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Förord 

Vilken resa det har varit att genomföra denna studie samt producera en C-uppsats, och aldrig 

trodde jag att jag skulle bli klar. Denna resa har varit fyllt med nedgångar, framsteg, sena 

nätter och framför allt en stor dos känslor.  

Inledningsvis skulle jag vilja tacka min handledare Ulla, Muhli Hellström för ovärderlig 

feedback, tips och råd och som alltid ställt upp. Jag skulle också vilja tacka de personer som 

ställde upp med att leta intervjupersoner för min studie. Fortsättningsvis skulle jag vilja tacka 

de informanter som valde att ta av sin tid och ställa upp för intervjuer, det är något som 

uppskattats djupt.  

Till sist vill jag också tacka min sambo, min familj och vänner för stöd och uppmuntran när 

jag behövde det som mest.  

 

Sophia Flodén 

Uppsala, 4 mars 2013  
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Sammanfattning 

Äldres rädsla för att bli utsatt för brott är ett relativt outforskat område. Aktuell forskning om 

äldres rädsla sammanställs genom statistik för hur många äldre som känner rädsla, men det 

fattas ett berättande perspektiv där man lyfter fram vad de äldre har att säga om sina 

erfarenheter och upplevelser av rädsla för att bli utsatt för brott. Syftet för denna studie är att 

undersöka vad äldre personer har att säga om fenomenet rädsla för att bli utsatt för brott och ta 

reda på hur det ser ut och påverkar deras vardag. 

Studien har en fenomenologisk ansats med livsvärldsteorin som utgångspunkt. 

Datainsamlingen har skett genom öppna intervjuer. Resultatet  visar att fenomenet äldres 

rädsla för att bli utsatt för brott visar sig som att vara riskanalytiskt medveten. Detta framgår i 

följande konstituenter: (i) att utveckla strategier för eventuell utsatthet av brott, (ii) upplevelse 

av oro, (iii) upplevelse av rädsla, (iv) rationellt tänkande kring brott och (v) tidigare 

erfarenheter av utsatthet för brott. Dessa konstituenter bildar fenomenet som i sin tur är den 

upplevelse som visar sig i informanternas livsvärldar. 

De kunskaper som studien bidrar med kan användas för fortsatt arbete med förebyggande 

åtgärder för brott relaterat till äldre och för att göra de äldres känsla av sin tillvaro tryggare. 

 

Nyckelord: Äldre; rädslans paradox; rädsla: brott; livsvärldsteori. 
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Abstract 

Elderly people's fear of becoming a victim of crime is a relatively unexplored area. Current 

research on elderly people’s fear is compiled by statistics on how many elderly people who 

feel fear. A narrative perspective where one highlights what the elderly people have to say 

about their experience for fear of becoming a victim of crime is missing. The purpose of this 

study is to analyze what elderly people have to say about the phenomenon “fear of becoming 

a victim of crime” and ascertain how it looks and how it affects their everyday life. 

The study has a phenomenological approach with life-world theory as a starting point. The 

data collection was made through open interviews. The results show that the phenomenon 

“elderly peoples fear of becoming a victim of crime” proves to be a risk analytical conscious. 

This is shown in the following constituents: (i) to develop strategies for eventual exploitation 

of crime, (ii) the experience of anxiety, (iii) the experience of fear, (iv) rational thinking about 

crimes and (v) the previous experience of victimization. These constituents are forming the 

phenomenon, which in turn is the experience that is reflected in the informant’s life worlds. 

The knowledge this study contributes with can be used for continued work with prevention of 

crimes related to the elderly and to make their sense of their lives safer. 

 

Keywords: Elderly, fear paradox, fear, crime, life-world theory  
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Inledning 
I detta arbete studeras fenomenet rädsla för brott utifrån äldres perspektiv. Med äldre avses i 

detta fall personer som befinner sig i åldern 65-89 år (den tredje åldern) och 90 < år (den 

fjärde åldern). De flesta människor går idag i pension vid 65 års ålder då de fortfarande är 

friska och krya och kan därmed se fram emot en tid fylld med mycket fritid, resor och 

genomförande av planer som de länge tänkt på att genomföra. Denna tid beskrivs som den tid 

i livet då möjligheter till självförverkligande efter yrkeslivet börjar och där är då livet kan nå 

sin höjdpunkt.  

Efter den tredje åldern följer den fjärde åldern, det vill säga de som är 90  år och äldre och 

som kan kännetecknas som en period i livet då äldre människor blir allt mer skröpliga och 

beroende av andra människor för att klara sin vardag. Denna indelning måste inte alls vara av 

kronologiskt karaktär utan snarare mer funktionellt indelad. Självklart finns det individuella 

skillnader i hur pass den psykiska och fysiska hälsan är i relation till ålder (Jönson, 2009). 

Samtidigt visar olika studier på att människor under den tredje och fjärde åldern samtidigt 

upplever rädsla för att utsättas för brott (Brottsförebygganderådet, 2013). Detta innebär dock 

inte att de äldre faktiskt är den grupp av människor i samhället som utsätts oftare för brott än 

yngre. Tvärtom framgår av uppgifter från Statistiska centralbyrån, att risken för att äldre 

personer utsätts för brott  är relativt liten. Statistiken visar att personer i åldern 16-24 år, lider 

störst risk för att utsättas för våld eller hot och för att därefter minska med stigande ålder 

(Statistiska centralbyrån, 2011). Detta är ett intressant förhållande om hur det kommer sig att 

äldre är rädda för brott fast de som grupp faktiskt inte är en lika utsatt grupp som de yngre. 

Inspiration till ämnet fick jag under sommaren 2012 då jag uppmärksammande många 

nyhetsrapporteringar om äldre som blivit utsatta för olika former av brott. Jag blev då nyfiken 

och sökte litteratur i ämnet och blev då bekant med begreppet rädslans paradox. Begreppet 

innebär kort att de som löper minst risk för att bli utsatta för till exempel brott är de som är 

mest rädda för att bli utsatta för det.. Detta ledde till att jag ville få reda på vad den äldre 

generationen i samhället har att säga om rädsla för att bli utsatt för brott. 

Rädslans paradox som forskningsämne, i Sverige, är relativt nytt och den forskning som finns 

är till största del av kvantitativ karaktär där undersökningar som gjorts redovisas i siffror och 

tabeller om omfattningen av brott. I den här studien har jag valt att försöka komplettera den 

rådande forskningen med att göra en kvalitativ intervjustudie. Detta, för att försöka lyfta fram 

enskilda äldre individers upplevelser om rädsla för brott.  

Hur ser då brotten ut som begås mot äldre idag?  Generellt kan sägas att varje år drabbas en 

del av Sveriges befolkning av något slags brott. Dessa kan handla om att personer utsätts för 

våld, hot, stöld eller skadegörelser i sin bostad (Statistiska centralbyrån, 2011). På 

Brottsförebyggande rådets hemsida skrivs om så kallade ”barnbarnsbedrägerier” där 

bedragaren ringer hem till den äldre och utger sig för att vara någon närstående, vanligtvis ett 

barnbarn som behöver låna pengar. ”Barnbarnets kompis” kommer sedan för att hämta 

pengarna och det är då vanligt förekommande att den äldre också blir bestulen på andra 

ägodelar samtidigt (Brottsförebyggande rådet, 2013). 
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Ett generellt antagande om brott som begås mot äldre, är att äldre är en utsatt grupp på grund 

av att de har hög ålder, fysisk nedsättning och dåligt minne, med konsekvensen att de bedöms 

ha ett sämre omdöme och förmåga att skydda sig. De äldre skulle således vara en grupp som 

det är lättare att utföra brott mot- jämför med yngre. Till exempel barnbarnsbedrägerier är en 

kategori av brott i vilket förövarna utgår från föreställningen om att en äldre person kanske 

inte ser så bra, hör så bra eller att denne inte minns hur barnbarnet ser ut.  

Jag vill med denna studie fokusera på en kvalitativ aspekt av äldres rädsla för brott, det vill 

säga, lyfta fram vad de äldre har att berätta om ämnet. Statistik är viktigt och kan visa resultat 

för en större population, men det gör inte att en kvalitativ aspekt är mindre värd. Frågor av 

kvalitativ karaktär som kan ställas i sammanhanget är: Vad har de äldre att berätta om rädsla 

för brott och vad kan vi lära oss av deras upplevelser av rädsla för brott?  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera och beskriva fenomenet rädsla för brott hos äldre 

personer samt få en inblick hur det påverkar deras vardag. 

Den frågeställning som jag har tänkt besvara genom studien är: 

 

 Hur beskriver äldre sin eventuella rädsla för brott? 

 Vad är det som de äldre upplever som farligt? 

 Hur hanterar de äldre sin rädsla för att undvika att bli utsatt för brott? 

 

Disposition 

I det följande redovisas tidigare forskning som presenteras för att ge läsaren en överblick om 

hur forskningen inom det aktuella ämnet ser ut idag. Efterföljande kapitel om teoretisk ram tar 

upp studiens teoretiska referensramar samt ger en förklaring till varför den teorin valdes. 

Vidare, redovisas studiens metod i vilket studiens tillvägagångssätt genomgås och därefter 

redovisas studiens resultat. Studien avslutas med att föra olika diskussioner om studien, som 

diskussion om metoden, resultatet samt implikationer för praktiskt socialt arbete. 
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Tidigare forskning 
En kunskapsöversikt om hur forskningen ser ut i dag gällande äldre och deras rädsla för att bli 

utsatt för brott redovisas här och både nationella och internationella vetenskapliga artiklar 

presenteras. 

För att hitta vetenskapliga studier, har scholar.google.se använts, som är en sökmotor från 

Google som möjliggör en allmän sökning efter enbart vetenskaplig litteratur. Vidare har också 

Uppsala Universitets biblioteks onlinesökning för att hitta vetenskapliga artiklar använts. De 

sökord som användes var: äldre; rädsla, rädslans paradox, äldres rädsla för brott, äldre + 

rädsla, äldres rädsla samt deras motsvarigheter på engelska så som elderly + fear och elderly 

fear of crime.  

Här nedan presenteras fem utvalda vetenskapliga artiklar. 

I artikeln Older people in Canada: Their Victimization and Fear of Crime vill Hayman (2011) 

fastställa olika faktorer som påverkar de äldres reaktioner på brott samt  möjligheten till att 

själv bli utsatt för brott. Detta var en kvantitativ studie som kom fram till att människors 

rädsla inte nödvändigtvis behöver reflektera kriminaliteten i bostadsområdet man bor i, utan 

kan vara mer irrationellt än så. Tillexempel kan människors rädsla triggas igång av att 

området man bor i till exempel ökar i nedskräpning eller att fler ungdomar ses ute på gatorna. 

Stora demografiska förändringar inger också rädsla, detta för att det utmanar de personliga 

uppfattningarna om vad som är normalt för ett område. 

Avgörande för äldre är att rädslan för att bli utsatt för brott kan komma när deras fysiska 

kapacitet har minskat vilket leder till att de känner sig mer sårbara. Att de äldre förväntar sig 

att bli utsatt för brott påverkar deras vardagliga aktiviteter. En alarmerande aspekt är äldres 

osynlighet i forskning när det kommer till deras egna beskrivningar av rädsla för brott och 

utsatthet (Hayman, 2011). 

I artikeln Coping with crime: an examination of elderly and nonelderly adaptions ville Sacco 

och Nakhaie (2001) med sin studie bidra till den debatt som då pågick om definitionen av 

rädsla. De ville bidra genom att argumentera för en omdefiniering av begreppet rädsla för 

brott som istället betonar en beteende karaktär av begreppet istället för den mer traditionella 

perceptuella karaktären av begreppet rädsla för brott. Sacco och Nakhaie (2001) menar att 

forskare har en tendens att begreppslägga rädsla i perceptuella termer, och som i sin tur aldrig 

fastställer vilka perceptuella indikationer som bäst mäter rädsla. De menar genom att säga att 

rädsla är en ”känsla” är att öppna upp för olösliga debatter om hur människor bör känna. 

Sacco och Nakhaie (2001) vill därför med sin studie bidra till den debatten genom att 

debattera för att rädsla för brott som ett beteende snarare än som en attityd.  

Konsekvenserna av denna omtolkning av begreppet utreddes med hjälp av en undersökning 

som gjordes via telefonsamtal och redovisades kvantitativt och som berörde ämnen som 

erfarenheter och tillhörande attityder och beteenden. 

Resultatet visade att äldre är mer rädda än de yngre, men med en inskränkning att mycket 

beror på hur man väljer att mäta rädsla. Sacco och Nakhaie (2001) säger att annan forskning 

har påstått att äldres rädsla skulle vara irrationell, denna studie visar dock att det är helt 

tvärtom om, att äldres rädsla är mer rationell än irrationell. Exempel på faktorer som påverkar 



9 

 

rädsla är bostadsområde, ökat sårbarhet beroende på ålder, erfarenhet av brott och liten tilltro 

till polisen. 

I Rapporten Var rädd om dig! En litteraturöversikt om rädslan för brott redovisar Heber 

(2005) en omfattande litteraturstudie vars syfte är att undersöka hur forskarna har förklarat 

rädslan för brott. I rapporten har man bland annat kommit fram till att äldre personer är en av 

de grupper som oftast får fokus på sig när rädslan för brott diskuteras. En förklaring till varför 

äldre är rädda för brott kan bero på att de indirekt eller direkt har upplevt fler brott än andra 

eftersom de levt längre och då sett, hört talas om eller råkat ut för fler brott. Att dessa 

ackumulerade upplevelser av brott skulle kunna göra att människor blir alltmer rädda för brott 

ju äldre de blir (Heber, 2005). 

Plats och tid kan också påverka varför man blir rädd för brott. Det kan handla om att man är 

rädd att gå i ett visst kvarter ute på kvällarna när det är mörkt. Samhällsfaktorer som påverkar 

rädslan för brott är hur vi pratar om brott, till exempel hur människor emellan pratar med 

varandra om det och hur media informerar om brott (Heber, 2005). 

I den vetenskapliga uppsatsen Äldre och rädslans paradox, Konstruktionen av hotets och 

rädslans samhälle Åhlfeldt (2005) var syftet med hans studie, att med en kvalitativ metod 

intervjua och undersöka äldres rädsla för brott, hur den yttrar sig, vilka konsekvenser den får 

och hur den kan förklaras. 

Resultatet visar att rädslan är någonting som begränsar de äldre från att delta i aktiviteter efter 

mörkret. Det brott som skrämmer mest visade sig vara väskryckning, överfall och främlingar 

som lurar sig in i lägenheten. De äldre som är ute när det är mörkt uttalar sig att det finns en 

försiktighet och att man går bara kortare sträckor när det är mörkt ute (Åhlfeldt, 2005). 

De äldre i studien uttrycker en ganska specifik oro och rädsla för onda saker som finns och 

sker ute i samhället och det är sällan någonstans man kan känna sig riktigt trygg. De beskriver 

att de kan bli utsatta för brott när och var som helst- i lägenheten, på bussen och på stan 

(Åhlfeldt, 2005). 

I Brunzells (2007) rapport Äldre i Värmland. Om hälsa, levnadsvillkor och livssituation, görs 

en totalundersökning på äldre i Värmland där syftet var att undersöka deras hälsa, 

levnadsvillkor och livssituation. Detta gjordes genom en enkät som delades ut till äldre i 

åldrarna 80-84 år samt 85 år och äldre. Resultatet sammanställdes kvantitativt det vill säga 

statistiskt genom tabeller. Resultatet visade att 35% av kvinnorna avstår ofta från att gå ut 

utomhus på grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, medan 

siffran motsvarar 17% för männen. Det visade sig också att de som bor ensamma avstår i 

större utsträckning att gå utanför hemmet. 

Många äldre personer undviker också att öppna dörren när de inte vet vem det är som knackar 

på. Detta grundade sig på att de är rädda för att på något sätt bli ofredade. Det är få äldre som 

blivit utsatt för någon form av brott under det senaste året som undersökningen gjordes 

(Brunzell, 2007). 
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Slutsats och studiens fokus 

Eftersom äldres rädsla för brott är ett relativt nytt forskningsområde liknar forskningen 

varandra ganska mycket. Det har för det första varit svårt att hitta forskning om ämnet och 

särskilt då i en svensk kontext. För det andra, har det varit svårt att hitta forskning som 

kompletterar varandra, eftersom mycket av forskningen använder sig av samma metoder och 

vill undersöka samma aspekter av fenomenet. Det har med andra ord handlat i mångt och 

mycket om olika former av kartläggningar av brott mot äldre. 

I 4 av 5 studier som ovan presenterats, är 4 av kvantitativ karaktär, där större undersökningar 

har gjorts på utvalda populationer. Det som kan utläsas från den presenterade forskningen är 

att den vill gärna lägga en fokus på att försöka hitta faktorer som förklarar hur de påverkar 

äldres reaktioner på brott. Forskningen lägger också en fokus på att föra diskussioner om 

äldres rädsla skulle vara rationell eller irrationell, där forskning har visat ett tvetydligt resultat 

– de motsäger varandra. Slutligen kan vi utläsa att forskningen vill förklara varför är de äldre 

rädda egentligen? 

En slutsats som man kan dra är att det, som tidigare påpekats, saknas forskning som frågar de 

äldre hur deras rädsla för brott är och redovisar det i sin ursprungliga form, utan att 

sammanställa det i statistik (ett berättande perspektiv). 

Som Hayman (2011) beskrivit i sin artikel så är gerontologer oroliga för äldres osynlighet när 

det kommer till forskningen om deras rädsla. Här är jag beredd att hålla med och känna att de 

äldre osynliggörs och döljs bakom siffror. Det saknas helt enkelt ett större spektrum av 

forskning där äldres beskrivningar kommer fram, där känner jag att det finns en 

kunskapslucka att fylla. 

Åhlfeldt studie (2005) som presenterats ovan, är en kvalitativ studie som fångar de äldres 

egna erfarenheter. Här ska det dock poängteras att Åhlfeldt har en annat teoretiskt perspektiv 

än vad föreliggande studie har. Han har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, medan denna 

studie har en fenomenologisk ansats. Åhlfeldt har också inkluderat andras berättelser om 

andra personers rädsla, till motsats i denna studie som har fokus enbart på informanternas 

egna upplevda eller icke upplevda rädsla för brott. 

Det finns utifrån detta sagt en stark relevans att under liknande former undersöka hur äldre 

beskriver sin rädsla för att bli utsatt för brott. Jag vill i denna studie, med andra informanter i 

andra åldrar, i en annan stad och med andra geografiska bostadsområden och erfarenheter 

fokusera på de enskilda individerna och verkligen lyfta fram deras erfarenheter, tankar och 

beskrivningar när det kommer till fenomenet rädsla för brott. För hur ska vi egentligen kunna 

veta någonting om vi inte lyssnar till individerna och deras utsagor? 
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Teoretisk ram för studien 
I detta avsnitt kommer den teoretiska ramen för studien att beskrivas, samt en kort redogörelse 

för val av teori. För denna studie har livsvärldsteorin används som har rötter i fenomenologin. 

Därför beskrivs fenomenologin kort för att sedan gå in på en grundligare beskrivning av 

studiens huvudsakliga teoretiska grund – livsvärldsteorin. 

Fenomenologi 

Det går inte att beskriva fenomenologin utan att nämna Edmund Husserl, som anses vara den 

moderna fenomenologins grundare. Han var i grunden matematiker men intresserade sig allt 

mer för filosofin under sina studier (Bengtsson, 2001). 

Fenomenologins grundläggande drag är att det är en undersökande vetenskap (Ihde, 2001). 

Fenomenologi handlar om att inte ta saker för givet, som till exempel vetenskapliga teorier, 

det sunda förnuftet eller åsikter. I fenomenologin ska man ge full rättvisa åt de objekt som är 

föremål för undersökningen, detta kan handla om känslor, fysiska ting eller sociala 

institutioner. Kortfattat kan man förklara att inom den fenomenologiska ansatsen handlar det 

om att i någon betydelse få grepp om saker så som de visar sig i erfarenheten. Att 

begreppslägga dem utan att man våldför sig på dem, vilket kan innebära att man ska undvika 

att lägga in egna tolkningar och teorier i det som framträder för informanten (Bengtsson, 

2001). 

Den fenomenologiska attityden till vetenskap och forskning involverar livsvärlden den 

vardagliga världen så som den erfars av människor. Frågor som då kan ställas är: Vad betyder 

världen för människor? Vad betyder det för människor att ha en värld och hur relaterar 

människor till världen, till varandra, till olika situationer och till alla saker i världen? 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 

Livsvärldsteorin 

Om en vetenskap är allt för avlägsen från den mänskliga världen riskerar det att skapa en 

förtroendekris. En vetenskap som har förlorat sin kontakt med livsvärlden kommer också att 

förlora sin betydelse för vanliga människor (Dahlberg et al., 2008). Dahlberg et al (2008) 

skriver att mycket av forskningen är avhumaniserad, det vill säga att den allt sällan utgår från 

människans upplevelser, därför är det viktigt att lyfta fram människor och deras livsvärldar så 

forskningen kan börja närma sig en mer humaniserad forskning där utgångspunkten är att utgå 

från vad människorna själva har att berätta. 

Inom fenomenologisk filosofi är ett välkänt motto ”to the things themself”, vilket betyder att 

gå till de sakerna i sig själva och att ge full rättvisa till den vardagliga och levda erfarenheten 

så som de visar sig. Som forskare innebär detta att forskaren sätter sig i en position där 

sakerna kan visa sig som de är och ”the thing” är då förstått som fenomenet (Dahlberg et al., 

2008). 

För fenomenologin är ”sakerna”, de saker som människor har erfarenhet av i sin livsvärld. 

Termen erfarenhet inom fenomenologin betecknar relationen mellan världen som vi är 

engagerade i och fenomenologin vänder sig därför till världen så som den upplevs (Dahlberg 

et al., 2008). 
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För att kort sammanfatta vad livsvärld innebär formulerar Bengtsson (2001) en bra 

beskrivning att utgångspunkten är den värld som vi dagligen lever i, upplever, talar om och tar 

för given i våra aktiviteter, det är livsvärld. Dahlberg et al (2008) skriver att det övergripande 

målet för livsvärldsforskning är att beskriva och belysa den levda världen på ett sätt som 

utvidgar vår förståelse om människan och dess erfarenheter. I denna studie redovisas således 

de äldres levda och uppfattade erfarenheter av brott. 

För att integrera fenomenologin och livsvärldsteori i min studie så kommer jag att försöka 

göra detta genom att bland annat vara följsam till mina intervjupersoner, att lyssna på vad de 

har att säga samt att inte försöka ställa allt för riktade frågor, utan lämna utrymme för deras 

egna beskrivelser och erfarenheter om hur de upplever fenomenet rädsla för brott.   

Val av teori 

Motivet till att livsvärldsteorin och fenomenologin valdes som teoretisk grund, är för att de 

passar bra med studiens ansats om att söka kunskaper via människors egna perspektiv, 

erfarenheter och upplevelser. För att förstå andra människor och deras erfarenheter måste ett 

subjektivt perspektiv där människors erfarenheter, upplevelser av fenomenet komma till tals. I 

och med att öppna intervjuer användes i studien, där man nyanserat pratar om ett visst 

fenomen, har människors beskrivningar kommit fram. 
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Metod 
I detta avsnitt redovisas tillvägagångssättet för studien. Här presenteras den inledande fasen 

av att hitta intervjupersoner till intervjuteknik, transkribering och analysmetod för att till sist 

avslutas med en redogörelse för etiska överväganden som har gjorts i studien. 

Tillvägagångssätt 

För att hitta intervjupersoner som var 70 år och äldre kontaktades olika organisationer som 

bedriver verksamheter för äldre. Bland annat kontaktades föreningen Aktiva seniorer via e- 

post. Föreningen Aktiva seniorer svarade på mitt mail och genom dem fick jag förmedlat tre 

informanter. 

Vidare, söktes informanter via snöbollsmetoden genom att personer i mitt sociala nätverk 

kontaktades, för att genom dessa efterlysa om det var någon som kände någon som var 70 år 

och äldre som skulle kunna tänka sig att ställa upp för en intervju. Via detta tillvägagångssätt 

hittades två informanter till studien. Data har således sammanlagt hämtats genom intervjuer 

med fem personer. 

Datainsamling 

I denna studie har den tematiskt öppna intervjun använts för att samla data. Informanten blir i 

denna form av intervjun en medkonstruktör av samtalet (Aspers, 2001). 

Detta handlar om att i samtal med informanterna få information om studiens specifika ämne 

utan att ställa allt för många strukturerade frågor. Detta kallas i den fenomenologiska 

metodiken för ”att vara följsam” till informantens beskrivningar av fenomenet. I annat fall 

riskeras informanternas egna tankar och berättelser att stängas ute, samt att risken kan bli med 

strukturerade frågor att man får allt för riktade svar och att de blir färgade av forskarens 

förståelse. 

Ett exempel på en öppen fråga kan vara ”Kan du berätta om din rädsla?” medan ett exempel 

på en stängd fråga kan vara ”Är du rädd?”. Med öppna frågor uppmuntrar man informanterna 

till längre svar medan med stängda frågor syftas till att få korta svar, oftast i ja eller nej 

format. 

Intervjuerna har spelats in på band, med samtycke från informanterna. Intervjuerna 

transkriberades så ordagrant som möjligt. Detta för att underlätta det fortsatta arbetet med 

analysen.  

Talspråk ändrades i vissa fall för att öka förståelsen av vad det var som sades. Vid 

transkriberingen användes diverse tecken för att öka förståelsen 

 

I Bokstaven ”I” var kort för informant. 

F: Bokstaven ”F” var kort för författaren. 

(  )  Text inom parantes syftar i transkriberingen på muntligt inlägg som görs av en 

annan person än den som håller på att berättar. Till exempel är det vanligt 

förekommande att man som lyssnare säger ”mm”. Detta har i mina intervjuer 

transkriberats. 

… Tre punkter syftar i min transkribering på ett kortare uppehåll i talet. 
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Urval 

Urvalskriterier för deltagande var att informanterna skulle vara personer i den tredje åldern, 

det vill säga mellan 70-89 år. Två av informanterna bodde nära en storstad medans tre av 

informanterna bodde i olika förorter till en storstad. 

Totalt har 5 intervjuer genomförts varav fyra av fem var kvinnor, detta kan ses som en 

begränsning i studien eftersom tidigare forskning har visat att det finns en skillnad mellan 

män och kvinnor och deras rädsla. Detta ser jag dock inte som ett problem i min studie utan 

snarare att det representerar så som samhället ser ut idag, det vill säga, att kvinnor är 

överrepresentativa i denna åldersgrupp (Statistiska centralbyrån, 2012).  

Samtliga informanter fick innan intervjun läsa igenom ett missivbrev (se bilaga 1) för att 

sedan lämna ett skriftligt samtycke till att delta. Informanterna utlovades konfidentialitet, det 

vill säga att det som sades inte skulle kunna spåras tillbaka till enskilda personer, samt att 

materialet förvaras så inga obehöriga kan ta del av materialet. 

Analysmetod 

Efter att transkriberingen var gjord påbörjades den egentliga analysen av de transkriberade 

intervjuerna. Analysen gjordes med stöd av Dahlberg et al (2008) som beskriver analysen som 

att gå från helhet till delarna och tillbaka till helheten. 

Målet med en fenomenologisk analys är att förstå fenomenet bättre än vad som gjordes innan 

analysens början, att se fenomenet i den bemärkelsen att man har ernått kunskap om vad det 

är som gör fenomenet till just det fenomenet. Detta är att beskriva fenomenets essens, dess 

väsentliga innebörd och vad dess mening är (Dahlberg et al., 2008). 

Analysen bestod således av tre faser, där fas ett handlade om att bekanta sig med 

datamaterialet. I denna fas lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger för att bilda en 

helhetskänsla av vad det var för material som samlats in och vad intervjuerna i stora drag 

handlade om. I denna fas är det viktigt att vara öppen för den information som finns, samt 

dess mening (Dahlberg et al., 2008). Övergången till fas två skedde när en fullständig 

helhetskänsla av intervjuerna fanns, att till exempel kort kunna återge vem som sa vad, ålder 

och vad intervjuerna handlade om. 

I den första fasen skapades en förståelse för helheten och i den andra fasen lades fokus på 

delar av helheten, detta för att försöka förstå fenomenet och dess mening (Dahlberg et al., 

2008). Dahlberg (2008) beskriver att den andra fasen handlar om att börja plocka isär det 

transkriberande materialet i delar, i så kallade ”meaning units” eller på svenska, 

meningsbärande enheter. Detta innebär att man skalar ner resultatet från helheten i delar. I 

denna fas började materialet att skalas ner och meningsbärande enheter som ansågs vara av 

relevans utifrån studiens syfte plockades ut.  

Ett exempel på en meningsbärande enhet: 

I: Jag hade inbrott i mitt källarförråd för några månader sedan, och de rafsade 

runt i alla lådor och så det, det har jag aldrig varit med om de förut (mm) så det 

kändes lite obehagligt faktiskt (aa) och blev av med ganska mycket också. Så 

att, nu springer jag och kollar om, är rädd att det ska hända igen. 
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Meningsbärande enhet: Jag hade inbrott så nu springer jag och kollar om, är 

rädd att det ska hända igen. 

 

I den andra fasen skapas också meningsbärande kluster. Detta ska ses som en hjälp på vägen 

för att försöka hitta mönster i materialet samt hjälpa till med att försöka se väsentliga och 

strukturerande meningar som beskriver och förklarar fenomenet som analyseras. Att 

sammanföra data i kluster innebär att man sätter ihop meningsbärande enheter som ser ut att 

höra samman (Dahlberg et al., 2008).  

Denna fas anses som klar när texterna har blivit uttömda på alla meningsbärande enheter och 

som har delats in i meningsbärande kluster (Dahlberg et al., 2008). De kluster som bildades 

genom analysen, och som bildade de olika konstituenterna (kan liknas med de huvudteman 

som bildades under analysarbetet) som alla innehåller fenomenet rädsla för brott, var: (i) 

strategier, (ii) upplevelse av rädsla, (iii) tidigare erfarenheter, (iv)  rationellt tänkande och (v) 

upplevelse av oro. 

I den tredje och sista fasen behandlas texten som en ny helhet. Texten har i det andra stadiet 

plockats isär för att försöka hitta essensen i fenomenet för att i detta stadium nu sättas ihop till 

en ny helhet. Alla konstituenter i denna del av analysen, bör vara sammanlänkade, det vill 

säga höra ihop samt bilda ett mönster som beskriver fenomenet man hade fokus på (Dahlberg 

et al., 2008). 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har givit ut en kortare skrift som redovisar fyra etiska principer som denna 

studie har utgått ifrån. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det är ett krav i forskningen att ta ställning till 

dessa etiska principer, därför redovisas dessa nedan och förklarar hur de etiska principerna har 

tillgodosetts i denna studie. 

Informationskravet handlar om att forskaren skall informera sina informanter om deras roll i 

studien, samt vilka villkor som gäller för deras deltagande, till exempel att det är frivilligt och 

att de inte behöver ange skäl till eventuell ej fortsatt medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 

Detta gjordes i studien via ett missivbrev (se bilaga 1) som informanterna fick läsa igenom 

innan intervjun. 

Den andra etiska principen som är ett samtyckeskrav, handlar om att forskaren skall inhämta 

samtycke från dennes informanter (Vetenskapsrådet, 2002). Efter att missivbrevet lästs 

igenom fick informanterna skriva på ett papper där de lämnade samtycke till att delta i studien 

(se bilaga 1). 

Den tredje etiska principen är konfidentialitetskravet och handlar om att alla uppgifter som rör 

informanterna i studien skall förvaras så att obehöriga inte kan se och ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har detta skrivits in i missivbrevet. Vidare togs det 

upp i missivbrevet att det som sägs under intervjuerna och som rapporteras i det färdiga 

arbetet kommer inte att kunna spåras tillbaka till dem som enskilda individer. 

Den fjärde och sista etiska principen är nyttjandekravet och handlar om att de uppgifter som 

insamlas enbart kommer att användas för forskningsändamål, att informationen inte kommer 
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att användas för kommersiellt bruk eller användas i icke- vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta har också presenterats i missivbrevet där jag skriver att jag 

håller på att göra mitt examensarbete och att det är en studie. Dock vill jag tillägga att det inte 

uttryckligen sagts till informanterna att uppgifterna enbart kommer att användas till studien, 

trots att det kan te sig som en självklarhet att jag enbart använder materialet som jag samlat in 

enbart för denna studie. 

Validitet och reliabilitet  

Med validitet menas att det som undersöks och analyseras i studien, verkligen har studerats. 

Denna studie avser att undersöka fenomenet äldres rädsla för att bli utsatt för brott. Eftersom 

studien använt en vedertagen metod som gäller för fenomenologiska studier i avsikt att 

undersöka fenomenet äldres rädsla för att bli utsatt för brott, kan slutsatsen dras att studiens 

validitet är hög. Hade studien istället börjat handla om någonting annat som till exempel 

människors uppfattning om kriminalitet i samhället, kan studien istället uppvisa en låg 

validitet eftersom den inte undersökt det som var menat att undersökas från början (Faugert & 

Sandberg, 2007). 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, handlar om studiens noggrannhet. Studiens metod för 

datainsamling och analys skall vara så pass bra genomgånget att andra personer med samma 

tillvägagångssätt ska kunna ge samma resultat. En studie med låg reliabilitet skulle innebära 

att resultaten blir osäkra (Faugert & Sandberg, 2007). 

För denna typ av studie, när resultatet grundar sig på ett få i antal personer, kan det vara svårt 

att få samma resultat. Detta är inte heller avsikten med en kvalitativ studie. I studiens har de 

öppna frågorna ställts på samma sätt till varje informant vilket ändå kan indikera en viss 

tillförlitlighet när det gäller datainsamlingstekniken. 

Andra faktorer som utformning av intervjufrågor, hur pass ledande frågor man ställer och hur 

pass följsam man är i sin roll som intervjuare spelar också in på resultatet. Jag har i studien 

använd mig av öppna frågor och försökt att koppla bort min egen förförståelse, samt lägga 

fokus på vad informanterna har att säga utan att värdera. 
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Resultat 
I den följande texten presenteras studiens resultat. Studiens syfte var att undersöka fenomenet 

”äldres rädsla för att bli utsatt för brott” samt att försöka komplettera den tidigare forskningen 

som har varit bristfällig i den mening att den inte har fokuserat på vad de äldre har att säga 

utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter om hur de beskriver rädsla för att bli utsatt för 

brott. 

Riskanalytiskt tankesätt 
I denna studie har livsvärldsteorin används som har sina rötter i det fenomenologiska 

perspektivet. För denna studie innebär det att gå till sakerna de själva, det vill säga - rädsla för 

brott, och låta informanternas upplevda erfarenheter och beskrivningar av fenomenet precis 

som de är upplevda komma till tals. I undersökningen om äldre personers rädsla för att bli 

utsatt för brott urskiljs fenomenet som att vara riskanalytiskt medveten. De fem olika så 

kallade konstituenter, bildar fenomenet, se figur 1. 

 

 

 

Figur 1. Illustration på fenomenet och de fem konstituenter som bildar fenomenet riskanalytiskt medvetande. 

 

Fenomenet att vara riskanalytiskt medveten består av fem olika konstituenter: (i) strategier, 

(ii) upplevelse av rädsla, (iii) tidigare erfarenheter, (iv) rationellt tänkande och (v) upplevelse 

av oro. 

Analysen visar att ingen uttryckte en stark direkt känsla av rädsla för att bli utsatt för brott och 

detta berodde på många olika saker, bland annat personlighet eller att den äldre sa sig inte 

Fenomenet "äldres 
rädsla för att bli utsatt 
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vilja ödsla sin energi på att tänka vad som kan komma att hända. Trots varierande upplevelse 

av rädsla för brott framgick en stark riskmedvetenhet hos de äldre informanterna. Rädsla för 

brott må, för vissa av dem, kännas lång borta men här och nu i deras vardag, var det ändå 

någonting som de hade tänkt på och reflekterat kring. Rädsla för brott har i denna studie 

utmynnat i upplevelser av, vad jag vill kalla det, ett riskanalytiskt medvetande, vilket bland 

annat uttrycks på följande sätt: 

 

Låsa dörren, kika upp där vid bankomatgrejerna, uhmn… säga nej på telefonen 

innan, asså jag köper aldrig någonting på telefonen. Jag är försiktig med att 

lämna kontonummer och sånt där på, på, på datorn, och så behöver, behöver 

jag lämna det till någon så får de ringa. Säger till, lämnar inte, skriver inte in 

det utan de får ringa och ja (Informant 3) 

 

Av citatet framkommer fenomenet som en medvetenhet av de risker som finns ute i samhället, 

att man reflekterat över det brott som den äldre kan bli utsatt för och att denne aktivt gör val 

för att skydda sig själv mot att bli utsatt. 

Konstituenten upplevelse av rädsla 

I analysen framgår att informanterna reflekterat kring brott och att bli utsatt för det. Den 

äldres rädsla grundar sig ofta i någonting som de hört eller läst om - att allt fler äldre blir 

utsatta för brott i samhället. Dessa upplevelser gör att den äldre reagerar och agerar på denna 

information genom att skapa olika strategier för att undvika brott.  

Av citaten nedan framgår hur fenomenet uttrycks. En informant säger sig låsa dörren för att 

denna hört att man kan bli utsatt för brott. En annan upplever hot för denne läst om att man 

kan bli utsatt för brott.  

 

Så låser vi dörren om varandra, för, för man är ju rädd att det skall komma 

någon obehörig. Jag har aldrig varit rädd för någon tjuv förut, jag har aldrig 

tänk, tänkt så men det blir ju bara mer och mer att man blir utsatt (Informant 4) 

 

Ytterligare ett exempel: 

Ja, det är väl en viss rädsla då ju (mm)… Men neh, jag kan inte påstå att jag är 

rädd, jag tänker inte att jag måste vända, gå in eller göra någonting utan jag 

knallar ju på hem (aa). Men, litegrann kan man ju känna det faktiskt, hot, då 

framförallt för man läser om att man ska bli väskryckt och nedknackad 

(Informant 3) 

 

Analysen visat att personen inte upplever rädsla för att bli utsatt för brott, men uttrycker 

rädsla för andra saker. Rädsla är någonting som existerar på ett eller annat sätt i den äldres 

livsvärld. Dock upplevs den på olika sätt och uttrycker sig i olika former. Nedan följer ett citat 

som uttrycker upplevelser av rädsla för andra saker än just för att bli utsatt för brott: 
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Neh, den största rädslan jag har då det är nog så fall, men, men det är inte 

något som jag går och tänker på dagligen men, men ääh… för att ta det enkelt 

kan man väl säga det att den dagen jag dör hoppas jag att det skall gå fort 

(mm). Att tänka sig att bli liggande som ett paket, det är ju en rädsla som man 

kan ha (Informant 1) 

 

Även om den äldre inte säger sig uppleva rädsla, vid frågan om de hade en rädsla för att bli 

utsatt för brott, uttrycks ändå specifika händelser som återspeglar rädsla och som påverkar 

dem i vardagen och att den äldre också själv var medveten om denna rädsla. I samtalet med 

intervjuaren reflekterade den äldre kring sin egen rädsla och blev medveten om fenomenet. 

Konstituenten strategier 

Den andra konstituenten har jag valt att kalla för strategier. Några exempel på strategier är att 

undvikandet av att gå ute på kvällarna, visa försiktighet vid bankomater genom att leta efter 

gömda kameror som kan se bankomatkoden, ha extra uppsikt på sin handväska, låsa dörrar 

och vara hemma innan ett visst klockslag. Detta exemplifieras enligt följande: 

 

Sedan har jag ju ett kikhål i dörren… Om det ringer på och jag vet att jag inte 

väntar någon (mm) då kikar jag där först (mm) och är det någon där som står 

utanför som jag inte känner igen då öppnar jag inte (Informant 3) 

 

En annan strategi som visar på ett riskmedvetet tankesätt: 

Är väldigt medveten om min väska, att jag har en särskild ryggsäck som är, man 

har liksom fodral längst bak, för plånboken eller så att jag har väskan stängd… 

speciellt när jag åker rulltrappa eller så, det tänker jag alltid på. Det är så 

onödigt tycker jag, så onödigt att bli av med plånboken (Informant 3) 

 

Ytterligare ett exempel: 

Jag går inte ut när det är mörkt. Jag går inte ut då, utan då är jag hemma. När 

det är fint ute går jag ut med min goda vän och uträttar det man skall 

(Informant 4) 

 

Analysen visar att även om det inte finns en uttryckt rädsla för att bli utsatt för brott har den 

äldre ett fåtal olika strategier som denne tillämpar i vardagen för att just undvika brott. 

Intressant var att den äldre hade utvecklat strategier för att hantera eller förhindra att bli utsatt 

trots att en explicit rädsla inte uttrycktes. Frågan som då kan ställas om det finns en relation 

mellan de strategier som den äldre medvetet använder sig av samt upplevelsen och känslan av 

tryggheten som existerar i dennes livsvärld? 
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Konstituenten tidigare erfarenheter 

En av konstituenterna har jag valt att kalla för tidigare erfarenheter. Resultatet visar att 

tidigare erfarenheter av att bli utsatt för brott har betydelse för hur fenomenet beskrivs. Detta 

var någonting som hade påverkat den äldre, fyllt denne med erfarenheter som gjorde att nästa 

gång visste dem bättre och har sedan dess undvikit att sätta sig i samma situation en gång till. 

Detta beskrivs såhär: 

 

Jag undviker att ha päls (okej) och att åka till stan (aa) för en gång hade jag 

päls på stan och då var det några som hotade och slå ned mig (Informant 2) 

 

Egna erfarenheter som att ha varit med om en stöld inne på en affär där den äldre blivit av 

med sin plånbok beskrivs som relaterat till den egna personen eller till det egna handlandet. 

Detta var en händelse som fyllt personen med skuld och skam. En erfarenhet som gjort att 

nästa gång visste denne bättre och hade därför mer uppsikt på sin väska än tidigare. 

Äldre beskrev också erfarenheter av att ha varit med om ett inbrott i källaren till det egna 

huset medan personen och dennes anhörig fortfarande befann sig i huset. Dock var detta en 

händelse som inte övergick till en framtida rädsla för att bli utsatt för brott utan snarare att 

personen upplevde det som att den haft tillräckligt med otur gällande brott och att det 

förmodligen aldrig kommer att hända igen. Detta beskrivs som följande:  

 

Det var faktiskt en ganska otäck upplevelse men ja e i alla fall, det där har hänt 

och det är rätt osannolikt att det händer överhuvudtaget så jag har nog fått min 

dos av det (Informant 1) 

 

Av citatet ovan framgår hur personen resonerar som att det har hänt en gång och då kommer 

det inte att hända igen. Ett intressant resultat är att några av de som blivit utsatta för brott ändå 

hanterat erfarenheten på ett sätt att de inte valt att bli rädd för det, medans det för några andra 

har händelsen påverkat dem resten av deras liv. Lärdomar som den äldre dragit av sina 

erfarenheter är att de nu visste bättre och kunde på det sättet försöka att undvika att bli utsatt 

för brott.  

Konstituenten rationellt tänkande 

Den näst sista konstituenten har jag valt att kalla för rationellt tänkande. Analysen visar ett 

rationellt tänkande kring just varför man inte upplever rädsla för att bli utsatt för brott. Det var 

ett intressant resultat – att ha en sund och logisk inställning till fenomenet rädsla för att bli 

utsatt för brott. Detta exemplifieras av följande resultat: 

 

/…/ jag har så svårt att föreställa mig, jag har inte tillräckligt med fantasi för 

att föreställa mig tror jag, att jag skulle råka ut för någonting (Informant 3) 
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En berättar i liknande former: 

Jag tror det är såhär att jag har väldigt dålig fantasi, jag lever i verkligheten så 

att säga. Jag tror på det jag se va, men, men jag bryr mig inte om att oroa mig 

för det som jag inte har en aning om… ja, vad som skall hända /…/ jag lever 

som sagt var på det sättet jag är i nuet då och tar hänsyn till det jag känner till 

och vet (Informant 1) 

 

Ett annat exempel på att inte vara rädd för att bli utsatt för brott:  

Jag tror att, det här jobbet har gjort att jag har fått träna i det (mm). För att jag 

blev ju väldigt provocerad många gånger av de här eleverna (mm) och då blev 

det så att man istället för att visa rädslan så använde man humor (mm). Eller så 

bagatelliserade de… det… det de försökte göra. (Informant 2) 

 

Resultatet visar att det finns olika anledningar till varför den äldre inte upplever sig vara rädd, 

och beskrivs som att det förmodligen beror på att denne bor i ett lugnt och tryggt 

bostadsområde och att det förmodligen skulle kännas annorlunda om man bodde i stan.  

Analysen visar också att informanterna var rationella i sitt tänkande och att det som har hänt 

kan man lägga bakom sig och ta dagen som den kommer och inte oroa sig för saker och ting i 

onödan, det vill säga saker som kan komma att hända. Det fanns inte någon anledning att oroa 

sig i onödan. 

Konstituenten upplevelse av oro  

I analysen särskiljs rädsla och oro eftersom det har visat sig vara två helt olika uttryck för 

känslor. Oro i detta fall kan i analysen tolkas som en mildare känsla av rädsla. Någonting som 

man inte är rädd för men ändå är någonting som man oroar sig för och som på något sätt 

påverkar ens livsvärld. 

Analysen visar att samtliga informanter tog upp ämnet om oro för sådant de inte var rädda för 

ute i samhället, de uttryckte att det var saker som ockuperade deras tankar och påverkade 

deras tillvaro. Denna oro gestaltade sig på olika sätt och kan beskrivas exempelvis enligt 

följande: 

Så har man oro för någonting så är det snarare för hur barna kommer klara sig. 

Kommer barnbarna klara sig? Finns ju inga jobb, eeh… råkar de ut för droger, 

missbruk, elände därför att, ja dem har ingenting annat att göra? Sådant kan 

man oroa sig för men det är ju någonting helt annat än att vara orolig för att bli 

nedslagen eller så (Informant 1) 

 

Av citatet ovan framgår att informanten har en oro för sina barn och barnbarn snarare än över 

sig själv. Just barn och barnbarn var ett tydligt resultat i analysen över saker som 

informanterna oroade sig över och som tog upp mycket tid att tänka på. Detta framgår av 

följande citat:  
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/…/ Men det tänker jag inte när det gäller mig själv, men däremot mina barn, 

barnbarn, dem är ju ofta utsatt för någonting i min fantasi va (mm). Men inte 

när det gäller mig själv (Informant 3) 

 

Ett annat exempel berättas i liknande former: 

Oro, kanske, men det rör sig mer om då att man är rädd för att råka ut för 

bedrägerier (mm). Eeh, att då kapar, eeh, datorinnehåll å sådana där saker 

(mm) (Informant 1) 

 

Avslutningsvis kan också nämnas att fenomenet rädsla relaterat till informationssamhällets 

utveckling och tekniska aspekter. Teknik är något som blir allt mer vanlig i dagens samhälle 

och att det var någonting som informanterna var oroliga över, till exempel att betala över 

Internet eller att lämna ut kontonummer. 
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Avslutande diskussion 
Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion där studiens metod och faktorer i genomförande 

som kan ha påverkan på resultatet diskuteras. Efter metoddiskussion följer en diskussion om 

resultatet och avslutas med slutsatser och implikationer för socialt arbete. 

Metoddiskussion 

När det gäller diskussionen om urval av informanter till studien kan följande reflekteras; ”Att 

vara rädd” har inte varit ett urvalskriterium för studien. Det är svårt att peka ut eller förutspå 

vilka människor som kan tänkas vara rädda för brott innan ett samtal med människor har 

påbörjats. Inklussionskriterier för studien har därför utgjorts av andra faktorer som ålder, 

aktivitet i samhället, huruvida personer kan tänkas röra sig ute i samhället etcetera. Detta var 

anledningen till att informanter söktes från bland annat föreningen ”Aktiva seniorer”, det vill 

säga personer som rör sig ute i samhället, har sin psykiska och fysiska hälsa i behåll och är 

relativt oberoende av andra. Samtidigt kan dessa aspekter också påverka upplevelser av att 

inte vara rädd för brott, just för dessa personer är autonoma aktiva individer. 

Dock kan andra sidan av argumentet vara att äldre personer som bor på särskilt boende eller 

äldre som inte kan lämna sitt hem, kunna tänkas vara mer rädda för brott på grund av 

beroende och ohälsa. Men detta är ingenting som vi vet då det inte finns forskning till detta 

som styrker påståendet. Dessa aspekter har beaktats vid urvalet av informanterna. 

När det gäller diskussionen om studiens metod kan följande nämnas; Eftersom 

intervjumetoden har varit att använda öppna frågor har intervjuerna inte alltid sett likadana ut 

från person till person eller att jag som intervjuare har ställt samma frågor, med undantag den 

öppna frågan som inledde intervjuerna. Det finns således en stor varians i intervjuerna vilket 

grundar sig i att jag varit följsam till de olika informanterna och vad de har haft att berätta. 

I en fenomenologisk studie ställer den som intervjuar frågor om fenomenet till sina 

informanter och för varje fråga ges en riktning för tolkandet av vad informanten ska svara på. 

Det skall därför inte ställas så många frågor utan snarare försöka hålla sig till en öppen 

inledningsfråga och därefter ställa följdfrågor som till exempel ”vad menar du?” och ”kan du 

utveckla det?”. I en fenomenologisk ansats strävas det efter att få olika innehåll på fenomenet, 

intervjuerna har ändå bidragit med rik data för att kunna få ett livsvärldsperspektiv på 

fenomenet rädsla för brott. Därmed har studiens syfte ändock uppfyllts. 

En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är hur den som intervjuar förhåller sig, hur den 

ställer frågor och följdfrågor, hur pass följsam man är gentemot informanterna. Likaså i vilken 

dagsform intervjupersonerna har varit i, hur pass ärliga de har känt sig kunna svara på frågor 

om sin rädsla. 

Trots att det har funnits många faktorer som har kunnat påverka studiens resultat, som nämnts 

tidigare, har intervjuerna genererat mycket information, tankar, berättelser och erfarenheter 

utifrån informanterna. Fenomenet äldres rädsla för brott har beskrivits och visat sig som ovan 

redovisats i resultatdelen och studiens syfte har uppfyllts utifrån de frågeställningar som i 

början av studien fastställdes. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att analysera och beskriva fenomenet rädsla för brott hos äldre 

personer, samt att få en inblick hur det påverkar deras vardag. Det är alltså beskrivningen av 

fenomenet som var fokus utifrån äldre människors upplevelser och erfarenheter. I denna 

studie visade sig fenomenet rädsla för brott vara en riskanalytisk medvetenhet, det vill säga ett 

försiktigt och medvetet förhållningssätt till brott i stället för att vara genuint rädd. 

Som nämnts tidigare är målet med en fenomenologisk analys att förstå fenomenet bättre än 

vad som gjordes innan analysens början. Utifrån den definitionen kan det konstateras att 

analysen bidragit med nya kunskaper om äldres upplevelser av brott som ett riskanalytiskt 

förhållningssätt snarare än en vardag i rädsla. Dessa resultat stämmer väl överrens med vad 

Sacco och Nakhaie (2001) säger om att äldres rädsla är mer rationell än irrationell, eller att 

rädslan har hanterats till att bli en medvetenhet om riskerna för att bli utsatt för brott. 

Äldre människors rädsla kan också bero på, tror jag, vad man har varit med om tidigare i livet 

och den inställning till det som existerar runt omkring i människors livsvärld. Det har varit 

informanter som har berättat att trots att de inte själv har egna erfarenheter eller upplevelser 

av att ha varit utsatt för någon specifik form av brott, så har de fått information om brott 

genom att ha hört det av andra, läst eller hört i media och som i sin tur påverkat deras 

livsvärld. 

Att media idag är någonting som har ett stort inflytande och är ett samhällsorgan som 

påverkar oss människor är ingen nyhet. Dock kan man reflektera kring samhällsnyttan av att 

publicera bilder och nyheter på brott och ofog som händer. I dag finns också ett stort utbud av 

sociala medier där människor enkelt, gärna och utan tankar på dess konsekvenser postar upp 

bilder och videor på brott som har hänt. 

En av informanterna berättade att det florerar mycket droger, stölder och ofog där hon bor. 

Dock är det ingenting som direkt påverkar henne eftersom det inte är den värld som hon lever 

i. Detta visar ändå en medvetenhet om ett riskbeteende om att inte vistas i miljöer där brott 

kan vara vanligare än på andra ställen. Att man medvetet skapar strategier för i syfte att 

hantera vardagen utan rädsla för att utsättas för brott är ett sätt att kunna skapa en livsvärld 

som är tryggare än vad den skulle annars vara. Trots medvetna strategier för att inte drabbas 

av brott kan dock en falsk trygghet skapas av detta. En falsk trygghet i den mening att man 

aldrig vet när man kan bli utsatt för brott. Oavsett vilket kan det dock konstateras att det är 

just en sådan livsvärld som den äldre dagligen lever i, och som denna studie har gjort synlig 

med hjälp av en fenomenologisk analys som Dahlberg (2001) föreskriver för 

livsvärldsanalyser. 

Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka hur de äldre beskriver sin rädsla för att bli utsatt för 

brott, att ta reda på hur fenomenet skildras av informanterna. Resultatet visar att de äldre är 

medvetna om att man kan bli utsatt för brott. Resultatet har också visat att äldre personer har 

strategier för att undvika att bli utsatt för brott. 

Den slutsats som kan dras är att det finns en stor kunskap och strategiskt tänkande kring 

undvikande av att bli utsatt för brott hos den äldre. Med andra ord, studien visar att rädsla för 
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att bli utsatt för brott upplevs som ett riskanalytiskt medvetande som på olika sätt framträder i, 

och påverkar informanternas livsvärld. 

Samtidigt navigerar den äldre mellan risktänkande och att begränsa sin livsmiljö i att inte 

vistas i riskfyllda miljöer. Titeln till denna studie illustrerar denna tvetydlighet relativt väl. 

Implikationer för praktiskt socialt arbete 

Att lyfta fram vad äldre människor är rädda för är viktigt av den anledningen att det kan ligga 

till grund för ett fortsatt säkerhetsarbete. I olika städer runt omkring i Sverige har kommuner 

jobbat för att öka säkerheten och med det även känslan av trygghet i utomhusmiljöerna. Det 

finns många olika exempel där samhället har utvecklat vissa metoder för att öka säkerheten 

och känslan av trygghet genom att bland annat hugga ner buskar och ta bort träd för att skapa 

en mer öppen miljö där man inte ska kunna till exempel gömma sig i buskar. Ett annat är att 

man har ökat belysningen på platser som annars inte är belysta eller att man har öppnat en 

telefontjänst dit man kan ringa om man känner sig rädd när man kanske går hem själv sent 

efter en kväll ute på stan. 

Det är också viktigt att lyfta fram vad äldre människor har att säga om rädsla så man kan 

arbeta vidare med det. 

Avslutningsvis kan man med denna kunskap som denna studie har kommit fram till att 

fortsätta jobba med att intervjua äldre och om deras rädsla för at bli utsatt för brott för att få 

ett större spektrum och ett bredare perspektiv på hur fenomenet gestaltar sig. Med en sådan 

kunskap skulle man kunna göra vårt samhälle lite tryggare genom att jobba med de faktorer 

som människor upplever som hotfyllda i samhället. 
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Bilaga 1. 
 

Uppsala Universitet 
Sociologiska institutionen 

Socionomprogrammet 
 

Till________________________________ 

 

 

En förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Mitt namn är Sophia Flodén och jag studerar sista terminen på Socionomprogrammets 

inriktning äldre och funktionshindrade vid Uppsala Universitet, sociologiska institutionen. Jag 

har precis påbörjat mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vars syfte är att analysera och 

beskriva äldres uppfattningar av brott. Genom studien hoppas jag kunna bidra till ökat 

förståelse och erhålla kunskaper kring hur äldres rädsla för brott ser ut.  

Härmed tillfrågas du således om du vill delta i studien, som informant? Detta innebär att 

med ditt medgivande, kommer jag att intervjua dig om din uppfattning om rädsla för brott. 

Intervju kommer att ta cirka 30 minuter och som kommer att spelas in på bandspelare för att 

sedan skrivas ut till text. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst utan särskild förklaring avbryta ditt 

deltagande. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och handledare 

kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras så ingenting som 

sägs kommer att spåras tillbaka till dig som enskild person.  

Med vänliga hälsningar 

Sophia Flodén 

 

Sophia Flodén, socionomstudent 
 
Mobiltelefonnummer: XX 
 
E- post: XX 

Ulla Hellström Muhli, handledare 
 
Telefonnummer: XX 
 
E- post: XX 
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Samtycke 

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien om äldres rädsla för brott samt att intervjun 

spelas in. 

 

 
 
Datum: 

 

 

Namn: 

 

 

Befattning: 

 

 


