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Sammanfattning   
 

Sveriges befolkning blir äldre och äldre. Medellivslängden för män och kvinnor i Sverige 

ökar succesivt och äldre individer 65 år och uppåt beräknas utgöra en fjärdedel av landets 

befolkning år 2060. Våld och brott mot äldre har betraktats som en privat angelägenhet och 

det uppskattas att ca 4 miljoner äldre i europaregionen lever under nån form av fysiskt eller 

psykiskt våld. Åldringsvåld samt brott mot äldre betraktas idag som ett dolt samhällsproblem. 

Syftet med denna studie är att därför att undersöka hur brott mot äldre kan förklaras och 

beskrivas inom litteratur och vetenskaplig forskning, samt hur olika individer utifrån deras 

professionsroll kan förklara brott som begås mot äldre. Resultatet grundar sig i vetenskaplig 

forskning och litteratur samt utförda kvalitativa intervjuer med två yrkesverksamma individer 

inom brottsofferarbete. Via en tematisk analys har resultat visat att brott mot äldre kan 

förklaras i vetenskaplig forskning och litteratur som något som har en direkt koppling till hur 

den äldre generationen “är” samt äldres fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. 

Forskningen visar att dessa faktorer utnyttjas av gärningspersoner och därför har den äldre en 

risk att utsättas för brott. Intervjupersonerna följer forskningens förklaringar till brott mot 

äldre och att det enligt deras erfarenheter också har koppling till att gärningspersoner utnyttjar 

äldres goda vilja och psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.  
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1. Inledning 

Till ytan är Europa världens näst minsta världsdel, men befolkningsantalet räknas till världens 

tredje högsta (Europeiska kommissionen, 2011). År 2015 uppskattades Europas population till 

ca 738 miljoner invånare (Förenta nationerna FN, 2015). I Europa blir en allt större del av 

befolkningen äldre samtidigt som antalet unga invånare minskar (Europeiska kommissionen, 

2011). I Sverige har det skett en liknande ökning gällande antalet äldre invånare. I dagsläget 

(2016) uppskattas Sveriges befolkning att vara över 9 miljoner invånare. På grund av bland 

annat förbättrade levnadsförhållanden, hälsosammare levnadsvanor samt medicinsk 

utveckling av behandlingsmetoder har medellivslängden i Sverige ökat succesivt. År 2060 

uppskattas Sveriges befolkning uppgå till 13 miljoner. I och med en ökad medellivslängd 

samt mindre barnafödande kommer även en allt större del av befolkningen att vara 65 år och 

äldre i framtiden. År 2060 beräknas antalet äldre över 65 år till att motsvara en fjärdedel av 

hela Sveriges befolkning (Statistiska centralbyrån SCB, 2016).  

Enligt Socialstyrelsen (2013) och Världshälsoogranisationen, WHO (2011) finns det många 

människor som föreställer sig att äldre individer inte alls har en risk för att bli utsatta för brott. 

Bilden av att äldre individers ålderdom skulle beskrivas med en tid som omfattar slag, 

kränkningar eller sexuella övergrepp uppmärksammas inte tillräckligt och är därför enligt 

Socialstyrelsen samt WHO ett dolt samhällsproblem. Hur detta kan komma sig kan förklaras 

genom teorin om ålderism. Istället för att betrakta äldre människor som enskilda individer, de 

män och kvinnor de faktiskt är, “blir” och betraktas de istället som en homogen grupp efter 

sin ålder. På grund av detta riskeras specifika brott mot både äldre kvinnor och män att hamna 

i skymundan och osynliggöras. WHO (2011) menar att ålderismen i längden kan leda till att 

många äldre får en lägre självkänsla och en ökad sannolikhet för social isolering vilket kan 

förhindra den äldres möjlighet till ett meningsfullt liv. I Europaregionen uppskattar WHO att 

minst fyra miljoner äldre varje år lever under någon form av psykiskt eller fysiskt våld.  

Våld och brott mot äldre har betraktats som en privat angelägenhet allt för länge, WHO (2011) 

menar att det är först för några årtionden sen de straffrättsliga åtgärderna börjat utvecklas för 

äldres rättvisa men det behövs mer kunskap kring detta område. I denna studie kommer en 

vidare överblick kring brott mot äldre undersökas och synliggöras med tanke på den växande 

äldre populationen.  

  

http://www.scb.se/
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur brott mot äldre kan förklaras och beskrivas inom 

litteratur och vetenskaplig forskning, samt hur olika individer utifrån deras professionsroll kan 

förklara brott som begås mot äldre. 

 

 Vilka typer av brott kan äldre utsättas för och varför? 

 Finns det en könsskillnad i utsatthet mellan typer av brott äldre kan utsättas för?  

 Hur kan individer utifrån deras professionsroll arbeta preventivt med att förhindra 

brott mot äldre? 

 Hur kan beredskapen efter ett inträffat brott mot äldre förklaras av olika individer 

utifrån deras professionsroll? Vilket stöd kan de erbjuda samt vilka medel kan 

användas? 

 Hur kan äldre skydda sig själva mot brott? 

 

1.2 Definitioner av begrepp och ord 

Äldre: I denna studie är målgruppen äldre i fokus. Socialstyrelsen (2013) använder äldre som 

en definition på de individer i samhället som har en ålder över 65 år, tillsammans utgör de 

målgruppen äldre. Socialstyrelsens definition på äldre kommer användas genomgående i 

studien. 
Gärningsperson: Könsneutralt ord för en person som utsätter en annan individ för någon 

form av brott. 
Bedrägeri: Att bli utsatt för bedrägeri innebär att en individ blivit vilseledd av en 

gärningsperson genom en handling eller underlåtenhet, som orsakar ekonomisk förlust eller 

skada för individen som blivit utsatt (Brottsbalken 1962:700). 
Hot- och våldsbrott: Hot innebär att någon hotar att skada en individ, dennes egendom, 

personer och djur av betydelse för individen eller andra betydande föremål. Våldsbrott 

innebär att en person fysiskt gör en annan individ illa (Brottsbalken 1962:700). 
Sexualbrott: Att bli utsatt för ett sexualbrott innebär att en person genom misshandel eller 

genom våld eller hot tvingas till samlag, eller annan sexuell handling av en gärningsperson 

(Brottsbalken 1962:700). 
Brott i nära relationer: Att bli utsatt för brott i en nära relation innebär att den utsatta 

individen lever tillsammans med eller är nära anhörig eller närstående med gärningspersonen 

(Isdal, 2012). 
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2. Metod 
 

2.1 Forskningsansats  
Denna studie har en induktiv forskningsansats där studien ämnar att utifrån insamlad 

vetenskaplig forskning och litteratur samt genomförda kvalitativa intervjuer påvisa hur brott 

mot äldre kan förklaras. Studien ämnar inte att påvisa en absolut sanning utan vill belysa hur 

problemet kan se ut utifrån det insamlade materialet. 

 

2.2 Val av litteratur  
Litteraturen i denna studie består av vetenskapliga artiklar, information från olika 

myndigheters webbsidor, lagtexter, tryckt litteratur samt information från nyhetskanaler som 

exempelvis radio och dagstidningsartiklar. Materialet har har hämtats både elektroniskt och 

manuellt. De elektroniska artiklarna har sökts via databaser som exempelvis SwePub och 

EBSCO. Sökord som använts både på svenska och engelska är exempelvis: åldringsvåld, brott 

mot äldre, våld mot äldre, brottsprevention. Studien innehåller även information från olika 

vetenskapliga tidningars hemsidor. Studien omfattar och berör såväl nationell som 

internationell litteratur och forskning.   

 

2.3 Urval av respondenter 
Vid urval av respondenter gjordes bekvämlighetsurval i en medelstor kommun i norra Sverige. 

En fråga som uppstod var “vilka yrkesgrupper träffar brottsutsatta äldre och arbetar med 

äldre?“. Lämpliga yrkesgrupper att intervjua beslutades vara Polis samt Brottsofferjouren. 

Detta med tanke på att en del i deras dagliga arbete fokuserar på att stödja eller hjälpa 

brottsutsatta. Polisen och Brottsofferjouren kontaktades via telefonsamtal och blev 

informerade om studiens syfte samt en förfrågan om de ville delta. Studien baseras på 2 

intervjuer med en (1) person från polisen samt en (1) person från Brottsofferjouren.   

2.4 Undersökningsinstrument  
I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts. Enligt Bryman (2012) lämpar sig 

semistrukturerade intervjuer bra om forskaren önskar att skapa en flexibilitet i 

intervjuprocessen där intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. I en 

semistrukturerad intervju följs en före intervjun sammanställd intervjuguide. Intervjuguiden 

innehåller olika teman, som är till för att intervjuaren ska hålla sig till ämnet, samtidigt som 

det skapar flexibilitet för intervjupersonen hur hen vill besvara frågorna.  

Studien ville skapa en möjlighet för intervjupersonerna att fritt utforma sina svar även om 

målet med intervjuerna var att få svar på studiens frågeställningar. Därför sammanställdes en 

intervjuguide före intervjun (Se bilaga 1).  
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2.5 Undersökningens genomförande  
Två intervjuer genomfördes för denna studie, en av intervjupersonerna arbetar som polis och 

den andra arbetar på en brottsofferjour. Samtliga intervjuer bokades via telefon. Därefter 

skickades ett följebrev via mail, som innehöll en vidare beskrivning av studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser. När 

intervjuerna genomfördes agerade en av skribenterna av studien intervjuare och en observatör. 

Svaren dokumenterades via ljudupptagning och transkriberades. Intervjuerna redovisas i 

studiens intervjusammanställning (se sid.16). 

 

Den första intervjun som redovisas baseras på en kvinnlig polis “Saras” egna berättelse och 

erfarenheter kring hur hon utifrån sin professionsroll arbetar för att förhindra samt förklara 

olika typer av brott som begås mot äldre. Sara har arbetat som polis i 25 år och utredare i 12 

år. Idag arbetar hon på en polisstation i en medelstor kommun i Sverige med personsäkerhet 

och brottsofferstöd.  

 

Den andra intervjun baseras på en annan kvinna  “Ingris” berättelse om och erfarenheter av 

hur hon som anställd på en brottsofferjour i en medelstor kommun i Sverige, arbetar utifrån 

sin professionsroll.  Brottsofferjourerna är ideella verksamheter som hjälper individer som 

utsatts för brott, varit vittne för ett brott eller är anhörig eller närstående till den som blivit 

utsatt (Brottsofferjourernas riksförbund et al, 2006). 

2.6 Analysmetod  
Litteratur och forskning har fått en stor roll i denna studie och mycket av analysarbetet 

grundar sig i detta. Utifrån studiens frågeställningar följer en tematisk analys med 

utgångspunkt i att sammanställa litteraturstudier och intervjuer. En tematisk analys beskriver 

Wigg (2015) genom att forskaren studerar sitt material och skapar teman utifrån mönster som 

ses. Analysarbetet har varit fortgående under hela arbetets gång och det har succesivt 

uppdagats identifierbara mönster och likheter i vald vetenskaplig forskning, litteratur och 

intervjuer. 

 

Studiens teman som presenteras i analysen (se sid.23) är brott som ökar och minskar, 

pensionstiden och den äldre generationen, psykiska och fysiska funktionsnedsättningar, 

skillnad i utsatthet, osäkerhet i preventionsarbetet samt osäkerhet efter inträffat brott. 

2.7 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Lantz (2012) beskriver validitet som följande: “validitet är i allmänna termer ett mått på hur 

väl man lyckats mäta just det man faktiskt ville mäta i sin studie ” (Lantz sid.14). Med det 

menar Lantz att det gäller att välja rätt mätinstrument med avseende kring vad 

forskningsfrågan är. Bryman (2012) delar in validiteten i kvalitativa studier i extern och intern 

validitet som benämns som överförbarhet och trovärdighet. Extern validitet, överförbarhet, 

innebär huruvida resultaten av studien blir de samma i en annan kontext eller vid en senare 

tidpunkt, graden av generaliserbarhet. Intern validitet, trovärdighet, innebär att forskaren 

säkerställer att studien har genomförst enligt de regler som finns samt att forskaren rapporterat 

resultaten till de personer som är del av den, vilket även benämns som respondentvalidering. 

För att kunna besvara syfte och frågeställningar valdes studier av vetenskaplig forskning och 

litteratur samt intervjuer med olika individer som mätinstrument. Studiens interna validitet, 
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trovärdighet, har stärkts via användning av respondentvalidering på de intervjuer som 

genomförts. På så sätt har både samtalsledare och intervjuperson haft möjlighet att skapa en 

dialog om de uppfattat och tolkat varandra rätt under intervjun.  

 

Studien ämnade undersöka hur brott mot äldre betraktas och förklaras i dagsläget. Studiens 

generaliserbarhet kommer kanske därför inte vara aktuell längre fram i tiden. Detta på grund 

av att ny forskning,  nya metoder, tankesätt och medel ständigt växer fram. Det denna studie 

kan göra, är att via litteratur och forskning visa på hur problemområdet kan se ut i dagsläget 

samt att via intervjuer belysa området från två olika individers perspektiv. Intervjuerna 

gjordes med personer från två olika yrkesgrupper och det är viktigt att understryka att dessa 

två individernas egna berättelser och erfarenheter utifrån denna studie inte kan generaliseras 

för hela dessa yrkeskårer. Intervjustudien baserades även på ett bekvämlighetsurval vilket 

Bryman (2012) menar icke bör användas om studien önskar att generaliseras till hela 

populationen.  

Enligt Lantz (2012) kännetecknas reliabilitet av avsaknad av slumpfel och kan inte mätas 

exakt. Detta på grund av att slumpen betraktas som omöjlig att förutse. Dock kan reliabilitet 

estimeras genom olika kriterier. Ett av dessa är, flera observatörer, vilket innebär att flera 

observerar samma fenomen för att sedan kunna jämföra. Är observatörerna samstämmiga i det 

de observerat kan slumpfel i resultatet anses vara längre än om de inte skulle vara 

samstämmiga. Under intervjuerna utsågs därför en till samtalsledare och en till observatör 

före intervjun. Direkt efter intervjuerna avlyssnades inspelningarna och transkriberades av 

observatör och samtalsledare. Detta för att intervjuerna skulle vara färska i minnet. Efter 

diskussion och bearbetning av intervjumaterialet rådde en samstämmigt i analysen av 

materialet.  

Ett annat kriterium Lantz (2012) tar upp är att ställa parallella frågor som mäter samma sak 

under en intervju eller enkätstudie för att se om svaren även då blir desamma. Blir svaren 

desamma är även det ett gott sätt att skatta reliabiliteten. Under intervjun ställdes därför 

parallella frågor för att öka studiens reliabilitet. 

 

2.8 Etik  
Intervjuerna har efterföljt i enlighet med Brymans (2012) fyra forskningsetiska krav. 

Nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som samlats in om intervjupersonerna bara får 

användas i det syfte som angetts det vill säga i studiesyfte, har åtföljts. Informationskravet 

föranledde att intervjupersonerna informerades om att de ingick i undersökningen, att deras 

deltagande var frivilligt, att de när som helst kunde avbryta samt att de kunde återta givet 

samtycke i efterhand genom att kontakta intervjuaren. De fick även information att datan 

skulle sammanställas i en uppsats som sedan kommer publiceras på Internet. Samtyckeskravet 

innebar att intervjupersonerna själv hade rätt att bestämma om sin medverkan i 

undersökningen. Konfidentialitetskravet innebar att de uppgifter, intervjuinspelningar och 

transkriberingar som finns har hanterats med största möjliga konfidentialitet så att inte 

obehöriga kommer åt dem samt att det material som ej längre behövs raderas och förstörs. En 

av intervjupersonerna önskade att vara anonym och har därför i denna studie tilldelats ett 

fingerat namn. 
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3. Forskningsöversikt  

3.1 Närhetsbrott  
Enligt Jönson (2001) karaktäriseras närhetsbrott, som också benämns som brott i nära 

relationer, genom att brottsoffer och gärningspersoner står varandra nära. En typ av 

närhetsbrott är våld i nära relationer. Våld i nära relationer delar Jönson in i två 

kategorier,  familjevåld och institutionsvåld. Familjevåld innebär att den äldre individen 

utsätts för våld i sitt eget hem av någon släkting eller anhörig, exempelvis vuxna barn eller 

partner. Institutionsvåld innefattar äldre som bor på en vårdinstitution och utsätts för våld av 

vårdpersonal och/eller andra äldre som bor på institutionen.  

 

Jönson (2001) beskriver i sin studie om familjevåld ytterligare exempel där våld utförs mot 

den äldre av partner eller vuxet barn, som vårdar den äldre på grund av försämrad hälsa. 

Vårdaren i detta fallet utövar våld mot den äldre i desperation, på grund av att vårdaren inte 

klarar av att ta hand om den äldre. O’Keeffe et al. (2007) benämner detta som “stressed carer 

syndrome” där arbetsbördan blir för stor för den som vårdar, vilket leder till att vårdaren inte 

kan hantera situationen och utagerar sina frustrationer på den äldre som vårdas. World health 

organization, WHO (2011) beskriver samma situation i sin rapport, med att den som vårdar 

blivit utbränd på grund av den stress som vårduppdraget medför. Vidare beskriver Jönsson 

(2001) att den som vårdar den äldre också kan bli provocerad med anledning av att den äldre 

har en demenssjukdom som gör att den äldre talar och beter sig på ett annorlunda sätt. Äldre 

kan även vara offer för våld från sin demenssjuka partner, som på grund av demenssjukdomen 

blivit våldsam.  

Institutionsvåld är den andra kategorin Jönson (2001) beskriver som ett närhetsbrott. Den 

äldre utsätts för våld på den vårdinstitution hen bor på, antingen av vårdpersonalen eller andra 

boende. När andra boende utsätter den äldre för våld kan det i vissa fall vara på grund av att 

hen har en demenssjukdom och blivit aggressiv eller våldsam till följd av sjukdomen.  WHO 

(2011) menar att äldre individer också utsätts för våld av vårdpersonal som inte arbetar på en 

vårdinstitution utan vårdar den äldre i den äldres eget hem. Jönson (2001) visar på att det även 

kan förekomma "lagligt våld" inom vårdinstitutioner där vårdpersonalen måste använda olika 

tvångsåtgärder för att den äldre exempelvis skall ta medicin som är ordinerad av läkare för 

den äldres hälsa. Dessa tvångsåtgärder kan dock missbrukas. Ett exempel kan vara att den 

äldre spänns fast i sin säng för att personalen inte har tid eller inte orkar titta till den äldre för 

stunden.  

Anledningar eller orsaker till varför äldre blir offer för institutionsvåld och familjevåld 

beskriver WHO (2011) genom olika riskfaktorer. Uppfyller en äldre individ flera olika 

riskfaktorer för att bli utsatt för våld i nära relationer eller att en nära anhörig till den äldre 

uppfyller flera riskfaktorer för att utsätta den äldre för våld, har den äldre individen enligt 

WHO större risk att utsättas för våld i nära relationer. Riskerna WHO presenterar i sin rapport 

är uppdelade i fem olika nivåer, individnivå (brottsoffer), individnivå (gärningsperson), 

relationsnivå, nätverksnivå samt samhällsnivå.  

Den första riskfaktorn som WHO (2011) presenterar i sin rapport på individnivå från ett 

brottsofferperspektiv, är att offret är av kvinnligt kön. Detta baseras på ett flertal olika 

självrapporterade brott i opinionsstudier där kvinnor enligt statistiken var överrepresenterade 

offer för våldsbrott. Den andra riskfaktorn är att offret lider av fysisk eller psykisk ohälsa, 
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exempelvis demenssjukdom eller depression. En tredje riskfaktor som WHO presenterar är att 

offret har ett aggressivt beteende eller ett utmanade beteende.  

På den andra individnivån, utifrån gärningspersonens perspektiv, presenterar WHO (2011) i 

samma rapport ytterligare riskfaktorer som kan leda till våld i nära relationer. Den första 

riskfaktorn på denna nivå är kön. Vid fysisk misshandel tenderar gärningspersonen att vara av 

manlig kön. Är gärningspersonen istället av kvinnligt kön finns det en risk att brottsoffret 

istället utsätts för försummelse. Två andra riskfaktorer är psykisk sjukdom eller 

missbruksproblematik hos gärningspersonen. Ännu en riskfaktor är finansiella problem.  

På relationsnivå finns ytterligare sex riskfaktorer. En riskfaktor är om gärningspersonen är 

ekonomiskt eller emotionellt beroende av offret, samt att gärningsperson och offer delar 

bostad. Det sociala arvet har också betydelse, samt tidigare relationsproblem. Att vara barn 

eller partner räknas också enligt WHO som en riskfaktor på relationsnivå (WHO, 2011).  

Nätverksnivån enligt WHO (2011) har två olika riskfaktorer. Dessa är social isolering samt 

brist på eller obefintligt socialt stöd från nätverk och samhället. Den sista nivån som påverkar 

våld i nära relationer är riskfaktorer på samhällsnivå. Till exempel diskriminering på grund av 

ålder, kön eller etnicitet. Den sista riskfaktorn som presenteras i rapporten gäller 

samhällstruktur. I ett samhälle där våld är normaliserat, påverkar detta även synen på våld i 

nära relationer.  

Sexualbrott är en annan typ av närhetsbrott som äldre utsätts för (Jönson, 2001). 

Sexualbrotten som äldre individer utsätts för är enligt Nerenberg (2007) våldtäkt, sexuellt 

ofredande och sexuella trakasserier av olika slag. Sexualbrott kan förekomma i situationer där 

en äldre individ med en demenssjukdom vårdas av en närstående eller vårdpersonal i den 

äldres egna hem. Vårdaren utnyttjar den äldre individen sexuellt, som på grund av sin 

demenssjukdom inte har förmåga att samtycka till exempelvis samlag. Äldre som inte har en 

demenssjukdom men vårdas av en närstående eller vårdpersonal i hemmet på grund av andra 

sjukdomar utsätts också för samma typer av sexualbrott. I dessa fall menar Jönson (2001) att 

den äldre som vårdas har svårt att säga emot eller göra motstånd på grund av rädsla för 

negativa konsekvenser. Sexualbrott förekommer även på vårdinstitutioner. I dessa fall är det 

vårdpersonal eller andra boende som utför oönskade sexuella handlingar mot den äldre 

individen. Även här kan det vara svårt för den äldre att säga emot eller göra motstånd då det 

finns en beroendeställning till vårdpersonalen eller med anledning av att den äldre har en 

demenssjukdom som gör det svårt för den äldre att förstå vad som egentligen sker. 

Enligt Sklar (2000) kan äldre även bli utsatta för bedrägerier och stölder från närstående. 

Sklar menar att det kan vara en familjemedlem, vän, partner eller vårdpersonal som är 

närstående till den äldre. När den äldre utsätts för bedrägerier eller stölder från sin egen familj 

kan det vara att familjemedlemmen missbrukar den fullmakt hen har över den äldres 

ekonomiska tillgångar och överför pengar till sig själv. I dessa fall är den äldre i en 

beroendeställning till familjemedlemmen. Den äldre kan även bli utsatt för bedrägeri eller 

stölder av andra individer de har en nära och förtroendefull relation till, exempelvis en granne, 

bankarbetare eller fastighetsmäklare. Denna närstående individ kan stjäla pengar från den 

äldre eller uppmana hen att investera eller spendera pengar som gynnar den närstående 

individen. I de fall den äldre är i behov av stöd och hjälp i vardagen kan den äldre utsättas för 

stölder och bedrägerier av vårdpersonal. Vårdpersonalen kan lura den äldre att 

vårdpersonalens namn ska finnas med på den äldres testamente, stjäla pengar och smycken, 
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förfalska betalningscheckar eller övertala den äldre att ge vårdpersonalen pengar eller 

ägodelar som gåvor. 

3.2 Främlingsbrott  
Enligt Jönson (2001) kännetecknas främlingsbrott av att brottet utförs av en okänd 

gärningsperson för offret. Brottstyper under främlingsbrott är exempelvis, stöld- eller 

bedrägeribrott. Dessa typer av främlingsbrott kan ske i den äldres bostad eller på offentlig 

plats. 
 

Sklar (2000) förklarar att bedrägeribrott ofta utförs av organiserade kriminella grupper som 

försörjer sig på att bedra och stjäla från andra individer. En typ av bedrägeribrott som 

förekommer i USA, är oseriösa eller falska hantverkare, som har anlitats i god tro av den äldre. 

De har anlitas för att reparera något i bostaden och tar betalt trots att reparationen är dåligt 

gjord eller inte slutförts. Sveriges television SVT (2008), samt Hofflander (2015) och Daham 

(2014) har gjort nyhetsreportage om liknande fall i Sverige, där de varnat allmänheten om 

oseriösa eller falska hantverkare. 

 

Reisig & Holtfreter (2013) menar att det behövs skapas en god kontakt mellan offer och 

gärningsperson för att gärningspersonen ska lyckas fullborda ett bedrägeribrott. Genom att 

gärningspersoner använder sig av samma kontaktmekanismer som lagliga affärsverksamheter 

eller myndigheter gör, exempelvis telefonsamtal eller brev, upplevs gärningspersonen av det 

äldre offret ofta som en pålitlig person.  

 

Vid stöld i den äldres bostad menar Jönson (2001) att gärningspersoner ofta utnyttjar den 

äldres goda vilja. Brottsförloppet kan vara att gärningspersonen ringer på dörren hos den äldre 

och ber om hjälp med något, exempelvis att få tillåtelse att låna toaletten. När den äldre bjuder 

in gärningspersonen, tar sig en kompanjon till gärningspersonen in i bostaden och letar efter 

värdesaker under tiden den äldre uppehålls i ett annat rum. I Sverige benämns dessa 

gärningspersoner, som upprepade gånger utför samma brottstyp mot olika individer, ofta som 

rånarligor eller tjuvligor.  

Enligt Eriksson (2015) är bedrägeribrott mot äldre allt mer välplanerade från 

gärningspersonernas sida. Typen av tillvägagångssätt som kallas “shoulder surfing”, är ett av 

Sveriges i dagsläget (2016) mest vanliga sätt att lura äldre individer på pengar. Westin & 

Norberg (2015) menar att  “shoulder surfing”- bedrägerier är den vanligaste polisanmälda 

bedrägeribrottstypen bland äldre mellan 67 och 74 år.  Detta brott som även räknas som en typ 

av kortbedrägeribrott, innebär att gärningspersonen försöker titta över axeln på den äldre 

personen när hen skriver in sin bankomatkortskod. När gärningspersonen kan koden till kortet 

försöker hen sedan stjäla den äldres plånbok. Innan den äldre märker att plånboken är borta, är 

det vanligt gärningspersonen redan hunnit ta ut pengar från kortet.  

Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ (2016, A) har det skett en ökning i 

bedrägeribrottsligheten i Sverige sedan 2008. Ökningen baseras på uppgifter från BRÅs 

nationella trygghetsundersökningar om självrapporterad utsatthet, samt en ökning i antalet 

ärenden om bedrägeribrott som hanteras av rättsväsendet. BRÅs  rapport presenterar även 

kortbedrägeribrott samt kreditkortsbedrägeribrott som de två största kategorierna av 

bedrägeribrott som allmänheten anmält till polisen.  
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I en intervju med Sveriges radio, Ekot (2015) förklarade Jan Olsson, förundersökningsledare 

vid polisens nationella bedrägericenter, att gärningspersonerna “ständigt listar ut nya metoder 

att utföra bedrägeribrotten”. Den senaste typen av metod som upptäckts är att 

gärningspersonen stjäl den äldres bankomatkort genom att göra inbrott i hemmet eller stjäl 

kortet ur handväskan ute på offentliga platser. Efter detta ringer gärningspersonen upp den 

äldre och utger sig för att vara polis och ber om koden till kortet. Westin och Norberg (2015) 

benämner denna typ av kreditkortsbedrägeri som “phishing”.  

Westin & Norberg (2015) förklarar att  från 75 års ålder och uppåt, är det större risk att bli 

utsatt för gärningspersoner som försöker lura sig in i den äldres bostad,  men “shoulder 

surfing”- bedrägerier är fortfarande det vanligaste polisanmälda bedrägeribrottet. “Phishing” 

blir också vanligare ju äldre brottsoffret blir. Brottstyper som drabbar personer i åldern  

80-90 år är mer diffus och kan inte säkerställas på samma sätt som i de yngre åldersgrupperna. 

När brottsoffret är äldre än 90 år sker en markant ökning av brott där gärningspersoner utger 

sig för att vara hemtjänstpersonal, detta som skäl för att komma in i bostaden. Det är även 

vanligt att gärningspersoner lurar  människor i åldersgruppen 90 år och äldre att de har vunnit 

på lotteri. Statistiken över polisanmälda bedrägeribrott visar tydligt att, ju äldre brottsoffret är, 

desto större risk för personen att bli utsatt för brott i sitt eget hem.  

Varför äldre kan ha en högre risk eller anses vara särskilt utsatta när det gäller bedrägeribrott 

beror enligt Westin och Norberg (2015) på att de generellt sätt är mer isolerade än yngre 

individer i samhället. De har inte ett stort socialt nätverk som exempelvis en arbetsplats kan 

ge eftersom att de är pensionerade. De är mer tillgängliga under dagtid då de oftare är hemma 

i bostaden. Att de får ett besök hem till bostaden av en trevlig försäljare, eller vad än 

gärningspersonen utger sig för att vara, ser den äldre som något positivt, något som kan bryta 

isoleringen. Pensioneringen innebär också en risk för äldre individer att utsättas för “shoulder 

surfing”. De har tid att röra sig ute på offentliga platser under dagtid och gärningspersonerna 

utnyttjar detta. En annan risk äldre kan ha för att utsättas för brott är på grund av att den äldre 

generationen är lättare att skapa en dialog med, de är sociala, hjälpsamma och tror gott om 

människor. Äldre har även en större respekt för auktoriteter vilket gör att de oftare luras av 

gärningspersoner som utger sig från att vara från polisen eller andra myndigheter. 

3.3 Könsskillnad i brott mot äldre  
I en analys av Olseryd (2014) görs en beskrivning av ålder och kön på gärningspersoner vid 

misshandel, rån, hot och sexualbrott. Analysen påvisar även ålder och kön på offer för dessa 

brott. Olseryds analys baseras på uppgifter från polisens misstankeregister och BRÅ:s 

nationella trygghetssundersökning. Vid misshandel visar Olseryds analys att när 

gärningspersonen är 65-74 år är det i ca 75% av fallen en kvinna som är offer för misshandeln. 

I äldre åldrar menar Olseryd att misshandeln oftare förekommer i nära relationer vilket gör att 

det är fler kvinnliga offer, oftast en kvinna som är i nära relation till den manlige 

gärningspersonen i samma ålder. Detta påvisas även i en studie av Eriksson (2001) om brott 

mot äldre i Umeå där äldre kvinnor som utsatts för våld varit utsatta av en man i tre av fyra 

fall, oftast en manlig parter men också söner eller andra män. Vid misshandel av en kvinna i 

65-74 års ålder visar Olseryds (2014) analys att det är ca 25% manliga offer och ca 75 % 

kvinnliga offer. Åldern på offer som misshandlats av en kvinna påvisas inte. Socialstyrelsen 

(2013) menar att skillnaden mellan våld mot äldre kvinnor och äldre män är att kvinnor i 

större utsträckning utsätts för upprepat våld, våldet är grövre och att det får allvarligare 
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konsekvenser. Eriksson (2001) påvisar även att de äldre kvinnorna som medverkat i studien 

överlag hade större erfarenhet av alla typer av våld än äldre män förutom ekonomiskt våld. En 

studie av Souares et al. (2010) som undersökt misshandel och hälsa hos äldre i olika länder i 

Europa visar liknande resultat där äldre män över lag oftare var utsatta för ekonomiskt våld. 

Vid hotbrott skriver Olseryd (2014) att hot begås av gärningspersonen mot ett offer som är i 

ungefär samma ålder i de flesta fall. Även här visar statistiken att desto äldre 

gärningspersonen är desto vanligare är det med kvinnliga offer, för samma anledning som vid 

misshandel, att det är i nära relationer. I undersökningen av Eriksson (2001) visade dock 

resultaten att de äldre männen i studien oftare var offer för hot än de äldre kvinnorna men att 

skillnaden var att kvinnor utsattes upprepade gånger av en närstående man medans männen 

utsattes enstaka gånger. 

Olseryds (2014) analys visar att personrånsbrott oftast begås mot personer i liknande ålder. I 

fall där personer mellan 65-74 år varit offer för rån så har gärningspersonen varit mellan 45-

55 år i de flesta fall. Statistiken visar också att desto äldre gärningspersonen är desto vanligare 

är det att rånet sker mot någon för gärningspersonen känd person. Vid polisanmälda 

bedrägeribrott mot äldre menar Westin och Norberg (2015) att det är övervägande äldre 

kvinnor som är offer. De utgör ca 70% av brottsoffren i dessa fall.  

Sexualbrott är den sista kategorin brott i Olseryds (2014) analys. Män begår majoriteten av 

alla sexualbrott i Sverige, både mot kvinnor och män. Kvinnor är i de flesta fall offer och 

kvinnliga offer ökar även desto äldre gärningspersonen är. När offret är 65-74 år så är 

gärningspersonen i de flesta fall inom samma åldersspann, vilket beror på att det oftare 

innefattar sexualbrott i nära relationer. Soares et al. (2010) beskriver att äldre kvinnor i 

Europa också är överrepresenterade som brottsoffer för sexualbrott. Socialstyrelsen (2013) 

beskriver att det nästan är uteslutande kvinnor som utsätts för sexuellt våld i de studier som 

gjorts på området.  

3.4 Prevention och åtgärder mot brott mot äldre 

3.4.1 Prevention brott i nära relationer 
Jönson(2001) beskriver flera sätt problemet brott i nära relationer mot äldre kan åtgärdas. I de 

fall där den äldre har hjälp och stöd i hemmet eller bor på en vårdinstitution är en preventiv 

åtgärd att vårdpersonalen får utbildning som ska ge dem kunskaper i att upptäcka och hantera 

situationer där våld eller annan brottslighet förekommer i den äldres hem. Lösningarna på 

brott i nära relationer är främst att tillföra resurser till den äldres hem, som är vårdpersonal 

med kunskap inom området. Vårdpersonal som skapar en förtroenderelation till den äldre ses 

också som en preventiv åtgärd och har i syfte att den äldre ska känna sig trygg och lita på 

personalen så att den äldre kan berätta om det förekommer någon typ av brott i hemmet.   

 

Nerenberg (2007) presenterar preventiva åtgärder myndigheter kan använda sig av för att 

förhindra brott i nära relationer mot äldre. Det första som presenteras är att informationsblad 

ska finnas tillgängliga på platser och myndigheter som äldre individer besöker. 

Informationsbladen ska innehålla uppgifter om vad brott i nära relationer är och vart den äldre 

kan vända sig för hjälp om brott skulle inträffa. Andra preventiva åtgärder är att det ska finnas 

specialutbildad personal om brott i nära relationer mot äldre på olika myndigheter. Den 

specialutbildade personalen ska ha hålla sig ajour med hur kunskapsläget om brott i nära 

relationer mot äldre ser ut och lära sig hantera ärenden eller situationer när brott mot en äldre 

individ uppdagas på myndigheten. 
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Olseryd (2014), Socialstyrelsen (2013) och Soares et al (2010). presenterar statistik där äldre 

kvinnor är överrepresenterade som offer för vålds- och sexualbrott jämfört med äldre män. 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS (2012) skriver i sin 

rapport om våld mot äldre kvinnor, samt om de preventiva åtgärderna de anser behövas för att 

förhindra denna typ av brott. I rapporten ingår sexualbrott i begreppet våld men benämns som 

sexuellt våld. Preventiva åtgärdsförslag för våld i nära relationer mot äldre kvinnor ROKS 

redogör för är att attityder kring dessa typer av brott måste förändras i grunden. De utsatta 

äldre kvinnorna och deras omgivning måste sluta förneka, acceptera och ignorera våldet. Våld 

måste ses som våld och inte som ett vård och omsorgsproblem eller förminska våldet genom 

att det ursäktas som ett resultat av en sjukdom. Preventiva åtgärder kan även vara att 

yrkesgrupper som kommer i kontakt med äldre kvinnor får utbildning om våld mot äldre 

kvinnor, riskfaktorer, våldets omfattning och konsekvenser av våld. En förbättring av rutiner 

för anhörigvård anser ROKS även behövas. Utförare och/eller mottagare av anhörigvård ska 

informeras om det stöd de har rätt till, de ska utredas för eventuella risker för våld och 

uppföljning ska göras rutinmässigt. 

 

3.4.2 Prevention brott av utomstående  

Enligt Titus & Gover (2001) är informationskampanjer om prevention mot bedrägeribrott av 

utomstående gärningspersoner av vikt för att förhindra att individer utsätts för dessa brott. 

Informationskampanjerna bör innehålla information om vilka typer av bedrägeribrott som i 

dagsläget är mest förekommande, hur individer kan minska sin egen risk att utsättas för 

bedrägerier, hur individer kan ta reda på om “gärningspersonen” arbetar på en laglig 

affärsverksamhet eller myndighet samt hur individen ska gå till väga för att anmäla ett 

bedrägeribrott.  

 

I Sverige finns en sådan informationskampanj specifikt riktat mot äldre. I ett samarbete med 

Brottsofferjouren i Sverige, pensionärernas riksorganisation samt SPF seniorerna, har Polisens 

nationella bedrägericenter tagit fram ett utbildningspaket som ska förhindra bedrägeribrott 

mot äldre. I utbildningen som heter “Låt dig inte luras” är syftet att äldre individer ska få mer 

kunskap kring vad bedrägeribrott är, hur bedragarna kan gå till väga, samt hur de kan värja sig 

mot bedrägeribrott. Det stora långsiktiga målet med utbildningskampajnen är att och 

motverka bedrägeribrotten mot äldre (Dahlberg, u.å). 

BRÅ (2016, B) ger liknande förslag på preventiva åtgärder och menar att genom att öka 

kunskapen om hur gärningspersonerna agerar och går till väga vid bedrägerier så kan 

bedrägeribrott minska. Bankväsendet och e-handeln bör också ta ett större ansvar för 

bedrägerier. Genom att banker kräver en stark kundautentisering vid köp, som innefattar flera 

faktorer för att säkerställa att rätt person använder kontokortet, så kan kortbedrägerier 

förhindras. Banker rekommenderar även att individer ska lägga till en betalningsspärr på 

kontokortet för att obehöriga inte ska kunna använda det kortet vid e-handel. I BRÅ:s studie 

framhålls kunskap och användandet av ny teknik och teknologi som en primär “ledstjärna” för 

brottsprevention i allmänhet. Även andra forskare som Cox (2008) och Giles (2003) menar att 

preventivt arbete mot brott kan bli, och kommer bli bättre med hjälp av en utveckling av 

dagens teknologi.  
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3.4.3 Kommunens åtgärder 
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap. 11§ har alla kommuners socialnämnd en skyldighet 

att tillhandahålla stöd och hjälp till brottsoffer samt närstående. Exempelvis har 

socialnämnden i kommunen enligt samma lag skyldighet att inrätta anhörigstöd och 

familjerådgivning. Deras uppgift är bland annat att erbjuda stöd och hjälp till brottsoffer eller 

anhörig till brottsoffer. Exakt vilken typ av annat stöd och hjälp socialnämnden eller 

kommunen måste inrätta är inte specificerat enligt lag. Dock kan större kommuner ofta ha ett 

samarbete med frivilliga organisationer eller föreningar som hjälper brottsoffer och anhöriga 

utöver det obligatoriska instanserna. Det kan i dessa fall handla om kvinnojourer, stöd 

program för brottsoffer eller mottagningar som arbetar med att bearbeta våld. 

 

3.4.4 Socialtjänsten och vård-och omsorgens åtgärder 

Det finns i Sverige lagstadgat hur man ska hantera brott, eller missförhållanden, mot klienter 

hos hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I Socialtjänstlagen 14 kap. står det bland annat 

att myndigheter inom hälso- och sjukvård, och socialtjänst är skyldiga att genast göra en 

anmälan till socialnämnden om de misstänker eller får kännedom om någon klient/brukare 

som far illa inom verksamheten. Enligt  Socialstyrelsen (2014) kan detta göras genom en så 

kallad lex Sarah anmälan. Anmälan ska sedan utredas av antingen socialnämnd eller 

Inspektionen för vård och omsorg beroende på omfattning kring ärendet. Syftet med att utreda 

en lex Sarah- anmälning är att försöka kartlägga vad som hänt, varför det hänt och vilka 

åtgärder som kan vidtas för att förhindra att det upprepas. Syftet är inte att peka ut eller 

identifiera enskilda tjänstepersoner utan syftet är att även upptäcka om orsakerna till 

missförhållandet beror på systematiska fel. För att kunna upptäcka dessa missförhållanden, 

om det gäller våld eller sexuella övergrepp så är det enligt Socialstyrelsen (u.å) viktigt att 

personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har kunskap inom området. 

Socialstyrelsen rekommenderar att de som arbetar inom dessa områden får åldersadekvat 

utbildning i området våld i nära relationer för att få kunskapen som behövs för att upptäcka 

våld hos klienter/brukare.  

4. Intervjusammanställning 

4.1 Intervju med Sara 

4.1.1 Erfarenhet av brott mot äldre  
Sara berättar inledningsvis att hennes erfarenhet är att äldre som brottsoffer kan, utifrån 

hennes dagliga arbete, betraktas utifrån många olika sammanhang. Hennes upplevelse kring 

hot- och våldsbrott mot äldre är att den brottstypen ofta är förknippat med våld i nära 

relation.  Sara berättar att det exempelvis kan handla om att offret blir misshandlad av sin 

partner, att det har pågått en väldigt lång tid och sakta eskalerat, eller att den utsatta äldre 

personen har anmält sin partner flera gånger men ändå stannat kvar. Hon har även arbetat med 

fall där hon upplevt att våldet varit något som eventuellt påbörjats på grund av att den ena 

partnern har en begynnande demens. Sara berättar vidare att hon även arbetat med fall där 

våld mot äldre utförts av den äldres egna vuxna barn. Där den äldres vuxna barn, enligt Sara, 

plågar och utnyttjar sina föräldrar på ett väldigt allvarligt sätt. Sara upplever att det finns ett 

samband mellan kriminell belastning, missbruk eller psykisk ohälsa och vuxna barn som 

misshandlar sina föräldrar.  
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Sara påpekar att hon inte ser att äldre som blir utsatta för våld från sina barn är en 

överhängande stor del i brotten som gäller våld i nära relationer men hon tycker att det är en 

förvånande stor del. Sara berättar att när de startade personsäkerhetsgruppen år 2013, inom 

polismyndigheten där hon arbetar, med inriktning mot att stötta och skydda utsatta för brott i 

nära relation så blev de förvånade över omfattningen av äldre som utsattes för brott av sina 

barn. 

Andra typer av brott anser sig Sara inte lika stor erfarenhet av då hon inte arbetat med dessa 

brottstyper specifikt, men hon spekulerar om att det rör sig om bedrägerier och stölder mot 

äldre. Sara tror att dessa typer av brott drabbar äldre just för att de är äldre. Det kan 

exempelvis vara om de blir uppringda av en telefonförsäljare vill lura dem på pengar, då 

tekniken för den äldre kan anses som ett okänt territorium. Sara vittnar om att stölder som 

drabbat äldre både skett i bostaden och i särskilt boende. En utmaning med de anmälningar 

som inkommit gällande dessa stölder menar Sara är att kunna sålla ut vilka som är “faktiska” 

brott och vilka som kan vara tecken på ohälsa. Ett exempel är demenssjukdom, som Sara 

tycker kan vara väldigt svårt att bedöma, detta vet gärningspersonerna om och utnyttjar 

situationen menar hon. Denna bedömning kan bli särskilt svår i Saras mening då hon varit 

med om situationer där äldre  ringer in ofta och anmäler “brott” som att “någon har flyttat min 

stol några centimeter” eller “tömt mitt flingpaket”. Då polisen kommer i kontakt med dessa 

individer tycker Sara att det är viktigt hur de bemöter brottsoffret då hon ser det som 

avgörande för både den fortsatta relationen och förtroendet för polisen. 

 

4.1.2 Beredskap och stöd 

Bemötandet understryker Sara som mycket viktigt genomgående i intervjun. Hon hänvisar 

både till att det är lagstadgat, det ingår i polisens arbete men även utifrån en personlig 

ståndpunkt. Både enligt henne och via polisens lagstadgade skyldighet så menar hon att 

polisen ska möta människor med respekt och hänsyn. Hon menar att polisen  inte har någon 

särskild bemötandeplan för äldre utan det bemötande som polisen enligt lag skall ge gäller för 

alla individer oavsett ålder. Sara menar att många poliser har mor- och farföräldrar och hon 

tycker att de vet hur man bemöter dem på ett bra sätt utifrån detta.  

 

Det bemötande polisen skall ha i Saras mening, är förmågan att lyssna. Exempelvis berättar 

hon att om inte polisen ger något gehör för den person som upplever sig vara utsatt för 

brott  riskerar polisen att de som anmält blir missnöjda med polisens arbete. Sara menar att 

även om ett brott inte begåtts och anmälningarna från en och samma individ fortsätter att rulla 

in, ibland flera gånger per dag, på grund av psykisk ohälsa så är det något Sara och hennes 

kollegor inte bara lämnar “vind för våg”. Hon anser att polismyndigheten där hon arbetar 

fortsätter att hjälpa individer även då det “egentliga” polisarbetet slutar. Sara menar att 

polismyndigheten där hon arbetar ser dessa kontinuerliga anmälningar om brott som inte 

inträffat som ett rop på hjälp, en hjälp som inte polisen kan bistå med. Genom samarbete med 

socialtjänsten menar Sara att deras ambition är att kunna fånga upp människor som annars 

riskerar falla mellan stolarna. 

 

Sara fortsätter att berättar att alla poliser enligt Socialtjänstlagen 14:1 är skyldiga att anmäla 

när barn under 18 år kan antas fara illa. När det gäller individer över 18 år så har de ingen 

“skyldighet att” agera, men polisen har en möjlighet att flagga till socialtjänsten. Detta genom 
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att göra en så kallad orosanmälan om individens intresse väger tyngre än den generella 

sekretessen mellan myndigheter. Det görs då en individuell sekretessprövning i det aktuella 

ärendet och uppgifterna överlämnas i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen 10:27. 

Sara menar att polismyndigheten där hon arbetar försöker sedan göra dessa orosanmälningar 

på ett så hänsynsfullt sätt som möjligt. Hon och hennes kollegor gör inga bedömningar själva 

om psykisk ohälsa utan beskriver att individen det gäller är i behov av annan hjälp än den som 

kan erbjudas av polisen. Sara menar att hennes arbetsplats tror på detta koncept och de tycker 

att det fungerar bra. Sara tror att detta inte är något de lärt sig på polisskolan utan det har 

utvecklats från polisens erfarenhet av att de har sett behovet av hjälp hos dessa individer. De 

har pratat och bollat med jurister om hur hjälpen kunde ges och orosanmälan var det de kom 

fram till. 

Att anmäla ett brott till polisen upplevs enligt Sara oftast av den brottsutsatta som en väldigt 

jobbig process särskilt när det gäller våld i nära relation. Polisens arbete börjar när en anmälan 

har kommit in. Hon menar att polisen har en skyldighet att alltid höra brottsoffret genom ett 

enskilt samtal om det framgår i anmälan att det finns misstanke om att ett brott begåtts. Om en 

utomstående gör en anmälan om misstanke om våld i nära relationer mot en individ anser Sara 

att det kan bli svårt att gå vidare med en sådan anmälan. Detta tror hon beror på att det 

misstänkta offret för våldet inte var beredd att berätta om sin situation för polisen och hamnar 

i chock och istället nekar händelsen. Vid sådana situationer menar Sara att det är bättre för en 

utomstående som misstänker våld i nära relationer att prata med den utsatta och berätta att det 

finns hjälp att få, kanske ge en broschyr om ställen där man kan vända sig eller om vad våld 

är.  

I de fall när brottsoffret själv vänder sig till polisen i samma situation så uppmanar polisen 

alltid att hen ska anmäla brottet enligt Sara. Hon menar att polisen inte har ett krav på att en 

anmälan ska vara detaljerad så länge de vet vad anmälan handlar om. Efter anmälan kallas 

alltid brottsoffret in på ett enskilt samtal med polisen så kallat ett målsägarförhör. Under det 

samtalet bör den enskilde bli informerad om att hen kan få ett målsägarbiträde via staten. Sara 

berättar vidare att det tyvärr ibland glöms bort på hennes arbetsplats men att det kan vara bra 

att ha. Ett målsägarbiträde hjälper till under rättsprocessen med att få ihop brottsoffrets 

“berättelse” och skadeståndsanspråk. 

I ett målsägarförhör är det bra om man kommer någorlunda förberedd tycker Sara. Under 

förhöret skall brottsoffret, i exempelvis fall där det gäller våld i nära relationer, berätta om de 

olika tillfällena våld har förekommit. Frågor som vad som hänt, när det har hänt, var och hur 

är frågor som skall besvaras förklarar Sara. En svårighet som Sara har erfarenhet av är att 

brottsoffret ibland kan ha svårt att veta själv hur hen ska beskriva det som inträffat, hen vet 

inte vad som är våld och inte. Sara har varit med om tillfällen där hon frågat brottsoffret om 

våld förekommit men brottsoffret varit osäker på vad hen skulle svara. Svar som exempelvis 

“asså han har bara sparkat mig, är det våld?” menar Sara är ett tecken på att den utsatte blivit 

tvingad till att vänja sig med våld och att det blivit en vardag. Vilket i sig kan vara något som 

gör att den utsatte drar sig för att anmäla, enligt henne. Att individen i fråga känner sig 

tveksam på vad som är våld och ofta känner delaktighet i det som hänt beskriver Sara genom 

något som kallas normaliseringsprocessen. Sara beskriver normaliseringsprocessen som att 

alla individer har olika “ramar” som innehåller saker de tycker är okej. Utanför ramens 

gränser finns det saker som inte är okej. En person som levt under våld länge kommer 

sannolikt utöka sin ram kring vad hen kommer betrakta som att vara okej. Detta på grund av 
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att våldet normaliseras med tiden. Sara förklarar även en annan del i normaliseringsprocessen 

som innebär att den som utsätts för våld skapar strategier eller åtgärder för att inte bli slagen. 

Det kan röra sig om att det utsatta klär sig- eller beter sig på ett visst sätt för att inte göra den 

som utför våldet upprörd så att hen blir våldsbenägen.    

Efter att brottsoffret lämnat in all bevisning i den mån det går är det sedan upp till en åklagare 

att bedöma om det ska väckas åtal.  När ett åtal väcks är det först då som den misstänkte 

gärningspersonen får veta från polisen att hen är anmäld förklarar Sara. Sara berättar vidare 

att polismyndigheten hon arbetar på i samarbete med åklagare, socialtjänst och frivilliga 

organisationer kan erbjuda den våldsutsatta skyddad identitet, besöksförbud eller skyddat 

boende om risken för exempelvis dödligt våld skulle bedömas tillräckligt hög. Skulle 

åklagaren istället bedöma att bevisningen inte är tillräcklig för att väcka ett åtal menar Sara att 

den misstänkte gärningspersonen inte kommer få reda på att hen ingått i en förundersökning 

hos polisen. Sara berättar vidare att polismyndigheten där hon arbetar ,oavsett om åtal väcks 

eller inte , alltid hänvisar alla som utsätts för våld i nära relationer till annat frivilligt stöd. 

Organisationer hon ger exempel på är kvinnojouren och kommunens FREDA mottagning mot 

våld i nära relationer. Även om det inte blir något åtal så menar Sara att det ändå är viktigt för 

den utsatta att ta sig ifrån relationen med våldsutövaren. 

När det handlar om brottsfall gällande äldre människor så berättar Sara att de har hjälpt äldre 

bort från våld från sin partner. Hon har också varit med om fall där polisen har hjälpt äldre att 

få kontaktförbud för sina vuxna barn. I de fallen har det handlat om att det vuxna barnet varit 

bostadslös och flyttat in hos sina föräldrar och tagit över bostaden. Mamman eller pappan har 

fått flytta ut till soffan i vardagsrummet och blivit bestulen på sin pension och sina 

receptbelagda läkemedel och även blivit misshandlad av det vuxna barnet. Sara menar att 

könsuppdelningen när det gäller antal individer som är utsatta för brott är mindre hos äldre 

individer än i de andra yngre ålderskategorierna där kvinnor är mer utsatta. Hon anser att det 

är lika många mammor som pappor som blir utsatta av sina vuxna barn. I hennes egen mening 

så är det mer jämlikt i fall gällande äldre, hon ser inte en tydlig skillnad. Också i fall där det är 

stölder och bedrägerier mot äldre. 

Genom en bild av Carin Götblad (se bilaga 2), polis och nationell samordnare mot våld i nära 

relationer, förklarar Sara vidare hur svår processen kan vara att ta sig bort från våld i nära 

relation. Processen tar lång tid och kräver att den utsatta tar kontakt med många olika 

instanser för att bl a kunna flytta ut och ta sig därifrån, det tar mycket energi. För en äldre 

individ tror Sara att denna process kan vara speciellt mödosam då ålderdomen ibland medför 

fysiska och medicinska nedsättningar. När det gäller benägenheten att anmäla brott om våld i 

nära relationer så anser Sara att hon tycker att benägenheten generellt sett har ökat, hon tror 

att det är mindre skamligt idag. Hon tror att det kan ha koppling till att vissa mediaprofiler 

öppnar upp och berättar om att de också vart utsatta för våld i nära relationer och påvisar det 

att det kan hända vem som helst, och att de utsatta inte är ensamma. Hon tror också att det är 

viktigt att offer för våld i nära relationer får träffa andra som också vart utsatta. 

 

“Vi pratar ju med våldsutsatta kvinnor alla dagar i veckan, och just det här med att säga: du 

är normal det här kan hända vem som helst.” 
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4.1.3 Prevention och framtiden  

Sara berättar vidare att hon inte ser att de kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer 

främst är “missbrukarkvinnor” i det lägre samhällsskiktet som många tror i hennes mening, 

utan det kan vara vem som helst. Kvinnor som är lärare, kuratorer eller läkare exempelvis, 

alla kan utsättas för detta enligt henne. Det Sara istället menar är att våldsförövarna är de som 

är lika, de har alla en gemensam faktor, nämligen att de är manipulativa. Det Sara lyfter upp 

som väldigt positivt är att hon sett att våld mot kvinnor generellt sätt går ner i anmälningar. 

Hon tror inte att det beror på ett ökat misstroende för polisen, utan hon tror att detta beror på 

den ökade samhällsdebatten och det ökade stödet i kommunerna för denna fråga. Sara berättar 

att det i hennes arbetskommun i dagsläget inte finns någon specifik riktad 

informationskampanj för äldre i hur de ska värja sig mot brott. Hon berättar att det finns i 

andra regioner i Sverige och hon hoppas att det ska sprida sig vidare till hennes kommun. 

Sara berättar vidare att olika län i Sverige har kommit på många bra metoder och sett vart det 

finns behov, men att den informationen skulle behöva sammanställas. Enligt Sara är 

åldersadekvat information bra, för att befolkningen i samhället består av flera generationer. 

Hur olika individer från olika generationer bemöter främlingar är ett exempel av många menar 

Sara. Hon menar att det kan handla om att äldre inte vill vara otrevliga mot främlingar som 

kommer och knackar på dörren och ber om hjälp av olika anledningar och när de släpper in 

främlingen blir de sedan rånade. Hon berättar vidare att hon tror att polisen kan bli bättre på 

att informera om sådana typer av brott, genom pensionärsföreningar och liknande. Ett annat 

råd Sara har om hur äldre ska kunna värja sig mot brott handlar om säkerhetstänk. 

“ Jag tänker mycket på det här med att äldre behöver få veta mer och mer om vilka risker 

som finns, och om hur man ska tänka kring sin säkerhet. Man pratar ju om man ska plocka 

bort mattorna så de inte ska ramla och slå sig och sådana saker men också kanske tänka 

kring hur man ska ha vetskapen om att äldre är en utsatt grupp och att man kanske ska ha en 

kedja på dörren, eller en lapp som påminner om hur hemtjänstens legitimation ser ut, som ska 

sitta brevid dörren. Den här ska du se innan du släpper in dem. och att man hjälper dem att 

göra strategier” 

En utmaning Sara tror kommer uppstå i framtiden gällande prevention kring brott mot äldre, 

är att polisen måste hålla sig ajour med hur den tidens äldre kommer att vara. Hon menar att 

den nya generation av äldre har en helt annan vetskap och vana med dagens teknik och sociala 

medier vilket gör att hon tror att de kan utsättas för brottslighet på andra sätt. Det kan 

exempelvis vara bedrägerier via Facebook eller liknande. Hon anser att sociala medier även är 

en ny typ av möjlighet för polisen att sprida information till allmänheten. 

Sara berättar även att hon inte ser att det har varit någon “jättebrottsvåg” mot äldre där hon 

arbetar när det gäller stölder eller rån av främlingar på stan. Hon vill påpeka att det är 

förhållandevis tryggt för de äldre som bor i kommunen hon arbetar. Det som hon menar är 

“farligast”, där brottslighet sker mest är i hemmet. 

4.2 Intervju med Ingri 

4.2.1 Erfarenhet av brott mot äldre 
Ingri inleder med att presentera statistik över olika åldersgrupper, som hon och hennes 

kollegor på Brottsofferjouren i kommunen de arbetar, har träffat under 2015. Totalt av de 660 
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st klienter de hade det året var 47 st personer äldre, vilket motsvarar 7% och alltså inte en så 

stor del enligt Ingri. En förklaring till detta tror Ingri kan bero på att äldre kanske inte förstår 

att de blivit utsatta för ett brott. En annan förklaring som hon även berättar om är att 

brottsoffret inte vill göra en polisanmälan på grund av att gärningspersonen är en nära anhörig 

eller vårdare. Ingri menar att den äldre i sådana situationer är i en beroendeställning till den 

anhöriga eller vårdaren eftersom de är de som har ansvaret för att ta hand om den äldre och se 

till att hen mår bra. Hon tror också att det kan vara svårt för den äldre att göra en 

polisanmälan mot en anhörig eller vårdare då dessa personer är de enda hen har kontakt med, 

den äldre har ingen annan som kan hjälpa att göra en polisanmälan. Vidare anser Ingri att i 

stort sett alla som varit utsatta för ett brott känner skuld och skam över det som hänt enligt 

hennes erfarenhet, att den som utsatts tänker att de själva rår för att det blivit som det blev och 

av den anledningen inte heller gör någon polisanmälan. 

 

De olika brottstyperna som Ingri uppger som mest förekommande för äldre individer är 

bedrägerier, väskryckningar och misshandel. Bedrägerier kan för det första innebära att den 

äldre blivit bedragen via Internet. I de fallen anser Ingri att det kan handla om att den äldre 

blivit erbjuden någonting eller någon produkt gratis som sedan visar sig kosta pengar. Ett 

annat exempel hon tar upp är att den äldre inte förstår att hen ingår i ett avtal över Internet och 

att räkningar sedan börjar “trilla in”. En annan typ av bedrägerier som hon anger att äldre 

utsätts för är när en gärningsperson besöker den äldres hem och utger sig för att vara någon 

annan för att kunna ta sig in i hemmet och stjäla saker eller pengar från den äldre individen. 

Ett exempel kan vara att någon knackar på hos den äldre och utger sig från att vara från 

brandinspektionen och ska “inspektera” men istället stjäl saker. Ingri menar att denna typ av 

bedrägerier, att de är uppsökande, är mer förekommande för äldre just för att de är äldre. 

Bedrägerier är också den typ av brott som Ingri ser har blivit allt vanligare med åren. Ingri 

tror att det beror på hur vårt samhälle har utvecklats. Genom att samhället utvecklas skapas 

nya möjligheter förklarar hon. Gärningspersonerna vädjar i dagsläget ofta till den äldres 

omtanke enligt Ingri, exempelvis att en kvinna ber den äldre att hen ska hjälpa kvinnans sjuka 

barn, vilket många gånger leder till att den äldre vill hjälpa och känner sympati för 

gärningspersonen. Ingri benämner dessa typer av bedrägerier som “emotionella brott”.  

Brott i form av väskryckningar berättar Ingri kan vara lättare att begå mot en äldre då äldre 

oftast inte är lika starka eller snabba som yngre individer, de hinner inte agera eller hinna ifatt 

gärningspersonen. Ingri anser att en väskryckning också kan innebära att den äldre blir lurad 

eller distraherad för att gärningspersonen ska få tag i väskan lättare. Det är enligt Ingri vanligt 

att gärningspersoner arbetar i par eller grupp, att en distraherar den äldre medan en annan snor 

väskan. I de fall när det gäller misshandelsbrott anser Ingri att det oftast är någon anhörig eller 

vårdare som är gärningsperson enligt hennes erfarenhet. Ingri menar också att det är svårt att 

se någon könsskillnad på vilka brott äldre män eller kvinnor utsätts för, just för att äldre är en 

så pass liten grupp hos dem på Brottsofferjouren där hon arbetar. 

 

4.2.2 Beredskap och stöd 

Hur olika individer får kontakt med Brottsofferjouren förklarar Ingri kan ske på två olika sätt, 

ena är att individen får kontakt med Brottsofferjouren före ett anmält brott och andra är efter 

ett anmält brott. Ingri anser att det är polisens skyldighet att informera och erbjuda brottsoffret 

stöd från en brottsofferstödjande organisation i de fall individen redan har anmält ett brott till 

polisen. Om brottsoffret vill ha en kontakt så kontaktar polisen Brottsofferjouren och skickar 



22 

 

dem information om offret. Det Ingri förklarar att Brottsofferjouren sedan gör är att de ringer 

upp brottsoffret och erbjuder deras stöd och hjälp. Ibland kan det också vara en anhörig som 

blivit hänvisad dit för stöd. I de fall individen inte redan anmält ett brott eller varit hos polis 

berättar Ingri att det kan vara mer mödosamt för de individerna att hitta till Brottsofferjouren 

eftersom att de inte kunnat bli tipsade av polisen. I dessa fall menar Ingri att det är upp till 

individen själv att söka reda på dem, eller att de blir tipsad av en anhörig. 

 

“Sen är det få som känner till oss också/.../ men då har man inte haft behov av oss. Då har 

man inte sökt upp information om oss. Vi söker upp info när vi hamnar i en viss situation. Vad 

finns det för hjälp då?” 

Vid det första samtalet med Brottsofferjouren berättar Ingri att Brottsofferjourens mål alltid är 

att de vill försöka få till ett personligt möte med klienten. Detta för att klienten ska få ett 

ansikte på vem de talar med och för att Ingri menar att Brottsofferjouren tror på att det 

kommer kännas tryggare för klienten att mötas personligen. I särskilda fall kan de göra 

hembesök om personen i fråga exempelvis är sängbunden. Om klienten inte vill träffas 

personligen bistår Brottsofferjouren med telefonkontakt. Ingri menar att Brottofferjouren där 

hon arbetar inte har någon specifik mall på hur en kontakt med en klient ska se ut och följas 

på ett visst sätt. Ingri uttrycker det istället som att de har olika “verktyg” och kunskap som de 

plockar fram ur “lådan”och använder beroende på vilken klient de möter. De har inte heller 

någon tidssgräns på hur länge en klient får ha kontakt med dem, det beror helt på klientens 

behov. Brottsofferjouren har möjlighet att stödja en klient genom hela rättsprocessen och Ingri 

anser att Brottsofferjouren är de enda i vårt samhälle som erbjuder detta. De “verktyg” Ingri 

förklarar att Brottsofferjouren har att bistå klienten med är; att erbjuda klienterna stödsamtal, 

rekommendation av målsägarbiträde, hjälp med skadestånd och personligt vittnesstöd. Om 

klienten önskar få hjälp i form av stödsamtal erbjuds hen en kontakt med en 

brottsofferjoursmedarbetare, denna kontakt kommer en och samma person följa klienten hela 

vägen. Vid ett stödsamtal talas det om brottet, och vad som har hänt. Detta menar Ingri är 

viktigt för att klienten ska få kunna bearbeta händelsen. I stödsamtalet får klienten uttrycka 

hur hen mår och hur brottet har påverkat henom. Ett av Brottsofferjourens mål är att hjälpa 

klienterna att “komma tillbaka till det liv” de hade innan brottet, eller så nära det går, förklarar 

Ingri. Hon menar att Brottsofferjouren där hon arbetar vill att klienterna ska slippa känna 

rädsla och oro för att kunna gå vidare i livet. Om det gäller brott i nära relation berättar Ingri 

att det kan vara mer mödosamt för klienten att komma ”tillbaka till det liv” hen hade innan 

brottet. Därför hjälper även Brottsofferjouren där hon arbetar med att förmedla kontakt med 

FREDA-mottagningen mot våld om det skulle önskas och behövas. FREDA-mottagningen 

har personal som är särskilt utbildade i våld mot nära relationer till äldre berättar Ingri. 

Under ett stödsamtal med en äldre individ förklarar Ingri att det kan behövas ett mer anpassat 

samtal. Det kan vara så att äldre klienter behöver mer tid och att samtalsledaren kan ha det i 

åtanke. Ingri förklarar att Brottsofferjouren är extra noga med att kolla upp hur den äldres 

nätverk ser ut, om de har några vårdkontakter exempelvis. Ingri menar att det är viktigt att ta 

reda på hur den äldres nätverk ser ut för att den äldre ska kunna erbjudas rätt hjälp och stöd. 

När Brottofferjourens uppdrag slutar försöker de förmedla en kontakt med kommunens 

anhörigkonsulenter om det skulle finnas behov, då de inte vill lämna någon “vind för våg” 

förklarar Ingri. De nekar aldrig någon hjälp utan försöker alltid lotsa, hjälpa eller föra vidare 

individen till att få rätt hjälp, detta för att de vill att deras klienter ska känna sig respekterade 
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och hörda. När det gäller äldre brottsoffer i fall om våld i nära relationer anser Ingri att det 

kan vara lättare för den äldre att få ett målsägarbiträde. Detta för att äldre individer kan ha 

svårare att ta tillvara sina rättigheter under rättsprocessen på grund av, bland annat, att äldre 

naturligt blir tröttare och hjärnan arbetar långsammare. Då blir det även svårare att hantera 

nya och främmande situationer och då kan det vara bra att få ett extra stöd tycker Ingri. 

Brottsofferjouren kan rekommendera målsägarbiträden som de vet om är bra, eller som de tror 

skulle passa till sina klienter. Brottsofferjouren följer även upp detta och kan också vara med 

klienten vid samtal med målsägarbiträdet. Om det i samtalet skulle uppstå några funderingar 

från klienten så bistår Brottsofferjouren med hjälp. Ett personligt vittnesstöd är en ideell 

person som får utbildning av Brottsofferjouren och finns med klienten i tingsrätten i samband 

med brottsmålsrättegångar. Vittnesstödets uppgift är att ge ett medmänskligt stöd under 

rättegången som kan innebära att ge information till klienten om hur rättegången går till, vilka 

personer som sitter i rättssalen, vad som kommer att hända i rättssalen och vad som förväntas 

av klienten. Det är inte bara brottsoffret som kan erbjudas personligt vittnesstöd  utan det går 

också bra som anhöriga till brottsoffret. Ingri menar att Brottofferjouren även kan fungera 

som en länk mellan domstolen och vittnen, målsägande samt anhöriga. 

4.2.3 Prevention och framtiden 

Brottsofferjouren arbetar också preventivt för att motverka brott mot äldre. Ingri förklarar att 

de är ute och informerar om brott mot äldre via pensionärsföreningar i kommunen hon arbetar. 

Under våren 2016 har de exempelvis planerat två nya informationsträffar. Brottsofferjouren 

Sverige har även tagit fram en bedrägeriutbildning berättar Ingri. Materialet är framtaget i 

samarbete med Polismyndigheten och kan användas i förebyggande syfte mot bedrägeribrott. 

Bland annat ger utbildningen verktyg för den äldre att skydda sig själv mot brott och minska 

rädsla och oro för att bli utsatt. Detta material används i dagsläget inte i kommunen Ingri 

arbetar men den kommer inom kort. Enligt Ingri skulle en sådan utbildning behövas och 

uttrycker det genom följande citat. 

 

“Om man tittar på statistiken där äldre och yngre så är det så att äldre personer blir sällan 

utsatta för brott men är jätterädda och oroliga för att de ska bli det, medans yngre personer 

blir väldigt mycket utsatta för brott men inte är allt särskilt rädda för att bli utsatta för brott. 

Där är det något glapp till hur man uppfattar samhället och verkligheten.” 

 

5. Analys   

5.1 Brott som ökar och minskar 

Det som tydligt påvisas i både litteratur och utifrån de individer vi intervjuat är att äldre finns 

representerade som brottsoffer i många olika typer av brott. Det finns en samstämmighet över 

de brott intervjupersonerna tycker sig se att äldre utsätts för samt vilka brott som vetenskaplig 

forskning och litteratur anger. De olika brottstyperna delas in i brott av närstående och brott 

av utomstående genomgående i litteraturen när det talas om brott mot äldre. Brott som äldre 

kan utsättas för i nära relationer innefattar sexualbrott, misshandel, bedrägerier och stölder. 

Gärningspersonerna i dessa brott är personer som är närstående till den äldre individen, det 

kan vara en partner, vuxna barn, släkting, anhörigvårdare, vårdpersonal i hemmet, 
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vårdpersonal på en institution eller andra boende på vårdinstitutionen. Båda 

intervjupersonerna anger att i fall där den äldre utsätts för våld så är det enligt deras erfarenhet 

nästan uteslutande en närstående till den äldre som är gärningsperson. Brott av utomstående 

mot äldre innefattar bedrägerier och stölder i den äldres hem eller på offentlig plats. 

Gärningspersonerna i dessa brott är för den äldre okända personer som många gånger arbetar i 

grupp och är väl organiserade, vilket både forskning och intervjupersonerna beskriver.  

Det har skett en ökning i bedrägeribrott enligt BRÅ:s nationella trygghetsundersökningar och 

i antal bedrägeribrottsärenden rättsväsendet hanterat. En av intervjupersonerna Ingri som 

arbetar på en Brottsofferjouren har också uppmärksammat denna ökning och tror att detta 

beror på hur samhället förändras. Både i den vetenskapliga forskningen och från intervjuerna 

presenteras en rad olika sätt bedrägeribrotten begås och utvecklas men inga tecken för att 

bedrägeribrott skulle minska presenteras. Polisen Sara påvisar dock en annan typ av brott som 

hon upplevt minskar i anmälningar. Det är våld i nära relationer, då specifikt våld mot kvinnor, 

som hon tror beror på grund av samhällsdebatten och att stödet har ökats i landets kommuner 

för frågan om våld mot kvinnor.  

5.2 Pensionstiden och den äldre generationen 
Under intervjuerna förklarade båda intervjupersonerna Ingri och Sara att stölder och 

bedrägerier av utomstående gärningspersoner förekommer mot äldre just för att de är äldre, då 

de menar att äldre ses som svaga och försvarslösa av gärningspersonen. Intervjupersonerna 

var även samstämmiga i deras resonemang om att äldre inte har en lika god kunskap om 

Internet och teknologi som yngre individer och kan därför ofta utsättas för bedrägerier och 

stölder inom dessa forum. Forskning har visat att gärningspersoner även kan utnyttja 

teknologin genom att använda sig av samma kontaktmekanismer som myndigheter och 

affärsverksamheter för att verka legitima. Gärningspersonen kontaktar den äldre på ett sätt 

som en myndighet skulle ha gjort, exempelvis genom telefonsamtal, och utger sig för att 

arbeta på myndigheten. Att äldre blir bedragna på ett sådant sätt kan bero på att äldre 

individer kan ha en starkare respekt för auktoritetspersoner.  

 

Den vetenskapliga förklaringen till varför äldre individer riskerar att bli utsatta för bedrägerier 

och stölder i hemmet är att, äldre individer i och med pensioneringen blir mer isolerade än 

yngre individer i samhället. Den ökade isoleringen beror bland annat på att den äldre 

individen inte länge förvärvsarbetar eller/och inte orkar ta sig ut på samma sätt som tidigare 

på grund av sjukdom. Gärningspersonerna har denna kunskapen och utnyttjar situationen. 

Båda intervjupersonerna påpekar att den äldre generationen ofta har ett annorlunda tankesätt 

jämfört med yngre individer, de är mer hjälpsamma. Detta dels för att det genom åren varit 

med om mer händelser men också för att de uppfostrats under en annat årtionde. Forskning 

stödjer intervjupersonernas resonemang och påvisar att äldre individer är hjälpsamma, sociala 

och godtrogna. Ingri på Brottsofferjouren har liknande resonemang om bedrägeribrott i 

hemmet och menar att dessa typer av uppsökande brott förekommer hos äldre just på grund 

den äldres egenskaper. En isolerad äldre individ som får ett besök av någon som uppger sig ha 

behov av hjälp från den äldre kan väcka sympati hos den äldre som vill hjälpa till, men istället 

leder till att den äldre blir bestulen på ägodelar.  
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Detta synsätt eller godtyckliga bild som många äldre kan ha om främmande personer kan göra 

att äldre riskerar att utsättas för brott. Gärningspersonerna beskrivs enligt samtliga källor som 

experter att komma på sätt att lura individer i situationer som denna. Att gärningspersonerna 

har vetskapen om att äldre individer ofta har en mer naiv inställning till främlingar har 

exempelvis medfört något som Ingri på Brottsofferjouren benämner som emotionella brott. 

Vid emotionella brott övertygar gärningspersonen den äldre att tro att hen på något sätt 

behöver hjälp och försöker spela med den äldres känslor. Med vetskapen om att det finns 

olikheter mellan olika generationer kan uttrycket “stölder och bedrägerier förekommer mot 

äldre just för att de är äldre,” lättare förstås.  

5.3 Psykiska och fysiska funktionsnedsättningar 

I studien framkommer att äldre individer har en risk för att lättare drabbas av psykiska- eller 

fysiska funktionsnedsättningar på grund av en ökad ålder. Enligt forskning kan exempelvis en 

demenssjukdom innebära och medföra att den äldre bland annat, får svårt att röra sig som 

tidigare, hör eller ser saker annorlunda eller på något annat sätt börjar bete sig på ett 

annorlunda sätt jämför med tidigare. Detta i sin tur medför att den äldre individen kan komma 

att vara i behov av vård, antingen av vårdpersonal eller av en anhörig. Om vårdansvaret 

brister kan det dock lätt komma att skapa problem både för anhöriga och omgivning men 

framförallt den äldre individen. Sjukdomen kan i dessa fall innebära en risk för att den äldre 

individen ska bli utsatt för brott i nära relationer av en vårdare. En risk som förklaras i 

forskningen är att vårdtagaren kan komma att hamna i en beroendeställning till sin vårdare. 

Polisen Sara uppger att hon upplevt situationer där en äldre blivit utsatt för våld av sin partner 

som vårdade den äldre. Forskning visar att våldet i dessa situationer förekommer då 

vårdgivarens uppdrag kan bli för övermäktigt och skapa en frustration och utbrändhet som 

leder till att vårdgivaren “brister” och utövar våld i desperation mot den äldre som vårdas. 

Beroendeställningen den äldre har till sin vårdare menar Ingri på Brottofferjouren, kan göra 

att den utsatta äldre inte kan anmäla att våld förekommit då vårdaren är den enda som tar hand 

om och har kontakt med den äldre. Situationen presenteras även omvänd i forskning där det är 

den som vårdas som utövar våld mot sin anhöriga. Om den äldre har en demenssjukdom så 

kan den medföra att den äldre blivit våldsam på grund av sjukdomens effekter.    

 

Forskningen visar även att demenssjukdom eller annan form av fysisk- eller psykisk ohälsa 

kan vara en stor riskfaktor för att utsättas för sexualbrott. Rädsla för konsekvenser vid ett 

nekande till samlag är ett problem som kan påverka frekvensen av anmälda sexualbrott. 

Ytterligare problem som påverkar om sexualbrottet anmäls eller inte är om den äldre på grund 

av demenssjukdom inte kan samtycka till samlag eller sexuella handlingar och inte förstår vad 

som händer i en sådan situation. Om den äldre vårdas av en anhörig eller vårdpersonal som 

utsätter den äldre för sexualbrott påverkar det också om den äldre anmäler brottet eller inte. 

Detta på grund av att den äldre är i en beroendeställning till vårdaren. 

 

En utmaning som Sara har i sitt yrke som enligt henne kan kopplas till demenssjukdom eller 

annat sjukdomstillstånd är att kunna sålla ut inkomna “falska” brottsanmälningar. Det Sara 

menade var att vissa situationer kan vara extra svårbedömda där hon har svårt att avgöra vad 

som är ett brott och vad som istället är ett tecken på ohälsa. En ytterligare risk som Sara 

påpekade var även att gärningspersonerna i dagsläget vet om detta problem och har blivit 

mycket skickliga på att kunna utnyttja situationerna.  
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Det sociala arvet hos den äldres anhöriga är en riskfaktor för den äldre att bli våldsutsatt av 

sina egna vuxna barn enligt forskning och enligt polisen Saras erfarenheter. De menar att om 

den äldre våldfört sig på sitt barn under barnets uppväxt är risken stor att barnet kommer ta 

efter förälderns våldsbeteende i vuxen ålder och utsätta sina egna föräldrar. En annan 

riskfaktor både forskning och intervjupersoner påpekar är att det finns ett positivt samband 

mellan fysiskt våldsutövande gärningspersoner och missbruksproblematik eller psykisk ohälsa.  

5.4 Skillnad i utsatthet 
Forskning och intervjupersonernas uppfattningar pekar åt olika håll i frågan om det finns en 

könsskillnad i brott mot äldre. Olseryds statistik baserade på misstankeregistret och nationella 

trygghetsundersökningen visar överlag att det finns en skillnad mellan äldre män och kvinnor 

som brottsoffer. Det som syns i statistiken och den vetenskapliga forskningen är att fler äldre 

kvinnor är offer för brott i nära relationer än äldre män. WHO menar att vara kvinna är en 

riskfaktor för att bli utsatt för våld i nära relationer. Brott i nära relationer ökar desto äldre 

gärningspersonen är och vanligast är att gärningspersonen är den äldre kvinnans make, son 

eller andra män. Skillnaden mellan äldre kvinnor och män är också att kvinnor utsätts oftare 

för upprepat brott i nära relationer så som våld och sexualbrott. I sexualbrottsstatistiken är 

äldre kvinnor även här oftare offer än äldre män. Män är i större utsträckning gärningsperson i 

dessa fall. Äldre kvinnor är också överrepresenterade i bedrägeribrottsstatistiken över 

polisanmälda brott, de utgör majoriteten av offren. Skillnad kan också ses i hotbrott mellan 

könen. Äldre män är oftare offer för hot, vid enstaka tillfällen, medan äldre kvinnor utsätts för 

hot i mindre utsträckning men istället upprepade gånger av en närstående person. En studie 

påvisade även att män är i majoritet som offer när det gäller ekonomiskt våld.  

Utifrån de intervjuer som genomförts med Polisen Sara och Ingri på Brottsofferjouren så 

presenterade de det motsatta än vad statistiken och forskningen säger. De menar istället att 

könsskillnaden är mindre när det gäller äldre de möter eller att det inte går att se en skillnad 

då äldre som brottsoffer är en så pass liten grupp som de kommer i kontakt med. Sara 

förklarade att när det gäller stölder och bedrägerier eller äldre som blir utsatta för brott av sina 

barn så kunde hon inte se en markant skillnad mellan könen. 

5.5 Osäkerhet i preventionsarbetet  
De resonemang intervjupersonerna för om vad som behövs för att förhindra brott mot äldre 

följer de preventiva åtgärderna som presenteras i forskningen. Vid prevention av 

bedrägeribrott av utomstående visar forskning att information om hur individer kan värja sig 

mot brott måste spridas genom informationskampanjer. Polisen Sara anser också att 

information om bedrägerier kan vara en preventiv åtgärd och att informationen ska vara 

åldersadekvat. Hon menar att informationen måste innehålla konkreta strategier för hur äldre 

kan upptäcka gärningspersoner som vill dem illa. Ingri förklarar att Brottsofferjouren där hon 

arbetar har informationsträffar på pensionärsföreningar om hur äldre kan värja sig mot brott 

och att en en bedrägeriutbildning för äldre snart kommer igång för att förbättra 

preventionsarbetet.  

 

Brott i nära relationer får liknande förslag på preventivt arbete i forskningen. 

Informationsblad om brott i nära relationer på olika myndigheter och offentliga platser är 

förslag som ges. Fokus ligger även på kunskaper hos yrkesverksamma som arbetar direkt med 

äldre individer, det kan vara vårdpersonal och myndighetsarbetare. Dessa individer ska 
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utbildas om brott i nära relationer, hur det kan upptäckas och hanteras samt skapa en trygg 

relation till de äldre de möter i sitt arbete.  

Det finns även preventiva åtgärdsförslag som riktar sig specifikt till äldre kvinnor. Det 

preventiva arbetet innefattar, som vid andra brott i nära relationer, att yrkesgrupper som 

kommer i kontakt med äldre kvinnor utbildas inom området. För att förhindra att kvinnor 

utsätts för våld av sin vårdgivare ges förslag på att utreda vårdgivarna för att upptäcka 

riskfaktorer för att våld kan uppstå. Att prata och förändra attityder i samhället om våld i nära 

relationer ses också som en preventiv åtgärd. Polisen Sara förklarar att hon upplever att 

samhällsdebatten om denna fråga har fått mer uppmärksamhet i kommuner runt om i landet. 

Hon upplever, som tidigare nämnt, att denna brottstyp minskar i anmälningar på grund av 

detta. 

Om preventionsarbete för hur äldre kan värja sig mot brott uttryckte både Polisen Sara och 

Ingri från Brottsofferjouren att deras verksamheters arbete för äldre måste förbättras. Båda 

intervjupersonerna uttrycker att det finns forum på deras arbetsplatser som är till för att 

utveckla deras verksamheter men att detta forum är långt ifrån deras dagliga arbetsplats. 

Deras gemensamma huvudkontor där organisationen ska verka för att sprida gemensamt 

arbetsunderlag framkommer av denna studie som ett framtidsprojekt som de hoppas ska bli 

bättre. Både Sara och Ingri uttrycker att de har hört andra inom samma yrkesgrupp som 

arbetar på olika bra sätt runt om i landet. Forskning visar också att det preventiva arbetet mot 

brott måste förbättras. Kortbedrägerier kan motverkas genom att banker använder sig av 

tekniken så som stark kundautetisiering vid köp och att individer kan sätta betalningsspärrar 

på kontokort. Teknologins utveckling inom brottsprevention ses också som en framtida 

möjlighet att minska brott. 

5.6 Osäkerhet efter inträffat brott 
Vid ett inträffat brott mot en äldre individ som har hemtjänst eller bor på en vårdinstitution 

finns en viss beredskap hos personalen som arbetar där. Vårdpersonalen behöver ha utbildats i 

att upptäcka situationer där brottslighet förekommer. Myndigheterna inom socialtjänst och 

hälso- och sjukvård är skyldiga enligt lag att göra en anmälan till socialnämnden vid 

misstanke eller kännedom om att en brukare far illa, en så kallad lex Sarah anmälan. 

Situationen utreds sedan av ex. Inspektionen för vård och omsorg eller socialnämnden. 

Socialnämnden i Sveriges kommuner har även ett ansvar att erbjuda stöd och hjälp till 

brottsoffer efter inträffat brott. Ofta finns det frivilliga organisationer som erbjuder 

brottsofferstöd i kommunen utöver de lagstadgade hjälpinstanserna. För kvinnor så finns det 

kvinnojourer för de som utsatts för våld i nära relationer. Brottsofferjouren är en annan sådan 

frivilligorganisation som får ett stort ansvar för brottsofferarbetet enligt Ingri. I vår intervju 

med Ingri så förklarade hon att Brottsofferjouren är de enda som följer och stödjer brottsoffret 

hela vägen genom rättsprocessen. 

 

Efter att en polisanmälan är gjord får brottsoffret möjlighet att få en kontakt med 

Brottsofferjouren. Det är polisens skyldighet att erbjuda hjälp från en brottsofferstödjande 

organisation menar Ingri. Beredskapen hos den brottsofferjour Ingri arbetar på kan 

brottsoffret erbjudas hjälp med målsägarbiträde, skadestånd, personligt vittnesstöd och 

stödsamtal. Vid våldsbrott så hjälper de brottsoffret att få kontakt med frivilligorganisationer 

som erbjuder hjälp och stöd till de som utsatts för våld. Beredskap vid inträffat brott finns 
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även på den polisstation där Sara arbetar. Polisen påbörjar sitt arbete så fort en anmälan om 

brott inkommit. Det hålls ett målsägarförhör där brottsoffret får berätta om hur brottet gick till. 

För Sara är det viktigt att brottsoffret bemöts med respekt och hänsyn. Polismyndigheten där 

Sara arbetar samarbetar även med åklagare, frivillig organisationer och socialtjänsten för att 

kunna erbjuda brottsoffret skyddad identitet, besöksförbud, skyddat boende och även annat 

brottsofferstöd. Även om åtal inte väcks menar Sara att polisen alltid hänvisar till 

frivilligorganisationer, exempelvis i fall där det gäller våld i nära relationer.  

6. Diskussion 
I denna avslutande del i studien kommer studiens författare ge svar på syftet samt 

frågeställningarna presenteras samt diskutera dessa. Syftet med denna studie var att undersöka 

hur brott mot äldre kan förklaras och beskrivas inom litteratur och vetenskaplig forskning, 

samt hur olika individer utifrån deras professionsroll kan förklara brott som begås mot äldre. 

 

Som ett konkret svar på vårt syfte så kan brott mot äldre förklaras i vetenskaplig forskning 

och litteratur som något som har en direkt koppling till hur den äldre generationen “är” samt 

äldres fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Forskningen visar att dessa faktorer 

utnyttjas av gärningspersoner och därför har den äldre en risk att utsättas för brott. Polisen 

Sara och Ingri på Brottsofferjouren följer forskningens förklaringar till brott mot äldre och att 

det enligt deras erfarenheter också har koppling till att gärningspersoner utnyttjar äldres goda 

vilja och psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.  

6.1 Vilka typer av brott kan äldre utsättas för och varför? 

Forskning och litteratur samt intervjupersonerna menar att äldre kan utsättas för misshandel, 

bedrägerier, stölder samt sexualbrott. Bedrägeribrott mot äldre är den brottstyp som kan ses ha 

ökat markant under de senaste åren. Äldres utsatthet tycks ha uppmärksammats av de som 

utför bedrägeribrott och äldre som grupp har blivit deras måltavla. Den största riskfaktorn till 

att äldre utsätts för brott kan förklaras genom ålderismen. Här kan vi även tala om och urskilja 

en viss diskurs, diskursen att vara äldre. Som förklarats i analysen så finns det en väldigt 

vedertagen bild om äldre individers egenskaper i dagens samhälle enligt forskning och enligt 

intervjupersonerna. Exempelvis att de kanske är mer godtyckliga och hjälpsamma än den 

yngre generationen. Gärningspersonerna vid bedrägeribrott utnyttjar denna stereotypa bild 

och den äldre blir som resultat oftare offer för dessa typer av brott. Då gärningspersonerna vid 

bedrägeribrott ofta arbetar i organiserade ligor och försörjer sig på bedrägerier så kan det 

förstås varför äldre blir en måltavla. Äldre är den grupp som finns tillgängliga för dessa 

kriminella grupper under dagtid.  

 

En annan tanke som uppdagats är, om bedrägeribrott begås mot äldre på grund av samhällets 

tillskrivna uppfattningar om äldres egenskaper istället för deras faktiska reella egenskaper. 

Gärningspersonerna väljer inte yngre individer som måltavla då uppfattningen i samhället om 

dessa inte är att de är godtyckliga och hjälpsamma, trots att det faktiskt kanske är så att de 

skulle luras lika lätt. Kanske yngre individer också skulle utsättas oftare för bedrägeribrott om 

de rörde sig mer på offentliga platser under dagtid som pensionärer. Det är inget som kan 

utläsas i vår studie, men kan vara bra att fundera på i vår mening.  
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I studien framkommer det även raka motsatsen till ovan, då risken för utsatthet hos äldre även 

kan förklaras genom att äldre av gerontologiska skäl också kan komma att försvagas genom 

fysiska och psykiska åkommor som är förknippat med en hög levnadsålder. Fysiska eller 

psykiska åkommor är riskfaktorer för att bli utsatt för brott i nära relationer. Därför grundas 

inte utsattheten längre endast på föreställningar om “hur äldre är” utan på det som idag är 

erkänd och säkerställd medicinsk vetenskap.  

Andra riskfaktorer som denna studie framhållit som en ökad risk för utsatthet kring brott i 

nära relationer för äldre är: beroendeställning till vårdgivare, missbruk och psykisk sjukdom 

hos äldres anhöriga, bristfälligt socialt nätverk samt familjehistoria kopplat till våld.  

Forskning och intervjupersonerna beskriver att äldre som utsatts för brott i nära relationer ofta 

kan avstå från att anmäla dessa typer av brott på grund av sjukdom eller rädsla för negativa 

konsekvenser. Fundering som uppstått hos oss är om det kan finnas ett stort mörkertal i dessa 

typer av brott mot äldre. En annan fundering kring mörkertal utifrån denna studie är om hög 

arbetsbelastning hos anhörigvårdare maskerar brott mot äldre då lösningar på 

missförhållanden hos äldre med anhörigvård främst är att tillföra resurser till den äldres hem.   

6.2 Finns det en könsskillnad i utsatthet mellan typer av brott äldre kan 

utsättas för?  
I denna studie kan en skillnad mellan könen påvisas i den forskning som presenterats trots att 

den skiljer sig från våra intervjuerpersoners uppfattningar. Äldre kvinnor är oftare utsatta för 

alla typer av våldsbrott och hotbrott då det oftast är i nära relationer. Att vara av kvinnligt kön 

visade sig också vara en riskfaktor för att utsättas för brott i nära relationer. De äldre 

kvinnorna är även i majoritet när det gäller bedrägeribrott. Att polisen som intervjuades inte 

kunde se någon könsskillnad när det gäller äldre individer kan bero på att hon talar från sin 

egen erfarenhet utifrån hennes regionsområde. Även om hon personligen inte ser någon 

skillnad så betyder det inte att någon könsskillnad inte existerar i övriga landet, som även 

styrks av att statistiken påvisar att det faktiskt kan finnas en skillnad. Det som några studier 

påvisade var att män var i majoritet i ekonomiska brott.  

 

6.3 Hur kan individer utifrån deras professionsroll arbeta preventivt med 

att förhindra brott mot äldre? 
Utifrån båda intervjuerna framkommer det att de är beroende av och tar hjälp av andra 

organisationers arbete för att deras verksamheter ska kunna lyckas med ett preventivt arbete. 

Ingri på Brottsofferjouren berättade att den kommande preventiva utbildningen mot brott mot 

äldre skapades i samverkan med flera aktörer, vilket även det påvisar verksamheters beroende 

av varandra.   

 

Enligt vår mening tyder detta på att intervjupersonerna har kunskaper kring varandras 

verksamhetsområden men att de preventiva resurserna i kommunen som undersökts kan 

uppfattas bristfällig. Vilket även båda intervjupersonerna påpekar, att de vill utveckla och 

förbättra sitt preventionsarbete. Ingri på Brottsofferjouren och polisen Saras arbete fokuserar 

inte i grunden på att förhindra brott mot äldre utan att hjälpa dessa när brott faktiskt 

förekommit enligt vår mening. Att de båda intervjupersonerna uppger att de vill förbättra det 

preventiva arbetet kan tolkas som ett behov av att samhället där studien genomförts bör satsa 

mer på preventivt arbete kring brott mot äldre. Som vi sett i forskning så finns det många 
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förslag på preventiva åtgärder för brott mot äldre och vi tänker att den kunskapen kan behöva 

spridas till aktörer som kommer i kontakt med äldre individer. I studiens inledning 

presenterades det att befolkningen i Europa och i Sverige lever längre, som resulterar i fler 

äldre individer över 65 år, vilket vi tänker kan leda till att det kommer finnas fler äldre som 

riskerar att utsättas för brott. I och med denna ökning så kan förbättring och implementering 

av preventiva åtgärder för brott mot äldre vara av vikt enligt vår mening för att kunna bemöta 

en eventuell ökning i brott mot äldre. 

 

6.4 Hur kan beredskapen efter ett inträffat brott mot äldre förklaras av 

olika individer utifrån deras professionroll? Vilket stöd kan de erbjuda 

samt vilka medel kan användas? 
Det stöd Ingri anger att Brottsofferjouren kan erbjuda vid ett inträffat brott är hjälp med att 

välja målsägarbiträde, skadestånd, personligt vittnesstöd och stödsamtal. Polisen Sara anger 

att det stöd som kan erbjudas av polismyndigheten där hon arbetar är att erbjuda brottsoffret 

skyddad identitet, besöksförbud, skyddat boende och även annat brottsofferstöd i samarbete 

med andra aktörer och myndigheter. Intervjupersonerna menar också att stödet som ges kan 

behöva anpassas för äldre individer på grund av att äldre lättare kan bli utmattade av en 

brottsprocess. Som vid preventiva åtgärder så anger båda intervjupersoner att de hänvisar 

brottsoffret vidare i de fall deras verksamhetsområde inte räcker till och hoppas på att deras 

hänvisning till annan organisation eller myndighet ska leda brottsoffret rätt. Det kan vara att 

de hänvisar brottsoffret till exempelvis socialtjänsten, kvinnojourer eller andra 

brottsofferstödjande organisationer. Även här är visas enligt vår mening de olika aktörernas 

beroendeställning till varandra för att kunna erbjuda det äldre offret rätt hjälp. 

 

6.5 Hur kan äldre skydda sig själva mot brott?  
Forskning som presenterats i denna studie påvisar att äldre måste få information och kunskap 

om olika brottstyper för att kunna skydda sig själva mot brott. Genom att de är medvetna om 

hur olika brott utförs och hur gärningspersoner agerar så kan utsatthet för brott minskas. Ingri 

på Brottsofferjouren presenterade en kommande utbildning som har i syfte att ge just den 

informationen.  

 

Förutom preventionsutbildningar kring brott mot äldre, som presenterats som den primära 

lösningen i studien, så finns även annan forskning i studien där skribenterna framhåller en 

positiv inställning till att framtidens preventionsarbete kan komma att använda sig av modern 

teknik. Enligt vår mening kan användningen av teknologi inom preventionsarbete mot brott 

förslagsvis vara en möjlig lösning i framtiden som kommer att minska risken för utsatthet hos 

äldre. Kanske är det så att den nya generationen äldre kommer ha större erfarenhet och större 

kunskap om hur teknologin fungerar eftersom de växt upp med den på ett annat sätt jämfört 

med dagens äldre. Äldre i dagsläget framställs av intervjupersonerna som mer okunniga inom 

användning av teknik. En fundering är därför om preventivt arbete med hjälp av teknik 

överhuvudtaget kan vara av hjälp för äldre i den kommun som undersökts. I dessa fall kanske 

äldre först och främst måste utbildas i användning av teknik som exempelvis internet, 

smartphones, elektronisk betalning och datorer.  
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6.6 Avslutning  
Slutligen i denna studie vill vi dela med oss av våra tankar kring framtiden och 

brottsprevention riktat till äldre. Efter flera månaders skrivande och analyserande har det vid 

många tillfällen under arbetets gång dykt upp konkreta åtgärdsidéer som vi gärna skulle villa 

lyfta fram. Detta dels som ett bonussvar på frågan hur äldre personer kan skydda sig själva 

mot brott, men även för att vi vill visa att vi ser ljust på framtiden och att “vi”  tillsammans 

kan förändra den. Vi tror inte att vi är inte ensamma om dessa funderingar utan delar även 

ambitionen med andra. Utbildningar som “Låt dig inte luras” med konkreta råd och tips över 

hur äldre kan värja sig mot brott är ett steg i rätt riktigt, och det behövs fler enligt vår mening. 

Även utbildningar för äldre om hur de kan värja sig mot brott i nära relationer, eller ta sig 

därifrån tror vi att det kan finnas behov av. 

 

I studien har vi men även med stöd från polisintervjun nämnt en vision om hur den nya 

generationen äldre kan komma att betraktas. Den nya generationens äldre kommer vara 

uppväxta med dagens utvecklade teknik, jämfört med äldre idag. Vi tror att med hjälp av 

tekniska lösningar så kan ett nytt preventionssätt skapas. Exempelvis via en app i 

smartphonen som ger åldersadekvat information om hur den äldre kan värja sig mot olika 

typer av brott, eller byta ut lösenord och pinnkoder som är kopplat till kreditkort till 

fingeravtryck. Enligt vår mening finns den tekniska kunskapen men vart finns den utvecklade 

tekniken? 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide Polis och Brottsofferjour 

 

Bakgrund 

 Berätta om dig själv och din profession 

Nuläget 

 Hur många äldre vänder sig till er? 

 Vilka typer av brott är mest förekommande att personer över 65år utsätts för? 

 Hur ser beredskapen ut vid ett inträffat brott? 

 Hur ser ert preventionsarbete ut för brott mot äldre? 

 Har ni något stöd som ni kan erbjuda brottsoffret? 

 Har ni någon stödpartner? 

 Finns det en könsskillnad mellan vilka typer av brott äldre utsätts för? 

 Hur fungerar erat brottsofferarbete från början till slut? 

 Finns det brottstyper som har ökat eller minskat, gällande äldre? 

Framtiden 

 Ser du några förbättringsmöjligheter på preventionsarbete mot brott mot äldre? 

 Avslutande tankar och funderingar 
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Bilaga 2: Flödesschema Carin Götblad 

Källa:  http://www.regiondalarna.se/wp-content/uploads/2014/10/Lansstrategi-presentation.pdf 
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Bilaga 3: Arbetsfördelning  

Ambitionen för denna uppsats har varit att vi båda skulle vara lika delaktiga under hela 

arbetsprocessen och det har vi lyckats med. Vi har gemensamt skrivit hela studiens alla delar. 

Vi har dock på enskilt håll samlat olika artiklar och litteratur till studien, men vi har båda 

granskat och diskuterat dem tillsammans. Vi tar och har ett gemensamt ansavar för samtliga 

delar i denna uppsats.  

 

Evelina-Ying Johansson 5 Juni, 2016 

Jennifer Obleser  5 Juni, 2016 

 


