellan 

professionell och klient. Detta möte påverkas av individens föreställningar 

gällande just kön och genus (Kullberg, et al., 2012). Genusvetenskap syftar till att 

problematisera strukturer och uppfattningar. Ofta finns också en strävan att 

provocera och påverka den traditionella kunskapen (Öhman, 2009). 

 

4.2.1 Kritik mot genusteorin 

Det kan bli en problematik i frågor om genus i exempelvis användandet av ord. 

Orden är i sig neutrala men genom individers föreställningar och uppfattningar 

skapas en genusbärande betydelse. Orden kan vara oberoende kön eller genus men 

kan genom varje individs synsätt variera beroende på individens komplexa helhet. 

På grund av vetenskapliga luckor gällande den normativa heterosexuella 

dominansen inom genusvetenskap har nya grenar skapats. Detta är ett exempel på 

svårigheter med att använda en renodlad genusanalys (Öhman, 2009). 
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5. Metod 

Föreliggande uppsats är en litteraturstudie som analyserar 13 artiklar som 

empiriskt material. Nedan presenteras studiens design, datainsamling och urval, 

värderingen av artiklarnas kvalité, tillvägagångssätt, databearbetning och 

analysmetod samt etiska överväganden.  

 

5.1 Design 

Vid ett examensarbete kan en litteraturstudie väljas som design (Friberg, 2017). 

Författarna till denna uppsats har funnit designen lämplig i föreliggande studie. 

Coughlan och Cronin (2017) beskriver att en litteraturstudie kan användas för att 

skapa tydlig information och utveckla praktiken. Designen syftar i många fall till 

att ge en övergripande bild över nuvarande kunskap inom valt ämne. 

 

5.2 Datainsamling och urval 
I sökning av vetenskapliga artiklar användes databaserna Social Science Citation 

Index, Social Services Abstracts och Sociological Abstracts. Dessa databaser 

valdes då de erhåller aktuell forskning inom socialt arbete. Vetenskapliga artiklar 

valdes även via manuella sökningar. I denna studie lästes en intressant artikel som 

berörde valda uppsatsämne. I nämnda artikel studerades referenslistan varav två 

relevanta artiklar granskades och inkluderades i arbetet.  

 

5.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna syftar till att förenkla sökningen i arbetet med att identifiera 

relevanta artiklar till studien. Aktuella studie inklusionskriterier är att artiklarna 

ska: (1) vara Peer-Reviewed, (2) vara skrivna på engelska, (3) vara publicerade år 

1998-2020, (4) fokusera på kvinnor 50 år eller äldre, (5) specifikt behandla våld i 

nära relation, samt (6) utgå från kvinnornas perspektiv. Exklusionskriterier önskar 

utesluta artiklar som ej anses relevanta. Föreliggande studie exkluderar: (1) 

litteraturstudier, (2) artiklar som behandlar annat våld än specifikt partnervåld, (3) 

artiklar som utgår från andra perspektiv än kvinnornas.  
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5.2.2 Sökstrategi 

Vid sökningen av artiklar valdes sökorden partner violence, partner abuse, 

domestic violence, old* wom*, elder* wom*, aged wom* och experience i olika 

kombinationer. I studiens sökning användes de booleska termerna AND, NOT och 

OR. Eriksson Barajas et al. (2013) bekräftar att dessa termer med fördel används 

för att på olika sätt göra sökningen mer relevant. 

 

5.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarna granskades med stöd av en modifierad granskningsmall för 

kvalitetsbedömning av kvalitativa studier av Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006) samt Forsberg och Wengström (2008). Granskningsmallen består av 25 

stycken frågor som besvaras med “ja” eller “nej”. Maxpoängen är 25 poäng, varje 

artikels poäng räknas om i procent som sedan värderar kvaliteten till: hög (80-

100%), medel (60-79%) eller låg (0-59%). (Se bilaga 1)  

 

5.4 Tillvägagångssätt 
I arbetets startfas kontaktades Högskolan Dalarnas bibliotekarie med syfte att 

förbättra författarnas kunskap samt ge vägledning kring sökning i databaser. Då 

det finns begränsat material kring valda ämne ville författarna ha en relativt bred 

sökning. Valt årsspann kom då att utgå från Kvinnofridsreformen. Denna tillkom i 

Sverige år 1998 (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). Författarna till föreliggande 

studie genomförde samtliga sökningar tillsammans och skrev en tydlig mall över 

varje söknings förfarande. Sökningarna utfördes i tre databaser på variationer av 

sökorden och med inklusions- och exklusionskriterier. Totalt antal träffar blev 349. 

I valet av artiklar lästes först titlar som bedömdes intressanta, totalt 90 artiklar 

sparades på databasen. I nästa steg lästes dessa artiklars abstracts vilket resulterade 

i 35 stycken relevanta artiklar som granskades i fulltext. Av de artiklar som 

bedömdes i fulltext valdes slutligen elva artiklar till empiriskt material för studien. 

Till dessa tillkom två artiklar genom manuell sökning. Eriksson Barajas et al. 

(2013) beskriver att man genom manuell sökning kan finna relevanta artiklar inom 

samma problemområde. (Se bilaga 2 och 3). I nedanstående figur 1 illustreras ett 

flödesdiagram över sökningen och gallringsprocessens förfarande.  
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Exkluderade artiklar, 314 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Figur 1. Flödesdiagram över inkluderade studier. 

 

5.5 Databearbetning och analysmetod 

I processen med analysarbetet bör man skapa sig en helhetssyn med målet att hitta 

de viktigaste faktorerna (Friberg, 2017). Tematisk analys använder sig av det 

empiriska materialet för att skapa en sammanställning snarare än att finna nya 

insikter (Coughlan & Cronin, 2017). Föreliggande studie brukar en tematisk analys 
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 349 artiklar identifierades 
och granskades genom titel-
och abstraktgenomgång 

Totalt exkluderades 24 
artiklar: 
6 pga. ej fokus på partnervåld 
5 pga. litteraturstudie/fel 
metod 
9 pga. fel ålder/målgrupp 
4 pga. fel perspektiv 

35 artiklar genomlästes i 
fulltext 
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e  

Antal inkluderade artiklar: 
• Social Science Citation Index, 3 
• Social Services Abstracts, 5 
• Sociological Abstracts, 3 
• Manuell sökning, 2 
N= 13 

Antal träffar per databas: 
• Social Science Citation Index, 120 
• Social Services Abstracts, 122 
• Sociological Abstracts, 107 
N = 349 
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för att nå studiens syfte. Studiens resultat presenteras genom beskrivande teman i 

två nivåer: teman och underteman.  

Den tematiska analysen gjordes enligt Clarke och Braun (2006) i följande ordning:  

1. Aktivt utforska empirin genom att få en överblick, föra anteckningar och 

identifiera intressanta aspekter.  

2. Genomföra kodning genom att granska materialet och leta relevanta 

aspekter samt bryta ned empirin i mindre delar.  

3. Identifiera teman genom att undersöka relationer mellan koder och hur 

olika koder hänger ihop och skapar teman.  

4. Analysera teman genom att strukturera om. Vissa teman behålls, vissa slås 

ihop och vissa exkluderas. 

5. Fastställa underteman som besvarar syfte och frågeställningar och namnge 

övergripande huvudteman.  

 

Clarke och Brauns (2006) modell fungerar som vägledning i studiens analys. 

Samtliga valda artiklar granskas av båda författarna för att sedan diskuteras och 

analyseras tillsammans. Valda artiklar skrivs ut i två exemplar för att gemensamt 

överenskommet färgkodas av författarna enskilt och i senare skede granskas och 

diskuteras tillsammans. Den slutliga färgkodningen visar på ett flertal relevanta 

teman. Samtliga teman grupperas och diskuteras för att identifiera relevanta 

underteman som kan besvara studiens syfte och frågeställningar. Slutligen skapas 

och namnges huvudteman.  

 

5.6 Etiska överväganden  

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) behöver man ta hänsyn till vissa etiska 

aspekter i arbetet med en litteraturstudie. Författarna till föreliggande studie tar i 

beaktande att inte avsiktligt plagiera, styra eller förvränga studiernas resultat. 

Vetenskapsrådet (2002) redogör för individskyddskravet som består av fyra krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

I denna litteraturstudie förhåller sig författarna annorlunda än vad som hade gjorts 

vid direktkontakt med respondenter. Med syftet att belysa äldre kvinnors 
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erfarenheter av våld i nära relation genomförs ett etisk val att välja designen för 

detta examensarbete till en litteraturstudie. Valet tas med hänsyn till att en 

intervjustudie hade inneburit ett flertal etiska dilemman och svårigheter. 

Författarna anser sig inte besitta tillräcklig kunskap för att bemöta våldsutsatta 

kvinnor på ett korrekt sätt. Kvalitetsgranskningen visar att samtliga artiklar 

diskuterar etiska aspekter av studierna. En etisk egengranskning gjordes och denna 

uppvisar inga risker. Se bilaga 10.4. Etisk egengranskning. 

 

6. Resultat 

I avsnittet nedan redogörs resultatet från analysen av de 13 inkluderade studierna. 

Artiklarna redovisas i nedanstående artikelmatris. Tre teman med sex underteman 

har skapats för att belysa resultatet, dessa presenteras i en tabell. Varje huvudtema 

presenteras översiktligt för att sedan skildras ytterligare i tillhörande underteman. 

Dessa underteman inleds med ett citat från kvinnorna för att belysa deras 

perspektiv och för att stärka kvinnornas faktiska upplevelser och känslor.  

 

6.1 Artikelmatris över inkluderade studier  

I följande artikelmatris redovisas de 13 inkluderade artiklarna. Artiklarna är 

genomförda i följande länder: USA (3), Kanada (3), Storbritannien (3), Australien 

(2), Israel (1), Kina (1). Samtliga artiklar har kvalitativ design och erhåller medel, 

eller hög kvalitets grad. Artiklarna har använt varierande metoder, dessa är: 

intervju, fokusgrupp, fallstudie, konstbaserad-workshop, seminarium, 

frågeformulär, telefonsamtal och brev. Matrisen (tabell 1) visar artiklarnas 

författare, publiceringsår, titel, syfte, design, metod, urval, resultat samt 

kvalitetsgrad.
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Författare  
År, Land  

Titel  Syfte Design   
Metod  

Urval  Resultat  Kvalitet 

Band-Winterstien, T.  
 
2015, Israel 

Aging in the Shadow of Violence: A 
Phenomenological Conceptual Framework 
for Understanding Elderly Women Who 
Experienced Lifelong IPV 

Artikeln vill föreslå ett heuristiskt arbetssätt 
för att arbeta och förstå äldre kvinnors 
livserfarenheter av IPV. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

N = 31 
kvinnor 
 
Ålder: 60-83 

Studien fann tre dimensioner av kvinnornas livserfarenheter: 
lidande, tid och livsvisdom.  
Studien visade även på fyra teman som kom fram ur 
analysen: ensamhet, ånger, ett tillstånd av väntan samt att 
vara ett ‘’för evigt offer’’. 

Hög 
84% 

Beaulaurier, R. L., Seff, 
L. R., & Newman, F. L. 
 
2008, USA 

Barriers to Help-Seeking for Older Women 
Who Experience Intimate Partner 
Violence: A Descriptive Model 

Studien syftar till att beskriva barriärer som 
äldre våldsutsatta kvinnor upplever vid 
hjälpsökande. 

Kvalitativ 
tvärsnittsdesign 
 
Fokusgrupper  

N = 134 
kvinnor 
 
Ålder: 45-85 

Studien resulterade i 12 teman som visar på starka 
förhållanden mellan erfarenheter av partnervåld och 
barriärer mot olika hjälp-koncept samt hur dessa barriärer 
relaterar till varandra.  

Hög 
88% 

Cheung, D. S. T., Tiwari, 
A., & Wang, A. X. M. 
 
2015, China 

Intimate Partner Violence in Late Life: A 
Case Study of Older Chinese Women 

Studien syftar till att illustrera dualiteten av 
erfarenheter och dynamiker av IPV av två 
äldre kinesiska kvinnor.  

Kvalitativ 
 
Fallstudie 

N = 2 kvinnor 
 
Ålder: 63 och 
69 

Studien visar två olika fall med skilda aspekter av IPV. 
Studien bekräftar att IPV bland äldre kvinnor är komplext 
och bör förstås i kontexten av livets utveckling. 

Hög 
80% 

Hightower, J., Smith, M. 
J., & Hightower, H. C. 
 
2006, Canada 

Hearing the voices of Abused Older 
Women 

Studien vill förbättra arbetet med äldre 
kvinnor som utsatts för IPV genom att 
utmana och utveckla existerande arbetssätt. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

N = 64 
kvinnor 
 
Ålder: 50< 

Studien belyser vikten av att involvera äldre kvinnor med 
erfarenhet av IPV i arbetet med att förbättra arbetssätt mot 
denna grupp.   

Medel 
76% 

Lazenbatt, A., Devaney, 
J., & Gildea, A. 
 
2013, UK 

Older women living and coping with 
domestic violence 

Studiens syfte är att fylla kunskapsgapet om 
IPV mot äldre kvinnor och belysa hur de 
hanterar livslång IPV. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

N = 18 
kvinnor 
 
Ålder: 53-72 

Resultaten visar de negativa effekterna på hälsan av att leva 
med IPV. Flera av kvinnorna använde sig av ohälsosamma 
strategier som alkohol, läkemedel och cigaretter för att 
hantera sin livssituation.  

Hög 
84% 

McGarry, J., & Bowden, 
D. 
  
2017, UK 
  

Unlocking stories: Older women’s 
experiences of intimate partner violence 
told through creative expression 

Studiens syfte är att undersöka påverkan av 
IPV på äldre kvinnors liv och hälsa berättat 
från kvinnorna själva. 

Kvalitativ 
 
Konstbaserad 
workshop 

N = 5 kvinnor 
 
Ålder: 50-80 

Studien belyser den specifika påverkan IPV har på äldre 
kvinnors liv, mentala hälsa och välbefinnande.  

Hög 
88% 

McGarry, J., & Simpson, 
C.  
 
2011, UK 

Domestic abuse and older women: 
exploring the opportunities for service 
development and care delivery 

Studiens syfte är att undersöka erfarenheter 
och påverkan av IPV på äldre kvinnors hälsa 
och liv.  

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

N = 16 
kvinnor 
 
Ålder: 63-79 

Resultaten visar på konsekvenserna av partnervåld för äldre 
kvinnor och den långsiktiga påverkan på deras hälsa och 
emotionella välbefinnande.  

Hög 
80% 
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Tabell 1.  Artikelmatris över inkluderade studier

Mears, J.  
 
 
2003, Australia 

Survival Is Not Enough Studiens syftar främst till att stärka kvinnor 
genom att ge dem möjlighet att få berätta 
sina historier.  

Kvalitativ 
 
Seminarier. 
Intervjuer. 
Frågeformulär. 
Samtal.  
Brev.  
 

N = ca. 250 
kvinnor.  
 
Ålder: 
<90 år  

Studien illustrerar tydligt smärtan och lidandet som 
konsekvenser av våldet. Studien understryker även 
komplexiteten och det unika av äldre kvinnors erfarenheter 
av våld. Forskningen visar även på vikten av att låta offer 
dela sina berättelser.  

Hög 
84% 

Montminy, L. 
 
2005, Canada 

Older Women’s Experiences of 
Psychological Violence in Their Marital 
Relationships 

Studien syftar att undersöka gifta äldre 
kvinnors erfarenheter av psykologiskt våld. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

N=15 kvinnor 
 
Ålder: 60-81 

Utifrån resultatet av intervjuerna kategoriseras makarnas 
psykologiska våld i 14 typer av beteenden med kontroll som 
den centrala kategorin.  

Medel 
76% 

Schaffer, J.  
  
1999, Australia 

Older and Isolated Women and Domestic 
Violence Project 

Studiens syfte är att identifiera och 
undersöka IPV utsatta äldre kvinnors behov 
samt att förbättra och tillgängliggöra 
stödfunktioner.  

Kvalitativ 
 
Telefonintervjue
r 

N = 90 < 
kvinnor 
 
Ålder: 50-78 

Teman identifieras som beskriver kvinnornas önskan om 
stöd. Dessa var: att bli trodd, socialt stöd, tillgänglig 
information, lämpligt bemötande från tjänstemän, stöd i 
juridiska frågor, inkomststöd och boendestöd. 

Hög 
84% 

Tetterton, S., & 
Farnsworth, E.  
 
2011, USA 

Older Women and Intimate Partner 
Violence: Effective Interventions 

Studiens syfte är att öka instansers förståelse 
av IPV bland äldre kvinnor, diskutera 
barriärer för denna grupp samt erbjuda 
förslag på effektiva insatser.  

Kvalitativ 
 
Fallstudie 

N = 2 kvinnor 
 
Ålder: 63 och 
65 

Fyra underteman identifieras i resultatet. Dessa var: 
långvarigt våld, copingstrategier, skuldkänslor från barnen 
samt empowerment. Resultatet gav även förslag till lämpliga 
insatser. 

Medel 
76% 

Weeks, L. E., 
Macquarrie, C., Begley, 
L., Gill, C., & Leblanc, 
K. D. 
 
2016, Canada 
  

Strengthening resources for midlife and 
older rural women who experience 
intimate partner violence 

Studiens syftar till att öka förståelsen av 
äldre våldsutsatta kvinnors behov samt 
utveckla insatser som bäst bemöter 
kvinnornas behov.  

Kvalitativ 
  
Intervjuer 

N = 8 kvinnor 
 
Ålder: 50-74 

Studien identifierar två typer av stöd när kvinnan ska lämna 
en våldsam partner, informella och formella. Studien visar 
även på stödresurser kvinnor använder samt önskar finnas.   

Hög 
92% 

Zink, T., Jacobson Jr, C. 
J., Pabst, S., Regan, S., 
& Fisher, B. S.  
 
2006, USA 

A Lifetime of Intimate Partner violence: 
Coping Strategies of Older Women 

Studien syftar till att minska kunskapsgapet 
gällande IPV bland äldre kvinnor samt att 
finna dessa kvinnors strategier för att hantera 
IPV. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

N =38 
kvinnor 
 
Ålder: 55-90 

Resultatet visar på kvinnornas strategier för att hitta mening 
i den situation som upplevs oföränderlig.  

Hög 
88% 
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6.2 Identifierade teman 

Föreliggande studie resulterade i tre huvudteman med två underteman vardera, 

totalt sex underteman. Dessa teman illustrerar i tabell 2 de viktigaste fynden 

angående äldre kvinnors våldsutsatthet i nära relationer utifrån det empiriska 

materialet. 

Huvudteman Underteman 

Den äldre utsatta kvinnans behov av 
stöd 

Formellt stöd i professionella kontakter 

Känsla av styrka i trygga samtal med andra 

Den äldre utsatta kvinnans påverkan 
från förövaren 

Att bli isolerad 

Kontrollens olika sidor 

Skam och skuld hos den äldre utsatta 
kvinnan 

Känsla av ansvar 

Den psykiska hälsan 

Tabell 2. Identifierade teman 

 

6.3 Den äldre utsatta kvinnans behov av stöd 

Äldre kvinnor som utsätts för våld i nära relation uttrycker olika behov av stöd. 

Det finns en önskan om formella stödinsatser såsom ekonomiskt stöd, boende, 

sjukvård samt information och rådgivning (Beaulaurier, Seff, & Newman, 2008; 

Cheung, Tiwari, & Wang, 2015; Hightower, Smith, & Hightower, 2006; 

Lazenbatt, Devaney & Gildea, 2013; McGarry & Simpson, 2011; Schaffer, 1999; 

Tetterton & Farnsworth, 2011; Weeks, Macquarrie, Begley, Gill, & Leblanc, 

2016). Kvinnorna uttrycker en önskan efter att någon ska tro och lyssna på deras 

berättelser (Schaffer, 1999). Många upplever en lättnad att få dela med sig och 

veta att det finns andra i samma situation (McGarry & Bowden, 2017; Mears, 

2003; Schaffer, 1999). Resultatet tyder på att det formella stödet och det 

informella stödet från andra utsatta är av stor betydelse för kvinnans möjligheter 

till frihet och välbefinnande.  

 

6.3.1 Formellt stöd i professionella kontakter 

What I needed was just someone to tell me to get out of there. (Weeks, Macquarrie, Begley, 

Gill, & Leblanc, 2016, s. 53) 
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Äldre utsatta kvinnor har ett behov av formellt stöd (Beaulaurier, et al., 2008; 

Cheung, et al., 2015; Hightower, et al., 2006; Lazenbatt, et al., 2013; McGarry & 

Simpson, 2011; Schaffer, 1999; Tetterton, & Farnsworth, 2011; Weeks, et al., 

2016). Det finns behov av stödresurser såsom boende, sjukvård och rådgivning för 

äldre utsatta kvinnor som kan ge relevant och lättillgänglig information 

(Hightower, et al., 2006). Passande stödinsatser såsom professionell hjälp och 

materiella resurser bör erbjudas inom rimlig tid (Cheung, et al., 2015). Många 

kvinnor uttrycker lättillgängligt boende som ett stort behov (Schaffer, 1999). Det 

erbjudna kvinnoboendet bör förhålla sig till de äldre kvinnornas ofta sköra 

ekonomi och även i många fall funktionsvariationer och med det tillgänglig 

sjukvård (Hightower, et al., 2006).  

Ett återkommande ämne handlar om vikten av tillgängligheten till rätt information 

(McGarry & Simpson, 2011; Tetterton & Farnsworth, 2011). Kvinnor fick i flera 

fall fel information från både familj, vänner och professionella aktörer som istället 

ledde till att kvinnorna inte förstod att de var utsatta för brottsliga våldshandlingar. 

Kvinnorna tror många gånger att de inte har rätt till ekonomiskt stöd, boende eller 

säkerhet av något slag och känner sig då oförmögen att lämna sin partner 

(Schaffer, 1999). Professionella aktörer såsom socialarbetare och vårdpersonal, 

verkar i många fall som “grindvaktare” vilket lägger stor vikt vid att dessa ger rätt 

svar och information till kvinnorna (Hightower, et al., 2006; Schaffer, 1999). Flera 

kvinnor uttrycker även att de inte vet var de kan söka hjälp, eller att de själva inte 

tror att de finns hjälp anpassad för äldre (Beaulaurier, et al., 2008). Exempelvis får 

kvinnorna fel information eller ingen information alls om boenden, boendets plats, 

hur man kan kontakta personal, ta sig dit, kostnader eller vad som erbjuds på 

boendet (Weeks, et al., 2016). Flera kvinnor berättar om deras mångåriga terapi 

där terapeuten aldrig frågat om det förekommer våld i hemmet (Schaffer, 1999). 

Trots att kvinnorna visar tecken på både fysiskt och psykiskt trauma ställer inte 

professionella aktörer frågor om våld. För att ge ett adekvat stöd måste 

professionella våga ställa frågor och med det identifiera våldet (Lazenbatt, et al., 

2013).  

Ett pressat behov hos äldre kvinnor som vill lämna sin partner handlar om inkomst 

och ekonomi (Beaulaurier, et al., 2008; Hightower, et al., 2006; Schaffer, 1999; 

Weeks, et al., 2016). Kvinnor uttrycker en frustration över att inte kunna 
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kontrollera sitt eget liv i nuvarande situation då hon inte längre är vare sig är 

arbetsverksam eller anställningsbar (Band-Winterstien, 2015). En kvinna som 

intervjuas på ett boende berättar att hon upprepade gånger återvänder hem till sin 

man eftersom hon inte har någon annanstans att ta vägen och är oförmögen att 

ekonomiskt försörja sig själv och sina tre barn. När intervjun gjordes befann sig 

kvinnan på boendet men planerade att även denna gång återvända till sin man 

(Cheung, et al., 2015). Många kvinnor berättar om att männen hotar med att 

kvinnan inte får något om hon lämnar honom (Montminy, 2008; Weeks, et al., 

2016). Kvinnorna bekräftar vikten av snabb tillgång till en stabil och regelbunden 

inkomst men också att det är svårt att få detta stöd. Bland annat på grund av att 

kvinnan har delad ekonomi med sin man och då inte är berättigad till ekonomiskt 

stöd då hon redan anses ha inkomst. Utan ekonomiskt stöd tvingas kvinnor i 

sådana situationer att antingen förlita sig på sina barn eller att stanna i det 

våldsamma förhållandet (Schaffer, 1999).  

 

6.3.2 Känsla av styrka i trygga samtal med andra 

What I needed at the time would have been information on what resources I would have 

been able to tap into at that time to make sure that i was safe and that what was happening to 

me was not right, cause I imagined there was quite a lot of women out there, especially in 

the rural community, who do not realise that what's going on in their life is not right, and not 

appropriate, and that they do have other choices. (Weeks, Macquarrie, Begley, Gill, & 

Leblanc, 2016, s. 53) 

Det är viktigt att kvinnor får uppleva att de inte är ensamma i sin utsatthet utan att 

det finns andra kvinnor som upplever liknande känslor och befinner sig i likartade 

situationer (McGarry & Bowden, 2017; Mears, 2003; Schaffer, 1999). I många fall 

menar kvinnorna att stöd och information från andra utsatta är av stor betydelse för 

deras egen process. Många kvinnor uttrycker en önskan om att någon ska lyssna 

och tro, ge stöd och råd samt vara pålitlig och förtroendefull. Kvinnor i drabbade 

situationer har behov av bland annat en trygg miljö, råd och information, plats för 

samtal, känslomässigt stöd och umgänge med andra utsatta kvinnor. Inte minst för 

att bryta isolationen de så många gånger utsätts för utan även för att förbättra deras 

förmåga att fatta beslut och hantera sina upplevelser och känslor (Hightower, et al., 

2006). Kvinnorna delar sina smärtfulla berättelser med förhoppningen att det kan 
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hjälpa någon annan (Mears, 2003; Schaffer, 1999). Samtidigt beskriver de 

berättandet om sina egna upplevelser som terapuetiskt (Schaffer, 1999). Grupper 

där kvinnor får tillfälle att samtala är väldigt omtyckta av deltagare och forskare 

har funnit metoden verkningsfull (McGarry & Bowden, 2017; Mears, 2003). 

Många kvinnor vittnar om en känsla av styrka i samtal med andra äldre kvinnor 

som blivit utsatta för våld i en nära relation (Mears, 2003; Zink, Jacobson, Pabst, 

& Fisher, 2006). Kvinnorna upplever det givande att i en stöttande miljö ges 

tillfälle att berätta sin historia och samtidigt få möjlighet att lyssna till andras 

berättelser (Beaulaurier, et al., 2008; McGarry & Bowden, 2017; Mears, 2003). 

Fördelarna med att få prata ut, bli lyssnad på och framför allt att bli trodd på, 

bekräftas av många. Det uttrycks en känsla av styrka och befrielse i processen att 

få dela sina berättelser och erfarenheter (Schaffer, 1999).  

Kvinnor berättar sällan för sin omgivning om våldet. I en bekräftade och stöttade 

miljö kan kvinnorna känna igen sig i andras berättelser. Att vara i en gemenskap 

där miljön upplevs trygg och öppen möjliggör att flera vill berätta. Att bli trodd när 

man berättar sin historia är betydande då många kvinnor länge varit oförmögna att 

tala om våldet eller blivit tystade genom hela livet (Mears, 2003). Flera kvinnor 

beskriver upplevelsen att få tala ut som att lyfta en vikt från axlarna (Schaffer, 

1999).  

 

6.4 Den äldre utsatta kvinnans påverkan från förövare 

Kvinnorna uttrycker att deras partner använder sig av isolation och skrämsel i 

deras våldsutövning (Beaulaurier, et al., 2008). Isolation begränsar kvinnors 

sociala relationer och möjligheter att söka hjälp (Beaulaurier, et al., 2008; Cheung, 

et al., 2015; Montminy, 2005; Weeks, et al., Leblanc, 2016). I fall med äldre par 

kan specifika livshändelser såsom pensionering eller när barnen flyttar hemifrån 

påverka våldets förfarande. Mannen spenderar i dessa fall mer tid i hemmet vilket 

ger större utrymme att kontrollera kvinnan (Hightower, et al., 2006; Montminy, 

2005). Förövare använder sig av diverse olika kontrollerande beteenden i våldet 

mot kvinnan (Lazenbatt, et al., 2013). 
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6.4.1 Att bli isolerad 

My life is not happy or full of family and friends. I feel totally alone. My husband hated my 

family and friends and systematically removed them from my life. I am now angry that I 

allowed him to do this. A lonely life into old age leaves me with dread. (Lazenbatt, 

Devaney, & Gildea, 2013, s. 30) 

Kvinnor beskriver förövarens beteenden genom begreppen isolation, avundsjuka 

och skrämsel (Beaulaurier, et al., 2008). Isolation är en faktor som i hög grad 

påverkar kvinnornas liv och deras möjlighet att söka stöd (Beaulaurier, et al., 

2008; Cheung, et al., 2015; Montminy, 2005; Weeks, et al., 2016). Detta kan 

begränsa henne från både offentliga situationer och kontakt med familj och vänner 

(Beaulaurier et al., 2008; Montminy, 2005). Resultatet är i många fall att kvinnans 

enda meningsfulla relation är hennes relation till sin förövare. Isolationen skapas 

som ett resultat av mannens kontrollerande beteende och i vissa fall vidmakthålls 

denna isolation av kvinnorna själva (Beaulaurier, et al., 2008). 

Förövaren kan kontrollera kvinnans telefonräkningar för att hindra kvinnan att 

söka hjälp (Schaffer, 1999). Förövarens olika kontrollbeteenden omöjliggör 

kvinnans väg ut ur det våldsamma förhållandet. Om kvinnan inte kan åka 

någonstans kan hon heller inte skapa ekonomi för sig själv genom utbildning eller 

arbete (Cheung, et al., 2015; Schaffer, 1999). Förövaren kan förhindra kvinnan att 

använda sig av fordon, i många fall så hon inte ska kunna fly eller skaffa hjälp. En 

äldre kvinna kanske inte heller kan ta sig långa väg till fots, och i glesbygder kan 

det vara långt till närmsta granne samt att lokaltrafik går väldigt sällan (Schaffer, 

1999).  

Kontrollen och våldsamheten skapar en rädsla som verkar restriktivt på kvinnors 

vardagliga liv (Beaulaurier, et al., 2008; Cheung, et al., 2015; Montminy, 2005). 

Det kan handla om restriktioner kring fritidsaktiviteter, socialisering med vänner 

och familj eller pengar (Beaulaurier, et al., 2008; Cheung, et al., 2015). Föreningar 

och grupper med olika aktiviteter är ofta riktade mot yngre personer vilket kan 

skapa en omedveten isolation av äldre kvinnor (Schaffer, 1999; Weeks, et al., 

2016).  
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6.4.2 Kontrollens olika sidor 

Where did you go? What did you do all day? Why weren’t you here when I arrived? He 

goes through all my personal papers in my safety deposit box. He even opens my mail. 

(Montminy, 2005, s. 12) 

Förövaren använder sig i många fall av skrämsel för att få kvinnan att lyda då hon 

är rädd för konsekvenserna om hon skulle trotsa honom. Rädslan kan handla om 

eventuella våldsamma följder för henne själv eller hennes nära och kära 

(Beaulaurier, et al., 2008; Montminy, 2005). Kvinnorna berättar om att mannen 

ofta använder sig av flera olika typer av våld för att få en så stor effekt som möjligt 

(Beaulaurier et al., 2008). Att bli kontrollerad i stor utsträckning kan innebära ett 

berövande av det självförtroende som krävs för att kvinnor ska kunna återta 

kontrollen över sin livssituation (Cheung, et al., 2015).  

Förövaren använder sig av flera olika kontrollerande och manipulativa beteenden, 

vilket kan leda till känslor av förlust, skräck, hopplöshet och vanmakt hos den 

utsatta kvinnan. Mannen använder ofta ett ambivalent beteende där han växlar 

mellan våld och kärlek (Lazenbatt et al., 2013). Kontrollerande, aggressiv och 

våldsam är begrepp som återkommer i kvinnornas beskrivningar. Dessa skapar en 

stor rädsla i hennes vardagliga liv. Förövarens kontroll innefattar ekonomin, 

fritidsaktiviteter och det sociala livet med vänner och familj. Kontrollen innebär 

även att förövaren övervakar varje steg kvinnan tar. Det kan handla om att 

kontrollera var, när och vem kvinnan varit eller kontroll över mobiltelefonen och 

vem kvinnan haft kontakt med (Cheung, et al., 2015; Schaffer, 1999). Förövarens 

behov av kontroll kan även visa sig i form av avundsjuka (Beaulaurieret, et al., 

2008).   

Kvinnor utsatta för psykiskt våld blir ofta kontrollerade i stora delar av deras liv. 

Händelser i åldrandet som kan bidra till en ökad kontroll från förövaren är när 

barnen lämnar hemmet, i samband med pensionen eller i början av en sjukdom 

(Montminy, 2005). I och med pensionen är mannen hemma oftare och har därmed 

större utrymme att utöva kontrollen över kvinnan (Hightower, et al., 2006; 

Montminy, 2005). Det subtila psykiska våldet kan vara förlöjligande, verbal 

förolämpning, hot, skrämsel, förnedring och isolation genom tystnad. Det 

ambivalenta beteendet skapar en ovisshet hos kvinnan och hennes förmåga att 

hantera sina känslor och situationen (Lazenbatt, et al., 2013).  
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6.5 Skam och skuld hos den äldre utsatta kvinnan 

Kvinnan känner i många fall en lojalitet mot sin familj och med det ett ansvar över 

att lyckas hålla ihop familjen och som kvinna. Om förhållandet inte blir bra ligger 

detta på kvinnans axlar i många kulturer vilket skapar känslor av skuld och skam 

(Hightower, et al., 2006; McGarry & Bowden, 2017). En äldre kvinna kan ta på sig 

skulden för våldet hon utsätts för. Orsaken grundar sig i flera fall i ett livslångt 

förhållande där hon inte vill svika sin partner (Montminy, 2005). Kvinnans 

psykiska hälsa får konsekvenser av våldsutsattheten. Följder såsom depression, 

panikattacker och ångest är förekommande bland äldre utsatta kvinnor (McGarry 

& Bowden, 2017; McGarry & Simpson, 2011).  

 

6.5.1 Känsla av ansvar 

Oh God, (...) but obviously, it affects you in a horrible way (...) you feel worthless, you feel 

useless, and you feel like you don’t get anything right (...) your confidence and your self 

esteem (...) you don’t have any (...) and it impacts you on many levels (...) many levels. 

(McGarry & Simpson, 2011, s. 296) 

Kvinnor berättar om en känsla av ansvar för att göra det bästa av situationen 

samtidigt som man känner skam över att inte lyckas (Hightower, et al., 2006). 

Känslor av skam och skuld kan i viss del komma från lojaliteten mot trohetslöften, 

att helt enkelt stanna hos sin förövare “tills döden skiljer oss åt” (Hightower, et al., 

2006; McGarry & Bowden, 2017). För kvinnor i sådana situationer är 

möjligheterna till glädje och ett lyckligt liv ofta begränsat (Hightower, et al., 

2006). Känslan av att vara fast i våldsamma relationer identifieras med kvinnors 

upplevda känsla av skam och de sociala normerna om att äktenskap ska vara hela 

livet. Detta kan innebära att kvinnor upplever det nästintill omöjligt att lämna en 

våldsam relation (McGarry & Bowden, 2017). Att kvinnor känner skuld och skam 

till och med när de blir utsatta av våld från en partner är förenligt med 

socialiseringen av kvinnor. Vissa kvinnor uttrycker att de inte anser sig ha några 

val, eller i alla fall väldigt få val (Beaulaurier, et al., 2008; Montminy, 2005). 

Genom förövarens manipulativa beteenden kan kvinnor tro att de är ansvariga och 
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orsaken till våldet. Äldre kvinnor har en fallenhet att ta på sig skulden för våldet då 

de inte vill avslöja eller svika sin partner (Montminy, 2005).  

Svårigheter i att lämna en våldsam partner kan många gånger handla om känslor 

av skam och lojalitet mot sin familj, att man vill skydda sina nära och kära eller 

husdjur. Sorgen över hur livet blev och vad ens barn fått gå igenom är en annan 

svårighet (Schaffer, 1999). Flera kvinnor berättar om påverkan på familjen, främst 

sina barn. Familjerelationer blir extra viktiga då stödet från dessa spelar en stor roll 

i senare livet (McGarry & Simpson, 2011). Vissa kvinnor önskar att våldet ska 

sluta men vill inte att resten av livet ska upphöra. Hon vill inte förlora sitt hem, 

sina tillhörigheter och det sociala livet och stöd (McGarry & Bowden, 2017; 

Weeks, et al., 2016). Begreppet “Small Town Syndrome” är problematiken kring 

kvinnornas rädsla att bli påkomna. Kvinnorna känner ansvar över hur deras 

föräldrar, barn och barnbarn ska känna och reagera om de får reda på våldet 

(Schaffer, 1999).  

Att äldre kvinnor inte beskriver känslor av sårbarhet i samma grad som yngre 

kvinnor kan bero på att de äldre kvinnorna levt med våldet en väldigt lång tid. 

Detta kan då ha skapat ett psykiskt skydd som gör att de anpassar sig för att 

överleva (Beaulaurier, et al., 2008). I de fall kvinnor får tala ut och dela sina 

historier skapas en strävan efter förbättring i livet och att leva sitt liv fritt från 

känslor av skuld, skam och hemlighetshållande (Schaffer, 1999). Många kvinnor 

känner sig oförmögna att prata direkt om sin utsatthet. Vissa kvinnor uppger att de 

aldrig berättat sin historia för någon innan då de känt att det varit skamfyllt och 

pinsamt (McGarry & Simpson, 2011; Schaffer, 1999). En annan kvinna pratar om 

att hon behöver känna att hon har “tillstånd” att tala högt och förstå att det är 

accepterat att berätta om partnervåld (McGarry & Simpson, 2011).  

 

6.5.2 Den psykiska hälsan 

The long-term impact on my health has been depression (...) I had it then when all that was 

going on and now for ten years (...) nearly twelve years. (McGarry & Simpson, 2011, s. 296) 

Kvinnors beskrivningar på våldets följder berör känslor av hjälplöshet, 

hemlighetshållande, oro för sin familj, skuldbeläggning på sig själv och känslor av 

hopplöshet (Beaulaurier, et al., 2008; McGarry & Bowden, 2017; McGarry & 
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Simpson, 2011). Psykisk ohälsa är en av de mest framträdande effekterna av våld i 

nära relation (Lazenbatt, et al., 2013). Utsatta kvinnors känslor av ilska, 

hopplöshet, frustration, hjälplöshet och låg självkänsla kan leda till ett antal 

psykiska besvär. Problematiken kan resultera i exempelvis panikattacker, ångest 

och depression (McGarry & Bowden, 2017; McGarry & Simpson, 2011). En 

kvinna berättar om hur svårt det är att sluta gråta, hon säger att hon gråter hela 

tiden (McGarry & Simpson, 2011). Trots den psykiska påverkan finns det ändå 

förhoppningar och drömmar kvar bland kvinnor om den ideala mannen som ska ta 

hand om dem. Denna önskan hjälper att skapa fantasier om en bättre framtid 

(Band-Winterstien, 2015; McGarry & Bowden, 2017). En kvinna berättar att hon 

håller våldet för sig själv. Hon menar att ingen förstår varför man håller det 

hemligt, tyst och gör ursäkter. Hon säger att hon skäms men att hon samtidigt 

älskar sin man (McGarry & Simpson, 2011). Kvinnan kan vara rädd att andra 

människor ska ogilla partnern om de får reda på sanningen om våldet (McGarry & 

Bowden, 2017; McGarry & Simpson, 2011). Det oförutsägbara i våldet skapar 

ovisshet och en sämre självkänsla (Band-Winterstien, 2015; McGarry & Bowden, 

2017). I vissa fall hade kvinnorna inget hopp om att någon skulle tro eller hjälpa. 

Dessa kvinnor fann sig i sin situation med att leva i våldet tills de blev mördade 

eller dog (Schaffer, 1999). 

 

7. Diskussion 

Litteraturstudiens syfte är att studera erfarenheter från äldre kvinnor som utsatts 

för våld i nära relationer med utgångspunkt från kvinnornas perspektiv. Syftet 

specificeras i frågeställningarna nedan:  

● Vad uttrycker kvinnorna för behov av stöd? 

● Hur beskriver kvinnorna problematiken med att lämna ett våldsamt 

förhållande? 

● Hur beskriver kvinnorna relationen med sin förövare? 

● Hur påverkas kvinnors mående av våldet? 

Samtliga frågeställningar hänger genomgående ihop, påverkas och sammanflätas i 

varandra. 
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Äldre utsatta kvinnor uttrycker behov av formella stödinsatser (Beaulaurier, et al., 

2008; Cheung, et al., 2015; Hightower, et al., 2006; Lazenbatt, et al., 2013; 

McGarry & Simpson, 2011; Schaffer, 1999; Tetterton, & Farnsworth, 2011; 

Weeks, et al., 2016). Stödresurser som efterfrågas behandlar sjukvård, boende, 

rådgivning samt relevant och lättillgänglig information (Hightower, et al., 2006). 

Kvinnorna uttrycker även vikten av stöd som erhålls i samtal med andra äldre 

utsatta kvinnor (Mears, 2003; Zink, Jacobson, Pabst, & Fisher, 2006). Det är 

viktigt att ge kvinnorna möjlighet till att berätta sin historia och även få lyssna till 

andras upplevelser (Beaulaurier, et al., 2008; McGarry & Bowden, 2017; Mears, 

2003).  

Kvinnorna beskriver en bred problematik med att lämna ett våldsamt förhållande. 

Känslor av skuld och skam kan komma från lojaliteten mot trohetslöften, att 

kvinnan bör stanna hos sin förövare “tills döden skiljer oss åt” (Hightower, et al., 

2006; McGarry & Bowden, 2017). Många kvinnor känner en lojalitet och ett 

ansvar att hålla ihop familjen. Om förhållandet misslyckas kan det porträtteras som 

kvinnans fel vilket kan skapa känslor av skuld och skam (Hightower, et al., 2006; 

McGarry & Bowden, 2017).  

Kvinnorna beskriver relationen med sin förövare som ambivalent. De uttrycker 

sorg över relationen men är samtidigt rädda att omgivningen ska ogilla partnern 

om de visste vad som pågick (McGarry & Bowden, 2017; McGarry & Simpson, 

2011). Förövaren använder sig ofta av metoder såsom isolation och skrämsel 

(Beaulaurier, et al., 2008). Skrämseln kontrollerar kvinnan och detta skapar rädsla 

för vad som händer om hon trotsar honom (Beaulaurier, et al., 2008; Montminy, 

2005). Isolationen begränsar kvinnornas sociala relationer och deras möjligheter 

till att söka hjälp (Beaulaurier, et al., 2008; Cheung, et al., 2015; Montminy, 2005; 

Weeks, et al., Leblanc, 2016). 

Kvinnorna beskriver att våldet påverkar deras mående negativt. Känslor som 

framkommer är hjälplöshet, hemlighetshållande, oro för sin familj, 

skuldbeläggning på sig själv och hopplöshet (Beaulaurier, et al., 2008; McGarry & 

Bowden, 2017; McGarry & Simpson, 2011). Depression, panikattacker och ångest 

är vanligt förekommande som konsekvenser av våldet (McGarry & Bowden, 2017; 

McGarry & Simpson, 2011). 
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I följande avsnitt diskuteras de centralaste delarna av resultaten i förhållande mot 

tidigare forskning och de valda teoretiska perspektiven. Det intersektionella 

perspektivet och genusperspektivet samverkar i denna studie för att skapa en 

förståelse för det sociala arbetets komplexitet. Karlsson och Piuva (2012) skriver 

att genusperspektivet och intersektionalitet kompletterar varandra och skapar 

förutsättningar för större insikt i de olika dimensionernas sammanlagda påverkan. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet från föreliggande arbete visar att insikten kring valda ämne är bristfällig 

(Brossoie & Roberto, 2015). Genusperspektivet belyser att samhällets strukturer är 

högst ansvariga och att den enskilda individen inte kan beskyllas eller 

skuldbeläggas för sin livssituation (Karlsson & Piuva, 2012). Jönson och Harnett 

(2015) visar på i tidigare litteratur att det finns behov av att lyfta fram 

problematiken för att minska stigmatisering. De menar att det finns risker med att 

problematisera gruppen äldre. Av denna anledning är det viktigt att bemöta och 

arbeta med individen utifrån dennes specifika behov och inte generalisera utifrån 

ålder. Om samhället skulle arbeta ålderslöst skulle det ändå uppstå problem då 

föreställningar hjälper människor att förhålla sig till varandra. Att däremot inte 

skapa föreställningar och kategoriseringar kan skapa en problematik i sig då det 

isåfall riskeras att osynliggöra de specifika problemen som drabbar en specifik 

grupp av individer (Jönson & Harnett, 2015).  

I föreliggande resultat framkommer vikten av att ta hänsyn till gruppen äldre i och 

med deras i många fall sköra hälsa, svagare sociala nätverk, bräckliga ekonomi 

och brist på tillgång till information (Hightower, et al., 2006; Schaffer, 2008). 

Äldre kvinnor efterfrågar andra variationer av insatser än yngre kvinnor, bland 

annat gällande boendesituation, ekonomiskt stöd, rådgivning och tillgång till 

information (Schaffer, 2008; Weeks, et al., 2016). Jönson och Harnett (2015) 

menar på att äldre inte ses som fullvärdiga vuxna samhällsmedlemmar vilket kan 

vara en anledning till de bristande anpassningarna av insatserna.  

Det intersektionella perspektivet belyser att mannen ses som samhällets norm 

vilket gör kvinnan till en avvikare. Mannen har således mer makt än kvinnan och 

även tillgång till fler maktrelationer (Mattson, 2015). Kvinnorna tar på sig ett stort 
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ansvar av våldet och därmed även dess konsekvenser. De äldre kvinnorna känner 

skam och skuld över hur deras liv blev och vad deras barn fått gå igenom. Känslan 

av att de har misslyckats både i livet och i äktenskapet är återkommande i 

resultatet (Hightower, et al., 2006; Shaffer, 1999). Enligt det intersektionella 

perspektivet har de flesta individer en uppfattning kring vilka förväntningar som 

finns på en själv som kvinna eller man. Dessa påverkar hur man som individ både 

tolkar och bemöter andra (Mattson, 2015). Karlsson och Piuva (2012) skriver om 

att det finns en föreställning kring att kvinnor är omvårdande, vilket kan leda till 

att kvinnan både dubbelarbetar och har en stor känsla av ansvar för att familjen ska 

må bra. Om en kvinna inte klarar av denna plikt anses hon inte längre som en “bra 

kvinna”.  

Resultatet i föreliggande studie visar på att känslor av skuld och skam hos en utsatt 

äldre kvinna grundas i socialiseringen av kvinnor (Beaulaurier, et al., 2008; 

Montminy, 2005). Detta verifieras av Matsson (2015) som menar på att kön har 

skapats, uppfostrats och socialiserats in i henne vilket kan bidra till svårigheterna 

med att ta sig ut en rådande utsatt situation. Föreliggande studies resultat indikerar 

att kvinnan känner en lojalitet mot mannen och äktenskapets livslånga kontakt 

(Hightower, et al., 2006; McGarry & Bowden, 2017). Beaulaurier, Seff och 

Newman (2008) beskriver att kvinnorna uttrycker att de inte har något val. 

Mattson (2015) bekräftar individens maktkomplexitet utifrån ett intersektionellt 

perspektiv. Individens makt påverkar dennes möjligheter, upplevelser och 

identitet. Personens kön, klass, etnicitet, ålder och sexualitet kan alla göra den 

sammanfattande makten starkare eller svagare beroende på omgivande kontext. 

Dessa kategorier skapar en komplex verklighet (Mattson, 2015). McGarry och 

Simpson (2011) beskriver en kvinna uttrycker att hon trots våldet älskar sin man. 

Mattson (2015) visar på att det en individ framför, synliggör och uppmärksammar 

bidrar till att hon bibehåller eller motarbetar rådande struktur. 

Tidigare forskning belyser att äldre våldsutsatta kvinnor kan förbises av 

yrkesverksamma (Brossoie & Roberto, 2015; Yechezkel & Ayalon, 2016). 

Resultatet visar på att flertalet kvinnor upplever att de trots tydliga tecken på 

våldsutsatthet inte uppmärksammas eller får frågor om våldsutsatthet då de möter 

till exempel hälso- och sjukvården (Schaffer, 1999). Föreliggande studie belyser 

även att professionella aktörer i det sociala arbetet behöver våga ställa frågor och 
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motarbeta förutfattade meningar huruvida äldre kvinnor utsätts för våld eller ej 

(Lazenbatt, et al., 2013). Med ett intersektionellt perspektiv kan socialarbetare 

påverka de föreställningar som upprätthåller strukturernas problematik. 

Perspektivet bidrar till ett medvetandegörande som kan förebygga det förtryck som 

finns i samhället (Mattsson, 2015). Karlsson & Piuva (2012) uttrycker att det 

genom genusperspektivet finns ett stort behov av reflektion bland socialarbetare 

för att motverka orättvisa strukturer. Genusperspektivet menar att socialarbetare 

ska försöka att inte fördöma eller tillrättavisa individers beteenden eller val i livet 

för att skapa förutsättningar för att bryta traditionella normer och mönster 

(Karlsson & Piuva, 2012). Resultatet visar på att professionella i många fall har en 

betydande roll där de avgör vem som får hjälp eller inte (Hightower, et al., 2006; 

Schaffer, 1999). Författarna av denna studie anser av denna anledning det 

nödvändigt för de utsatta kvinnorna att bemötas utan förutfattade meningar. 

Professionella aktörer bör ställa flertalet frågor om utsatthet för att uppmuntra 

kvinnor till att berätta om sin situation.  

Resultatet belyser de äldre kvinnornas positiva upplevelser av att få möta och 

samtala med andra kvinnor i liknande situationer (Hightower, et al., 2006; 

McGarry & Bowden, 2017; Mears, 2003; Shaffer, 1999). Kvinnorna uttrycker 

känslor av styrka i samband med att få dela sin berättelse (Mears, 2003; Zink, et 

al., 2006). Känslan att äntligen blir trodd är övergripande i kvinnornas berättelser 

(Mears, 2003; Schaffer, 1999). Tidigare forskning stärker kvinnornas upplevda 

svårigheter med att berätta om sina upplevelser och söka hjälp (McGarry et al, 

2011). Genusperspektivet bekräftar betydelsen som omgivning och kontext spelar 

för att kvinnorna ska känna sig trygga att samtala (Öhman, 2009).  

 

7.2 Metoddiskussion 

Friberg (2017) beskriver en litteraturstudie som en sammanställning av tillgänglig 

forskning inom ett specificerat område. Vid framställning av en litteraturstudie 

kartläggs nuvarande kunskapsläge. En svårighet vid utförandet är risken att urvalet 

blir selektivt genom att författarna inkluderar studier som stödjer det egna 

ställningstagandet. För att undvika detta krävs det att författarna tillämpar ett 

kritiskt förhållningssätt och gör noggranna avgränsningar vid urvalet (Friberg, 
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2017). Valet av design föredrogs med tanke på de etiska aspekterna gällande det 

valda ämnet. Med en litteraturstudie kan författarna komma närmare kvinnornas 

egna berättelser och samtidigt undvika eventuella etiska svårigheter. 

Eriksson Barajas et al. (2013) skriver om att extern validitet behandlar graden av 

generaliserbarhet. Med detta menas om resultatet är generaliserbart från urval till 

population. Om den externa validiteten brister innebär det att resultatet inte är 

generaliserbart. (Eriksson Barajas, et al., 2013). Föreliggande studie erhåller 

svagheter med generaliserbarheten. Det empiriska materialet har ingen bestämd 

geografisk utgångspunkt vilket gör studien svår att applicera i det svenska 

samhället och det sociala arbetet i Sverige. Trots att studien har krav på fokus av 

kronologisk ålder bör detta ses med kritiska ögon då ålder även är ett kulturellt 

fenomen. Studiens empiriska material fokuserar på kvinnor över 50 år. En av 

artiklarna inkluderar dock kvinnor från 45 år men nyttjades då urvalet sträcker sig 

ända till 85 år. Artikeln valdes att inkluderas då denna tillför betydelsefull empiri 

för föreliggande uppsatsarbete. Artikeln har dock i och med detta särskilt kritiskt 

granskats.  

Författarna anser inte att detta kan komma att påverka resultatet nämnvärt. Även 

rutiner för socialtjänsten och hälso- och sjukvård skiljer sig i olika länder och 

kulturer vilket kan bidra till en osäkerhet kring applicerbarheten av studien. 

Ytterligare en aspekt handlar om skillnaderna i olika länders sociala system. Det 

kan variera kulturellt vad en familj och partnerskap innebär och hur denna struktur 

ser ut med bland annat boendesituation och ekonomisk tillgång. En vidare 

begränsning handlar om att samtliga inkluderade artiklar fokuserar på 

heteronormativa relationer. Detta ses som en svaghet då det medför svårigheter att 

generalisera och applicera föreliggande studie i det svenska samhället. Den externa 

validiteten i föreliggande studie anses svag då det empiriska materialet erhåller ett 

begränsat urval och djupare metoder såsom fallstudier vilket innebär svårigheter 

att generalisera till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2008). 

Extern reliabilitet är svåruppnådd i kvalitativ forskning då det i många fall är 

omöjligt att replikera en social situation och alla dess sociala faktorer (Bryman, 

2008). I föreliggande studie bekräftas detta vara ett svåruppnått kvalitetskriterium. 

Den interna reliabiliteten stärks av att samtliga valda empiriska material har läst 

igenom och granskats av båda författarna individuellt samt studerats tillsammans. 
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Detta för att undvika missförstånd samt för att säkerställa tolkning och bearbetning 

av materialet. Den interna reliabiliteten anses således stark i föreliggande 

litteraturstudie. Materialet som används i denna studie har utan krav visat sig vara 

endast kvalitativt. Kvalitativa studier bidrar till att lyfta fram individernas röst 

samt göra empirin förståelig även för de som inte är insatta (Eriksson Barajas, et 

al., 2013). De granskade studierna har till stor del behandlat intervjuer och 

fallstudier för att kunna bidra till en djupare förståelse av våldsutsattheten utifrån 

kvinnornas perspektiv.  

 

8. Slutsats 

Våld i nära relationer mot äldre kvinnor är en komplex problematik som bör 

involvera kvinnornas perspektiv i arbetet mot att förbättra stödet. Litteraturstudien 

visar på att kvinnorna uttrycker ett behov av anpassade formella insatser.  De 

berättar även att de finner stor hjälp i stödgrupper med andra utsatta. Kvinnorna 

upplever att deras förövare kontrollerar dem genom isolation och skrämsel. 

Kvinnorna uttrycker känslor av skuld och skam över deras situation samt tar på sig 

ansvar för våldet. Detta påverkar deras psykiska mående negativt. Äldre 

våldsutsatta kvinnor anträffas inom många områden av det sociala arbetet. 

Kvinnorna bör bemötas med korrekt kunskap, kompetens och respekt för att 

förbättra deras möjligheter till stöd.  

 

8.1 Betydelse för det sociala arbetet 
Litteraturstudien bidrar till en ökad kunskap och förståelse för våld i nära 

relationer från äldre utsatta kvinnors perspektiv. Studiens resultat kan bidra till 

ökad uppmärksamhet och intresse i arbetet med denna grupp. Socialarbetare i olika 

professionella roller såsom exempelvis handläggare, kuratorer och enhetschefer 

möter dessa kvinnor i det sociala arbetet.  

NCK (2016) belyser att utan rätt kunskap och kompetens så riskerar denna grupp 

att inte upptäckas och synliggöras vilket leder till att de inte får korrekt hjälp. Det 

finns en brist på lämpliga åtgärder och stödinsatser för specifikt äldre kvinnor. 

Generationsbaserade faktorer kan även i många fall innebära en annan uppfattning 

kring vad som definieras som våld. Hälso- och sjukvård samt socialtjänsten spelar 



35 
 

en betydande roll i arbetet för att identifiera våldsutsatthet. NCK (2016) 

understryker behovet av att uppmärksamma gruppen och inte låta dessa kvinnor 

falla mellan stolarna.  

 

8.2 Förslag till vidare forskning 
Tillgänglig forskning gällande våld i nära relationer behandlar främst en yngre 

målgrupp. Författarna till denna studie önskar att det funnits mer forskning 

specificerat mot den äldre generationens utsatthet och behov. Exempelvis hade 

vidare forskning kunnat fokusera på vad äldre utsatta kvinnor önskar för typ av 

boende, ekonomiskt stöd eller tillgång till information. Ytterligare ett förslag till 

vidare forskning hade kunnat vara att skapa möjlighet till möten för äldre 

våldsutsatta kvinnor där de får tillfälle att dela sina och ta del av andras berättelser. 

Detta för att skapa gemenskap och minska stigmatiserande tankar om att kvinnorna 

är ensamma i sin problematik.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Granskningsmall för kvalitetsbedömning i kvalitativa 
studier 

  
Fråga 

Ja Nej 

1.
   

Motsvarar titeln studiens innehåll?     

2.
   

Återger abstraktet studiens innehåll?     

3.
   

Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?     

4.
   

Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?     

5.
   

Är studiens syfte tydligt formulerat?     

6.
   

Är den kvalitativa metoden beskriven?     

7.
   

Är designen relevant utifrån syftet?     

8.
   

Finns inklusionskriterier beskrivna?     

9.
   

Är inklusionskriterierna relevanta?     

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?     

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?     

12.  Är urvalsmetoden beskriven?     

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     

14.  Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler? 

    

15.  Anges var studien genomfördes?     
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16.  Anges när studien genomfördes?     

17.  Anges vald datainsamlingsmetod?     

18.  Är data systematiskt insamlade?     

19.  Presenteras hur data analyserats?     

20.  Är resultaten trovärdigt beskrivna?     

21.  Besvaras studiens syfte?     

22.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

    

23.  Diskuterar författarna studiens trovärdighet?     

24.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?     

25.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     

           
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng:      
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Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008).  
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Peer reviewed 
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Science - 
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Citation 
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The experience 
of intimate 
partner violence 
among older 
women: A 
narrative review. 
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