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Aims and objectives: Crimes against elder are increasing in the society, both within Sweden 

and in Europe. The thesis aims to study the Home care that visits people 65 years and older, 

and to investigate whether the Home care can become a crime preventing actor in their everyday 

life routine. Further on, the study would like to examine if and if so, how the Home care-givers 

perceive the elderly as victims of a crime. Home care is the main actor that many elderly people 

meet in their everyday life. When crime affect the elderly the Home care can have a significant 

meaning in preventing crime and to be alert of what happens in and around the elderly person. 

This thesis aims to describe how Home care in their everyday work-routines can contribute as 

a crime preventing actor in crimes against elderly citizens. 

Method and data: The study is conducted qualitatively by nine semi-structured interviews by 

professionals who works in relevant field of work such as the Police Department, Social 

Services for elderly and Home care. In the thesis focus is concentrated on central Gothenburg 

in Sweden and on the elderly citizens living in their homes. The Home care-helpers in the thesis 

are stationed within municipal activity and do not include the private actors in the field.  

Results: The main findings are that the Home care do have routines in their everyday work 

which in some manners already can apply to crime prevention, although the Home care-givers 

are not aware of this. Also, the Police officers who do already work in field of crime prevention, 

are trying to include the Home care as a partner in a bigger cooperation that already exists in 

Gothenburg. Trust is significant in work with elderly people who has a vulnerability. Further 

aspects to consider for the elderly in their everyday life and as a victim of crime, are the 

consequences that they suffer from afterwards.  

An awareness amongst Home care can contribute to the understanding of the way perpetrators 

use trust and other fashions in their efforts to get into homes of the elderly, and are relevant to 

how crime prevention needs to be organized among those professionals who meet and are in 

contact with elderly and elderly victims.  

Key words: Crime Prevention, Victims of Crime, Trust, Home Care, Cooperation, Shame and 

Guilt. 
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1. Inledning 
 

I takt med att personer över 80 år beräknas öka med 50% fram till år 2028, har det även skett 

en ökning av brott mot äldre personer. Enligt Statistiska Centralbyrån hör ökningen ihop med 

stora födelsekullar under 1940-talet och med en ökad livslängd (SCB 2018). Samtidigt går 

byggandet av fler äldreboende sakta. Boverket (Rubensson 2020) uppger att 127 svenska 

kommuner har brist på platser av särskilda boendeformer för äldre och bristen är som störst i 

storstäder. Här spelar hemtjänsten en viktig roll, och med en ökad andel äldre med behov av 

hjälpinsatser i bostaden ökar kraven på både hemtjänst och äldre att anpassa sig efter i den 

rådande utvecklingen. 

 

Under år 2018 (PRO 2018) skedde det en markant ökning av bedrägeribrott mot äldre trots 

Polisens krafttag med förebyggande information i olika medier bland annat. Tidigare har den 

här brottstypen, som intrång i bostaden, gått allmänheten tämligen obemärkt förbi, medan 

medier idag rapporterar dagligen om nya brottsoffer som exempelvis Efterlyst (2020). 

 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering  
 

 

I början av år 2020 uppmärksammades en ökning av rapporterade brott mot äldre där förövare 

utgett sig för att vara från polisen. Enligt Håkan Carlsson (Svensk Polis 2012), CIRCA-gruppen 

på Polisens specialgrupp mot åldringsbrott, talar man om intrång i bostad då någon lurar sig in 

hos den äldre genom att påstå sig vara från hemtjänst eller hantverkare exempelvis. Medan en, 

av ofta två, förövare uppehåller den äldre tar den andre sig in i bostaden och stjäl värdesaker. 

Det är den vanligaste typen av brott mot äldre bland annat med anledning av att de ofta bor 

ensamma och har en beroendeställning av något slag (Hradilova-Selin & Sellgren Karlsson 

2018).  

 

Kunskapen har generellt sett varit begränsad när det gäller äldres brottsutsatthet. Eftersom äldre 

har en högre sårbarhet och utsatthet behöver de synliggöras mer än en kort rubrik i media. Att 

bli utsatt för ett brott kan få allvarliga konsekvenser för vem som helst och ju grövre brott desto 

värre konsekvenser. Men forskning visar att när brottsoffret är äldre så behöver brottet inte 

egentligen vara särskilt grovt för att allvarliga konsekvenser ska uppkomma. Rädsla, otrygghet 

och misstänksamhet är typiska konsekvenser. Intrång i bostaden ger ofta känslor av skam och 
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skuld när man blivit lurad och bidrar till isolering, tystnad samt ovilja att anmäla brott hos den 

äldre. 

Alltså de räknar ju med att man inte är klar i knoppen när man släpper in…jag fattar inte att 

jag gick på det. Solveig, 73 år (Hradilova-Selin & Sellgren Karlsson 2018, s. 106) 

 

De äldre som drabbats av åldringsbrott har ofta ett högt förtroende för Polisen, hyresvärden 

eller banken i samhället. Och de är även i många fall beroende av andra aktörer i sin vardag, 

som hemtjänst och andra servicetjänster. I detta ligger en ökad risk att utsättas för brott och 

kränkningar. Brottsofferjouren har påvisat att många bedragare inriktar sig allt oftare mot äldre 

(Brottsoffer 2019). När man gör jämförelse mellan landsbygd och mindre städer med 

storstadstädernas stadskärnor, som exempelvis stadsdelen Norrmalm i Stockholm och Centrum 

i Göteborg, har storstäder en högre andel anmälda brott (BRÅ 2019). Några skäl till detta är 

dels att det sker en högre genomströmning av människor som inte är bofasta där Dels att de 

sociala rörelsemönstren och den sociala aktivitetsnivån ger ökade brottstillfällen (Silva 2018). 

I denna studie ligger fokus på att studera hemtjänstens roll utifrån deras dagliga arbetsrutiner 

och aktiviteter. Med detta menas att hemtjänsten kan fungera som en brottsförebyggande aktör 

i det dagliga arbetet. Inte minst därför att en del av brotten mot äldre sker i hemtjänstens namn. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att studera hemtjänsten som en brottsförebyggande aktör. Ett underordnat 

syfte är att studera äldre som ett särskilt utsatt brottsoffer. Studien har guidats av följande 

frågeställningar: 

 

• Hur arbetar hemtjänsten förebyggande med brott mot äldre personer i det dagliga 

arbetet?  

• Hur ser hemtjänsten på äldre som brottsoffer? Vilka risker identifieras? 

• Om kunskaper saknas, vilka möjligheter finns att stärka hemtjänsten i det 

brottsförebyggande arbetet? 

 

Studien har avgränsat till att undersöka personer 65 år och äldre. Den miljö som fokus ligger 

på är hemmiljön. Undersökningen kommer inte att studera brott mot äldre i institutionsmiljöer 

eller på äldreboenden. Inte heller kommer studien att innefatta vanvård, ”dödsänglar” och 

misshandel mot äldre patienter. En annan avgränsning är att endast den kommunala hemtjänsten 
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behandlas och inte de privata aktörerna. Det finns även en geografisk avgränsning till centrala 

delar i Göteborg. Ett skäl är att tidigare forskning har påvisat att brott främst sker i storstäder 

och dess centrala delar (Hradilova-Selin & Sellgren Karlsson 2018, Silva 2018).  

 

Efter att en av författarna presenterat sina idéer om hemtjänsten, brott mot äldre och 

brottsförebyggande arbete, har vi gemensamt utformat och skrivit denna studie. Även om det 

skrivna ordet till viss del gjordes enskilt så har texten efterhand bearbetats ihop. Intervjuerna 

har alla förutom en utförts gemensamt men transkriberingen har delats upp och skrivits ut på 

olika håll. Därefter har urskiljning av specifika teman och citat skett i gemensamt samförstånd. 

Båda författarna har studerat teori och tidigare forskning som använts för att göra studien 

möjlig. 

 

 

2. Brott mot äldre  
 

I följande avsnitt kommer en kort historik om hur samhällets syn samt den kriminologiska synen 

på äldre individer genom en kort tillbakablick. De begrepp som kommer att tas upp i studien 

inom brottskategorin brott mot äldre kommer också att klargöras. 

 

 

2.1 Kort historisk tillbakablick om brott mot äldre 

 

Redan år 1892 pågick en uppmärksammad rättegång mot en kvinna i Fall River, USA. Kvinnan 

hette Lizzie Borden och hon stod åtalad för att ha mördat sina föräldrar med en yxa, alltså att 

ha begått ett grovt brott mot två äldre. 

 

Lizzie Borden took an axe; 

And gave her mother forty whacks. 

When she saw what she had done; 

She gave her father forty-one (Brogden & Nijhar förord 2011). 

 

Lizzie Borden blev dock frikänd, eftersom sittande jury inte kunde tro att en dotter och 

dessutom en kvinna, var kapabel att begå sådan hemsk gärning mot sina egna föräldrar. I detta 

fall symboliserade Lizzie Borden två stereotypa roller som påverkade juryn, och det var rollerna 
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som dotter och kvinna. Det framkom senare att motivet till gärningen var hämnd mot 

föräldrarna på grund av grov misshandel inom familjen (Brogden & Nijhar 2011). 

 

Denna rättegång blev sedermera en tankeställare för kommande rättsfall där äldre personer har 

utsatts för brott. Dock skulle det ta 80 år innan man i USA och i Storbritannien började titta 

närmare på brott mot äldre personer. De initiala studierna koncentrerade sig på vad amerikansk 

media kallade för granny slamming, och på kvinnlig oansvarighet. Och liknande studier pågick 

i Storbritannien, där medierna kallade samma fenomen för det nedsättande ordet granny 

bashing (ibid.). De typiska förövarna var kvinnor i offrens närhet, inom familjen, som då hade 

agerat utanför normen som kvinna, mor, dotter, maka och så vidare och därför blev kvinnorna 

dubbelt klandervärda. Särskilt de grövre brotten på den här tiden associerades med manlighet. 

Och kvinnor som begick brott ansågs vara udda och egendomliga (ibid). 

 

Enligt Brogden och Nijhar (2011) har äldre som grupp historiskt sett inom kriminologin varit 

osynliga. De äldre har förbisetts både som kriminella och som brottsoffer. Att äldre personer är 

brottsoffer är en tämligen nyupptäckt problematik inom kriminologin men även inom 

rättsväsendet. De tar sin ansats ur detta resonemang och ger en historisk förklaring ur ett 

kriminologiskt perspektiv. Kriminologin har traditionellt sett haft fokus på ungdomsbrott 

utförda av unga män, ekonomisk brottslighet, brott på allmänna platser, inbrott i bostad, stölder 

samt simpla krogslagsmål. Den tidiga forskning som har gjorts på äldre har handlat mer om 

misshandel och vanvård än om brottsutsatthet och dessa handlingar ansågs inte vara ett brott. 

Några grundskäl till detta är att äldre individer, från både professionella och samhällets ögon, 

ansågs vara ”naturliga offer.” De har även definierats som en stereotyp grupp av människor 

utan urskiljning. Den äldre ansågs därför vara inkapabel att begå grövre brott men även att 

kunna bli ett brottsoffer. De beskrivningar som fanns av äldre brottsoffer var både negativt 

beskrivna och lågt prioriterade inom både kriminologin och inom rättsväsendet (ibid).  

 

Både Brogden och Nijhar (2011) och Jönson (2013) har tagit upp begreppet ålderism eller 

ageism i sin forskning om brottsutsatthet och äldre personer. De beskriver att det historiskt har 

funnits en ovilja där kriminologin, men även andra, har undvikit att studera det äldre 

brottsoffret. De går så långt att de menar att det skett en systematisk diskriminering av äldre 

brottsoffer på grund av deras ålder, oavsett av vilken typ av brott de utsatts för. 
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2.2 Ålderism och ageism – ”det hade aldrig hänt mig om jag var 

yngre!” 
 

Tidigare studier (Block & Sinnott 1979 se Brogden & Nijhar 2011) argumenterar att ingen 

annan samhällsgrupp än de äldre fått sådana konsekvenser efter brottsutsatthet och tar upp att 

de äldre blir ”naturliga offer”, då de ofta är fysiskt samt psykiskt svagare och därför drar till sig 

förövare. Samtidigt menar de att det fanns en dubbel syn på äldre, att de ”gjort sitt”, 

är ”förbrukade” och inte har långt kvar i livet. Jönson (2013) menar att oavsett vilken tidsepok, 

så har den äldre generationen alltid betraktats med kritiska ögon från den yngre generationen. 

Den yngre generationen har i alla tider, utan att själva vara medvetna om det, diskriminerat ”sig 

själva som gamla” och har på så sätt upprätthållit en syn på äldre som avvikande på grund av 

åldern. De yngre har tänkt att ”så kommer inte jag att bli när jag själv blir gammal”, och därmed 

befästs en syn på den äldre generationen som benämns ålderism. SPF Seniorerna har på sin 

hemsida påtalat de äldres rättigheter och tar upp hur man genom lagstiftning och mål kan 

minska äldrediskriminering och stärka rättigheterna, både genom FN:s deklarationer och deras 

lagstadgar och självklart genom förbättrad svensk lagstiftning. En viktig rättighet som påtalas 

är att ålder inte skall karaktärisera människor (SPF 2017). 

 

 

2.3 Bedrägeribrott, stölder och objudna besökare 
 

Det finns särskilda förhållanden som ökar risken att förövare med avsikt utnyttjar äldres 

sårbarhet och förövare anpassar även brottsmodus därefter. Med åldrande medföljer vissa risker 

som är förenade med hälsan rent fysiskt och som påverkar att vissa brott oftare fullbordas när 

brottsoffret är en äldre person (Hradilova-Selin & Sellgren Karlsson 2018). Att brottet kan 

fullbordas mot en äldre kan ha att göra med deras sämre förmåga att skydda sig, som inte bara 

beror på rena fysiska begränsningar utan även i internetmiljöer där äldres kunskaper är sämre 

generellt (ibid). Vissa brott riktas specifikt mot äldre som därför får en ökad risk att drabbas av 

vissa typer av bedrägerier eller annan internetrelaterad brottslighet. Anmälningsbenägenheten 

hos äldre varierar och det uppskattas finnas ett stort mörkertal där äldre inte vågar anmäla brott 

på grund av att de har känslor av skuld och skam (Brottsofferjouren 2019). En stor del av 

information som är riktad till brottsoffer finns idag på internet och en av grupperna som står 

utanför internet och generellt är mindre delaktiga på nätet är de över 75 år (Hradilova-Selin & 

Sellgren Karlsson 2018). Några skäl är att de inte har mött digitaliseringen naturligt i sitt 
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yrkesliv, samt att funktionshinder eller okunskap gör att den äldre hamnar i ett utanförskap på 

nätet (Internetstiftelsen 2019). 

 

Enligt PRO (2018) har bedrägerierna mot äldre ökat med 90% under år 2018 enligt uppgifter 

från polisens statistik. En av förklaringarna är att det var en trend just då med telefonbedrägerier 

där förövare lyckats lura sig in hos den äldre och fullbordade brottet från ett telefonsamtal till 

brottsoffrets internetbank. Denna brottstyp kallas för vishing. Telefonsamtalet till den äldre går 

ut på att lura av brottsoffret bank-id och liknande för att genom telefonen kunna stjäla pengar 

via internet. Det är telefonbedrägerierna som får statistiken att rusa i höjden. Enligt polisens 

Nationella bedrägericenter så lyckades bedragare lura till sig nästan 70 miljoner kronor under 

månaderna augusti och september år 2018 (ibid). 

 

De två kategorier av bedrägeribrott mot äldre som står ut, enligt polisen, är dels bedrägeri 

genom shoulder surfing, dels brott som inleds med ett vilseledande av brottsoffret. Vid shoulder 

surfing inleds brottet genom att förövaren tittar över axeln på det potentiella brottsoffret för att 

memorera exempelvis en pinkod för ett uttagskort som sedan stjäls. Brott som anses vara 

vilseledande kan vara då förövaren med falskt motiv förmår den äldre att lämna ifrån sig kort 

och kod, detta kan ske i offentlig miljö eller genom besök till bostaden (Polisen 2015). Det 

framkom även att det var vanligare med besök till bostaden i åldern 75-80 år där förövaren 

påstod att de skulle installera brandvarnare eller att de var rörmokare som ska laga en läcka. I 

åldern 80-90 år kunde man se att alla brottstyper förekom och det var mer diffust att se ett 

tydligt mönster jämfört med övriga åldersgrupper (ibid). Brott med en sådan här särskild 

karaktär kallas för åldringsbrott, förutom alla brott överlag som finns som även kan drabba äldre 

personer. Förutom de nämnda brotten ovan så kan det vara väskryckning och fickstöld där 

brottets karaktär är liknande.  

 

Bedrägeribrott mot äldre innefattar stöld i bostad utan inbrott. Inte sällan sker dessa brott i 

bostaden av organiserade ligor där förövarna kan komma objudna på besök som 

låtsashantverkare eller från vårdcentralen. Enligt polisen ringer förövaren upp brottsoffret före 

ett planerat besök, vilket kan bidra till att den äldre mer litar till att den som kommer är den 

som den utger sig att vara. De äldre sägs tillhöra en generation som är sociala och lätta att skapa 

dialog med, hjälpsamma och tror gott om människor. De är vanligtvis även mer tillgängliga 

dagtid och det gäller både i offentlig miljö och i sin bostad. Då äldre personer ofta har en högre 

tilltro, ett högre förtroende och respekt för andra människor och det är i sig ett grundmotiv som 
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bidrar till att förövare väljer ut äldre som brottsoffer. Vid besöken kan förövaren utge sig för att 

vara från hemtjänsten och utnyttjar brottsoffrets sårbara situation (Hradilova-Selin & Sellgren 

Karlsson 2018). Förövaren har påvisats ha en ofta påfallande hög social förslagenhet och 

planerar väl sitt brott samt spelar på den sårbarhet som den äldre har, som kan vara fysisk 

sjukdom eller annan nedsättning där personen har behov av hjälp i sin vardag. Förövaren ser 

varken ut eller beter som en typisk brottsling för den äldre (Sharpe 2004). 

  

I en intervju i en artikel gällande brott mot äldre i Kommunalarbetaren (Josefsson & Söderlund 

2020) uppgav Lotta Mauritzon, brottsförebyggare på Polisens Nationella bedrägericenter att ett 

av det vanligaste brottet som äldre utsätts för är stölder utan inbrott i bostad. Hon påtalar även 

att antalet anmälda bedrägeribrott ökade stort under år 2018, dels för att fler anmäler, dels för 

att klassificeringen gjorts om 2019 och därför har statistiken varit missvisande. Idag är det en 

mer rättvis bild som uppvisas mot tidigare då det var för få anmälningar redovisade i gruppen 

äldre- och funktionsnedsatta (ibid). 

 

Fokus i studien kommer att ligga på stölder utan inbrott i bostad där förövaren utger sig för att 

vara någon den inte är och lurar sig in. I USA kallar de brottet för doorstep crime (Thornton, 

Hatton., Ralph. & Owen 2005) och i Storbritannien, Irland och Skottland kallar det brottet för, 

distraction burglary (Home office Research 2003). 

 

 

3. Tidigare forskning 
 

I kommande avsnitt tas relevant forskning upp som undersökts för studien och som har 

framkommit genom de avgränsningar som är relevanta.  

 

 

3.1 Internationell forskning 
 

Brogden och Nijhar (2011) för ett resonemang om att äldres orimliga rädsla kan bli ett hinder i 

deras liv. De tydliggör även att gruppen ”äldre” inte ska betraktas som en homogen grupp 

individer, då de finns de som har en välgrundad och verklig rädsla. Just brottsutsattheten som 

de äldre har rädsla för är knuten till det ofta okända och oförutsägbara och inte till en specifik 

typ av brott. Ju mer osäker en situation misstänks vara, desto mer skrämmande är det för dem, 
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särskilt för personer över 75 år. Därtill ska tilläggas att äldre oftare har en nedsatt fysisk förmåga 

och andra svagheter som gör dem till ett tacksamt offer för förövaren, det i sin tur bidrar även 

till att konsekvenserna för den äldre blir större än för en frisk yngre person. 

 

Ett återkommande perspektiv i väldigt stor del av de studier som gjorts med anledning av brott 

och äldre, är särskilt framtagna riktlinjer och brottsförebyggande åtgärder för att minska den 

äldres utsatthet för brott. Både för individen själv och för den fysiska miljön såsom på och i 

fastigheter och deras design (Farrell & Pease 2007). Från 1970-talet kunde man se begrepp som 

doorstep crime (Thornton et al. 2005), som är en typ av intrång i bostaden, samt insatser för att 

förebygga dessa brott. Några viktiga förebyggande insatser som tas upp är att äldre inte lever 

för isolerat utan tar stöd av andra på olika vis. Det kan vara samhälleliga samarbeten eller 

grannsamverkan som uppmuntras för de boende. Dels för att minska brottsutsattheten, dels för 

att öka tryggheten (Sharpe 2004).  

 

I amerikanska studier och litteratur har exempelvis FBI, Federal Bureau of Investigation, på sin 

hemsida en särskild riktad information där man har identifierat bedrägerier mot äldre och 

särskilt bedrägerier mot dem som har nedsatt hälsa på olika sätt. Det som påtalas är att de äldre 

har en låg anmälningsbenägenhet samt att de ofta inte gör sig bra som vittnen av själva brottet. 

Några skäl som bidrar till detta är att de kan ha minnessvikt, nedsatt syn eller hörsel. Både FBI 

(2020) och Sharpe (2004) påtalar att de individer som är födda på 1930-talet till 1950-talet är 

uppfostrade till att ha en hög tilltro och högt förtroende till andra och sin omgivning, det är 

något som förövarna väl känner till och utnyttjar då de söker upp sina offer. När förövaren 

knackar på välklädd och vältalig hos den äldre, så har de svårt att initialt tro att någon vill göra 

dem illa (ibid). Fler gemensamma iakttagelser i forskningen är att de äldre brottsutsatta inte 

anmäler brottet på grund av rädsla för att bli av med sin självständighet, vad närstående ska 

göra och säga, som att den äldre inte klarar av att bo kvar hemma (ibid). 

 

I Skottland har det utarbetats olika råd och rekommendationer där den äldre inte bör eller skall 

öppna dörren. De äldre uppmuntras till att polisanmäla brott. Det finns även olika typer av 

riktade informationskampanjer om hur de förebygger och skyddar sig mot brott, därigenom får 

de äldre en ökad medvetenhet och kunskap om detta. Ett sätt var utformat så att den som 

befinner sig i riskzonen lättare ska känna igen tecken på att ett brott kan komma på tal (Home 

Office Research 2003). Att minska sårbarhet och utsatthet är ofta nämnt i internationell 

forskning samt att om den äldre trots allt ändå råkat ut för den här typen av brott, så skall 
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brottsoffret få hjälp i det akuta skedet, då brottsoffret ofta har starka känslor av skuld och skam. 

De lider oftare större skada än om en yngre blir utsatt för samma brott samt får större 

ekonomiska förluster. Skuldkänslorna och skammen att de har låtit sig lura sig, kan i sin tur 

leda till att individen isolerar sig i sitt hem (ibid). 

 

I Storbritannien (Thornton et al. 2003) använder man sig av begreppet distraction burglary för 

denna typ av brott, intrång i bostaden. Polisen i Storbritannien har utarbetat ett mer riktat 

åtgärdspaket mot denna typ av förövare samt arbetar förebyggande gentemot de äldre som både 

är i riskzonen och de som har varit utsatta för denna typ av brott. Deras resultat liknar de tidigare 

nämnda. Dock framstod det i den engelska studien att en riskfaktor för den äldre, var att deras 

huvudsakliga besök var från professionella som vård och hemtjänst (ibid). 

 

 

3.2 Nationell forskning 
 

Rädslan benämns ofta ”irrationell”, vilket ger intryck av att de äldres rädsla för brott inte tycks 

ligga på en rimlig nivå. Både nationella och internationella studier har påtalat denna rädsla för 

brott. Forskning har studerat omfattning samt orsaker av denna ”överdrivna rädsla” som 

brottsofferforskaren Jönson (2001) beskriver den, och författaren menar att enbart den rädsla 

äldre personer uppenbarligen har, är ett långt större problem än risken för att de faktiskt utsätts 

för ett brott. Dock får man ha i åtanke att konsekvenserna för en äldre person som råkar ut för 

ett brott, är mer långtgående än för en yngre person. Jönson (2001) gör antagandet att 

isoleringen för det äldre brottsoffret kan medföra att huvuddelen av uppgifterna om 

brottsligheten fås från medierna. De kan ge en överdriven bild av brottsligheten och skrämma 

upp människor. 

 

I Brottsförebyggande rådets studie (Hradilova-Selin & Sellgren Karlsson 2018), Brott mot 

äldre. Om utsatthet och otrygghet, påtalar de att kunskapen om brott mot äldre varit begränsad 

i Sverige. Studien utgår från Nationella trygghetsundersökningen och granskningen av 

polisanmälda brott med äldre målsägande samt intervjuer av äldre personer som blivit utsatta 

av brott. Resultatet ger en tämligen aktuell överblick om äldres utsatthet och otrygghet samt 

brott mot äldre. Det framkommer även att just de sårbara äldre individerna inte är dem som 

tillfrågats i enkätundersökningar eller intervjuer då de inte klarat av att delta av hälsoskäl. De 

har samtidigt en utsatthet för brott då de är ”lättillgängliga offer” på så vis att de är fysiskt svaga 
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och inte kan kalla på hjälp eller försvara sig. Det påtalas att vissa typer av bedrägerier, som 

intrång i bostaden, riktar sig specifikt gentemot den äldre på grund av deras särskilda sårbarhet. 

Till exempel kan det vara nedsatt syn och hörsel, gångsvårigheter, de bor ensamma eller har ett 

stort behov av andras hjälp. Riskfaktorer som utpekas är de fysiska begränsningarna som gör 

att den äldre ser försvarslös ut eller på andra sätt uppfattas som lämpliga offer. En annan 

riskfaktor som återkom var det faktum att de behövde hjälp i hemmet och fick besök av många 

olika personer som ofta var nya och okända för den äldre. Och även de intervjuade uppgav det 

sistnämnda som något som skapar en stor otrygghet. De äldre uttryckte okunskap om 

utvecklingen i samhället som exempelvis den tekniska utvecklingen och beteendet på internet. 

Olika följder och konsekvenser för den brottsutsatte var oro, ängslighet och misstänksamhet, 

ofta i ett kroniskt tillstånd. Vilket beskrivs som förödande för den enskilde då en del av de äldre 

är beroende av att nyttja hjälp från utomstående som exempelvis hemtjänsten. Något som Brå:s 

rapport tar upp gällande gruppen 65 år och äldre är den stora spridning över åldrar gruppen över 

30 år, och att vissa individer inte ens ser på sig som ”äldre”. Även den mentala återhämtningen 

tog tid och påverkade den äldre negativt (ibid).  

 

Brottsförebyggande rådet föreslår i sin rapport (Hradilova-Selin & Sellgren Karlsson 2018), att 

hemtjänsten skulle kunna planera och schemalägga på ett sätt så att de minimerar antalet 

personer som besöker den äldre. Något annat viktigt som rapporten påtalar är att just 

hemtjänsten är en viktig aktör som kan vara behjälplig med att upptäcka brott hos den äldre 

(ibid). 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
 

Utifrån väl valda teorier kan man förklara olika brottsliga fenomen. Utgångspunkterna i detta 

arbete är av såväl kriminologiskt som sociologiskt slag där perspektiv och begrepp har valts i 

syfte att förklara hur en brottslig gärning uppstår och i vilken situation samt varför en förövare 

kan bli en förövare och begå brott. Andra aspekter är människors samspel och interaktioner, 

varav hemtjänsten och det dagliga arbetet är några, som kan beskrivas och förklaras som ett 

vardagsliv där vi presenterar oss själva för andra i olika miljöer och situationer. Detta gäller 

även för organisationen. Efter ett brott finns det alltid ett brottsoffer som behöver få sin 

förklaring och sättas i ett sammanhang för att bli begripligt. Heber (2010) menar att det idag 

finns ett större fokus på brottsoffret inom kriminalpolitiken vilket innebär att brottsoffrets 
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rättigheter och reaktioner uppmärksammas mer. Ytterligare Heber (2010) tar upp i rapporten är 

att även synen på olika typer av brottsoffer varierar beroende på vilken person man är och vilken 

grupp man tillhör för att erhålla ett erkännande som offer.   

 

 

4.1 Rutinaktivitetsteorin 
 

Rutinaktivitetsteorin utvecklades av kriminologerna Marcus Felson och Lawrence Cohen 1979 

(Cohen & Felson 1979), där den utvecklats ur teorin om rationella val och har med åren 

utvecklats till dagens rutinaktivitetsteori.  

Felson och Eckerts (2019) rutinaktivitetsteori kommer att användas för att förklara hur och 

varför brottslighet uppstår på en plats, vem som är förövare samt för att beskriva hur 

hemtjänsten genom det dagliga arbetet kan fungera brottsförebyggande. Med 

rutinaktivitetsteorin belyses brottsliga aktiviteter som något starkt förknippat med vardagslivets 

rutiner som skola, arbete eller sömn, och att brott är något normalt förekommande. 

 

Det är även i vardagslivet som förutsättningar för brott skapas. Något teorin inte tar ställning 

till är förövarens motiv och bakgrundsfaktorer till ett brottsligt beteende vilket gör den till en 

strukturell- eller makroteori där fokus inte ligger på att förklara en individs beteende. 

Rutinaktivitetsteorin är en tillfällesorienterad teori som utgår från tillfällen i vardagen som 

erbjuds för en förövare att begå brott samt att det inte kan begås om det inte finns en möjlighet 

kopplat till det.  

 

En målsättning i teorin är att försvåra tillfällen och möjligheter att brott kan begås. Synsättet är 

vanligt förekommande vid brottsprevention där man med i en fysisk miljö genom vissa åtgärder, 

kan öka ansträngningen för förövaren att begå ett brott, som exempelvis kan göras genom en 

övervakningskamera eller sensorbelysning (Kitchen & Schneider 2002). Det ska finnas tre 

förutsättningar som samspelar för att de flesta brottsliga handlingar ska uppstå. Lika enkelt som 

att ett brott sker, kan ett brott förhindras genom att en av de tre förutsättningarna tas bort (Felson 

& Eckert, 2019): De tre viktiga förutsättningarna är: en motiverad förövare, ett lämpligt objekt 

eller offer och avsaknad av kapabla väktare som sammanstrålar på en plats. Felson och Eckert 

(2019) benämner de kapabla väktarna som både formella och informella i sin karaktär vars 

funktion är att fungera avskräckande och förhindra att brott begås eller förebygga det. De kan 

även fungera som ett försvar för det lämpliga offret eller objektet, som kan vara både en fysisk 
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person som befinner sig där i antingen en formell eller informell roll, eller en 

övervakningskamera. Andra väktare av mer formell karaktär kan vara en uniformerad polis, 

men även hemtjänst och fastighetsskötare kan ha en väktarroll. Hemtjänsten kan med sin 

naturliga närvaro genom sina dagliga besök till de äldre fungera som kapabla väktare och 

inneha en avskräckande funktion och därmed kan bli en viktig aktör för de äldre och deras 

vardagsliv.  

 

Vanliga medborgare, släkt och vänner samt hemtjänst kan bli naturals guardians som Felson 

och Eckert (2019) benämner de individer som rör sig naturligt i och runt vardagslivets 

aktiviteter och rutiner, every day life. Det kan räcka med ett vittne i någon form, som vanliga 

människor som passerar i och omkring en plats och ett objekt, precis som hemtjänsten gör 

dagligen för att ha avskräckande effekt.  

 

Vem är den motiverade förövaren och vem är det lämpliga offret? Enligt Felson och Eckert 

(2019) kan vem som helst bli denna förövare och begå brott. Detsamma gäller det offret eller 

objektet som har lockat till sig denna förövare. Vare sig det är en bil som förövaren kan stjäla 

eller ett lättillgängligt offer man kan råna, som kan vara en försvarslös äldre person. Väsentligt 

är att perspektivet beskriver hur de vardagliga rutinerna förändras och gestaltar sig och kan ge 

tillfällen och förutsättningar för att ett brott ska begås.  

 

Själva brottsakten delar Felson och Eckert (2019) in i tre huvudsakliga delar: 

 

The prelude är den händelse som leder direkt till den brottsliga handlingen. En sån händelse 

kan exempelvis uppstå när en förövare ser en äldre dam på andra sidan gatan vid en bankomat 

och ser hur svårt hon har för att gå, kanske har damen svårt att förflytta sig och använder därför 

rollator. Samtidigt ser förövaren hennes öppna väska och tänker att denne lätt kan tjäna en slant 

och lika lätt komma undan.  

The incident är själva brottshandlingen när förövaren springer fram till den äldre damen och 

rycker åt sig hennes väska, ett brott är begånget.  

The aftermath är det som händer och sker efter brottshandlingen. Förövaren flyr undan för att 

undkomma eventuella konsekvenser av att ha begått detta brott. 
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4.2 Det Ideala Offret 
 

Den norske kriminologen och sociologen Nils Christie (2001) har myntat uttrycket och 

begreppet, Det Ideala Offret, som syftar till: ”en person eller kategori som när de drabbas av 

brott lättast får fullständig och legitim status som offer” (s. 47). Det ideala offret behöver alltså 

inte innefatta de personer eller kategorier av människor som oftast ser sig själva som offer eller 

den som löper störst risk att råka ut för brott eller oftast gör det. Istället menar han att offret ska 

inneha fem olika attribut eller egenskaper för att kunna klassificeras som det idealiska offret: 

 

1. Offret är svagt, där sjuka äldre eller mycket unga individer som barn passar särskilt bra inom 

kategorin. 

2. Offret är upptagen eller involverad med en viss aktivitet som anses respektfullt som kan vara 

ta hand om en familjemedlem eller släkting. 

3. Offret befinner sig på en plats som hon inte kan klandras för att vara på, till exempel gåendes 

på en gata under dagtid. 

4. Gärningsmannen är i förhållande till offret fysiskt större samt kan beskrivas med negativa 

termer som exempelvis elak och ond. 

5. Gärningsmannen är okänd för offret och det finns ingen personlig relation dem emellan. 

 

Personer som inte innehar sådana egenskaper och som inte beter sig som ett idealiskt offer 

betraktas som icke-idealiska offer (Heber 2010). Ytterligare attribut Det Idealiska Offret bör 

inneha enligt Christie (2001), är att vara tillräckligt mäktig eller stark för att göra sin röst hörd, 

uppmärksammas och därmed få status som ett offer i en offentlig kontext. Dock krävs det att 

offret varken är för svagt eller för starkt så det blir ett hot mot andra intressen och på så sätt gå 

miste om eller förlora den offentliga sympatin som det idealiska offret erhåller, detta är en 

balansgång. Genom att få legitim status som offer kan det bland annat leda till möjligheter att 

få ta del av stöd och hjälp som kan förknippas med att vara ett äldre brottsoffer och deras behov 

exempelvis. Kort sagt löper ett brottsoffer som inte stämmer överens med bilden av det idealiska 

offret en högre risk att inte få den hjälp och stöd den är i behov av. Utifrån denna studie kan det 

ideala offret förklaras så här: en äldre brukare väntar på att hemtjänsten ska komma på besök 

för att utföra hjälpinsatser. När den äldre öppnar dörren i tron att det är hemtjänsten, men istället 

står det en för den äldre okänd förövare som, jämförelsevis med den äldre, är överlägsen fysiskt 

och psykiskt. Förövaren tar sig in i den äldres bostad och begår ett brott som exempelvis stöld. 
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Christie (2001) menar att de flesta verkliga offren inte är dem som anses vara idealiska offer 

och många av dem har inte heller någon rädsla att bli ett offer som exempelvis unga starka män. 

Däremot har exempelvis de äldre oftare en rädsla för att bli ett potentiellt brottsoffer. Vidare 

understryker Christie det ömsesidiga beroendet mellan en förövare och offer där de förstärker 

varandra genom varandra. Ju mer idealisk förövaren är, desto mer idealiskt är offret. Den här 

typen av offer erhåller samma status inom offentlighetens rum som exempelvis en hjälte. 

Feminina egenskaper som exempelvis svaghet, kan kopplas till det idealiska offret medans 

maskulina egenskaper exempelvis fysisk styrka, inte ses som en del i det ideala offret. Ju mer 

jämställt det blir mellan kvinnor och män, desto mindre blir kvinnans legitimitet som ett 

idealiskt offer. 

 

 

4.3 Det dramaturgiska perspektivet 
 

Det teoretiska perspektivet kommer från sociologen Erving Goffmans (2009) där samspelet 

mellan människor betonas på olika sätt och där människors agerande kan beskrivas och 

förklaras. En grundtanke är att man ser på vardagslivet som ett skådespel där vi alla blir aktörer. 

Det är vad andra människor säger till oss, och hur de uppträder i förhållande till oss, som skapar 

vår egen självuppfattning. Detta gäller för både individen, grupper och organisation.  

 

Man kan se på vardagslivet som ett skådespel och drama där alla ses på som en aktör som 

innehar en roll. Av olika skäl befinner sig aktörer och medaktörer på och omkring en arena, 

som exempelvis en arbetsplats kan vara. För att dramat ska lyckas krävs det någon typ av 

rekvisita för att man ska kunna fullfölja ett framträdande och hävda sin identitet i sociala 

interaktioner. Ett bra exempel är då hemtjänsten som legitimerar sig i de dagliga rutinerna med 

sina arbetskläder. Goffman (2009) menar att vi inte är något utan våra kostymer eller repliker. 

Man kan säga att vi alla agerar på ett visst sätt i vardagen utan att vi tänker på det, ibland för att 

livet bara ska flyta på och ibland för att vinna fördelar (Johansson & Lalander 2018). 

 

En social inrättning är varje plats som omges av bestämda gränser och där en speciell 

återkommande aktivitet äger rum. Likt en skådespelare så rör vi oss i vardagslivet i de främre 

och i de bakre regionerna som Goffman (2009) kallar för frontstage kontra backstage, precis 

som inom teatervärlden. I de främre regionerna, frontstage, sker själva framträdandet genom 

en eller flera aktörers arbetsprestationer som kan vara ett besök hos en brukare. I backstage, de 
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bakre regionerna, finner man en arena som är dold för utomstående. Här kan dagens 

arbetsplanering och förberedandet av rutiner ske. En stor del av det som sker inom en 

organisation, sker i det dolda. Att det alltid finns något dolt och som utgör bakgrunden till en 

individs framträdande i det offentliga, är ett antagande som även bidrar till att skapa ett slags 

mystifiering av det dramaturgiska spelet.  

 

Annat som Goffman (2009) analyserar är hur människor försöker använda olika fasader för att 

dölja mindre passande förehavanden. Hemtjänstens arbete med sin legitimitet passar in här. 

Men det kan också handla om en förövare som vill utnyttja hemtjänstens rekvisita för att lura 

sig in i bostaden. En fasad innefattar all aktivitet som en individ visar upp så länge det finns 

någon som observerar framträdandet. 

När man arbetar i team, är man på olika vis beroende av varandras tillit och på sätt kan teamet 

bli en sammanhållande kraft. Dock om en teammedlem uppvisar ett olämpligt beteende behöver 

detta inte i sig betyda att teammedlemmen blir utesluten, exempelvis avsked från arbetsplatsen. 

Medlemmen kommer oavsett graden av olämpligt beteende förknippas med teamet. Som när 

en personal har begått brott under arbetstid kommer detta att förknippas med hela 

organisationen och inte bara till den enskilda händelsen. 

 

 

5. Metod och material 
 

Studien vill fånga in erfarenheter och reflektioner som personer haft gällande brott mot äldre. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att utgå från människors vardagserfarenheter är på många 

sätt ett signum för samtalsintervjun. Att använda en kvalitativ forskningsmetod ökar studiens 

flexibilitet och ger möjligheten att studera hemtjänsten samt olika aktörer i och omkring 

hemtjänsten ur ett brottsförebyggande perspektiv. Genom att använda semistrukturerade 

samtalsintervjuer för att samla in empirin, ges möjligheter att registrera svar som inte 

förväntades samt möjligheter till att följa upp efter intervju (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & 

Wängnerud 2007).  
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5.1 Urval och rekrytering av respondenter  
 

Urvalet av respondenter gjordes med förhoppning om att finna relevanta personer för intervjuer, 

som utifrån sin yrkesroll var lämpliga för syftet och frågeställningarna. Ett steg dit var att 

sondera terrängen inom hemtjänsten och på en biståndsenhet, i Göteborg om det fanns intresse 

av att delta i studien. Då en av författarna är verksam inom äldreomsorgen i Göteborg föll det 

sig naturligt att tillfråga relevanta aktörer i den direkta omgivningen på arbetsplatsen. Andra 

faktorer var förutsättningar för att de tillfrågade skulle ha möjlighet att ha tid för en intervju. 

Den första sonderingen gav positivt gensvar från två anställda inom hemtjänst och två inom 

biståndsenheten.  

 

Genom att här utgå från en metod där personer i urvalet kan rekommendera nya personer kan 

man få en sådan effekt att nya personer rekommenderas tills forskaren anser att urvalet är 

tillräckligt. Fördelar med detta är att spara tid då det kan ske ganska fort samt att den som 

rekommenderar kan övertyga nästa att delta i studien (Kvale & Brinkmann 2014). Då intresset 

hos hemtjänsten var god fördes rekommendationer vidare och i det uppstod en snöbollseffekt i 

urvalet där frågan fördes vidare till andra relevanta inom hemtjänstgrupperna. 

 

Ett mål i planeringsstadiet var att få intervjuer med hemtjänstpersonal som går hem till äldre 

och deras bostad, en tanke var att få två grupper med fokusintervjuer. Dock framkom det i ett 

tidigt skede att personalen inte har den tiden det skulle kräva att delta och därmed föll några av 

de viktigaste intervjupersonerna bort. Det uppstod även en särskild situation i form av att en 

pandemi (Covid-19) bröt ut i hela världen som även nådde Sverige. En annan tanke som fanns 

i planeringsstadiet, var att få med de äldres röst genom att utforma en enkät som hemtjänsten 

kunde varit behjälpliga med. Eftersom hemtjänstpersonalen inte hade möjlighet att delta samt 

att det pågick en pandemi (Covid-19) som hindrade de ursprungliga planerna, kunde inte detta 

genomföras som önskat. För att göra ett försök att få med de äldres röst, skickades ett mail om 

förfrågan till SPF Seniorerna och PRO om att delta och om huruvida intresset fanns. Ett svar 

inkom från SPF Seniorerna, dock alldeles för sent för att kunna gå vidare och användas i 

studien.  

 

När det gäller bortfall av några få analysenheter utgör det i sig oftast inte något problem då 

forskaren kan ersätta ovilliga eller svåranträffade personer med mer villiga och lättanträffade 

personer (Esaiasson et al. 2007). I det här fallet lades fokus på att söka i ett vidare nätverk inom 
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hemtjänsten. Andra aktörer som arbetar strategiskt eller samverkande med hemtjänst och brott 

mot äldre var också intressanta. Genom ett tips från den ena författarens arbetsplats uppstod en 

kontakt med relevant aktör inom det brottsförebyggande fältet riktat mot äldre och brott. Här 

uppstod åter en snöbollseffekt då denna aktör gav ytterligare tips (Kvale & Brinkmann 2014). 

I det slutliga urvalet ingick olika professioner som arbetar inom hemtjänst, biståndsenheten 

äldreomsorgen samt Polismyndigheten. Sammantaget blev det nio respondenter. 

 

Inom hemtjänst har deltagande enhetschefer och undersköterskor lång yrkeserfarenhet inom 

äldreomsorg varav en enhetschef har ytterligare erfarenheter som enhetschef inom boende och 

funktionshinder i en annan stad än Göteborg. Undersköterskorna var utbildade och 

vidareutbildade inom äldreomsorgen mot olika områden. En undersköterska har en planerande 

och samordnade roll för äldre personer som ska hem till bostaden från exempelvis sjukhus. Vid 

den hemgången fanns undersköterskan där vid behov. Den andre undersköterskan har en mer 

administrativ, samordnade och planerande roll och är den som genomför det första informativa 

hembesöket hos äldre i bostaden.  

 

En av biståndshandläggarna har länge varit verksam inom äldreomsorgen på olika positioner, 

till exempel inom hemtjänsten på fältet, som enhetschef för hemtjänst och biståndshandläggare 

för ordinarie bostad samt i team som biståndshandläggare mot sjukhus främst. En annan 

biståndshandläggare började sitt yrkesliv som handläggare inom äldreomsorgen och har 

därefter alternerat med arbete även inom funktionshinderenheten i en annan kommun för att 

därefter återgå till äldreomsorg och att arbeta som biståndshandläggare för ordinarie bostad. 

Hos polisens tre respondenter fanns två civilanställda, varav en med lång utredningserfarenhet 

där den senaste erfarenheten låg inom fältet med bedrägeribrott mot äldre. Den andre arbetade 

med brottsförebyggande uppgifter på strategisk nivå samt en polis med varierade och relevanta 

yrkeserfarenheter från ordinarie polisuppdrag ute på fältet till mer samordnade roll med 

brottsförebyggande arbetet inom staden. 

       Tabell respondenter: 

 

 

 

 

 

 

RESPONDENTER ANTAL 

Enhetschefer hemtjänsten 2 

Undersköterskor hemtjänsten 2 

Biståndshandläggare äldreomsorgen 2 

Brottsförebyggare polisen 2 

Kommunpolis samordnande roll 1 
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5.2 Genomförande av intervjuer 
 

Intervjuerna har genomförts med en intervjuguide med relevanta teman och frågor kopplade till 

studien. Inför intervjun skickades en skriftlig sammanfattad information om syfte och 

frågeställningar, intervjuguide samt de etiska riktlinjerna till respondenterna (intervjuguide 

finns i bilagor 1, 2, 3, 4, 5). 

 

Vid åtta av nio intervjuer närvarade båda intervjuarna, vilket bidrog till att en bild av vad som 

framkom kunde diskuteras. Ytterligare en aspekt var att intervjuerna genomfördes enskilt på en 

plats och i en miljö som respondenten själv valt för att känna sig så bekväm som möjligt. En 

faktor som beaktades var dels att respondenten inte skulle behöva avväga om tid och möjlighet 

fanns för intervju, dels att respondenten skulle få det lätt och spara tid att ta sig till en 

intervjuplats. När man väljer en plats för intervju och intervjusituation är det viktigt att beakta 

att intervjusituationen inte störs av andra människor och andra ljud. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att förutsättningen för att göra intervjuer är att det sker genom ljudupptagning 

samt att de sker ostört då kunskapen produceras i det sociala samspelet mellan intervjuaren och 

respondenten.  

 

Några av intervjuerna ändrades det inbokade tillfället för på grund av yttre omständigheter. Det 

huvudsakliga antalet intervjuer kunde genomföras på respondenternas arbetstid och deras 

arbetsplats i bokade rum. Två av intervjuerna bokades om då det fanns restriktioner för en av 

respondenterna på grund av smittrisker (Covid-19) i samband med att Sverige drabbats av en 

pandemi. I det fallet ändrades plats och hur intervjun skulle genomföras, där intervjun skedde 

via mobiltelefon istället för ett fysiskt möte på ett café som var planerat. Hänsyn till 

smittspridning togs även för en respondent till som valde att genomföra intervju via 

mobiltelefon. Alla intervjuer förutom dessa genomfördes under dagtid, från morgon till sen 

eftermiddag. Samtliga intervjuer spelades in.  

 

Intervjuguiderna hade en uppvärmningsfråga i inledande skede av intervjusituationen. Ett syfte 

var att skapa kontakt och ge en god stämning i situationen. Några frågor var av mer tematisk 

karaktär där fokus låg på att fånga reflektioner, andra var mer öppet formulerade och det fanns 

även kortare frågor. En grundregel är att frågorna ska vara lätta att förstå (Esaiasson et al. 2007).  

Frågorna i intervjuguiden hade formulerats övergripande med vissa kortare frågor samt på ett 
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sätt att de täckte in områden i frågeställningarna. Alla respondenter informerades om att 

intervjun spelas in samt att tiden för att genomföra den är beräknad till en timme. 

 

 

5.3 Förförståelse och objektivitet 
 

Vid intervjusituationer är det viktigt att intervjuaren är påläst i ämnet och att det finns en strävan 

att se genom respondentens ögon och återspegla korrekt (Kvale & Brinkmann 2014). Därför 

har vi utöver nödvändig vetenskaplig materialinsamling, även studerat artiklar och litteratur 

som berör brott mot äldre på ett mer generellt plan. 

 

I och med att författarna har viss förförståelse på olika sätt, finns en risk att vi i en 

intervjusituation ser saker och läser in utefter föreställningar om ämnet och i hur respondenterna 

kommer att besvara frågorna. Den av de två författarna som har kännedom om 

intervjupersonerna kan ha vissa förväntningar om hur de kan komma att besvara frågor och 

uppleva intervjusituationen jämfört med den som inte har någon kännedom om 

intervjupersonerna. Man kan tala om reflexiv objektivitet i den mening att man reflekterar över 

sitt eget bidrag till den kunskap som produceras. Fördomar är något annat som man inte kan 

klara sig utan (Kvale & Brinkmann 2014), så länge man är medveten om sina uppfattningar och 

redogör för dem. Mycket av hur man relaterar till något i sin omgivning ligger i vad man 

personligen lägger i för slags tankar och värderingar. När man ska tolka något från en annan 

persons perspektiv och erfarenhet får man försöka se det som den andre ser. Angående 

objektivitet så kategoriserar man exempelvis alltid det man ser för att överhuvudtaget skapa en 

förståelse. Hur vi lärts att se på vår omgivning spelar också en roll (Gilje & Grimen 2007). 

 

 

5.4 Analysförfarande 
 

De bandade intervjuerna transkriberades via dator, där fokus låg på innehållet som skrevs ut, 

och inte pauser, skratt eller kroppsspråk (Kvale & Brinkmann 2014). Sedan lästes intervjuerna 

för att få en allmän bild av materialet och för att kunna ta bort överflödigt material som inte var 

till gagn för studiens syfte.  
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Därefter har intervjutexterna noggrant studerats för att kunna se framträdande teman och 

försöka utveckla dessa för att kunna koppla dem till en helhet. På så vis har vi följt den 

hermeneutiska spiralen som innebär att man pendlar mellan helhet och delar (ibid). Till 

analysen hör även en viss språklig editering av de redovisade intervjucitaten. Vid 

analysförfarandet kunde mer specifika teman avläsas där kopplingar framträdde till syftet och 

frågeställningarna. Dessa teman har synliggjorts med begrepp utifrån teoretiska perspektiv samt 

genom applicering av andra tydliga förklarande begrepp. Därefter har de rangordnats i en 

särskild logisk ordning som ska underlätta för läsaren att följa analys och resultat på ett mer 

lättfattligt och begripligt sätt. 

 

 

5.5 Forskningsetiska frågor 
 

När man inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning vill undersöka människor och 

deras uppfattningar så har man som undersökare ansvar att det går tillväga på ett korrekt sätt, 

ett eget etiskt ansvar. Några aspekter är att man säkerställer att den undersökning och 

materialinsamling man avser att genomföra går korrekt till. Det finns speciella riktlinjer och 

regler inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i form av fyra forskningsetiska 

huvudregler: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(vetenskapsrådet 2020). I detta ingår bland annat att respondenten eller deltagaren i studien har 

rätt att avbryta sitt deltagande när den vill samt att material ska raderas efter undersökning är 

klar. Det är av betydelse att respondenterna inför intervjuerna har informerats om att de berörda 

regler och riktlinjer som finns skall följas, vilket också har skett i studien. 

 

 

5.6 Andra etiska överväganden 
 

Forsman (1997) lyfter konsekvenser och forskarens ansvar vid forskning. Det är viktigt att 

forskaren inte missbrukar informationen som erhållits. Materialet som insamlats ska raderas 

efter slutförd studie. Utöver att de etiska reglerna som följts har hänsyn tagits till saker som kan 

göra situationen obekväm för de deltagande respondenterna beroende på eventuella följdfrågor 

de inte kan förbereda sig på. Ämnet och frågor kunde, trots att intervjuguiden var kopplade till 

frågor som berör arbetet i huvudsak, uppfattas som känsligt och kanske personligt om det kunde 

dyka upp följdfrågor som respondenterna inte är förberedda på. Att en av författarna är känd 
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för några av respondenterna inom den kommunala verksamheten kan ha upplevts hotfullt och 

då blivit en begränsning för att få uppriktiga svar (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson 2012). 

 

 

5.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

Inom kvalitativ forskning används begreppen validitet och reliabilitet som innebär att man 

samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt (Esaiasson et al. 2007). Detta 

har redovisats i de tidigare metodavsnitten. Validitet innebär att man har mätt och undersökt 

det som var planerat och ingenting annat. Något som var viktigt var att mätinstrumentet, den 

valda metoden, mätt det den var utsedd för att mäta. Att validera är att kontrollera (Kvale & 

Brinkmann 2014), både den interna trovärdigheten och den externa. 

 

När det kommer till validitet i denna studie, är det den inre validiteten som är relevant eftersom 

validitet är mer kopplat till graden av informationsrika beskrivningar och undersökarens 

förmåga att analysera materialet än till urvalsstorlek (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005).  

 

Reliabiliteten är i detta fall inte något man lätt kan fastställa tydligt. Eftersom man inte gör 

någon direkt mätning utan främst vill tolka och beskriva ett visst fenomen där det inte krävs ett 

mätinstrument (ibid).  

 

Då kvalitativ forskning arbetar med relativt små och syftesbestämda urval är möjlighet att 

generalisera resultaten begränsade eller inte alls möjlig (ibid). För att kunna dra några generella 

slutsatser skulle underlaget behöva vara fler än de tio respondenter som denna studie har. Var 

och en av studiens respondenter är i sig individer med ett eget sätt att besvara frågorna samt har 

unika yrkeserfarenheter och därför är generaliserbarheten inte särskilt hög (Kvale & Brinkmann 

2014). Dock har arbetet haft fokus med att stärka upp resultatet med tidigare forskning och 

teori. 

 

 

6. Analys och resultat 
 

Analysen som följer är utformad på så vis att fokus har lagts på att lyfta fram empirin som är 

kopplad till syftet samt frågeställningarna. Specifika teman har markerats med en underrubrik 
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för att tydliggöra dessa teman där citat från intervjuer används löpande i analysen för att belysa 

ytterligare. Målet är att underlätta läsning och förståelse av analysen. Personerna har 

avidentifierats och benämns enbart genom yrkeskategori och siffror. 

 

 

6.1 Legitimitet, aktörer och samverkan 
 

Under intervjuerna har det på olika sätt tydliggjorts att legitimation i tjänsten och i arbetet med 

de äldre är viktigt. Respondenterna förmedlar en likartad bild om att de haft det lätt att få kontakt 

med en äldre som de planerar att besöka samt att de, oavsett yrkesroll, även släpps in hos de 

äldre. Förutom den obligatoriska tjänstelegitimationen kunde legitimering ske genom 

telefonsamtal som var vanligt förekommande både hos hemtjänst och biståndshandläggare i 

deras dagliga arbete. Om den äldre uppfattade personen som legitim kunde se olika ut beroende 

på situationen. Polisen har varierade uppfattningar och resonemang om hur en 

tjänstelegitimation kunde förfalskas och hamna i fel händer, som hos en förövare. Då 

intervjuerna genomfördes blev det tydligt att hemtjänsten genomgick olika slags förändringar 

både på anställnings- och organisationsnivå som påverkade det dagliga arbetet. Inom 

hemtjänsten ingår en rad olika aktörer för att konkretisera ett biståndsbeslut till hjälpinsatser. 

Var och en är beroende av den andre för att lyckas med detta arbete som sker i team (Goffman 

2009).  

 

Vad brukare sedan ser och möter från hemtjänsten är endast en liten del i det som sker bakom 

kulisserna. Ute hos brukare som är offentlig miljö, syns inte allt det arbete som skett i det dolda 

och i de förberedelser som gjorts för att det dagliga arbetet ska kunna genomföras. Människor 

antas använda sig av olika fasader för att framhäva eller dölja något när de agerar (ibid). En rad 

rutiner, både teknik och planering, måste klaffa för hemtjänstens arbetsdag: 

 

Hemtjänst 1: Precis för då är personen legitim, hen finns i mobila systemet och är 

registrerad liksom förstår ni?   

 

Hemtjänst 3: Jag tänker mest att nu har vi arbetskläder, där står det Göteborgs stad xxxx. 

Vi har legitimationer som vi visar, vi har lovat våra äldre att vi ringer innan vi kommer om 

det är det de vill. Och sen har vi ju telefoner där vi loggar in och loggar ut så vet de att det 

är en tjänsteman som kommer in och ut. Det är ingen person som kommer och säger att; 

”Jag är från hemtjänsten!” som vissa har blivit lurade tyvärr. 
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Det framkommer alltså att hemtjänsten i Göteborgs stad nyligen har genomgått en omfattande 

omorganisation som påverkar det dagliga arbetet och personalen på olika sätt. Arbetssättet 

kallas för Attraktiv hemtjänst och kommer att implementeras mellan år 2014 till år 2022. Några 

grundläggande förbättringar är att hemtjänsten ska bli mer attraktiv att arbeta inom, att brukarna 

i Göteborg ska kunna förfoga över sin beviljade hemtjänsttid samt att mobilt arbetssätt har 

införts. Genom att arbeta utifrån ett mobilt arbetssätt, framkom att en del av de specifika 

rutinerna ansågs vara brottsförebyggande både inom organisationen och gentemot brukarna. 

Men både biståndshandläggare och hemtjänst arbetar under en politiskt styrd organisation, 

vilket begränsar den enskilde aktörens handlingsutrymme. Kort sagt så betyder det att en 

biståndshandläggares beslut styrs beroende på vilken politisk styrning staden har. Detsamma 

gäller för hemtjänst och deras verksamhet. Ju större politisk ledning, desto mindre frihetsgrad 

för de berörda aktörerna (Danermark 2010): 

 

Hemtjänst 4: Man har valt att ha ett planeringssystem som egentligen inte passar för 

hemtjänsten, det har varit mycket problem och är fortsatt mycket problem. Personalen blir 

stressade. Nånstans har man ju tagit ett beslut att vi skall använda oss av det här med att 

checka in och checka ut. 

 

Med in- och utcheckning hos brukaren menar hemtjänsten att deras besök registreras. På så vis 

kan arbetsledningen se vem som har varit hos den äldre och när, det vill säga man kan följa de 

digitala spåren från planerad arbetsdag till avslutat besök. I deras dagliga rutiner rör sig 

hemtjänsten över stora geografiska ytor och ser och hör därmed mycket. Genom dessa dagliga 

rutiner kan de bli viktiga vittnen och fungera som en typ av väktare, omedvetet eller medvetet, 

eller fungera avskräckande för en potentiell förövare (Felson & Eckert 2019). Dock är det 

främst andra ledningsfrågor som lyfts fram: 

 

Hemtjänst 1: Med mobilt arbetssätt är det ju naturligtvis ett slags kvitto på att mina 

medarbetare har varit där under en viss tid som brukare är beviljade av bistånd. Så vi kan 

lätt gå tillbaka i tiden och kolla om insatsen verkligen har blivit utförd och av vem.  

 

Något som hemtjänsten själva påtalade är att de använder sig av andra aktörer som utför 

servicetjänster som tvätt och inköp exempelvis. Dock framkom det samtidigt att hemtjänsten 

inte har kännedom om hur den servicepersonal som besöker äldre utifrån uppdrag av 

hemtjänsten legitimerar sig eller om de gör det alls vid besök till brukare. När exempelvis 

Hemköpspersonal levererar förväntas ett visst uppträdande med en viss rekvisita som kassar 
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med Hemköps logotyp kan vara. Den äldre kan då lättare avläsa en personens intentioner och 

legitimitet när de möts (Goffman 2009). Denna situation kan tyvärr även nyttjas av icke-

legitima personer som har annat i baktankarna. Hur ska den äldre kunna veta att den som 

kommer till dem är den som den utger sig för att vara? 

 

Hemtjänst 1: Fönsterputsföretag som går två gånger om året. Hemköp som levererar 

matvaror till dem utifrån deras beställning. Samhall som ansvarar för tvätten. Sodexo, 

levererar matportioner till brukare.  

 

De flesta respondenter var överens om att det rör sig ett antal olika aktörer i den äldres bostad, 

förutom hemtjänsten, som kan bidra till att den äldre kunde möta många nya ansikten. Alltför 

många nya okända ansikten i bostaden kan göra det svårt för brukare att skilja på legitima eller 

icke-legitima personer. När en äldre person har många besök av varierande professioner varav 

kommunen och servicepersonal kan vara några av dem, ökar risken att utsättas för brott. Utöver 

detta menar Sharpe (2004), att äldre med nedsatt rörelseförmåga samt svårigheter att klara sina 

vardagsrutiner, och därför har ett hjälpbehov löper större risk att släppa in oinbjudna besökare. 

Ytterligare slutsatser var att förövaren ofta utger sig att vara vårdpersonal eller hemtjänst, vilket 

även biståndshandläggare vittnade om i intervjuerna. Det innebär att den kontinuitet som 

hemtjänsten själva önskar inte kan uppnås fullt ut på grund av yttre omständigheter som de 

själva inte styr över. En grundläggande omständighet i organisationen är den höga 

personalomsättningen, vilket alla i intervjuerna instämde i: 

 

Hemtjänst 1: Självklart blir det ett antal ökade medarbetare på hembesök när det inte är så 

fullbemannat i verksamheten. Målet ÄR ju, att sträva efter så få besökare som möjligt.  

 

Biståndshandläggare 2: ”Jag har hört att det kommer så många olika,” eller någon anhörig 

kan säga: ”Min svärmor hade hemtjänst och det kom ju bara olika och det var sånt himla 

spring, orkade inte med det.” Så att det är nog den vanligaste frågan: ”Hur många kommer 

det?” Det är ju den bilden många har av hemtjänst. 

 

När man ser till England och Skottland (Thornton et al. 2003, Home Office Research 2003), 

där den huvudsakliga forskningen har gjorts av intrång i bostaden, har tillvägagångssätt av 

brottet undersökts och några fynd var att det skilde sig ganska mycket i modus från de så kallade 

resande och vanliga bedragarna när de söker upp äldre i sin bostad och lurar sig in. Polisen 

pekade på hur påhittiga förövare kunde vara för att ta sig in hos en särskild målgrupp som de 
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inriktat sig mot. Genom att använda sig av det tilltänkta offrets modersmål kunde de tillskansa 

sig legitimitet för att komma in:  

 

Biståndshandläggare 2: Fan vad de är godtrogna, eller liksom man ringer och säger: ”Hej, 

jag är biståndshandläggare.” Det har de ingen aning om att jag är. Och så bara typ de 

öppnar: ”Hej, vill du ha kaffe?” 

 

Det framgick att den kontakt som polisen haft med hemtjänsten var på ett mer sporadiskt plan 

då hemtjänsten ringde polisen av andra skäl än att en äldre person utsatts för brott. I detta 

uttryckte polisen svårigheter med att få med sig hemtjänsten som en mer aktiv aktör. Brå:s 

kartläggning av brott mot äldre (Hradilova-Selin & Sellgren Karlsson 2018). påvisar hur 

omständigheterna och karaktären i den här typen av brott påverkar de äldre och hur 

konsekvenserna ser ut. Brott mot äldre är ett problemområde som behöver engagera många 

olika aktörer för att förebygga de äldres utsatthet samt öka deras trygghet i vardagslivet. Något 

som Brå ytterligare tar upp som viktig faktor i detta är det nyligen antagna nationella 

brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott (2017) där många aktörer måste 

samverka för att samverkan ska bli så bra som möjligt. En aspekt är då att öka medvetenheten 

om politiska reformers påverkan på brottsligheten och de påtalar att en del brott kan förbyggas 

genom åtgärder inom den kommunala äldreomsorgen (ibid). Samverkan var något som polisen 

prioriterar i sitt brottsförebyggande arbete och de har även haft dialog med kommunen där 

hemtjänst ansågs vara en väldigt viktig aktör, men svår att nå och därför saknas i dagsläget:  

 

Polis 2: Men det är väldigt svårt för det första man får höra i samverkansarbete det är att: 

”Ja men vi är inga poliser!” Istället för att se möjligheter ser man svårigheten i samverkan. 

Och då handlar det om att skapa lägesbilder, ex så tänker jag att de är ju ute mycket och 

rullar och besöker adresser de ser ju JÄTTEMYCKET. Det är inte det att de ska vara poliser, 

men det är OTROLIGT bred informationskälla. 

 

Biståndshandläggare 1: Många behövs, många aktörer behövs i detta för 

att det ska kunna bli bra! 

 

En annan tydlig bild hos respondenterna visade på att det pågår en typ av informationsutbyte 

mellan aktörerna inom kommunen. Det är just denna information som polisen gärna vill ha och 

behöver enligt dem själva. Samt menar polisen att det skulle underlätta i deras 

brottsförebyggande arbete. Felson och Eckert (2019) menar att brottsförloppet kan förklaras 
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genom olika steg varav ett benämns som ”The prelude,” som är händelsen som leder fram till 

ett brott. I detta läge är det mest gynnsamt att sätta in brottsförebyggande åtgärder. Ett annat 

framträdande mönster i samtalen med polisen, var den frustration som uppstod på grund av att 

den information som polisen ville ha, kom alldeles för sent. Nämligen efter begånget brott, som 

Felson och Eckert (2019) förklarar är det skede där förövaren hunnit fly och en brottsutredning 

påbörjats: 

 

Polis 2: Ja så är det, det är mycket samverkan och i den så uppstår det mycket så här: ”Vad 

ska vi göra?” För många tror att samverkan handlar om att man ska ha en polis i fickan som 

man kan kasta fram liksom. Det blir väldigt lätt så. Men då får man ju vända på det; ”Vad 

kan vi göra tillsammans?” Vad kan vi göra för brottsförebyggande åtgärder?” 

 

Det framträder att polisen ser hemtjänsten som en viktig aktör och de arbetar på att få med sig 

hemtjänsten i Trygg-i-arbetet som finns över staden. Det Trygg-i-arbetet som polisen återkom 

till under samtalet, är en typ av etablerad samverkan mellan Göteborgs stad, Social 

resursförvaltning och Polisen där målet är att öka tryggheten och minska brottsligheten. En del 

i Trygg-i-arbetet rör medborgarlöften som kort innebär att polisen ska stärka förtroendet för 

polisen, förebygga brott samt öka medborgarnas delaktighet bland annat (Göteborgs stad 2020). 

Samverkan som begrepp framträdde inte på samma sätt hos hemtjänsten som hos polisen. Fokus 

hos hemtjänsten låg på den pågående omorganisationen och personalrekryteringen som var 

ständigt närvarande. Även polisen tyckte sig se att hemtjänsten jagade tid i det dagliga arbetet: 

 

Polis 2: Jag förstår inte hur det har blivit så hårt samhälle där allt annat är bara snitslad 

bana man ska springa som en orientering – in dit byt blöja, fixa ta fram matlådan, värm den: 

”Hejdå!” 

 

”Samverkan” kan väcka både förväntningar och fasa hos de inblandade. Enligt Danermark 

(2010) är det få ord som väcker sådana känslor av förhoppning men även olust ibland. När 

statsmakterna och offentliga aktörer har ålagts att samverka för att aktuella verksamheter ska 

bli effektivare och mer lönsamma, så behöver det inte utvecklas gynnsamt. En orsak till detta 

är att förutsättningar för en lyckad samverkan sällan diskuteras innan man startar 

samverkansprocessen. Andra viktiga aspekter är att samverkan tar tid, och den som slutligen 

ska ro i land för att samverkan blir av är den enskilda medarbetaren. Begreppet tid, väckte 

många olika känslor och reflektioner hos alla respondenter och ofta fördes samtalet in på just 
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brist av tid. Särskilt från hemtjänstens sida där de uttryckte sig att de ”jagar tid” i sitt dagliga 

arbete, både för deras egen del och för brukaren: 

 

Hemtjänst 1: Spelar ingen roll om Agda bor på andra våning, du ska ta på dig kläderna, du 

ska ta av dig skorna och du ska hämta och du ska signera, checka in. Det finns ingen tid. För 

det är ju samma trappuppgång, förstår ni? Så det är personalens, alltså. Jag är SÅ tacksam 

att personalen finns…att personalen ska springa för att hinna med till nästa, är det så att 

alla brukare bor i samma trappuppgång? Det finns ingen gångtid alls. Det här är ”google-

map-gång.” Och åter igen, det finns så jättemånga fördelar med mobilt arbetssätt, MEN 

personalen ska INTE behöva jaga tider. 

 

Marta Szebehely (1995) ger en talande beskrivning från hemtjänstens verklighet redan år 1995. 

I avhandlingen diskuteras inneboende problem och förutsättningar för att hemtjänstens 

vardagliga möten kan vara tillfredsställande för både den som ger och den som tar emot omsorg. 

Några reflektioner från de äldre är att de önskade veta vem som kommer och när. Andra var att 

det kom nya okända från hemtjänsten på besök vilket gav sämre kontinuitet och tid och stress 

var utmärkande även då. Tid tycks vara ett ständigt återkommande nyckelbegrepp för 

hemtjänsten i det dagliga arbetet. Att hemtjänsten utöver de dagliga rutinerna även ska 

samverka inom staden, gärna med polisen, kan då uppfattas som ouppnåeligt och ytterligare en 

börda på axlarna för en enskild medarbetare. År 1995 var det inte andra aktörer som var 

involverade när hemtjänsten utförde insatser hos den äldre som det numera är. Idag måste både 

hemtjänst och äldre förhålla sig till den utveckling som har skett med olika omorganisationer. 

Legitimitet har till följd av detta blivit ännu mer viktigt och relevant för alla inblandade.  

 

Hemtjänst 2: Allt vi gör är ju för att värna om brukaren egentligen för att dem är ju orsaken 

att vi går på jobbet varje dag. 

 

 

6.2 Två typer av förövare – hot utifrån och hot inifrån 
 

Som tidigare nämnts så rör sig olika typer av aktörer, som inte är hemtjänst, i den äldre bostad 

samt i och omkring den äldre. En stark rekommendation från myndigheterna i Wales, var att de 

äldre inte skall öppna dörren för okända, vilket går hand i hand med övrigas råd och 

rekommendationer (WHoTS 2020). Knepen är många för en listig förövare. Som Brå 

(Hradilova-Selin & Sellgren Karlsson 2018) har uppgett så kan förövarna utge sig för att vara 
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hemtjänst, hantverkare eller bara ringa på dörren och be om ett glas vatten. Medan den ena av 

två förövare, stannar vid dörren smiter den andre in och stjäl värdesaker utan att den äldre hinner 

upptäcka det. Andra rekommendationer är att äldre ska lägga på telefonluren eller inte svara om 

det är okänt nummer som ringer: 

 

Polis 3: …. men ni förstår, en del är så ensamma så dom känner det som upplivande bara att 

nån ringer på telefonen va och där börjar det en felaktig kontakt. 

 

Åldringsbrott är ett ord som väcker både känslor och frågor hos de flesta numera. Begreppet 

florerar ofta i dagens medier och på tv:s nyheter om äldre som utsatts, desto grövre brott desto 

större utrymme i medier (Efterlyst 2020). En tanke som ofta väcks är, vem är det som kan begå 

detta brott? För att begå brottet krävs förslagenhet och manipulation för att förövaren ska nå sitt 

mål, nämligen att lura sig in i den äldres bostad. Den här typen av förövare kan lura vem som 

helst då den har en skicklighet och kunskap om hur den ska utnyttja den äldres svagheter och 

sårbarhet. Inom polisen reflekterade var och en av dem på sitt sätt beroende på sin yrkesroll. 

De hade erfarit att förövarna var påstridiga, att förövaren kunde ha en varierad bakgrund samt 

att förövare agerat både ensam och i par. Annat som reflekterades över var deras moral, där en 

av poliserna ansåg att alla brott mot äldre är förkastliga och omoraliska. Sådana brott riktas 

alltid mot idealiska offer (Christie 2001): 

 

Polis 3: Reflektionen överlag är ju att bedragarna inte skyr några medel överhuvudtaget, de 

har gått över den här gränsen för länge sen och det fula är att de utnyttjar människor som 

inte kan, som kanske inte vet, deras osäkerhet och deras ålder, de är inte tekniskt kunniga 

heller. Reflektionen är att de är helt vidrigt helt enkelt och det är svårt att skydda sig mot det. 

 

Polisen kunde i deras möten och förhör med brottsoffren reflektera över vad som styr förövarna 

att begå brottet. När och om ett brott begås hänger ibland samman med en individs moral. Andra 

faktorer som samspelar med moralen, kan vara om en individ hamnar i en situation där den 

utsätts för frestelser, som i hemmet hos en äldre där det kan ligga smycken eller kontanter öppet. 

Där är självkontrollen avgörande om brottet blir begånget. Kort sagt finns det både en kort och 

en längre väg fram till brottstillfället, och i båda fallen saknas en fungerande avskräckning 

(Felson & Eckert 2019).   

 

En arbetsmetod som både hemtjänst och biståndshandläggare använde sig av var att de ringer 

till brukare för att stämma av innan ett besök sker. En viktig anledning till att de gör detta är att 
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det minskar oro och ökar tryggheten för den de ska besöka. Som Brå:s studie (Hradilova-Selin 

& Sellgren Karlsson) påvisar tar förövaren i vissa fall kontakt genom telefonen eller genom att 

de förfalskar informationsblad som sägs komma från hyresvärden, som polisen själva kallade 

dem, ”hittepålappar.” Syftet med de här tillvägagångssättet är att grunda för ett fysiskt besök. 

 

Biståndshandläggare 1: …så de vet att jag ska komma, så brukar jag ringa innan och säga 

att nu är jag på väg jag kommer inom en halvtimme och så. 

 

Förövaren kan använda sig av attribut såsom arbetskläder som kan påvisa att den kommer i 

tjänsten som kanske hantverkare eller hemtjänst. Att förklä sig, dölja sina avsikter och spela en 

roll är något Goffman (2009) förklarar sker i ett socialt samspel. Det kan ske med andra eller 

enskilt. I verkligheten kan det bli svårt för de inblandade att skilja ut vem som är aktören i en 

viss situation. För en äldre kan det vara svårt att begära att de ska hålla reda på vem som är 

legitim och inte och kunna granska legitimation. Detta är ett stort dilemma för hemtjänsten. 

 

Brå (Hradilova-Selin & Sellgren Karlsson 2018) menar att äldre mycket väl kan misstänka att 

det är en förövare med en dold agenda som står vid dörren, men de klarar inte av att göra 

motstånd och det är en annan svårighet för äldre med nedsatt fysik eller nedsatt minne. Det 

fanns strategier i hur man bemöter och hur man legitimerar sig till någon som har 

funktionsnedsättning och oro: 

 

Biståndshandläggare 1: Ja det kan vara nånting som kognitiv svikt av något slag som gör 

att hon är orolig och blir rädd. Så det är lite olika vilket ID-kort jag visar, men jag tror det 

har varit ganska noga med ATT man visar, vilket de verkar nöjda med det. Ja för ens egen 

skull också att man är den man är.” 

 

Det visade sig att polisen hade gjort flera brottsförebyggande åtgärder varav ett av dem var att 

gå ut i medier med syfte att förvarna och informera. Ett annat var att de delade ut broschyrer 

direkt till de äldre på lämpliga platser samt även till kommunens äldreomsorg. Deras slutsats 

var dock att det var nästan ett omöjligt uppdrag från deras sida att nå ut till de äldre. Särskilt till 

de mest sårbara äldre som polisen själva upplevde behövde informationen bäst. Detta stöds av 

forskning (Thornton et al. 2003) som visade att trots att äldre hade förvarnats och fått vetskapen 

om pågående brott, mindes endast en tredjedel av dem informationen och blev utsatta för brott 

ändå. En orsak som polisen trodde kunde ligga i denna svårighet att nå ut, var att de äldre dels 

inte hade den tekniska kunskapen att finna information på internet, dels att de äldre inte trodde 
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att de skulle drabbas själva av brott. Även Sharpe (2004) påtalar den här aspekten att äldre har 

en medvetenhet om hur de kan känna igen en potentiell förövare men ändå misslyckas med 

detta. 

 

Flera respondenter hos hemtjänst och biståndshandläggare uppgav att de haft brukare som 

utsatts för de förställda förövarna med varierat tillvägagångssätt. I vissa fall var de poliser, i 

andra fall hemtjänst: 

 

Biståndshandläggare 1:..han sa att de var väldigt trevliga och satt ner först vid bordet och 

pratade. Det var så konstigt för dörren stod öppen så han tänkte; ”Gick de? Lät han dörren 

stå öppen?” Han tänkte inte på det först, förrän han började misstänka och känna i sin 

rockficka och då var plånboken borta. Så de var ju ute efter pengarna och de var inte 

hemtjänsten. 

 

Biståndshandläggare 2: Nån släppte ju in två män som sa att de var poliser, som jobbade 

med det här brottsförebyggande mot åldringsrånen ja du vet. Hon sa ju det, hon kände sig 

så jävla dum. Hur dum får man vara? Sa hon. Men dem hade inte legitimerat sig, men så att 

det har varit såna som man läser om ja. 

 

Hur förövaren för dialogen med den äldre och mellan sig, spelar också en viktig roll då de har 

anpassat sitt kriminella beteende och tillvägagångssätt för att förtjäna brottsoffrets förtroende 

och tillit (Sharpe 2004). 

There are many predators in society who look at grey hair and see gold. (s. 7) 

Förövare kan även komma inifrån organisationen. Hemtjänsten vittnade i intervjuerna om den 

utsatthet som även personalen drabbas av då någon inom hemtjänsten dömts för brott hos äldre. 

Brottet har skett under arbetstid och i arbetet där det ingår att gå hem till en äldres bostad, det 

är även vad som förväntas av dig just då. Goffman (2009) menar att en individ kan visa upp en 

bild av sig eller ett beteende mot vissa aktörer och en annan gentemot andra. Hemtjänsten 

arbetar enskilt eller i par och det är i vad som man visar upp för andra som man bedöms. Vid 

brottet hade förövaren agerat på egen hand, men det medför att andra kan misstänkas. En 

svårighet i dramat är att urskilja den ärliga från den oärliga. Hemtjänsten rekommenderade att 

ta del av Kommunalarbetarens (Josefsson & Söderlund 2020) artikel, ”En tjuv ibland oss.” Dels 

beskrivs de följder som uppstår när personal dömts eller misstänkts för brott hos en brukare. 

Dels hur övrig personal blir påverkade på olika sätt. Polis och hemtjänst menar att bli falskt 
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anklagad är alltid en risk för hemtjänsten, men ibland bekräftas tyvärr misstanken. Om 

förövaren är tillräckligt motiverad och företagsam utnyttjas hemtjänstens personalbrist för att 

få anställning och därmed kunna begå brott. Andra motiv till brott uppstår när tillfället ges, som 

kan vara kontanter eller smycken som ligger framme hos en äldre: 

 

Biståndshandläggare 2: Det var sån himla personalbrist och jag säger inte att det är dit 

folk söker sig, men det är ju lite så att tillfället gör tjuven i hemtjänsten! Det kan vara svårt 

och stå emot den impulsen kan jag tänka mig. Det är så lätt, det är så himla lätt. 

 

I artikeln uppger polisen att det visade sig att några av de dömda personerna begått liknande 

brott tidigare samt att det finns ett stort behov av att hemtjänsten ständigt behöver personal. 

Något som gemensamt belystes under intervjuerna var de regler som hemtjänsten måste förhålla 

sig till vid rekrytering. Där ingick inte kravet på utdrag ur belastningsregister. Vilket uppfattades 

som orimligt av alla, eftersom de äldre är en utsatt grupp. Som Brå (Hradilova-Selin & Sellgren 

Karlsson 2018) uppger är äldre i behov av vård och omsorg, varför paralleller kan dras till 

barnomsorgen. Förslag är då att överväga krav på utdrag ur straffregistret för nyanställda inom 

äldrevård och omsorg. Barn och sjuka äldre är två av de mest sårbara och utsatta grupperna när 

det gäller brott och Christie (2001) menar att de därför blir ideala offer. Polisen reflekterade 

över utdrag ur belastningsregistret och undrade varför det är olika regler för barnomsorg och 

äldreomsorg: 

 

Polis 1: Ja, jag tycker också det för där är ju att släppa in vargen i hönshuset va ungefär. 

För det bortser man ibland ifrån men alltså man kan ju ha vargen inne i sin organisation, 

utan det är ju lätt när det handlar om det här med bedrägerier att man släpper in nån där de 

inte hör hemma. 

 

Många brott som äldre utsätts för bygger på hur och när förövaren har möjlighet att sig in i 

bostaden. De flesta inbrotten i bostäder sker dagtid och det gäller även intrång i bostaden hos 

äldre (Hradilova-Selin & Sellgren Karlsson 2018). Som även polisen påvisat (2015) sker dessa 

brott på dagtid, då det är mycket folk ute i rörelse och det gör även att en potentiell förövare 

lättare smälter in. Äldre vistas oftare i sin bostad under dagtid och färre grannar är hemma. 

Avsaknaden av grannar som naturliga väktare, möjliggör och ger förutsättningar för en förövare 

att ta tillfället i akt att begå brott enligt Felson och Eckert (2019). Hemtjänstens besök sker 

under hela dygnet och borde på så vis kunna fungera som en typ av väktare. Det kan räcka med 

att förövaren bara anar en närvaro för att förövaren ska känna sig övervakad eller sedd. 
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Polis 3:  Det är ju inte så att de är där kvällstid när någon lampa är sönder eller att de är i 

slutet av någon gata där ingen annan ser eller att växter och buskage är höga och sånt. Det 

är ju mitt på dagen när det är mycket folk i rörelse. Det är oftast de fallen vi får in…. 

 

Att det var så lätt att få tillträde till den äldres bostad reflekterades och togs upp av alla 

respondenter. Samt hur de upplevde den här typen av risker och hur man kan förebygga, både 

för hemtjänstpersonal och för de äldre som de besöker.  

 

 

6.3 Tillit, misstro och sårbarhet 
 

Överlag i intervjuerna kommenterades hur pass starkt de äldre litade till okända personer samt 

de hinder och svårigheter som finns med att få ut brottsförebyggande information till de mest 

sårbara och utsatta äldre och på så sätt skydda dem. 

 

För att en äldre person ska få tillgång till hjälp i hemmet från hemtjänsten, så är denne tvungen 

att lämna ut vissa uppgifter som kräver viss tillit och förtroende. Förövarna spelar på äldres 

goda vilja att hjälpa till och de säger sällan ifrån trots att de misstänkt att något inte stämde med 

tid och person, som även polisen erfarit i sina möten med brottsoffer och bedragare. Thornton 

et al. (2003) kom fram till att nästan hälften av de äldre brottsoffren släppte in förövaren trots 

att den äldre misstänkt något.  

 

Hemtjänst 3: Förklara för dem, att när det ringer nån okänd person – hur de ska tänka på 

saker och ting. Att inte öppna dörren för vissa om de inte vet, om dem är osäkra, och om du 

är osäker att personen tillhör oss. 

 

Biståndshandläggare 2: …men man kan ändå snacka sig in hos alla, det är helt enormt. 

 

Brogden och Nijhar (2011) uppger att det skett en typ av socialisering i västvärlden hos den 

äldre befolkningen där de uppfattar sig själva som särskilt sårbara. Reflektioner som tydligt 

framkom i intervjuerna, var hur de upplevde de äldres sårbarhet och utsatthet på olika sätt samt 

hur lätt förövare fick tillgång till de äldres bostad samt hur detta kunde utnyttjas fel av fel 

person. Det innebär att de löper en större risk för att utsättas för brott. Denna sårbarhet innefattar 

enligt Brå (Hradilova-Selin & Sellgren Karlsson 2018) stort vårdbehov, social isolering, fysisk 
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nedsättning eller nedsatt minne. Riskerna ökar därför att förövare med avsikt utnyttjar denna 

sårbarhet och anpassar tillvägagångssättet vid brott. Både hemtjänst och biståndshandläggare 

tog de äldres hälsotillstånd i beaktande när de skulle ta kontakt med brukare, både första gången 

de har en kontakt men även löpande. En första kontakt kan ske på sjukhus: 

 

Biståndshandläggare 2: Jag har inget sånt här färdigt informations-kit utan det får bli 

laga efter läge. En del är ju så susiga, då sitter vi och bestämmer vad de behöver liksom och 

då kommer det inga frågor utan det får komma hemma sen.  

 

Generationer födda på 1930- 1940- och 1950–talet har i huvudsak växt upp med andra 

värderingar och en annan syn på samhället och kan då därför ha högre tillit till människor i sin 

omgivning och särskilt till myndigheter och omvårdnadspersonal som hemtjänst. Andra 

värderingar som de uppfostrades med var att någons ord eller en handskakning var allt som 

behövdes för att löftet ska hållas. De äldres förtroende och tillit bidrar till förövarnas 

framgångar där ett av knepen ofta är att knyta an till personen och få förtroende på olika sätt 

(Sharpe 2004):   

 

Polis 1: Ja precis det är det som var handikappet hos dom gamla, dom tror ju fortfarande på 

det som sägs till dom och tyvärr gäller ju inte det riktigt längre. 

 

Biståndshandläggare 2: Det har nog aldrig varit att nån har, jag tror aldrig jag har liksom 

mött nån misstänksamhet eller misstro utan alla har varit glada. 

 

Christie (2001) för resonemang om det ideala offret där en äldre sjuklig kvinna är ett 

typexempel. Att 87-åriga Astrid med nedsatt hälsa har utsatts för intrång i bostaden av en okänd 

förövare för sina guldsmyckens skull, förärar henne brottsofferstatus. För brukaren kan dock en 

paradoxal situation uppstå när de måste släppa in en okänd person i sin bostad för att få tillgång 

till hjälpinsatser. Biståndshandläggarna hade mött brukare som visade förtroende direkt i 

telefonen men de och hemtjänsten har även mött brukare som var misstänksamma och som de 

fått arbeta sig in hos för att kunna hjälpa. Ibland kunde situationen sluta med att de inte lyckades 

alls att komma in hos brukare trots att den professionelle även hade kontakt med den äldres 

anhöriga: 

 

Biståndshandläggare 1: Jag hade en dam som jag skulle besöka, men som totalvägrade att 

ta in någon. Hon är livrädd för att ta in vem som helst. Hon har inte hemtjänst, nä hon vill 
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inte ha det för att hon är rädd för att det ska hända något. Jag har försökt och fråga: ”Kan 

jag ringa din son?” ”Nä nä, du får inte lov att och ringa min son!” så det gick liksom inte 

den vägen heller. 

 

Hög risk att utsättas för den här typen av brott har äldre ensamstående kvinnor, ju högre ålder 

desto sannolikare att brottsoffret är en kvinna menar polisen (2015). Den sårbarhet som äldre 

kan ha i form av nedsatt hälsa, utnyttjas av förövare som inriktar sig mot äldre och den här 

typen av brott. Något som nämns av biståndshandläggare är de äldres hälsobesvär som de måste 

ta hänsyn till då de kommer i kontakt med den äldre och bygger en tillit med den äldre sökande. 

Som Sharpe (2004) uppger så är inte förövarna lätta att känna igen vid den första anblicken. 

Förövarna är så vältaliga att de varken ser ut eller beter sig som en kriminell för en äldre som 

inte har någon anledning att misstro den de möter. Förövare utnyttjar även anhöriga och deras 

betydelse för äldre för att kunna begå brott. Flera exempel från verkligheten togs upp av polisen 

där förövare utnyttjat på det här sättet: 

 

Polis 3: …ditt barn ligger på sjukhuset döende, och du måste identifiera dig med kortet. ”Vi 

kommer och hjälper dig!” Då har man stressat upp den äldre som mest troligt kommer att 

öppna dörren. Det spelar ingen roll hur mycket information man har för den dagen då det 

faktiskt ringer någon och ditt barn ligger på dödsbädden eller dina pengar håller på att 

försvinna, då släpper man allt. 

 

Biståndshandläggare 1: Alltså den generationen, han var ju 90 år, den generationen de 

misstror inte nån egentligen. 

 

När en äldre med hjälpbehov mister sin tillit till andra, kanske för alltid, blir det konsekvenser 

på mer än ett plan. För hemtjänsten krävs det att på nytt förtjäna och bygga upp förtroende med 

brukare som utsatts för brott.  

 

 

6.4 Skuld, skam och stöd 
 

En av respondenterna uttryckte det som ”fruktansvärt” hur brottsoffren mådde efteråt. Det 

kunde vara olika blandade känslor som ibland blev kvar för alltid. Återkommande var känslor 

av skam och skuld som det äldre brottsoffret kunde känna. Dels för att de upplevde sig som 

dumma nog att ha blivit lurade och kände skam, dels för att de äldre kände sådan skuld att de 

inte vågade berätta för någon, inte ens anhöriga, om vad som hänt av rädsla för att de inte skulle 
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anses vara kompetenta nog att bo kvar hemma. Brå (Hradilova-Selin & Sellgren Karlsson 2018) 

bekräftar att den äldres barn och släktingar kunde förstärka skulden och skammen hos dem. 

Kanske har förövaren stulit egendom som var tänkt att gå i arv. Att äldre trots hjälpbehov sade 

upp hemtjänstinsatser efter begånget brott hade biståndshandläggare erfarit på olika sätt. Att 

den äldre drog sig för att göra polisanmälan efter beskrev polisen så här: 

 

Polis 1: Ja visst ja herregud, det är inte alla som vågar att anmäla. De skäms så, att de inte 

gör det men det finns säkert ett stort mörkertal. 

 

Biståndshandläggare 2: Ja, det var ju hon som ja de hade ringt nån helg och sagt att; ”Vi 

ska komma och städa,” och så hade hon inte reflekterat över att man städar ju inte på helger. 

Så hon hade släppt in dem och de hade tagit dammsugaren och de hade varit två och nån 

hade ju ja tagit smycken eller pengar eller. Och hon sa ju upp sin hemtjänst sen för hon 

vågade inte ha kvar det.   

 

I forskningen löper skuld och skam som en röd tråd kopplad till hur äldre mår efter 

brottsutsatthet. Detta i sin tur bidrog till att äldre inte gjorde polisanmälan och kanske inte ville 

tala om att de hade utsatts för ett brott överhuvudtaget på grund av de konsekvenser de kunde 

leda till. Något annat som påtalades i intervjuerna från biståndshandläggare och polisen, var hur 

det äldre brottsoffret bemöttes. HMICFRS (2019) uppger att den profession som möter och har 

första kontakten med det äldre brottsoffret bör vara utbildad samt ha relevant kompetens. 

Polisen uttryckte att det ibland kunde bli en för formell situation för brottsoffret. Om brottsoffret 

inte blir bemött utefter att den redan känner skuld och skam, kan det innebära att den kan 

uppleva en ny kränkning. Som Lindgren, Pettersson och Hägglund (2004) påtalar är behovet av 

trygghet och beskydd dominerande för ett äldre brottsoffer. Att de ges en möjlighet att beskriva 

sina känslor är annat som påverkar hur brottsoffer går vidare och återhämtar sig.  

 

Ytterligare aspekter man bör ha i åtanke när man som professionell möter ett äldre brottsoffer 

är hur de själva uppfattar situationen. Känslor som att inte bli trodd, den upplevda skammen 

efter att ha blivit lurad, att inte ha någon de vågar berätta för och att vara till belastning för sin 

omgivning. Andra viktiga faktorer för att anmälan skulle göras av den äldre, var att veta vem 

de ska kontakta och hur man går tillväga rent praktiskt med en polisanmälan (HMICFRS 2019).  

Att den äldre drar sig för att anmäla brott är ofta kopplat till att den har rädsla för att förlora sin 
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självständighet. Denna rädsla och skam kan leda till att man kan råka ut för upprepad 

brottsutsatthet (Sharpe 2004): 

 

Polis 1: Jag tror kanske att polisen alltid, som är väldigt såhär oerhört formella och så vidare 

men man måste faktiskt möta målsägande där i sin ångest och dom nästan skäms för att dom 

blivit bedragna och så vidare så att det är en väldigt grannlaga uppgift. 

 

Biståndshandläggare 1: Man är lite tagen man är lite rädd för repressalier och så tror jag 

egentligen. Jag hade ju ett fall till där det var precis så där den inte anmälde. 

 

Att äldre kan vara extra sårbara spelar roll för om brottet kan klaras upp. Dels för att brottsoffret 

inte vet att ett brott är begånget ännu, dels för att det äldre brottsoffret kan ha kognitiv svikt och 

andra hälsobesvär som gör att de inte blir bra vittnen. Några andra avgörande faktorer som tas 

upp är hur skamfyllt det är för det äldre brottsoffret att drabbas av den här typen av brott, fast 

de själva inte har gjort något fel. Detta bidrar till att mörkertalet för hur många som verkligen 

drabbats, troligen är stort. Skam och skuld kom ofta upp i respondenternas svar (Sharpe 2004, 

Hradilova-Selin & Sellgren Karlsson 2018):  

 

Biståndshandläggare 1: Men han var ganska förtegen sen när, det är ju det här med skam, 

för grejen var att han ansökte ju om boende men till en början tyckte jag att han var lite för 

pigg för det så. Men när detta hände så blev situationen en helt annan för honom, hans 

otrygghet den blev ju total 

 

Att det finns en avsaknad av stöd och praktisk hjälp efter att en äldre varit brottsutsatt, framkom 

i alla intervjuer på olika sätt. Det var tydligt att det finns ett ”svart hål” i stödsystemet för äldre 

brottsoffer. Detta är även ett resultat som framkom när en utvärdering genomfördes i Göteborgs 

stad (Carlsson, Wennerström, Borelius, Grundvall. & Sahlin 2010). Inom socialtjänsten där 

biståndshandläggare arbetar uppgav de att deras arbetsplatser inte har någon särskild rutin för 

en brottsutsatt äldre. Polisen nämnde brottsofferjouren men var samtidigt osäkra på om de mer 

sårbara äldre kände till dem om inte de råkat ha kontakt med polisen eller liknande.  

 

Polis 3: Men dom måste bli informerade att det finns sånt och det blir dom givetvis också 

men av polisen alltså. 

 

Andra aktörer som nämndes var föreningslivet. PRO-pensionären har på sin hemsida fokus på 

äldre med ökad oro. Skuld och skam är något de mött i samband med äldre PRO-medlemmar 
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som drabbats av bland annat bedrägerier. Något som föreningen vill ta fasta på och som är 

viktigt för den enskilde äldres upprättelse efter brott, är att de äldre ska få ersättning för den 

kränkning de utsatts för. Om den rättsliga processen lyckas komma så långt som till att någon 

blir dömd, så kan en ekonomisk ersättning bli en slags kompensation. Dock påtalas det att en 

förlorad tillit till andra människor och otrygghet inte har något pris (PRO 2020).  

 

 

6.5 Behov av kunskap 
 

Återkommande reflektioner under intervjuerna vad gäller äldre och brott mot äldre, är att det 

saknas kompetens och medvetenhet om målgruppen i det brottsförebyggande arbetet. Det fanns 

en diskrepans mellan polisen och hemtjänsten på så vis att de har olika resurser och 

förutsättningar att bistå och ge den tid som behövs. Medan polisen hade möjlighet att satsa mer 

på förebyggande insatser i brott mot äldre, hade hemtjänsten begränsningar varav en var att 

deras verksamhet är politiskt styrd på mer direkt sätt som exempelvis mindre 

handlingsutrymme. En annan begränsning var att deras tid inte räcker till för ytterligare 

uppgifter och utbildningar än sådant som är kopplat till grundverksamheten.  

 

Polis 2: Sen, om vi pratar om just brott i hemmet mot äldre, så tycker jag ju där är ju kunskap 

och utbildning, jag vet inte hur mycket man lägger på det… 

 

Hemtjänst 1: Vi har inga utbildningar kring detta. Det är reell kompetens som gäller med 

erfarenhet… 

 

Vad som gäller idag för hemtjänst och kommunal verksamhet kan ändras från en dag till annan, 

beroende på vilken politisk styrning staden har.  

 

Hemtjänst 2: Hemtjänsten är så föränderlig, det händer så mycket hela tiden! 

 

Enligt Brottsofferjouren (2019) är det många äldre som har stort intresse av att få ökad kunskap 

om hur de kan skydda sig mot brott. Organisationer med äldre som målgrupp har haft kontakt 

med Brottsofferjouren och haft föreläsningar. Några saker som är viktiga att förmedla till äldre 

och till hemtjänsten är att de kan få stöd genom Brottsofferjouren samt få ökad medvetenhet 

om brott som äldre kan utsättas för. Dock bör man ta i beaktning att de möter en bred variation 

hos äldre där de sett att äldre inte berättar att de utsatts för brott. Med ökad ålder kan man bli 
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mer bunden till bostaden av olika skäl och det kan bidra till att en del äldre får minskade 

kontaktvägar. Denna målgrupp kan vara svårnådd och ett sätt att nå ut till dem kan vara genom 

hemtjänsten. 

 

Polisen (2015) har i samarbete med PRO, SPF Seniorerna och Brottsofferjouren tagit fram ett 

utbildningspaket innehållande handledning, filmer och annat material om hur man skyddar sig 

mot bedrägerier, Försök inte lura mig. Detta kan då ge de äldre en ökad medvetenhet och bättre 

kunskaper hur man skyddar sig mot detta brott. Materialet är även lämpligt att användas vid 

exempelvis informationsmöten eller studiecirklar. 

 

Då frågan om utbildningsmöjligheter inom brottsförebyggande arbete aktualiserades för 

hemtjänsten, fanns intresset men tyvärr var det inte aktuellt i dagsläget. Motiveringen var att 

tiden saknas och det fanns andra prioriterade områden som upptog deras resurser. 

 

 

7. Sammanfattning och slutdiskussion 
 

I det avslutande avsnittet kommer en sammanfattning att redovisas med fokus på studiens syfte 

och frågeställningar. Därefter kommer en slutdiskussion med författarnas egna reflektioner 

samt ytterligare relevanta fynd som kommit fram i materialet men som inte har tagits upp och 

utvecklats i analysen. 

 

 

7.1 Sammanfattning av resultat 
 

Det som ofta lyftes fram var de dagliga arbetsrutiner som hemtjänsten arbetar utefter och som 

är styrda av både människan och tekniken. I den omorganisering som pågår, ligger det mobila 

arbetssättet som i sig uppfattades som brottsförebyggande av hemtjänsten. Genom de digitala 

spåren kan de följa vem som har varit hos vilken brukare och vid vilken tidpunkt, vilket kan ha 

en avskräckande effekt för anställda och därmed förhindra brott. En annan förebyggande aspekt 

som ansågs ligga i arbetssättet var att dagens planering med känsliga uppgifter alltid ska finnas 

i mobiltelefonen, samma uppgifter som tidigare hanterades med pappersdokument där 

uppgifterna kunde komma på avvägar. Det nya arbetssättet ska försvåra för okända att få tag i 

dessa uppgifter och nyttja dem till att begå brott.  
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Andra viktiga förebyggande rutiner ansågs vara att använda sig av arbetskläder med Göteborgs 

stads logotyp, att kunna legitimera sig så att brukare vet att du är den du utger dig för att vara, 

att hemtjänst alltid ska meddela brukare vid förändringar inför besök, att inte hantera kontanter 

och kort hos brukare samt att nycklar är inlåsta enligt rutin. Dessa rutiner kan tyckas vara 

förebyggande inom vissa områden, när de är till fördel för hemtjänsten och brukarna. 

Arbetsrutinerna uppfattades även ha en skyddsfaktor så att personal inte ska kunna 

misstänkliggöras på ett felaktigt sätt och därigenom stärka verksamhetens legitimitet. Dock kan 

arbetssättet och dess attribut nyttjas i brottsligt syfte där en potentiell förövare kan utge sig och 

använda sig av hemtjänstens attribut och påstå sig att komma från hemtjänsten. Trots 

hemtjänstens målsättning och ambition för att skydda både dem själva och brukarna, tycks den 

här typen av förövare svåra att skydda sig mot i deras dagliga arbete då förövarna anpassar sin 

roll utifrån vilket drama som utspelas. För den äldre kan det vara svårt att avgöra om den som 

besöker dem har goda avsikter och legitima skäl då det rör sig många olika aktörer i och 

omkring bostaden. Detta är ett dilemma som hemtjänsten har med sig i det dagliga arbetet. 

 

Äldre som brottsoffer kunde betraktas som en utsatt och sårbar grupp (Sharpe 2004). 

Erfarenheterna var blandade där hemtjänst och biståndshandläggare främst mött en hög tillit 

och högt förtroende i möten med de äldre. Ofta föregicks besöket en telefonkontakt med den 

äldre men vid besöket krävdes ingen fysisk legitimering. En röst tycks ge trygghet för den äldre, 

men då även förövare ofta ringer innan de planerar ett besök så blir det en riskfaktor. Fler risker 

som identifierades var det antal aktörer som utför servicetjänster och som har tillgång till de 

äldres bostad.  

En annan risk som hemtjänsten påtalade var att vissa i personalen själva begått brott under 

arbetstid. Därför ansåg både polis och hemtjänst att ett utdrag ur belastningsregistret självklart 

skulle vara ett krav så som det finns som krav idag för att arbeta inom barnomsorgen.  

 

När det gäller kunskaper om brottsförebyggande arbete inom hemtjänst finns det möjligheter 

att stärka dem genom utbildning. Men som deras arbetssituation ser ut idag med en påfrestande 

omorganisation, ses detta inte som ett alternativ utan som ytterligare en arbetsuppgift. Om det 

varit ett annat utgångsläge med bättre förutsättning för att implementera brottsförebyggande 

rutiner så hade de gärna tagit emot vidareutbildning och öppnat dörrarna för en förebyggande 

samverkan. 
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7.2 Slutdiskussion 
 

Vi är medvetna om att en röst tyvärr saknas i denna studie, de äldres röst. På grund av yttre 

omständigheter där Sverige drabbats av en pandemi fanns inte möjligheten att gå vidare med 

planerna vi hade önskat att göra. 

 

En del av det som framkommit genom intervjuer och forskning i denna studie, är att det behövs 

mer utarbetade samarbeten som har målet att värna om de äldre och deras brottstutsatthet. Att 

uppmärksamma de äldre och deras behov av både akut hjälp i det direkta skedet efter ett brott 

och hur man bemöter dem efteråt. Inom socialtjänsten finns en etablerad samverkan 

med ”Trygg-i-arbete” över staden men inom biståndsenheten eller socialtjänsten fann vi inga 

specifikt riktade hjälpinsatser för äldre. Det finns föreningsliv där både PRO och SPF-

Seniorerna har ett visst samarbete med Brottsofferjouren och därigenom når vissa mer aktiva 

äldre. Men det är en liten grupp och inte de mest sårbara äldre som är i riskzonen för att utsättas 

för intrång i bostaden. Stödsystem behöver utvecklas och detta har gjorts bland annat i Norge 

där relevanta aktörer inom polisen, hyresvärdar, socialtjänsten, brottsofferjouren med flera gått 

tillsammans i teamform. Något som varit genomgående i svensk forskning är den avsaknad av 

stöd och samordnande kontakt (där brottsoffret kan få prata med en professionell medmänniska 

som har kunskaper i att bemöta den äldre där den är. Anmälningsbenägenheten hos äldre är 

generellt låg och därför finns ett stort mörkertal, som flera studier har bekräftat (Thornton et al. 

2003, Hradilova-Selin & Sellgren Karlsson 2018), där några skäl kan vara att den äldre inte har 

insett att den utsatts för bedrägeri, de har inte kännedom om hur man går tillväga med en 

polisanmälan, rädslor av olika slag som repressalier samt skuld och skam (Sharpe 2004). Inom 

hemtjänsten använder de sig av en omsorgspärm som innehåller all viktig information som 

brukaren behöver tillgång till. Det fanns intresse hos hemtjänsten av att utöka informationen i 

omsorgspärmen med brottsförebyggande material som även kan innehålla ytterligare 

information om nödvändiga stödkontakter och hänvisningar. En viktig del kan vara en 

beskrivning av hur man går tillväga om den äldre misstänker eller vet om att den utsatts för 

brott. Ett annat viktigt skäl till denna tillgänglighet är att de mest sårbara äldre kan ha färre 

kontaktvägar och att en stor del av information riktad till brottsoffer finns på internet.  

 

I England (HMCPSI 2019) har man experimenterat med en typ av akut stödtelefon där äldre 

kan ringa direkt efter att de utsatts för ett brott och få stöd och vägledning och kanske praktisk 
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hjälp. Ett förslag är att uppmuntra liknande initiativ i Sverige och sprida information vidare till 

äldre. 

 

Varför inte etablera uppsökande insatser och arbeta ute på fältet där äldre befinner sig och med 

detta kanske locka ut flera och knyta kontakter. Det finns redan uppsökande verksamhet för 

ungdomar men även äldre har behov av det då mycket händer med både livet och det sociala 

nätverket. Man slutar att arbeta, kanske går ens partner bort och det påverkar livet på gott och 

ont. Isolering visade sig vara en riskfaktor för att utsättas för brott. Hemtjänsten är i detta en 

möjlig teamaktör och deras redan implementerade arbetssätt kan på sikt utvecklas och fungera 

mer brottsförebyggande. De ser och hör mycket i det dagliga arbetet och vad som pågår i och 

omkring den äldres bostad. I och med detta så rymmer hemtjänsten en stor potentiell väktarroll 

och kan fungera som ett avskräckande moment. 

 

Polis 2: ”Kan ni ta svängen förbi? Gör ingenting, bara observera.” För då är man ju där, 

då blir det inte lika mycket tillfällen för tjuven, det kanske kommer ett fordon som passerar 

precis när man tänker göra nåt eller så ser dem nåt och ringer 112. För det är nästa sak. Så 

det är ju en otrolig resurs som ligger under stadens vingar. Sen är inte det deras 

arbetsuppgifter, jaga tjuvar. Nej. 

 

Andra saker som lyftes upp i forskningen och som framkom i studien är att det vore önskvärt 

om polisen kunde utbilda särskilt utsedda poliser i hur åldringsprocessen ser ut, både fysiskt 

och psykiskt (HMCPSI 2019). Samt hur konsekvenserna ser ut för äldre när de utsatts för 

intrång i bostaden och bemötande då man bör beakta både hälsobesvär och vad äldre råkat ut 

för. Det finns idag ingen särskild ”äldrepolis” vad som framkom. Och för en äldre där skam och 

skuld är de främsta känslorna så är det en ”grannlaga” uppgift att möta dem där de är – som en 

polisman sa i intervju.  

 

Hyresvärden kan vara en viktig aktör i den äldres vardag och kan bidra med brottsförebyggande 

strategier i och omkring fastigheten samt fungera som en informationskälla om vad som händer 

i närområdet. När förövare söker efter sårbara offer, kan en hyresvärd vara behjälplig genom 

enklare åtgärder som ett ”rollator-garage.” Det är av vikt att äldre inte blir fast i sin bostad på 

grund av svårigheter att ta sig ut. Här kan hyresvärden bidra med att underlätta för äldre att ta 

sig ut smidigare. Det finns idag trygghetsvärdar som är anställda av hyresvärdar, dock är deras 

arbete riktat mot unga och platser där de rör sig främst i syfte att trygga och knyta kontakter 
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under kvällar och helger. I centrala Göteborg finns en fastighet med trygghetsboenden för äldre 

där en trygghetsvärd år placerad och som är väldigt uppskattad av de boende. Detta har en av 

författarna reflekterat över då trygghetsvärden har varit äldre behjälplig med att knyta kontakt 

till biståndshandläggare för hjälp. Annat som framkom var att denna uppskattade trygghetsvärd 

som var riktad mot äldre personer och deras bostäder, var väldigt upptagen. Behovet av fler 

trygghetsvärdar som arbetar mot målgruppen äldre är stort. Genom att utveckla deras uppgifter 

och insatser kan man trygga de äldre och de kan även bli en naturlig kontakt med exempelvis 

myndigheter. Då trygghetsvärdar rör sig naturligt i bostadsområde där äldre bor, kan även de 

inneha en slags väktarroll såsom hemtjänsten har. 

 

Funderingar som uppstod under resans gång var många som det tyvärr inte funnits utrymme för 

att ta upp i denna studie. Rädsla som fenomen togs upp i tidigare forskning på olika sätt och det 

var tydligt att den tog skepnad på en mängd olika sätt. Något som stack ut var den 

motsägelsefulla rädslan som stod för något okänt och som är svår att få grepp om och att 

förebygga. Det motsägelsefulla låg i att de äldre samtidigt hade en hög tillit till andra 

människor. Den här rädslan påverkade den äldre så till den grad att de fick en sämre livskvalitet 

med isolering som följd bland annat. Ämnet i sig är brett och omfattande gällande rädsla, dess 

konsekvenser och hur förebyggande åtgärder skulle se ut för att slutligen kunna öka 

livskvaliteten hos de äldre. Detta är något som bör forskas vidare om i framtiden.  

 

En annan fundering som uppkom var vem som räknas till målgruppen äldre. När man studerar 

äldre har åldersavgränsningen ofta gjorts vid 65 år och uppåt. Det innebär att målgruppen har 

ett bredare åldersspann än övriga. ”Förr i tiden” var det mer naturligt att man gick i pension vid 

65 års ålder, idag lever vi under andra villkor som innebär en ökad livslängd och ett längre 

yrkesliv. Därför är det viktigt att inte betrakta äldre som en homogen grupp, utan som de 

individer de är. 
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9. Bilagor intervjuguide 
 

Bilaga 1 – kommunpolis Polisen 
 

Bilaga 1: Intervjuguide till kommunpolis/Polis 

 

En inledande generell fråga om yrkesliv och år i yrket. 

 

• Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig? 

• Hur ser dina arbetsuppgifter ut som brottsförebyggare? Vad består det 

brottsförebyggande arbetet av? 

• Hur ser dina erfarenheter ut gällande brott mot äldre personer? 

• Med tanke på din egen erfarenhet, hur ser det ”typiska” brottsoffret ut? I vilken miljö 

och i vilka sammanhang skedde brotten? 

• Och hur ser den ”typiska” förövaren för den här typen av brott ut? 

• Kan du beskriva, hur du utifrån din egen yrkeserfarenhet, hur utvecklingen sett ut över 

tid gällande brott mot äldre? 

• Utefter din egen erfarenhet, har du sett några särskilda brottstrender gällande brott mot 

äldre? Om ja, kan du beskriva dem? 

• Om du tänker på hur åldringsbrott, som stöld utan inbrott i bostaden där förövaren lurat 

sig in i någons bostad, beskrivs i medier idag – vilka reflektioner gör du då? 

• Du har säkert tänkt på varför människor begår brott. Vilka är de främsta orsakerna enligt 

dig? 

• Tror du att hur fastigheter och bostadsområden är designade/utformade kan ha någon 

betydelse för brotten som riktas mot äldre? 

• Vad tänker du när vi säger hemtjänst som en brottsförebyggande aktör? 

 

(Här kommer vi att förklara att hemtjänsten själva anser att deras nya arbetssätt sedan maj -

19, mobilt arbetssätt, i sig kan fungera brottsförebyggande. Personalen arbetar med 

mobiltelefonen, de loggar in sig och loggar ut sig hos brukaren via mobilen, de skall inte ha 

personuppgifter på sig i pappersform osv) 

 

• Har du varit i kontakt med hemtjänsten under ditt arbete som brottsförebyggare? Om, i 

så fall hur och varför? 
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• Hur togs kontakten med hemtjänsten i så fall? 

• Hur ser er samverkan ut med andra aktörer som exempelvis kommunen och/eller 

hyresvärdar? 

• Vilka aktörer är viktiga runt den äldre och dennes bostad/miljö sett ur ett 

brottsförebyggande perspektiv? 

• Hur tänker du kring att hemtjänstpersonalen idag arbetar med ett så kallat mobilt 

arbetssätt (vi förklarar)? Vad ser du för risker med det? Vad ser du för fördelar med det? 

• Vad tänker du när du hör begreppet brottsförebyggande? 

 

Tack för Din medverkan! 

Anna & Annalena 
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Bilaga 2 – hemtjänsten enhetschefer 
 

Bilaga 2: Intervjuguide till enhetschefer inom hemtjänsten 

 
 

En inledande generell fråga om yrkesliv och år i yrket. 

 

 

 Hur fungerar värdighetsgarantier i er hemtjänst? 

 

 

 När ni hör begreppet brottsförebyggande, vad tänker ni då? 

 

 

 I Kommunalarbetarens senaste nummer, framkommer det att det inte finns något lagstöd 

för att ni kan kräva att den sökande ska uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Hur 

ser ni på det? 

 

 

 Hur ser er rekryteringsprocess av personal ut generellt? 

 

 

 Vilka andra aktörer har tillgång till brukarens bostad? 

 

 

 Hur får de tillgång till bostaden för att kunna genomföra arbetet? 

 

 

 Finns det utbildning för personalen utifrån ett brottsförebyggande tänk, med tanke på 

allas säkerhet - den anställde, brukaren med flera? 

 

 

 Hur ser möjligheterna ut för personalen att utbilda sig? 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 

Anna & Annalena 
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Bilaga 3 – hemtjänsten undersköterskor 

 
Bilaga 3: Intervjuguide till undersköterskor hemtjänsten 

 

 
En inledande generell fråga om yrkesliv och år i yrket. 

 

• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Vad ingår i dina arbetsuppgifter och yrkesroll? 

 

• Hur ser ett första besök/introduktionsbesök ut hos brukaren utifrån din yrkesroll? 

 

• Vilka rutiner arbetar ni utefter(brottsförebyggande)? 

 

• Har du genom ditt arbete mött äldre brukare/klienter som har varit brottsutsatta? 

 

• Hur går ni tillväga om en av era brukare har varit brottsutsatt? 

 

• Har ni tydliga riktlinjer så ni vet hur ni ska göra? 

 

• Arbetar ni efter värdighetsgarantierna? 

 

• Det skrivs mycket i medierna om att hemtjänstpersonal skulle begått brott 

(Kommunalarbetaren)eller att bedragare utger sig att vara från hemtjänsten. Hur tänker 

Du kring det? 

 

• Vilka andra aktörer samarbetar ni med i ert dagliga arbete? 

 

• När ni hör begreppet brottsförebyggande, vad tänker ni då? 

 

 

Tack för er medverkan! 

 

Anna & Annalena 
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Bilaga 4 – civil utredare och brottsförebyggare bedrägerisektionen Polisen 
 

Bilaga 4: Intervjuguide till civil utredare på bedrägerisektionen, Polisen 

 

En inledande generell fråga om yrkesliv och år i yrket. 

 

• Hur ser dina arbetsuppgifter ut som utredare inom polisen? 

• Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig? 

• Med vilka typer av bedrägerier arbetar du med som utredare inom polisen? 

• Kan du beskriva, hur du utifrån din egen yrkeserfarenhet, hur utvecklingen sett ut över 

tid gällande bedrägerier? 

• Med tanke på din egen erfarenhet, hur såg det ”typiska” brottsoffret ut? I vilken miljö 

och i vilka sammanhang skedde brotten? 

• Utefter din egen erfarenhet, har du sett några särskilda brottstrender gällande brottsoffer 

och bedrägeribrott? Om ja, kan du beskriva dem? 

• Om du tänker på hur åldringsbrott, där förövaren lurat sig in i någons bostad, beskrivs 

i medier idag – vilka reflektioner gör du då? 

• Du har säkert tänkt på varför människor begår brott. Vilka är de främsta orsakerna enligt 

dig? 

• Tror du att hur fastigheter och bostadsområden är designade/utformade kan ha någon 

betydelse för bedrägerierna som riktas mot äldre? 

• Vad tänker du när vi säger hemtjänst som en brottsförebyggande aktör? 

 

(Här kommer vi att förklara att hemtjänsten själva anser att deras nya arbetssätt sedan maj-

19, mobilt arbetssätt, i sig kan fungera brottsförebyggande. Personalen arbetar med 

mobiltelefonen, de loggar in sig och loggar ut sig hos brukaren via mobilen, de skall inte ha 

personuppgifter på sig i pappersform osv) 

 

• Har du varit i kontakt med hemtjänsten under ditt arbete som utredare? Om, i så fall hur 

och varför? 

• I ditt arbete med ärenden riktade mot äldre personer, hur såg samverkan ut med 

hemtjänsten kring äldre /brottsoffren? 

• Hur togs kontakten med hemtjänsten i så fall? 

• Om inte, hur skulle en sådan samverkan se ut om du själv skulle få välja fritt? 
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• Vilka aktörer är viktiga runt den äldre och dennes bostad/miljö sett ur ett 

brottsförebyggande perspektiv? 

• Hur tänker du kring att hemtjänstpersonalen idag arbetar med ett så kallat mobilt 

arbetssätt (vi förklarar)? Vad ser du för risker med det? Vad ser du för fördelar med det? 

• Hur arbetar ni brottsförebyggande under ditt arbete som utredare på polisen? 

 

Tack för Din medverkan! 

Anna & Annalena 
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Bilaga 5 – biståndshandläggare äldreomsorgen 
 

Bilaga 5: Intervjuguide till biståndshandläggare inom äldreomsorgen 
 

En inledande generell fråga om yrkesliv och år i yrket. 

 
 

• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för Dig? 

 

• Hur ser planeringen ut för inför ett första möte/besök med brukaren? 

 

• Hur får ni tillgång till att komma in till de äldre ni skall besöka i deras bostad? 

 

• Vilka rutiner arbetar ni utefter(brottsförebyggande)? 

 

• Har du genom ditt arbete mött äldre brukare/klienter som har varit brottsutsatta? 

 

• Hur går ni tillväga om en av era brukare har varit brottsutsatt? 

 

• Har ni tydliga riktlinjer så ni vet hur ni ska göra? 

 

• Om Ja, hur ser de ut-kopplat till din yrkesroll? 

 

• Vilka andra aktörer samarbetar ni med i ert dagliga arbete? 

 

• När ni hör begreppet brottsförebyggande, vad tänker Du då? 

 
 

Tack för Din medverkan! 

 

Anna & Annalena 
 

 


