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Våld i nära relationer 
 
Sannolikheten att du känner någon som blivit utsatt för våld i en nära relation är 
stor men du vet kanske inte om det. Hur definieras begreppet våld i en nära 
relation? Är det skillnad mellan män och kvinnors utsatthet? 
Detta är exempel på några av de många frågor som togs upp på seminariet Våld i 
nära relationer i mitten av april som alla distriktets medlemmar bjudits in till.  
 
Först ut var Annette Marklund från Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, som är 
ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset 
och som arbetar på uppdrag av regeringen. 
Så sent som 1993 kom FN:s deklaration om våld mot kvinnor. Länge betraktades 
våldet som något högst privat och som man definitivt inte skulle lämna ut till någon 
annan. Än idag är det nog många som tycker att det är skamfyllt, inte minst vi äldre. 
Men våldet går inte i pension! 
 
I Sverige fick vi en Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld 2017 och 
så sent som 2018 en lagstiftning som handlar om samtycke i en sexuell relation.  
Våld i en nära relation kan se ut på många olika sätt. Mycket mer än bara sparkar 
och slag. Blåmärken syns. Svårare att upptäcka är det psykiska våldet som kan bestå 
av elaka ord, kränkningar, isolering, utpressning och att inte få den hjälp man 
behöver. Ekonomiskt våld kan vara att bli utsatt för stöld av pengar och ägodelar 
eller att någon har oönskad kontroll över dina pengar. Försummelse är också ett 
uttryck för våld, till exempel vanvård, få för lite mat och dryck, felaktig 
medicinering. Sexuellt våld kan vara att bli tvingad att utföra sexuella handlingar, bli 
tafsad på eller bli våldtagen. 
 
Hög ålder kan medföra ett ökat beroende av omgivningen vilket kan innebära att 
man är mer sårbar och att det finns risk för att bli utsatt för våld. Ofta är det en 
nära anhörig som utövar våldet, en partner, ett vuxet barn, barnbarn eller ett 
syskon. Men det kan också vara vård-och omsorgspersonal. 
 
Forskning visar att 20 procent av kvinnorna och 8 procent av männen i åldern 18 - 
74 år har som vuxna utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en 
aktuell eller tidigare partner. Tyvärr finns inte mycket forskning om äldres utsatthet 
för våld men är ju ett högst angeläget område inte minst med tanke på att gruppen 
äldre blir allt större.  
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Kvinnofridslinjen (020 – 50 50 50) drivs av NCK:s kliniska enhet vid Akademiska 
sjukhuset och är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, 
våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och vänner samt personer som i sitt 
arbete möter våldsutsatta är välkomna att ringa. Stödtelefonen är öppen dygnet 
runt, året runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. (Ca 100 samtal 
per dygn tas emot). 
 
Vad kan man då göra om man själv blir utsatt eller misstänker att någon i ens 
omgivning är drabbad? Finns det så kallade goda exempel att lära av?  
Om detta informerade Eva Norman från Äldrecentrum som berättade om hur man 
på Gotland satsat stort på att involvera all personal inom hemtjänsten för att våga 
se, våga fråga och göra något åt det man ser. Här har ”individ och familj” 
samarbetat med äldreomsorgen för att gemensamt kunna göra rätt insatser.  
All personal har fått en utbildning som handlat om orsaker till våld, omfattning, 
vilket stöd man kan behöva, lagstiftning, att lära sig upptäcka, att våga agera och 
lex Sarah. Mycket viktigt att cheferna deltar i utbildningen.  
 
Vad man bland annat sett som riskfaktorer är att vara kvinna, hög ålder, ökat 
beroende av andra, demens och funktionsvariationer. 
Exempel på insatser var att hemtjänstpersonalen oftare arbetade två och två, så 
kallade avlastningsplatser (där den som är utsatt kan få vistas kortare eller längre 
tid), stödsamtal, mansforum, kvinnojour och larm. I projektet ingick också 
möjligheter att delta i en samtalsgrupp.  
Seminariet avslutades med att Stockholms stads äldreombudsman Linda Vikman 
gav sina reflektioner kring vad våld mot äldre i nära relationer är. Vad menas med 
äldre? En homogen grupp? Knappast. Finns en förklaring som handlar om struktur? 
Finns hjälp att få om man är utövare av våldet? 
Detta seminarium kommer att få en fortsättning till hösten då vi undersöker hur 
man i olika kommuner arbetar med dessa frågor på ett framgångsrikt sätt.  
 
Vid pennan, 
Lena Hedquist, Distriktsstyrelsen 
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