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ABSTRACT 

In recent years the rate of fraudulent crime has increased in Sweden. Swedish media has flagged up 

this development in part by publishing articles focusing on such crimes particularly against the elderly. 

Elderly victims of fraud are often described as especially vulnerable, not only because of their physical 

weakness but also because of their gullibility. This description of elderly victims of fraud appeared 

contradictory to the author of this thesis; the depiction of these victims creates feelings of sympathy 

but also implies some element of responsibility or blame on their part.  

The aim of this study has been to qualitatively examine how societal and legal sources describe elderly 

victims of fraud. The author of this thesis studied examples of judgements from Swedish courts and 

articles from the Swedish media in order to find patterns in the description to elderly victim of fraud. 

The author also interviewed a Swedish judge in order to gain a deeper understanding of the patterns 

observed in these judgements and articles. Through an inductive analysis, the results were reviewed 

and discussed with the help of Nils Christie’s theory regarding the ideal victim.  

The result of this analysis indicate that elderly victims of fraud overall are described as ideal victims 

and therefore receive a high status in the role of victim of fraud, both in court and in society in general. 

Even though some results pointed towards the elderly as more questionable victims, the overall 

picture was much closer to that of the ideal victim, especially given the description of the elderly as 

vulnerable and the perpetrator(s) as malicious. 

Keywords: christie, elderly, fraud, judgements, media, the ideal victim 
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1 INLEDNING 

De flesta människor torde sannolikt instämma med dig om du skulle påpeka att barn och äldre 

människor är de allra mest sårbara grupperna i samhället. Det krävs inte år av studier eller grundlig 

reflektion för att tro eller till och med förstå detta.  Gruppen barn är kronologiskt placerad i detta 

resonemang då denna grupp troligtvis dyker upp allra först bland reflektionerna. Barn är fysiskt och 

psykiskt sårbara och behöver övervakning av sina vårdnadshavare på grund av sin omognad och 

uppenbara utsatthet. Vi ser på barn som oskuldsfulla och rådande norm talar om för oss att bli extra 

upprörda när barn drabbas av brott. Vi förväntar oss inte heller att barn bör bete sig på ett visst sätt 

för att undvika att falla offer för brottslighet. Barn är vad man skulle kalla det mest ideala brottsoffret 

och kriminalitet som drabbar dem skys av såväl laglydiga medborgare som karriärmässiga brottslingar.  

Denna kandidatuppsats kommer dock inte att belysa barn som brottsoffer utan den sistnämnda 

gruppen – äldre människor. Min analys och teoretiska diskussion kommer heller inte att peka ut 

gruppen äldre som offer för generella brott utan fokusera på en särskild brottskategori. Varför kommer 

att förklaras senare. Vid första anblick av ämnet äldre som brottsoffer kan det tyckas vara synnerligen 

självklart att denna kategori av människor bör ses som ett av samhällets skyddsobjekt eftersom de vid 

uppnådd pensionsålder utvunnit rätt att luta sig tillbaka och erhålla samhällets omvårdnad. Dessa 

individer har slitit, jobbat för sin pension och de ska erbjudas respekt av det samhälle som de en gång 

burit på sina axlar.  Nåde den brottsling som lägger sina smutsiga händer på våra åldringar, kan man 

tycka.  

På tal om pension; Inkomsten när den strävsamma medborgaren inte klarar av eller vill jobba längre. 

Pensionen är den resurs åldringen huvudsakligen har att överleva på. Också en resurs vilka kriminella 

väsentligen är ute efter. Ett sätt att olovligen tillgodogöra sig sådan resurs är att på ett eller annat vis 

lura den till sig, vilket faller inom ramen för bedrägeribrott.  

Bedrägeribrottens värld är näst intill oändlig. Det är endast bedragarens fantasi och kreativitet som 

sätter gränserna för tillvägagångssättet. Det som dock förefaller gemensamt för alla typer av 

bedrägerier är att förövaren eller förövarna ”… genom ett psykiskt angrepp tillskansat sig vinning.” 

(Ahola 2013, s. 155), enkelt sagt utnyttjar förövaren offrets förtroende genom att vilseleda och därmed 

tillförskaffa sig det denne vill stjäla. Detta innebär ett moment där brottsoffret måste ”falla för 

bedragarens trick” och därmed få anses bli lurad. 



 

2 

 

Läsaren av denna uppsats ställer sig säkerligen vid detta lag frågan om varför jag i min studie valt ämnet 

äldre som offer för bedrägeribrott. Enligt mitt tidigare resonemang är både barn och äldre legitima 

brottsoffer baserat på dessa gruppers uppenbara utsatthet, alltså bör den äldres offerroll inte behöva 

ifrågasättas eller undersökas. Jag vill vidare argumentera för varför detta påstående inte är helt 

glasklart. 

I en rapport från 2014 redovisar polisen resultatet av en studie av anmälda förmögenhetsbrott bland 

äldre. Inledningsvis delger polisen kort statistik där det poängteras att bedrägerier av äldre utgör en 

procent av de vanligaste anmälda bedrägeribrotten (Polisen 2014, s. 2). Därefter redovisas den 

geografiska förekomsten, typen av gärningsmän och vidare förklaringen till varför bedragare väljer 

äldre brottsoffer. Det var vid detta tillfälle jag höjde mina ögonbryn. ”Det är lätt att skapa dialog med 

äldre eftersom de tillhör en generation som är sociala, hjälpsamma, tror gott om människor och har 

tid att stanna upp mitt i rusningen.” (Polisen 2014, s. 2). Jag försökte tyda polisens budskap. Var detta 

en deskriptiv eller normativ uppfattning av hur äldre personer är och hur mycket de vanligtvis har att 

göra? Vidare, betyder detta att den generella pensionärens egenskaper innebär riskfaktorer för att 

utsättas för bedrägeribrott? Är alla pensionärer sociala och hjälpsamma? Frågorna hopade sig och 

ledde mig vidare i min läsning. I en handbok för brottsutredare inom bedrägeribrott fann jag följande. 

När bedragare väljer ut sina offer går man på de som antingen har pengar eller som man 
tror är ”lättlurade” och det är av denna anledning som främst äldre människor löper en 
större risk för att bli drabbade.  

 (Ahola 2013, s. 76) 

Alltjämt beskrevs den stereotypiska pensionärens ibland riskabla beteende och viss läsning förmådde 

mig att känna som om jag studerade en ovanlig fågelart vars instinkter spelade rovdjuret i händerna. 

Menade polisen att de äldre bedrägerioffren i viss mån fick skylla sig själva?  

1.1 PROBLEMFORMULERING  

Äldre benämns som en av de främst sårbara grupperna i samhället. Polisen, som en del av 

rättsväsendet, beskriver dem samtidigt i sitt interna studiematerial som ”lättlurade”.  Det svaga äldre 

bedrägerioffret beskrevs dels på ett sätt som fick mig att känna sympati men jag anade också en 

tendens till skuldbeläggning.  

Vid slagning på synonymer till ordet ”lättlurad” fann jag exempel som blåögd, naiv, dum och lättrogen 

(Synonymer.se 2016). Samtliga ord med, för mig personligen, en smått negativ innebörd. Jag vill inte 

påstå att dessa är skällsord men de gav mig en känsla av att åldringens beteende skulle vara en del av 

problemet beträffande bedrägeribrott. Jag ifrågasatte polisens stereotypiska beskrivning av den äldre 
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generationen och blev dessutom konfunderad till betoningen på äldres beteende som en del av 

problemet. Jag blev alltmer nyfiken på om rättsväsende och samhälle delade samma bild. Var det en 

korrekt bild och fanns det belägg för att påstå att de äldres roll som bedrägerioffer var problematisk?  

Slutligen beslöt mig för att gå till botten med den oklara, något tudelade bilden av det äldre 

bedrägerioffret och avser nu i denna uppsats att undersöka hur det äldre bedrägerioffret beskrivs. För 

att göra detta ämnar jag dels att undersöka rättsväsendets beskrivning av det äldre bedrägerioffret 

genom att huvudsakligen granska domar. För att ta reda på samhällets beskrivning av det äldre 

bedrägerioffret har jag valt att granska svensk media eftersom jag anser att media speglar den 

samhälleliga uppfattningen.  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är således att undersöka och teoretiskt diskutera beskrivningen av äldre som offer 

för bedrägeribrott. För att uppnå detta syfte ställer jag följande fråga.  

- På vilket sätt beskrivs äldre som offer för bedrägeribrott i domar och media? 

Utifrån forskningsfrågan och den empiri den genererar ämnar jag att kritiskt diskutera resultaten i 

relation till tidigare forskning på relaterade områden.  

1.3 BEGREPP, DEFINITIONER OCH AVGRÄNSNING 

I denna studie och följande diskussion kommer jag att använda begreppet äldre upprepade gånger. 

För att säkerställa att läsaren av denna uppsats gör sig införstådd med vad som menas med begreppet 

vill jag härmed definiera vad begreppet äldre innebär i denna kontext. Hädanefter kommer äldre att 

syfta på personer i Sverige som är 65 år och äldre eftersom polisen själva utgått från detta åldersspann 

i sin rapport från 2014 (Polisen 2014, s. 3).   

Studien med dess analys och diskussion kommer inte att göra anspråk på att identifiera skillnader 

mellan kvinnor och män över 65 år. Med andra ord kommer jag inte att föra en diskussion ur ett 

genusperspektiv. Äldre kommer i denna uppsats ses som en gemensam grupp oavsett kön.  

Eftersom att studien inte belyser brott mot äldre i allmänhet utan fokuserar särskilt på bedrägeribrott 

utgör även det en avgränsning. Läsaren bör således hela tiden tolka budskapet utifrån 

bedrägeribrottets komponenter, vilka kommer att förklaras närmare i avsnitt 4.1 och 4.1.3. Därmed 

bör läsaren inte generalisera resonemanget utöver aktuell brottskategori. Då bedrägerier kan rikta sig 
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mot företag, juridiska personer och privatpersoner bör det även tydliggöras att studien avser avgränsa 

sig till brott mot privatpersoner.  

2 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 BAKGRUND 

2.1.1 Aktuella lagrum 

I det nionde kapitlet i Brottsbalken återfinns brotten kallade bedrägeri och annan oredlighet. Under 

den första paragrafen meddelas följande. 

Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär 
vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, 
dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.        

(BrB 9:1) 

Det är denna beskrivning av bedrägeribrottet jag kommer att fokusera på i denna studie. I övrigt bör 

nämnas hur lagen bedömer brottets allvarlighet, vilket görs under 2 § och 3 §. Brottet anses som ringa 

och benämns därmed som bedrägligt beteende om gärningsmannen genom sin handling tillgodogjort 

sig tjänster som till exempel husrum eller transport. Om gärningsmannen däremot missbrukat allmänt 

förtroende, begagnat falsk handling (t.ex. ett falskt ID), vilseledande bokföring eller om gärningen varit 

av särskilt farlig art skall brottet bedömas som grovt (BrB 9:2 & BrB 9:3).  

Mot bakgrund av detta kan förstås att den brottsliga gärningen i sig kan skilja sig mycket från fall till 

fall och också beroende på vem som är brottsoffer.   

2.1.2 Statistik 

Bedrägeribrotten i Sverige ökar. De senaste tio åren har anmälda bedrägerier nästan tredubblats. När 

exempelvis brott som misshandel har minskat mellan 2005 och 2014 har bedrägerier ökat från 2,4 

procent till 3,1 procent mellan 2007 och 2014 (NTU 2015, s. 6). 3,1 procent av befolkningen 

motsvarade 2014 cirka 230 000 personer (NTU 2015, s. 27). Förklaringen till den stora ökningen beror 

delvis på utveckling av nya tekniker med fokus på hur de digitala resurserna möjliggör massutskick av 

exempelvis bluffakturor och tillgänglighet av människors offentliga uppgifter. Vidare går att utläsa ur 

statistiken att bedrägeribrotten visar en viss uppåtgående trend (NTU 2015, s. 27). 



 

5 

 

Det finns ingen större skillnad mellan män och kvinnor i deras utsatthet för bedrägeribrott. Utsattheten 

är vanligast i åldersgruppen 45-54 år (NTU 2015, s. 27) och det är även vanligare att bli utsatt för 

bedrägeri om man bor i flerfamiljshus än i småhus (NTU 2015, s. 28).  

Bedrägerier tillhör brottskategorin brott mot enskild person och majoriteten av dessa anmäls aldrig till 

polisen.  Särskilt bedrägerier uppges enligt NTU vara ett brott som anmäls mer sällan än andra brott, 

då cirka 60 procent av de rapporterade händelserna aldrig kommer till polisens kännedom och därmed 

inte gör avtryck i den allmänna statistiken från BRÅ (NTU 2015, s. 10).  

2.1.3 Tillvägagångssätt 

Som tidigare nämnts förekommer bedrägerier i närmast oändliga variationer. Jag ämnar därför inte 

redogöra för alla typer av tillvägagångssätt då samtliga inte är relevanta för gruppen äldre som 

brottsoffer. Det går nämligen att uttyda särskilda mönster i tillvägagångssättet inom aktuell målgrupp. 

I polisens rapport från 2014 delas bedrägerier mot äldre huvudsakligen in i två grupper.  

2.1.3.1 Shoulder-surfing 

Mycket vanligt är att gärningsmannen väljer ut sitt brottsoffer och följer denne till en plats där offret 

kommer att använda sitt bankkort. Detta kan vara på platser som till exempel mataffärer och 

bankomater. Gärningsmannen observerar när brottsoffret knappar in sin kod och genomför sedan en 

stöld av offrets bankkort i syfte att genomföra bedrägeriet. Stölden består ofta i en fickstöld eller till 

och med väskryckning. ”Förfarandet inleds med att gärningsmannen ’stryker omkring’ och ställer sig 

bakom någon, oftast äldre personer, när dessa besöker en bankomat.”(Ahola 2013, s. 104). Efteråt har 

bedragaren tillgång till både kort och pinkod och kan relativt lätt tömma offrets bankkonto innan 

vederbörande hunnit spärra det.  

2.1.3.2 Brott som inleds med vilseledande 

Brotten inom denna kategori är särskilt talande för den som önskar förstå bedrägeribrottparagrafens 

innebörd. Särskilt utmärkande är att gärningsmannen inledningsvis kontaktar sitt offer, antingen ute i 

den offentliga miljön, hemma i bostaden eller via telefon. Vid mötet förmås den brottsutsatte att på 

ett eller annat sätt delge sina kontokortuppgifter genom att ”frivilligt” ge dessa till gärningsmannen 

eller bli utsatta för en stöld i hemmet (Polisen 2014, s. 3). I vissa fall utger sig bedragaren för att vara 

någon den äldre känner och exempelvis förklara att man behöver låna pengar. Eftersom bedragaren 

inte vill avslöja sig förklarar denne exempelvis att man måste skicka en vän för att hämta pengarna 

som ofta utgörs av kontanter men också kontokort (Ahola 2013, s. 77). Tillvägagångssätt där 

gärningsmannen utger sig för att vara till exempel en myndighetsperson eller fastighetsägare 
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förekommer också (Polisen 2014, s. 3). Då är det huvudsakliga syftet att utnyttja offrets förtroende för 

att ta sig in i lägenheten och stjäla plånbok eller andra värdesaker.  

2.1.3.3 Brottsoffrets ålder och dess betydelse 

Det bör nämnas att tillvägagångssättet varierar beroende på brottsoffrets ålder. I åldersspannet 65-75 

år tillhör shoulder-surfing det vanligare (Polisen 2014, s. 3). Detta kan förklaras med att den kategorin 

av äldre med större sannolikhet rör sig utanför bostaden än de som är äldre. I åldersspannet 75-80 år 

besöks brottsoffret vanligen i sin egen bostad och utsätts för ett tillvägagångssätt likt beskrivet i ovan 

avsnitt 5.1.3.2. Brottsoffer äldre än 80 år utsätts enligt polisen för alla brottstyper och ”… mönstret är 

mer diffust än för övriga åldersgrupper” (Polisen 2014, s. 3).  

2.2 TIDIGARE FORSKNING OM ÄLDRE 

2.2.1 Historisk kuriosa 

Människor har under alla tider fallit offer för olika typer av såväl odrägliga och olagliga handlingar. 

Äldre människor är inget undantag. Något som dock förefaller ha varierat genom tiderna är däremot 

den rättsliga regleringen och den rådande normen gällande övergrepp mot äldre, synnerligen vid 

närmare titt på de rättsliga sanktionerna. Under medeltiden lades stor vikt vid respekten för den 

enskildes föräldrar, särskilt eftersom att lagen befallde att döttrar och söner tog hand om sin mor och 

far när dessa inte längre kunde arbeta. Följaktligen efter Gustav Vasas tillträde till tronen infördes 

sanktioner för den som bannat sin mor eller far. År 1608 förmedlade lagen att den som våldfört sig på 

sina föräldrar eller talat hårda ord till dem skulle dömas till döden. Denna sanktion skulle dock avskaffas 

på 1700-talet och utmynna i den lag som gäller idag, nämligen Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

Socialtjänstlagen ska i praktiken ansvara för alla brottsoffer och utpekar inte någon särskild grupp. 

Dock poängterar FN:s principer att de äldre skall efter värdeorden oberoende, deltagande, vård, 

självförverkligande och värdighet kunna leva aktiva och trygga liv (Socialdepartementet 1997/98, s. 

113). En historieutveckling som minst sagt kan tolkas som varierande i graden av rättsregler vid 

jämförelse av de stränga sanktionerna från medeltiden med den idag något anonyma utformningen av 

Socialtjänstlagen.   

2.2.2 Den apokalyptiska demografin 

Den demografiska uppdelningen i samhället har förändrats och gör det fortfarande. Från att tidigare 

ha utformats som en traditionell pyramid där den yngre generationen innefattat den största andelen 

på botten och den äldre den minsta andelen på toppen, har pyramiden fått en mer ojämn och 
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buktande karaktär. De äldre blir alltså fler, deras andel tar större plats i samhället idag. Detta har 

sedermera skapat ett intresse bland annat inom sociologiska vetenskapen då samhällsretorik ofta 

betonar vilka utmaningar denna utveckling kan utsätta sociala institutioner för. Ofta beskrivs 

utvecklingen med en oro för ökade skatter i syfte att betala de äldres pensioner eller det ökade trycket 

på sjukvården. Retoriken bakom detta har i sociologin kallats ”apolyctic demography” eller ”alarmist 

demography”, och är något den akademiska världen benämner som överdriven propaganda (Willson 

2007, s. 148) och att detta inte utgör något som bör påverka samhället i någon negativ bemärkelse.  

2.2.3 Den retirerande åldringen 

Hand i hand med diskussionen om den förändrade demografin i samhället skapades också utökat 

forskningsintresse rörande äldre inom sociologin. Under 1960-talet reflekterades det kring den så 

kallade reträtt den äldre populationen gjort; hur de äldre mer och mer fick anses vara exkluderade i 

samhället. Burgess förklarade denna reträtt, enligt sin moderniseringsteori, som en produkt av 

industrialisering och efterföljande urbanisering där de äldre dels kom att leva isolerade från den yngre 

generationen och samtidigt berövas sin meningsfulla roll i samhället (Burgess 1960, s. 349-352, 378). 

På grund av att arbete förflyttades från hemmet till fabriker påtvingades de äldre en så kallad ”role-

less role” (Willson 2007, s. 149). Andra teorier som försökt förklara äldres tillbakadragenhet och till vis 

del resonera kring det som en naturlig och normal process har poängterat att reträtten från samhället 

skall göra resan mot döden lättare för den äldre och dess nära och kära (Cumming & Henry 1961, s. 

214). Havighurst, Neugarten och Tobin menade dock att ett sådant tillbakadragande inte skulle ses 

som något naturligt utan att äldre i själva verket har samma sociala behov som människor i yngre åldrar 

(Havighurst, Neugarten & Tobin 1964, s. 24).  

Den moderna forskningen kring äldre och åldrande är ofta riktat som kritik mot exempel som 

ovanstående. Framför allt benämner man den tidigare forskningen som problembaserad snarare än 

teoribaserad (Meyer 1996, s. 1-11). 

2.2.4 Viktimologin och den outforskade paradoxen 

Det relativt nyfunna intresset för de äldre har även gjort avtryck inom den viktimologiska vetenskapens 

väggar. Ämnet benämns dock som ungt och tämligen outforskat. Det delas upp i två underkategorier, 

”criminal victimization” och ”elder maltreatment” (Viano 2007, s. 435). Utöver detta fastslås även en 

paradox, där den äldre populationen oftast är den som uppger sig vara mest orolig för att bli drabbad 

av brott och samtidigt vara den grupp av människor som faktiskt sett drabbas mest sällan. 
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Håkan Jönsson diskuterar äldres så kallade irrationella rädsla för brott i sin text Äldre som offer. Jönsson 

menar att statsmakten i många fall avfärdar äldres oro för sin utsatthet och menar att ”… de borde 

vara mer rädda för trafiken eller för ett rejält snöoväder.” (Jönsson 2005, s. 219). Medias rapportering 

om så kallade åldringsrån och åldringsbedrägerier får oss dock att se äldre personer som typiska offer 

för brott trots att de i praktiken inte egentligen utsätts särskilt ofta. Jönsson talar om en redan befäst 

isolering som blir starkare av det mediala fenomenet. Jönsson fortsätter: 

Finns det något mer att invända mot att äldre avfärdats som riktiga brottsoffer genom 
hänvisningar till irrationell rädsla? Och om det finns många invändningar, varför är då 
idén om de oroliga och överdrivet rädda pensionärerna så spridd och allmänt 
vedertagen?    

(Jönsson, 2005, s. 220) 

Jönsson påtalar således att den allmänna bilden av äldre är dels att vi får intrycket av att de viktimiseras 

ofta, men samtidigt att deras rädsla för brott är irrationell. Jönsson hävdar också och hänvisar till Nils 

Christies teori om det ideala brottsoffret, att de äldre är ideala som offer för brott men även som offer 

för sin egen irrationella rädsla (Jönsson 2005, s. 215).  I BRÅs rapport från 2016 rörande just 

bedrägeribrott finner jag liknande budskap. ”Utan hänsyn till kön är det samtidigt tydligt att det, trots 

de äldres generellt sett större sårbarhet, framför allt är unga personer som drabbas – eller oftare 

anmäler sin utsatthet.” (BRÅ 2016, s. 132). 

2.2.5 Konsekvenser för det äldre brottsoffret 

I början av denna uppsats hävdade jag att grupperna barn och äldre är de två mest sårbara grupperna 

i samhället. Jag tänker som sagt inte närmare diskutera barns utsatthet men för att få en helhetsbild 

av den äldres offerroll bör jag naturligtvis bekanta mig med förklaringen till varför de äldre är så sårbara 

som jag hittills påstått.  

Det uppenbara när det gäller äldre brottsoffer är inte på det sätt de utsätter sig för risker för att bli 

drabbade av brott utan snarare brottets påverkan på individen om brott skulle inträffa. Det är således 

snarare konsekvenserna av brott som framhävs i litteraturen. Traumatiska händelser sätter större 

avtryck på 83-åriga Märta än på Stefan som är i tjugoårsåldern. Oavsett brottets natur kommer Märta 

att drabbas av större fysisk påfrestning (med medicinska konsekvenser) av en misshandel än Stefan 

och större psykiskt obehag om någon tränger sig in i hennes lägenhet (Brottsoffermyndigheten 2006, 

s. 25). Oavsett om det handlar om brott med ekonomisk förlust, som exempelvis bedrägerier, eller våld 

drabbas de äldre hårt. ”Många vill sluta leva och de känner sig så kränkta att de inte vill minnas vad de 

varit utsatta för.” (Brottsoffermyndigheten 2006, s. 25). För många brottsoffer, oavsett deras ålder, 

innebär brottsofferrollen en form av skuld (Brottsoffermyndigheten 2006, s. 25). Det psykiska behovet 
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av att förklara händelsen medför att människan naturligt reflekterar över sin egen roll i skeendet. Det 

som är utmärkande för det äldre brottsoffret är att alla följder av viktimiseringen kan ha större 

konsekvenser för den enskilde än om det varit en yngre person.  

2.3 SAMMANFATTNING AV BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

För att ”knyta ihop säcken” i denna redogörelse för bakgrund och tidigare forskning står följande klart. 

Bedrägerier är en brottslighet som i det närmaste kan benämnas som den nya vardagsbrottsligheten. 

Den ökar och utvecklas ständigt, framför allt i takt med ny teknik. Det råder en oklar bild av 

konsekvenserna för det äldre brottsoffret inom just bedrägeribrott, men tydligt återges att det äldre 

generella brottsoffret i många fall drabbas hårdare av brott, vare sig det övergreppet är ekonomiskt 

eller fysiskt.  Av bakgrunden går att tillstå att äldre är lämpade offer för bedrägeri på grund av deras 

egenskaper som just äldre. Dock förefaller det finnas en paradox i synen på äldre. De betraktas som 

den grupp som till största del oroar sig för att bli utsatta för brott, en oro som inte riktigt anses legitim 

mot bakgrund av deras egentliga måttliga utsatthet. Allmän forskning avseende äldre är ofta 

tvärvetenskapligt utformad och fokuserar bland annat på hur äldre utsätts för brott och hur de äldre 

påverkas av viktimiseringen. Likväl har den sociologiska vetenskapen i grunden baserats på den så 

kallade reträtt av den äldre befolkningen och försökt hitta förklaringar till varför denna sociala 

förändring har skett. 

3 METOD 

I detta avsnitt avser jag att redogöra och argumentera för val av vetenskaplig metod, tillvägagångssätt, 

urval och etiska reflektioner. Syftet med detta är att ge läsaren en förståelse för hur studien utformats, 

varför och på vilken grund jag senare utför min analys och diskussion. Avsnittet kommer även beröra 

tillvägagångssätt för hur bakgrund och tidigare forskning har erhållits.  

3.1 INSAMLINGSTEKNIK AVSEENDE BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Jag skall redogöra för hur jag skapat mig en uppfattning av ämnet äldre som offer för bedrägeribrott. 

Inledningsvis behövde jag se över den rättsliga definitionen av bedrägeribrottet, vilket naturligt gjordes 

med hjälp av granskning av lagrummet i lagboken (BrB 9:1). Vidare eftersökte jag vetenskaplig 

litteratur gällande bedrägeribrott, vilket gjordes med Lunds universitets biblioteksdatabas Lovisa. Jag 

använde sökfrasen ”bedrägerier” och fann en handledningsbok för brottsutredare från 2013 (Ahola 
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2013) mest relevant eftersom denna kunde ge en helhetsbild av brottet samt att övriga verk antingen 

var äldre eller berörde specifika element av bedrägerier som inte var relevanta för mitt ämne. 

För statistisk bakgrund gjordes sökning via Google. Jag var huvudsakligen ute efter statistik från 

Brottsförebyggande rådet. Vid denna sökning fann jag två rapporter, en rapport från Nationella 

Trygghetsundersökningen (NTU 2015) och den andra en kartläggning från BRÅ (BRÅ 2016) över 

bedrägeribrottsligheten i Sverige. Boken skriven av Ahola (2013) kunde även göras behjälplig i detta 

avseende.  

Jag hade i detta skede en tillräcklig mängd bakgrund avseende bedrägerier som brott. Fortsättningsvis 

ville jag få en bild av bedrägeribrottet i relation till äldre. Jag hade funnit viss statistisk bakgrund i detta 

avseende men saknade vetenskaplig teoretisk forskning på ämnet. Jag använde mig av LUBsearch, den 

tjänst Lunds universitet tillhandahåller. Jag ville främst använda mig av svensk forskning men gick 

dessvärre bet. Exempel på sökfraser jag använde var ”bedrägerier mot äldre” och ”äldre som offer för 

bedrägeribrott”. Då jag använde engelska fraser fick jag huvudsakligen internationell forskning rörande 

gärningsmäns tillvägagångsätt för bedrägerier mot äldre och denna information hade jag redan erhållit 

ur boken av Ahola (2013).  

Jag gick vidare genom att använda mig av Google Scholar. Med sökfrasen ”äldre som offer för 

bedrägeri” fann jag en rapport från ett symposium från Vadstena forum, där 15 texter från olika 

forskare presenterats. En av texterna, skriven av Håkan Jönsson, diskuterade äldres generella roll som 

brottsoffer samt hur medias rapportering kring brottslighet påverkade äldres stora oro för att själva 

bli utsatta. (Jönsson 2005). Vidare kunde jag även tillgodogöra mig en bok skriven av Brottsofferjouren 

(2006) vilken redogjorde för de psykiska och fysiska konsekvenserna av viktimisering för äldre.  

För generell forskning om äldre vände jag mig till Bryant och Pecks (2007) handbok för sociologisk 

vetenskap. Där kunde jag få en historisk överblick kring forskning av äldre genom att granska referenser 

och sedermera beställa böcker ur Lunds universitets magasin. Detta resulterade i böckerna av Burgess 

(1960), Cumming och Henry (1961), Havighurst, Neugarten och Tobin (1964) samt Meyer (1996). 

3.2 UTGÅNGSPUNKTER 

Jag vill börja med att tydliggöra ambitionen bakom och målsättningen för studien. En ödmjuk forskare 

bör från början vara ärlig mot sig själv och sin omvärld med meningen bakom sitt projekt. Det är viktigt 

att påpeka de resursmässiga begränsningarna bakom en kandidatuppsats och därmed vara uppriktig 

med vad resultatet kan få för inverkan. En småskalig undersökning bör inte göras i syfte att peka ut 
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total sanning, likt det positivister (Tebelius 1987, s. 30) torde vara ute efter. Jag ska i stället i denna 

studie arbeta enligt hermeneutisk (Carlsson 1991, s. 15) metod och därmed försöka tolka och förstå 

innebörden av resultatet från min datainsamling och använda dessa tolkningar som riktlinjer för den 

teoretiska diskussion jag ska föra (Tebelius 1987, s. 33). Däremot vill jag klargöra att jag inte lutar mig 

tillbaka med ursäkten om att jag utför en småskalig undersökning och därmed inte ämnar generalisera 

mina resultat. Trots denna vetskap kommer jag självfallet att sträva efter ett så generaliserbart och 

talande resultat som möjligt. För att belägga detta kommer jag som nämnts använda mig av 

metodkombinationen för att uppnå trianguleringens styrka, vilket innebär att jag tillgodogjort mig data 

från tre olika källor med två olika metoder (Denscombe 2009, s. 151).  

Studien har baserats på ett induktivt angreppssätt (Denscombe 2009, s. 369) och jag ska följaktligen 

sträva efter att beskåda mina data utan förförståelse och låta dessa leda mig vidare i min undersökning. 

Därför bör jag klargöra att det teoretiska ramverket för detta arbete därför inte fastställts förrän efter 

datainsamling och analys. Det skall även poängteras att bristen på tidigare forskning inom just detta 

ämne låter mig analysera empirin utan några fastställda teoretiska glasögon. 

Den empiri jag kommer att analysera är kvalitativ men för den sakens skull påstår jag att det kan 

komma att finnas en kvantitativ aspekt involverad. För att kunna urskilja mönster och återkommande 

sammanhang bör jag poängtera att det möjligen omedvetet kommer göras en form av kvantifiering – 

det som är återkommande är ju logiskt sett mer omfattande i sin frekvens. Jag vill vara ärlig med detta 

eftersom att jag anser att man i för många, och onödiga, fall kategoriserar sin forskning helt efter 

metodiklitteraturens regler och därmed låser sig i sin kreativitet och förmåga att förstå sitt material. 

3.3 PROCESSEN 

Jag vill i detta avsnitt göra det tydligt för läsaren hur arbetet har utformats. Jag anser det vara viktigt 

att ge en helhetsbild av den metodologiska processen innan jag mer utförligt beskriver studiens 

delmoment för sig. Forskningsprocessen för detta arbete har genomförts i flera steg. Inom den 

kvalitativa forskningen är det naturligt att processen inte benämns som en bestämd kronologisk kedja 

utan att arbetssättet är mer fritt. Momenten kommer i takt med analys att påverkas av varandra 

(Carlsson 1991, s. 60-61).  

Jag behövde en startpunkt. Något som kunde visa vägen och leda mig till en kvalificerad djupdykning i 

det sista skedet av datainsamlingen. För detta användes källor i form av text (se första boxen i Figur 1). 

Analys av dessa kunde sedermera skapa bakgrund för kvalificerade frågor i studiens sista stadie. 

Resultatet av de första två datainsamlingarna skulle utgöra grund och vägledning inför den tredje och 
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sista datainsamlingen (se andra boxen i Figur 1). Följaktligen analyserades resultatet från samtliga 

moment tillsammans vid applicering av det teoretiska ramverket (se tredje boxen i Figur 1). Jag skall 

vidare mer ingående förklara samtliga delmoment.  

 

Figur 1 – den kvalitativa metodologiska processen 

3.4 INNEHÅLLSANALYS 1 – DOMAR 

Inledningsvis behövde jag få en inblick i beskrivelsen av det äldre brottsoffret i den straffrättsliga 

processen avseende bedrägeribrott. För att få en så objektiv bild som möjligt beslöt jag mig för att 

granska och analysera domar. Denna datainsamling kunde sannolikt ge mig en god indikation på hur 

det äldre bedrägerioffret betraktades utifrån rättsväsendets perspektiv och ge svar på hur det beskrevs 

i den straffrättsliga processen. Detta moment skulle ge svar på första delen av min frågeställning.  

3.4.1 Urvalet 

För att göra detta gjordes en beställning hos en registrator på Lunds Tingsrätt där förfrågan (Patel 

1987, s. 105) (se bilaga, Brev till registrator) berörde domar gällande bedrägeribrott där 

målsäganden/målsägandena varit över 65 år då brottet ägt rum, i enighet med studiens avgränsning. 

Ingen vidare geografisk precisering gjordes. Ärendet antogs av en rådman vilken använde söktjänsten 

JP-Infonet, en datatjänst med samlingar av domar och rättsfall (JP-Infonet 2016). Sökningen 

utmynnade i 9 stycken domar med överensstämmande kriterier spridda över hela Sverige. Detta 
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angreppsätt gör att urvalet utgjorde ett slumpmässigt sannolikhetsurval (Denscombe 2009, s. 33) 

eftersom att jag som forskare ej kunde kontrollera urvalet mer än att förlita mig på att de kriterier som 

givits till registratorn skulle träffa rätt.  

3.4.2 Tillvägagångssätt för innehållsanalys 1 

Analysen av domarna designades till en form av kvalitativ innehållsanalys (Denscombe 2009, s. 307) då 

domarna som sig bör fanns tillhanda i form av textdokument. Den traditionella innehållsanalysen 

innehåller i sin grund ett moment av kvantifiering av kvalitativa data (Denscombe 2009, s. 308) vilket 

jag i min studie avstod ifrån. Motiveringen till detta var att jag ansåg urvalet vara för litet för att ge 

faktiska generaliserbara kvantitativa resultat. Jag skulle istället till fullo granska domarna 

hermeneutiskt genom att belysa de fraser, meningar, ord och segment som på något sätt berörde den 

äldres roll som målsägande. Detta kunde således innebära till exempel beskrivning av målsägandens 

korrekthet i sitt uttalande eller hur målsäganden hade påverkats av viktimiseringen. I analysens 

startskede behandlades domarna i form av PDF-dokument. För att organisera materialet och därmed 

göra det lättare att analysera plockades citat ut ur domarna där målsäganden på ett eller annat sätt 

berördes (Carlsson 1991, s. 62).  Efter denna handplockning lästes samtliga citat för att ge mig en 

inledande förståelse och starta en tankeprocess inför kodning av data (Denscombe 2009, s. 372).  

Kodningsprocessen gjordes genom att läsa samtliga citat mer noggrant. I varje dokument och vid varje 

citat gjordes kommentarer som senare utvecklades till teman och dessa reducerades sedan till 

kategorier (Denscombe 2009, s. 374). Dessa kategorier skulle verka som talande för det 

underförstådda budskapet, resultatet av innehållsanalysen. Med hjälp av texten skulle jag således 

kunna ”… avslöja vad texten framställer som relevant… genom att mäta vad den innehåller (t.ex. 

speciella ord, idéer)” (Denscombe 2009, s. 308).  

3.5 INNEHÅLLSANALYS 2 – MEDIA 

För att få en bild av hur samhället beskriver det äldre bedrägerioffret beslöt jag mig för att göra en 

innehållsanalys av nyhetsartiklar avseende bedrägeribrott mot äldre.  

3.5.1 Urvalet 

Jag använde mig av databasen RetrieverResearch, ett mediearkiv Lunds universitet tillhandahåller.   För 

att begränsa antal träffar, med respekt för studiens åsyftade omfång, fokuserade jag på Sveriges tre 

största dagstidningar; Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen (Svärdkrona 2001). Sedermera 

gjordes sökning efter artiklar publicerade det senaste året (fr.o.m. 2016-04-22) med orden 
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”bedrägerier mot äldre”. Totalt fanns 23 träffar, varav 12 stycken vid granskning berörde äldre som 

brottsoffer för bedrägeri. Dessa handplockades och kunde därmed definieras som ett subjektivt urval 

(Denscombe 2009, s. 37). 

3.5.2 Tillvägagångssätt för analys av innehållsanalys 2 

Genomförandet var till stor del identiskt med innehållsanalys 1. Men eftersom mediala skrifters natur 

och uppbyggnad inte kan likställas med en dom tog jag även hänsyn till nyhetsartiklars förmåga att 

uttrycka budskap och uppmaning till sina läsare.  Därmed bör jag tydliggöra att även citat som riktade 

sig som uppmaning eller information till äldre valdes ut vid första granskning av artiklarna och 

inkluderades vid handplockning av citat. Likt tillvägagångssättet för innehållsanalys 1 skulle sedermera 

koder skapas och följaktligen kategorier, vilka skulle representera den samhälleliga beskrivningen av 

den äldre som offer för bedrägeribrott. 

3.6 INTERVJU  

Efter genomgång av domar och artiklar från media vill jag påstå att jag utöver visst svar på mina 

frågeställningar även genererat fler frågor. Den information jag samlat var mer komplex än jag tidigare 

förutspått. Särskilt fann jag att jag behövde ytterligare empiri vad gäller beskrivningen av det äldre 

bedrägerioffret ur rättsväsendets perspektiv. Därför fanns goda argument för att genomföra en 

intervju (Denscombe 2009, s. 233) med någon inom det rättsliga fältet. Jag ville få djupare förståelse 

för de kategorier jag identifierat och möjligtvis förstå vilken relation de hade till varandra (Denscombe 

2009, s. 232).  

Jag hade i de tidigare datainsamlingarna dels erhållit material vilket kunde representera rättsväsendet 

(domar) och dels material som representerade samhället (media). Dessa textbaserade empiriska källor 

pekade i en riktning men jag behövde mer djupgående svar, gärna baserat på faktiska erfarenheter för 

att förstå mina fynd ytterligare. Informationen jag behövde fick således anses vara priviligierad. Jag 

kontaktade en erfaren domare i södra Sverige vilken samtyckte (Denscombe 2009, s. 231) till att mötas 

för en intervju. Jag fick även tillåtelse att spela in samtalet (Denscombe 2009, s. 259). Utifrån de första 

två datakällorna, innehållsanalys 1 och 2, hade jag skapat en intervjuguide vilken baserats på de 

identifierade kategorierna. Domaren kunde ge mig en bredare bild av beskrivningen av det äldre 

bedrägerioffret och även en djupare förståelse för den bild empirin så långt talade för. Eftersom att 

domaren dels hade rättslig kunskap men även stor erfarenhet av att möta äldre bedrägerioffer fick 

denna källa anses ge mig ett helhetsperspektiv i beskrivelsen av det äldre bedrägerioffret.  
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3.6.1 Semistrukturerade intervju 

Som tidigare nämnts hade jag med hjälp av de tidigare momenten i datainsamlingen förberett en färdig 

lista (se bilaga, Intervjuguide) med de samtalsämnen jag ämnade beröra under intervjun (Denscombe 

2009, s. 234). Jag kunde i detta läge låta intervjupersonen tala fritt om ämnena, låta intervjun präglas 

av ”… en konversation med ett syfte.” (Carlsson 1991, s. 32). De bestämda ämnena krävde mycket 

utförliga och djupgående svar och därför var jag tvungen att planera intervjun mycket noggrant. Trots 

att jag och intervjupersonen redan inlett en kontakt över mail krävdes ett moment av 

förtroendebyggande redan vid intervjuns startskede, ett moment där jag som intervjuare 

presenterade mig själv (Denscombe 2009, s. 255) och förklarade syftet med min studie och vilken 

funktion intervjupersonen fyllde (Granhag & Christianson 2008, s. 273). På grund av de komplexa 

samtalsämnena var jag noga med att starta intervjun med en tämligen enkel fråga, för att mjukstarta 

samtalet och avdramatisera intervjun (Denscombe 2009, s. 256). För att undvika ledande och 

värdeladdade frågor, (Andersson 1994, s. 146-147) som potentiellt kunde påverka intervjupersonen, 

valde jag att huvudsakligen ställa följdfrågor i form av spegling (Jacobsen 1993, s. 87). Jag gjorde detta 

genom att upprepa ord från intervjupersonen som jag ville att denne skulle utveckla närmare samt 

genom att tillåta tystnad och pauser (Andersson 1994, s. 138) och ge intervjupersonen tid att tänka på 

sitt svar. Planeringen involverade även begrundandet och tillämpningen av sufflering (Denscombe 

2009, s. 254) och uppmuntrande ögonkontakt och kroppsspråk (Jacobsen 1993, s. 85-86).  

3.6.2 Tillvägagångssätt för analys av intervju 

Eftersom att datainsamling 1 och 2 i grunden gett mig en beskrivning av den äldre som brottsoffer för 

bedrägeri skulle jag vid analys av intervjun komma att fokusera på en förståelse för vad beskrivningen 

talade för och därmed utforska kategorierna på djupet. Eftersom att intervjun resulterade i en 

transkribering kunde jag därför göra en tredje innehållsanalys men istället med syfte att avslöja hur de 

identifierade kategorierna (Denscombe 2009, s. 308) hängde samman. Avsikten vid denna analys var 

att förstå den djupgående förklaringen till kategoriernas uppkomst och förstå deras betydelse. 

Eftersom intervjufrågorna präglats av tidigare utförda analyser skulle därmed empirin från intervjun 

med sannolikhet komplettera kategorierna och leda mig induktivt till en teoretisk diskussion. Ansatsen 

var att beskåda intervjumaterialet utifrån att urskilja mönster i intervjupersonens resonemang.  

3.6.3 Bearbetning av materialet och vägen till slutgiltiga kategorier 

Då samtliga innehållsanalyser var utförda befann jag mig i ett stadium där jag genererat tre grupper av 

kategorier; en grupp från analysen av domarna, en från analysen av nyhetsartiklarna och en tredje 

grupp från en intervju med en domare. Den sistnämnda gruppen hade dessutom band med de första 
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två och nästa steg var att ”bringa ordning i kaos” (Carlsson 1991, s. 62) och reducera antalet kategorier 

genom att binda samman dem och skapa en fjärde grupp influerad av dem alla. För att göra detta var 

jag tvungen att granska mina koder. Intervjun skulle som bekant förklara betydelsen av kategorierna 

utvunna av de första datainsamlingarna och detta moment var både tidskrävande och komplext då det 

krävde stor noggrannhet och kreativitet. Jag insåg dessutom att jag erhållit data som inte direkt 

svarade på min frågeställning men som jag ändå ansåg vara relevant för förståelsen av äldre som offer 

för bedrägeribrott. Det var i detta skede som det teoretiska ramverket sakta men säkert började 

synliggöras vilket även kom att inspirera mig inför skapandet av de slutgiltiga kategorierna.  

3.7 ETISK REFLEKTION 

Vid noggrann eftertanke har jag vid studiens startskede reflekterat kring ämnets moraliska 

godtagbarhet (Ejvegård 2009, s.149). Detta innebär att jag kritiskt övervägde om studien på något sätt 

kunde definieras som oetisk eller förkastlig. När valet av ämne för uppsatsen inte ännu var fastställt 

gjorde jag ett antal sökningar efter svensk forskning rörande äldre som brottsoffer för bedrägeri och 

gick bet i denna process. Att studera hur äldre beskrivs som bedrägerioffer är inte i något som jag i 

denna bemärkelse har kunnat urskilja som oetiskt eller kränkande för någon. Tvärtom har jag ansett 

det vara behövligt. Styrkan i de etiska principer jag anser att jag upprätthållit går även att poängteras 

mot bakgrund av de val av datakällor och metoder jag använt mig av. Genom att anonymisera domar 

och min intervjuperson har jag tagit hänsyn till mina studieobjekt och på ett sådant sett motverkat att 

studien på något vis kan orsaka skada eller kränkning (Denscombe 2009, s. 193). Intervjupersonen har 

självfallet blivit informerad och samtyckt (Denscombe 2009, s. 196) till intervjun och har dessutom läst 

och godkänt transkriberingen.  

Vidare har jag inte använt mig av datakällor som inte är tillgängliga för allmänheten utan istället av 

empiri vilken kan erhållas av gemene man. På så vis har studien genomförts på ett ärligt och lagenligt 

sätt (Denscombe 2009, s. 192). Jag har heller inte varit subjektiv i mitt val av data utan arbetat induktivt 

och därmed öppet och varit mottaglig för data som lett mig på nya spår. Studien har aldrig haft något 

syfte att uppnå ett särskilt resultat och det finns ingen aktör involverad som på något sätt kan dra nytta 

av studiens slutsatser.  

Det finns en särskild motivering gällande valet att inte bifoga urvalet av domar i studiens bilagor. Jag 

har valt att inte göra detta eftersom att målsägandens och även gärningsmannens uppgifter finns att 

tillgå i dessa. Med hänsyn till dessa personers integritet (Denscombe 2009, s. 202) har jag således valt 

att inte göra domarna så pass tillgängliga.  Dessa domar finns dock att tillgå om behov skulle uppstå. 

Konsekvenserna av detta tillvägagångssätt kom att påverka redovisningen av mina resultat. Det finns 
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alltså en viss obalans i redovisningen av domar, nyhetsartiklar och intervjun med domaren. Detta kan 

ses som en brist vid första anblick av resultatet men jag skall härmed argumentera för att skenet bedrar 

i detta avseende.  

Eftersom att jag ville ta hänsyn till de i domarna involverade personernas integritet avsåg jag som 

nämnt att analysera dessa och därmed reducera data från dem till ett mer kompakt format. Eftersom 

att analysen av nyhetsartiklar, likt domarna, låg till en kvalificerad grund inför intervjun använde jag 

samma tillvägagångssätt. I intervjun med domaren bad jag denne att reflektera över varje enskild 

kategori jag utvunnit från dessa två datainsamlingar – således blev data från intervjun avsevärt mer 

utförlig. I redovisningen av mina resultat kommer domarens resonemang följaktligen utveckla dessa 

kategorier. Detta innebär att domarens resonemang är en fördjupning av domarna och 

nyhetsartiklarna. Trots att jag i majoritet kommer att hänvisa till domaren så bör läsaren i detta 

avseende förstå att domarens resonemang är präglat av domarna och nyhetsartiklarna. Jag har valt att 

belysa detta inom aktuellt avsnitt eftersom att jag vill vara ärlig med mina resultat (Denscombe 2009, 

s. 195-197) men samtidigt argumentera för varför detta sätt är mer moraliskt godtagbart än att hänvisa 

direkt till domarna.  

4 TEORETISKT RAMVERK 

Under detta avsnitt kommer jag att redogöra för de teoretiska utgångspunkterna vilken analysen av 

empirin har lett mig till. Läsaren behöver ha en grundläggande förståelse för det teoretiska ramverkets 

karaktär innan resultatet och tillämpningen av teorin utförs. Jag skall även kort argumentera för varför 

ramverket är tillämpningsbart för just mitt ämne, problemformulering och frågeställning.  

4.1 NILS CHRISTIE OCH DET IDEALA BROTTSOFFRET 

Christies välkända teori om det ideala brottsoffret (Christie 2001, s. 46-48) ämnar beskriva attributen 

som, samhälleligt, anses vara mest förknippade med ett legitimt brottsoffer. Vad betyder då detta? 

Kort sagt kan argumentationen föras genom att påpeka att ett brottsoffer är en person som blivit utsatt 

för ett brott. Detta är sanning men beroende på vem som viktimiseras kommer samhället att ge mer 

eller mindre sympati och reaktion beroende på omständigheter kring personen och situationen som 

sådan. Med Christies egna ord: ”Med ’idealiskt offer’ syftar jag istället på en person eller kategori av 

individer som – när de drabbas av brott – lättast får fullständig och legitim status som offer. ”(Christie 

2001, s. 47). Följaktligen pekar Christie ut den komplexa abstraktionsnivå som följer med en legitim 

status som brottsoffer men menar att identifieringen av ett sådant enligt honom lättast görs utifrån 
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fem grundegenskaper. Ett legitimt brottsoffer är svagt. Christie exemplifierar med att personer som 

sjuka och gamla lätt får en legitim status som brottsoffer, vilket är högst passande utifrån min egen 

frågeställning inom denna studie. Den andra egenskapen utmärker vad brottsoffret sysslat med vid 

tiden för sin viktimisering, vilken typ av aktivitet denne ägnat sig åt. Förslag på aktiviteter torde vara 

att handla i en butik, gå en promenad på dagen eller helt enkelt att spendera tid i sin egen bostad – 

vilket leder oss till det tredje attributet, platsen. Brottsoffret, för att vara så legitimt som möjligt, skall 

vara på en plats där han eller hon inte kan klandras för att vara. Det fjärde – gärningsmannen skall i 

jämförelse med brottsoffret vara stor och ond, något som i denna kontext torde stämma då äldre 

allmänt vedertaget betraktas som fysiskt sårbara och en person som angriper fysiskt sårbara individer 

bör i sin tur betraktas som ond. Det femte och sista attributet – Gärningsmannen är okänd och har 

alltså ingen tidigare relation till offret, något som är tämligen vanligt gällande bedrägeribrott enligt 

avsnittet 5.1.3.  

Christie utvecklar även detta genom att kontrastera med ett brottsoffer som inte kan anses vara 

legitimt eller idealt. Detta kan kort och gott sammanfattas genom att bestå i de fem 

grundegenskapernas motsatser.  

Inom dessa grundegenskaper ryms naturligtvis rum för tolkning som bör tillämpas på fall till fall. Dessa 

kan även uppfyllas till mer eller mindre grad och det är hur dessa komponenter interagerar och 

kompletterar varandra som gör att människor i en social kontext bedömer huruvida offret är mer eller 

mindre legitimt i sin roll.  

I sin diskussion avseende legitima och icke legitima brottsoffer nämner Christie även de äldre och hur 

synen på dessa har förändrats. Det bör dock poängteras att diskussionen som förs är i relation till hur 

de äldres nu försvunna maktroll var annorlunda under tiden för de stora häxjakterna under 

medeltidens Europa (Christie 2001, s. 52). Christie menar att vår relation till de äldre är annorlunda 

idag. Då var äldre människor med funktion, till exempel under födslar, sjukdom och dödsfall och de 

betraktades delvis med respekt men också ibland med rädsla.  

… och de hade hemligheter. Människor med hemligheter har också makt, eller en potential 
för makt. Medan våra känslor gentemot dagens gamla kvinnor kanske skulle karaktäriseras 
som skuld över att vi ger dem för lite uppmärksamhet, förefaller våra förfäders känslor mer 
ha varit respekt och rädsla.  

(Christie 2001, s. 52) 

Följaktligen beskriver Christie hur samhällens kultur och intressen kan påverka brottsoffrets 

legitimitet. Denne gör en koppling till hur barn från arbetarklassen deltar i en tävling, skolan och dess 



 

19 

 

system, som är anpassat för barn av högre klasser. Dessa barn blir enligt Christie kanske inte offer, men 

förlorare i både deras egna och samhällets ögon och kan därmed tillskrivas benämningen brottsoffer 

utan gärningsman. Ingen bär skyldighet för deras nederlag förutom skolsystemets struktur och design. 

Således menar Christie att avpersonifierade grupper som faller offer för strukturella nederlag inte 

lämpar sig som ideala brottsoffer (Christie 2001, s. 54).  

Christies teori om det ideala brottsoffret kan verka simpel och någorlunda torftig vid första anblick. 

Skenet bedrar. Det är viktigt att förstå att de fem grundegenskaperna är ytterst påverkbara beroende 

på situation, kultur, samhälle och typ av brott. Christie exemplifierar med äldre brottsoffer som i 

dagsläget, enligt honom, räknas som klassiska offer. Problemet är bara att deras status härstammar 

ifrån en marginaliserad position i samhället där de saknar funktion, makt och kanske till och med 

respekt. Detta gör dem svaga och lämpliga att uppmärksamma i media om de skulle falla offer för brott 

men uppmärksamheten gör dem ännu räddare och oroliga. ”Denna rädsla för brott är ett livshandikapp 

i äldre människors tillvaro. Ju mer uppmärksamhet vi ger dom som offer desto räddare blir de.” 

(Christie 2001, s. 58). 

Skulle vi däremot ändra deras position i samhället och sluta betrakta och behandla dem som 

mottagare, konsumenter och klienter skulle de äldre, enligt Christie, bli utsatta för fler brott, få mindre 

uppmärksamhet när de viktimiseras men dock vara mindre rädda för att falla offer för brott.  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt redovisar jag mina empiriska resultat och analyserar dessa med hjälp av det teoretiska 

ramverket. För tydlighetens skull har jag hänvisat till mina datakällor i form av bilagor. Exempelvis 

betyder (Domar, Bilaga 1, s. 1, 3) att empirin utvunnits ur domar, källhänvisning till bilaga 1 och att 

empirin har kodats utifrån data på sidorna 1 och 3.  

Nyhetsartiklar har i kontexten representerat den samhälleliga beskrivningen av äldre som 

bedrägerioffer och empirin ur domarna har representerat rättsväsendets perspektiv.  

Intervjun med domaren kommer att redovisas självständigt under varje kategori där jag redovisar hur 

domaren reflekterat kring aktuellt tema eller kategori. Den erfarna domarens reflektioner har använts 

för att få djupare förståelse för beskrivningen av äldre bedrägerioffer i domar och nyhetsartiklar.  

De övergripande kategorierna kom i den slutgiltiga analysen att tituleras; Sårbarhet, Godtrogenhet, 

Riskbeteende och Förlåtande.  
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5.1 KATEGORI SÅRBARHET 

Eftersom att kodning och analys resulterade i flera aspekter av äldres sårbarhet har jag tilldelat den 

kategorin ett flertal underteman. Jag ansåg detta vara behövligt på grund av empirins variation 

gällande just denna kategori och valde att analysera varje undertema för sig med hjälp av det 

teoretiska ramverket. Övriga kategorier har inte tilldelats underteman.  

5.1.1 Tema Fysisk sårbarhet 

Genomgående talar empirin för den äldres uppenbara fysiska sårbarhet. Dels beskrivs de fysiska 

motsättningarna som utmärkande faktorer vid förklaringen av bedragares val av offer. Man talar om 

en svag grupp i samhället som är lättare att ge sig på eftersom en sådan individ inte har förmåga att 

försvara sig på samma sätt som andra. I en artikel skrivs ”Det är de svaga i samhället som man ger sig 

på för det är enklare än att försöka råna eller stjäla från en annan person som kan försvara sig.” 

(Artiklar, Bilaga 2, s. 24). I domarna är det även tydligt att det görs en poäng gällande målsägandens 

ålder. 

Målsägandena har alla uppnått en mycket hög ålder. Av de sex målsäganden som släppt in 
(gärningsmannen) i sin bostad har flera haft stora svårigheter att röra sig och någon har 
varit rullstolsburen. Den äldsta målsäganden som mött upp (gärningsmannen) utanför 
porten för att överlämna smycken och kontanter har fyllt 98 år. 

(Domar, Bilaga 1, s. 1) 

Hand i hand med denna svaghet fann jag ytterligare en essens av att äldre, på grund av deras fysiska 

svårigheter befinner sig i beroendeposition gentemot sin omgivning och därmed på många sätt 

ständigt är i behov av hjälp (Artiklar, Bilaga 2, s. 6, 9, 15). I analysen av domarna kunde även förnimmas 

en klar poäng gällande den äldre målsägandens ålder och fysiska sårbarhet då brottsoffrets ålder i sig 

utgjorde en försvårande omständighet för gärningsmannen (Domar, Bilaga 1, s. 2). 

5.1.1.1 Domarens reflektioner 

I intervjun med domaren bad jag hen att reflektera över äldres fysiska sårbarhet.  

Alltså det är ju väldigt lätt att ge sig på en gammal människa.  Både med våld och råna och 
kanske söka igenom deras kläder, det räcker ju bara med att man knuffar till en tant så 
släpper hon allting och så kan man ta plånboken och så. 

(Intervju, Bilaga 4, s. 5) 

Nästan omedelbart angående aktuellt samtalsämne reflekterade domaren även kring hur hen 

kopplade den fysiska sårbarheten till behov av hjälp. Denna exemplifierar med att äldre kan behöva 
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hjälp ute i det allmänna rummet och att detta faktum ”öppnar upp möjligheter för oärliga människor.” 

(Intervju, Bilaga 4, s. 4). Domaren påtalade också att äldre människor ser dåligt och att denna fysiska 

motsättning gör att de hamnar i beroendeställning till främmande människor i vardagliga situationer 

(Intervju, Bilaga 4, s. 4, 12). 

Gällande aktuellt samtalsämne påtalade domaren i intervjun att denne reflekterade över det moderna 

samhället i relation till gemene mans benägenhet att hjälpa okända människor. Domaren reflekterade 

över sitt eget yrke och argumenterade då för att denne var mer misstänksam mot okända människor i 

samhället, men även att människor i allmänhet är mindre benägna att hjälpa främlingar än förut. 

Samtidigt poängterade denne att den mänskliga naturen som sådan innehar en drift att hjälpa sina 

medmänniskor (Intervju, Bilaga 4, s. 4). 

5.1.1.2 Analys av tema Fysisk sårbarhet kopplat till teori 

Jag skall således teoretiskt diskutera ovanstående empiri utifrån Christies teori om det ideala 

brottsoffret. Vid första anblick är det ganska enkelt. Mot bakgrund av empirin kan jag konstatera att 

den äldres fysiska kapacitet tämligen gör det till ett legitimt brottsoffer – de äldre är fysiskt svaga. 

Christie poängterar själv under denna punkt i sin argumentation att ”Sjuka, gamla eller mycket unga 

människor passar särskilt bra som idealiska offer. ”(Christie 2001). För att utöka analysen kan jag även 

poängtera att om brottsoffret är så fysiskt svagt som empirin beskriver kommer gärningsmannen 

sannolikt i många fall gällande bedrägeribrott mot äldre ofta ses som större än sitt brottsoffer. Detta 

innebär att gärningsmannen innehar en utmärkande högre fysisk förmåga än den hen ämnar 

viktimisera. Följaktligen kommer gärningsmannen att ses som utomordentligt ond eftersom denne i 

en sådan kontext befinner sig i ett överläge gentemot sitt brottsoffer.  

5.1.2 Tema Psykisk sårbarhet 

Utöver sin fysiska sårbarhet beskrivs det äldre brottsoffret för bedrägeri ofta i psykiskt underläge. 

Denna beskrivning ur empirin förklarar varför äldre blir utsatta men även konsekvenserna av deras 

psykiska hälsa både under och efter den straffrättsliga processen.  

Det empiriska resultatet från nyhetsartiklarna beskriver äldre bedrägerioffer som förvirrade och 

tankspridda (Artiklar, Bilaga 2, s. 4) något som överensstämmer med empiri ur domarna. I en dom 

beskrivs hur den äldre målsäganden inte kunnat erinra sig brottets skeende ordentligt på grund av hur 

dennes fysiska motsättningar resulterat i att hon var förvirrad till följd av medicinering. 

Hon tyckte visserligen att det hela lät overkligt, men utgick ändå ifrån att det var hennes 
sonson som ringde och hon sade inget om sina funderingar till honom. Det hör till saken att 
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hon vid denna tid inte riktigt var sig själv, bl.a. på grund av att hon en kort tid tidigare hade 
behövt ta en morfinspruta. 

(Domar, Bilaga 1, s. 2) 

De äldres psykiska sårbarhet beskrivs även påverka deras förmåga att hantera pressade situationer. I 

domarna går det att utröna att det vilseledande momentet inom bedrägeribrottet inneburit en ovan 

situation för brottsoffren och att de därmed blivit stressade. ”Målsägandena har känt sig stressade 

över den ovana situationen.” (Domar, Bilaga 1, s. 1). Denna stress har även gjort sig tydlig i faktumet 

att brottsoffren i vissa fall fattat misstankar om att de blivit lurade men däremot inte vågat göra något 

motstånd och ”spelat med” inför gärningsmannen (Domar, Bilaga 1, s. 3).  

Bilden av äldres mentala kapacitet och stressnivå beskrivs även utifrån hur de påverkas och är 

involverade i den straffrättsliga processen. Det finns en bild av brottsoffrens mentala bräcklighet då 

de blivit negativt påverkade av rättegångens procedurer, så till vida att de inte förmått att kunna 

redogöra för viktiga detaljer, trots att de kommit ihåg dem. 

Tingsrätten har slagits av att målsägandena uppenbart haft mer information att lämna, men 
att rättsprocessen och förhandlingen vid tingsrätten upplevts som mycket pressande och 
att de därför inte fullt ut förmått redogöra för alla detaljer. 

(Domar, Bilaga 1, s. 4). 

Det är dock tydligt i domarna att man noga poängterat om målsäganden lämnat trovärdig information 

så till vida att jag som granskade det uppfattade poängterandet som på gränsen till beskyddande och 

på något vis förminskande av den äldres kompetens (Domar, Bilaga 1, s. 3).  Empiri rörande bilden av 

det äldre bedrägerioffrets psykiska men efter viktimisering gick att finna i data från både domar och 

artiklar. En bild av en reducerad människa framställdes, en rädd och otrygg människa som känner skam 

med brustet självförtroende (Artiklar, Bilaga 2, s. 3, 15) (Domar, Bilaga 1, s. 4).  

5.1.2.1 Domarens reflektioner 

Den erfarne domaren bekräftade beskrivningen av det äldre bedrägerioffret som aningen förvirrad 

eller tankspridd. Denne beskrev hur äldre måhända har problem med minnet och att de sannolikt inte 

är så ”… snabba i tankarna.” (Intervju, Bilaga 4, s. 10). När det gäller det äldre bedrägerioffrets 

involvering i den straffrättsliga processen beskrev domaren den som mycket påfrestande för de äldre, 

något som man i vissa fall tar hänsyn till genom att undvika att höra målsäganden om man finner att 

teknisk bevisning är stark nog eller håller förhöret i en annan miljö för att senare spelas upp i rättssalen 

(Intervju, Bilaga 4, s. 5, 7). 
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När det gäller övertydligheten kring det äldre bedrägerioffrets korrekthet i domarna får jag förklaring 

av den erfarne domaren. Denna övertydlighet kan bero på försvarsadvokatens tendens att 

misskreditera den äldre målsägandens uppgifter. Vanligen används åldern i detta avseende då man 

poängterar att målsäganden kan ha problem med minnet eller dylikt (Intervju, Bilaga 4, s. 3). 

På frågan om de psykiska konsekvenserna för det äldre bedrägerioffret resonerade domaren enligt 

följande. Trots den tydliga bilden av ett starkt mentalt påverkat brottsoffer redogjorde domaren för 

sin erfarenhet av hur äldre tenderar att tacka nej till psykologisk hjälp efter att ha blivit utsatta för 

bedrägeribrott. Mer så än yngre människor. Anledningen till detta menar domaren är den äldre synen 

på mental ohälsa som något ofint och stigmatiserat (Intervju, Bilaga 4, s. 13) och skulle teoretiskt 

utgöra en utökad förklaring till varför den äldre känner sådan skam och skuld efter att ha blivit utsatt 

för bedrägeribrott – dels har denne låtit sig luras och dels har denne svårt att acceptera sina känslor 

efter brottet. 

5.1.3 Analys av tema Psykisk sårbarhet kopplat till teori 

Bilden rörande äldres legitimitet som bedrägerioffer blir enligt dessa data spretig. Då jag erfar en viss 

frånvaro av målsägandena i empirin från domarna, i avseende att målsäganden inte har hörts på grund 

av psykiska skäl, blir jag med Christies teoretiska verktyg konfunderad. För att vara ett legitimt offer 

krävs att du innehar en tydlig svaghet, en svaghet som du dessutom måste paradera. Mitt resonemang 

må låta otydligt men jag skall ge ett exempel. Människor är sociala varelser och vår sociala 

kommunikation består till stor del av att vi agerar och reagerar. Ett brottsoffer med uppenbara och 

synliga skador är ett ypperligt exempel på en bild av något som vi alla kan reagera på med fasa och 

sympati. Det gråtande blåslagna brottsoffret i rättssalen får oss att känna avsky mot den eller de som 

utsatt detta brottsoffer för något. Bedrägeribrottet är annorlunda. Det finns inga synliga skador att 

reagera på, konsekvensen av brottet är ofta finansiell och emotionell. Dessa abstrakta skador kan vi i 

viss mån relatera till, men inte i lika hög grad som med det gråtande brottsoffrets fysiska skador. Om 

det dessutom förefaller så att det äldre brottsoffrets involvering i den straffrättsliga processen kan 

beskrivas som onödig med hänsyn till dess ålder befinner vi oss i en situation där en sådan individ inte 

får utrymme att erhålla den brottsofferstatus som egentligen står till förfogande. Utan exponering av 

brottsoffret kan vi således inte till fullo känna sympati med det. Detta, enligt Christie, torde utgöra en 

svag bild av det svaga brottsoffret och därmed inte göra det lika idealt.  

Vidare förefaller det finnas en tvetydig bild av det äldre bedrägeribrottets förmåga att lämna behövlig 

information till rätten. Å ena sidan finns bilden som påtalar brottsoffrets korrekthet och redogörande 

förmåga och å andra sidan en bild av den hårt ansatte damen som på grund av stress inte kan berätta 
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i rättssalen vad denne varit med om och hur gärningsmannen såg ut. Efter noggrann reflektion måste 

jag argumentera för att dessa två motsatser ändå talar för att det äldre bedrägerioffret framställs som 

idealt. Den hårt ansatte damen stämmer väl överens med Christies (2001) teori om hur desto svagare 

offer – desto mer idealt är det. Däremot vill jag påstå att trovärdiga och tillförlitliga brottsoffer också 

torde vara ideala. Kanske beror det på vem som dömer – rätten eller samhället. Domare och 

nämndemän skulle förmodligen se det medvetna och samlade brottsoffret som mer idealt då detta är 

ett mått på trovärdighet och något som talar till offrets fördel vid bedömning. Arenan är dock 

annorlunda utformad om vi betraktar detta från samhällets perspektiv där svaghet hos brottsoffret 

gör oss mer benägna att känna sympati och medömkan. Således bör jag konstatera att dessa 

komponenter, trots deras motstridighet, båda får bedömas vara attribut som talar om den äldre som 

ett idealt brottsoffer för bedrägeri. 

Jag skall återigen diskutera svagheten. Resonemanget från domaren i intervjun rörande de äldres 

obenägenhet att acceptera sin offerroll är intressant. Detta talar för att den äldre generationen är 

annorlunda än de yngre åskådare som är i majoritet när det gäller betraktandet av det äldre 

bedrägerioffret. Att inte anamma och bejaka sin offerroll tolkar jag som ett tecken på att inte visa sig 

svag. Svaga nerver är inte något positivt enligt den äldre befolkningen, om vi nu ska utgå från domarens 

beskrivning. Detta blir komplext. Dels har vi ett brottsoffer som framställs som det svagaste offret av 

dem alla, vilket i Christies resonemang skulle ses som positivt då det blir ett mer idealt brottsoffer. Å 

andra sidan är detta offer motspänstigt när det gäller att uttrycka sin svaghet och väljer istället att lida 

i det fördolda. Detta sänker den äldres status som bedrägerioffer något i denna diskussion. Mot 

bakgrund av detta torde analysen bedöma att det äldre bedrägerioffret är mindre idealt än vid första 

anblick om vi betraktar det utifrån redogjord kontext.  

5.1.4 Tema Sårbarhet i relation till gärningsmannen 

Jag skall även kort redogöra för vad empirin beskrev som gärningsmän i kontexten bedrägeribrott mot 

äldre. Detta är relevant för appliceringen av teorin kring det ideala brottsoffret då Christie (2001) 

benämner gärningsmannens egenskaper som viktiga för hur samhället ser på brottsoffrets legitimitet.  

Vid analys av nyhetsartiklar framställs förövaren ofta i formen av pluralis – dessa är sedermera ofta 

flera. Detta är särskilt tydligt vid analys av nyhetsartiklar (Artiklar, Bilaga 2, s. 6, 7, 14, 20, 23, 24). 

Särskilt utrycks att dessa så kallade ligor är mycket planerande, organiserade och mycket skickliga. 

(Artiklar, Bilaga 2, s. 20). ”Det är typiska ligor som åker in och ut ur landet hela tiden. Det är 

yrkeskriminella personer som inte gör något annat.” (Artiklar, Bilaga 2, s. 5) Beskrivningen framställs 
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som så att ligorna huvudsakligen riktar in sig på äldre brottsoffer och tyder på planerande och 

rationella gärningsmän. 

5.1.4.1 Domarens reflektioner 

Denna beskrivning blir även tydlig i intervjun med den erfarne domaren. ”Och sen är det ju så att det 

figurerar ju dom här ligorna då som är jätteskickliga…” (Intervju, Bilaga 4, s. 4). Uppenbarligen är 

gärningsmannen en sådan som kalkylerar och väljer ett lämpligt och sårbart byte för sin bluff. ”För 

dom här som, bedragarna dom är ju jäkligt skickliga, jag menar det är ju inte, det är ju verkligen 

människor som verkligen kan, som vet vilka knappar dom ska trycka på…” (Intervju, Bilaga 4, s. 9). 

Gärningsmannens maktposition över det äldre bedrägerioffret illustrerar domaren med följande 

utsaga; ”… det är nästan som på savannen, lejonet som ger sig på den svagaste gasellen.” (Intervju, 

Bilaga 4, s. 14). 

5.1.5 Analys av tema Sårbarhet i relation till gärningsmannen kopplat till teori 

Mot bakgrund av ovanstående resultat vill jag påstå att gärningsmannens karaktär gör att statusen 

som brottsoffer ökar för den äldre som blivit bedragen. Jag vill hävda att bara benämningen av de 

typiska gärningsmännen som ligor och organiserande förnimmer om en iskall och kalkylerande 

gärningsman som huvudsakligen är ute efter samhällets svaga. Rättens bild av den onda 

gärningsmannen (Christie 2001) blir desto mer tydligare efter uttalandet om lejonet och gasellen. Jag 

kan därmed konstatera att de äldre bedrägerioffren är synnerliga ideala i relation till deras framställda 

gärningsmän.  

5.1.6 Tema Ensamhet 

Vid granskning av nyhetsartiklar framgick det att bedragare riktade in sig på ensamma åldringar. 

(Artiklar, Bilaga 2, s. 14). Då ensamheten nämndes som en uppenbar riskfaktor tillades även att 

ensamheten i sig utgjorde en längtan efter närhet eller sällskap. Det är lättare för bedragarna att ge 

sig på äldre eftersom många är ensamma.  

När någon ringer på och utger sig för att behöva kontrollera något i lägenheten till exempel, 
så tycker en del att det vore trevligt att få en pratstund. De sätter på kaffe och bjuder in i 
köket.  

(Artiklar, Bilaga 2, s. 11).  

Naturligtvis kan gemene man förstå denna ensamhet. I takt med att människor blir äldre begränsas 

deras umgängeskrets på grund av exempelvis dödsfall eller genom att den äldre på grund av sina 

fysiska svårigheter har svårare att hälsa på sina nära och kära.  
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5.1.6.1 Domarens reflektioner 

Under intervjun med domaren påtalade även hen att äldres sårbarhet innefattar en ensamhet. ”Många 

människor blir väldigt ensamma, man kanske har barn och så men det är, dom har sina liv, dom kan 

inte dagligen åka hem till sin gamla mamma och pappa.” (Intervju, Bilaga 4, s. 11). Domaren menade 

även att ensamheten gjorde sig tydlig efter att det äldre bedrägerioffret viktimiserats och ytterligare 

förstärkte den äldres sårbarhet.  

Ja, och sen vi pratade ju om sårbarhet och ensamhet och sådär va, du har heller ingen som 
kanske väntar på dig när du kommer hem som är där när det ringer på dörren nästa gång 
utan du har din egen rädsla. 

(Intervju, Bilaga 4, s. 13) 

 

Att ensamheten även utgjorde ett behov av kontakt och närhet hos den äldre kunde också konstateras 

från domarens resonemang. 

Äldre är ensamma och att man uppskattar även en liten kontakt med en annan människa 
och naturligtvis då om det är en vänlig människa som vill hjälpa till och sådär va, att det är… 
Ja, då lyser sårbarheten igenom där. 

(Intervju, Bilaga 4, s. 11) 

5.1.7 Analys av tema Ensamhet kopplat till teori 

Den bedrägeriutsatte åldringen kan då enligt empirin från nyhetsartiklarna konstateras omges av en 

ensamhet. En sådan ensamhet skulle enligt Christie (2001) utgöra en lämplig bakgrund för ett legitimt 

brottsoffer. Men vad betyder egentligen ensamhet i förhållande till Christies teori om det ideala 

brottsoffret?  Åldringens ensamhet gör att vi teoretiskt sett känner sympati och medkänsla om denne 

skulle bli utsatt för bedrägeribrott. Vid djupare granskning av empirin föreföll sig dock ensamheten 

följas av en annan komponent; ett behov av närhet och kommunikation med andra människor. Denna 

komponent skall i denna analys leda oss djupare i förståelsen för det äldre bedrägerioffrets status.   

5.2 KATEGORI GODTROGENHET 

Vid analys av nyhetsartiklarna förelåg ett mönster. Återkommande var beskrivelsen av äldres påtagliga 

godtrogenhet. ”Jag tror att vi äldre är mer godtrogna än yngre. Vi är inte vana vid att vara 

misstänksamma, utan är uppväxta med att man ska vara artig och lita på människor.” (Artiklar, Bilaga 

2, s. 11) Förklaringen till varför äldre är mer godtrogna påpekades alltså vara uppfostran men också 

behov av hjälp. (Artiklar, Bilaga 2, s. 18). Jag fann ingen empiri ur domarna som på något sätt beskrev 
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det äldre bedrägerioffret som godtroget. Jag påminde mig om polisens formulering. Äldre är lättlurade. 

Kanske var det inte riktigt så enkelt.  

5.2.1.1 Domarens reflektioner 

Vidare i intervjun försökte jag få klarhet gällande i vad beskrivningen av äldre som lättlurade bottnade 

i. Den frågan var svår då domaren växlade mellan sina åsikter ju mer denne reflekterade kring det. På 

frågan kring om äldre är naiva fick jag ett bestämt nej (Intervju, Bilaga 4, s. 12). Detta gjorde mig 

konfunderad. Empirin talade för att äldre var godtrogna men inte naiva. Dessa två beskrivningar var 

enligt mig varandras motsatser. Vid vidare analys av intervjun blev jag klokare.  

Ja, men jag kan tänka mig att dom är lättlurade, alltså dom är lätt, dom är, vad ska man 
säga… Dom är lättlurade för att dom är gamla, dom är utsatta, dom är i många situationer 
beroende av andras hjälp dom kan ha varierande grad av… ja, det här med minne och 
snabbhet i tankarna… 

(Intervju, Bilaga 4, s. 10)  

Fortsättningsvis gav domaren mig ett exempel från hens egen erfarenhet av de äldres godtrogna 

beteende. Berättelsen utspelade sig i en kö till en bankomat. Framför domaren stod en äldre kvinna 

som när det blev hennes tur vände sig om och frågade om domaren kunde hjälpa henne (Intervju, 

Bilaga 4, s. 4). Jag skall kort påminna dig som läsare om det som berördes i föregående avsnitt om 

sårbarhet. Äldres sårbarhet gör att de behöver hjälp, vilket gjorde sig tydligt i domarens berättelse, 

som jag nu skall fortsätta. Den äldre damen behövde domarens hjälp för att navigera sig på 

bankomatens skärm, ”… jag ser så dåligt.” (Intervju, Bilaga 4, s. 4). Vidare anförtrodde damen domaren 

sin pinkod och fortsatte skeendet med att ta ut tvåtusen kronor och sedan lägga dem i sin ficka på 

jackan. Jag frågade domaren hur denne reflekterade kring händelsen. ”Ja, man blir chockad och gamla 

människor har, de tror alldeles för gott om människor nuförtiden alltså.  Dom är god… vissa är ju väldigt 

godtrogna.” (Intervju, Bilaga 4, s. 4).  

Domaren konstaterade även att denne såg på godtrogenhet på två olika sätt. Tydligt var att denne i 

sin roll som domare, i alla fall gällande bedrägeribrott, inte straffade det äldre brottsoffret för sin 

godtrogenhet (Intervju, Bilaga 4, s. 9) men dock att den mänskliga attityden kring de lättlurade innehar 

en form av skambeläggning mot brottsoffret (Intervju, Bilaga 4, s. 10) När denna vetskap uppdagades 

slog det mig också att jag inte i någon dom hade sett tecken på rättslig skuldbeläggning av något av 

målsägandena. 
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5.2.2 Analys av kategori Godtrogenhet kopplat till teori 

Jag kunde alltså konstatera följande. Empirin talade klart för att äldre beskrivs som och även är 

lättlurade. Jag hade dock fått en aning kring vad detta bottnade i. Jag hade fått klarhet i vad det innebär 

att vara lättlurad och också varför man kan uppfattas som sådan. I de äldres fall bottnade denna 

godtrogenhet i en sårbarhet; ett ständigt behov av hjälp från andra människor i en position där man 

inte kan välja att vara misstänksam. Skulle den äldre damen istället vara misstänksam mot sina 

medmänniskor vid bankomaten hade hon således inte kunnat ta ut pengar och blivit begränsad i sin 

vardag. De äldre är enligt empirin även uppfostrade att tro gott om människor. Porträttet av den 

blåögde och naiva pensionären hade vid detta stadie i analysen börjat blekna. Istället började jag ana 

konturerna av en människa som på grund av sin sårbarhet och behov av hjälp var tvungen att vara 

godtrogen för att överleva. Även en hint av en människa som i sin ensamhet behövde närhet och 

uppskattade sällskap av andra människor och därför öppnade sin dörr för främlingar (Intervju, Bilaga 

4, s. 11) (Artiklar, Bilaga 2, s. 11).  

Att vara godtrogen eller med andra ord lita på en främmande människa bör kunna placeras inom 

Christies (2001) teori gällande vad brottsoffret gör när denne utsätts för brott, hur brottsoffret har 

agerar i situationen. Jag kommer här fram till två element som återigen kan bedömas som varandras 

motsatser. Att släppa in den främmande människan till sin bostad är inte ett respektabelt handlande. 

Att ge sin pinkod till en främling likaså. Jag menar således att man kan klandras för detta. Jag skall i 

detta skede göra en något djärv jämförelse med hur man reflekterar till våldtäktsoffers motstånd när 

brottet äger rum. Ju mer motstånd ett våldtäktsoffer gör, desto mer idealt blir det. Helst ska 

motståndet även synas i form av hudskrap under naglarna eller blåslagna knogar. Har denne däremot 

inte gjort ett starkt motstånd faller våldtäktsoffrets legitimitet i sin roll. Självfallet förstår jag att jag 

inte kan likställa ett våldtäktsoffer med ett äldre bedrägerioffer, men jag försöker i min argumentation 

belysa hur brottsoffrets agerande påverkar hur vi ser på offret och hur mycket sympati vi känner. I 

situationen med den lurade äldre skulle vår sympati, enligt Christie (2001), teoretiskt sett dras mer till 

det faktum att den äldre är gammal och sårbar. Kanske i den grad att den äldre blir ett idealt offer trots 

att denne litat på en främmande människa. Rättsprocessen, som domaren påtalade, skuldbelägger inte 

offret för att den blivit lurad men den mänskliga attityden kan göra det. Det faktum att den äldres 

förehavande bidragit till att bedrägeribrottet kunnat äga rum är en faktor som på ett teoretiskt sett 

skulle kunna göra att det äldre bedrägerioffrets legitimitet dras ner. Varför? Genom att lita på den 

otäcke främlingen har den äldre försatt sig i en risk. Detta risktagande och hur det betraktas skall jag 

fortsätta att redogöra för i nästkommande avsnitt. 
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5.3 KATEGORI RISKBETEENDE 

Mot bakgrund av det jag redogjort för hittills kan jag konstatera att äldre bedrägerioffer beskrivs som 

mer godtrogna än andra människor. Empirin talar dock för att godtrogenheten bottnar i deras 

framställda sårbarhet, alltså behov av hjälp och kontakt med andra människor. Vid analys av domarna 

förefaller det vara så att äldre dock är någorlunda misstänksamma, trots deras påstådda godtrogenhet 

(Domar, Bilaga 1, s. 3) åtminstone i skeendet då bedrägeribrottet äger rum. Som tidigare nämnts, 

gällande äldres sårbarhet, har misstankarna mot en gärningsman ibland föranlett att det äldre 

bedrägerioffret spelat med på grund av sin rädsla (Domar, Bilaga 1, s. 4). Ur empiri från 

nyhetsartiklarna framgår flertalet uppmaningar till åldringar sammanfogat med intervjuer med äldre 

som framställer misstänksamhet mot främlingar som något positivt. Jag tolkar det som att dessa 

intervjupersoner skall agera förebilder. ”Innan kanske jag bara öppnade utan att se efter så noga, det 

gör jag inte längre…” eller:  

Det var inte längesedan en man ringde på och ville låna en näsduk. Innan jag lärde mig mer 
om bedrägerier hade jag lämnat dörren på glänt, men nu stängde jag helt medan jag 
hämtade en näsduk. Jag kände mig väldigt oartig och oförskämd.  

(Artiklar, Bilaga 2, s. 11).   

Här gör jag en koppling till det empirin frambringat om uppfostran. Som äldre människa är du 

uppfostrad att göra på ett eller annat sätt (Artiklar, Bilaga 2, s. 14). Empirin talade för att 

misstänksamhet mot andra människor är något som den äldre människan anser vara oartigt.  En slags 

norm vilken kan ha levt kvar från en annan tid.  

Data från nyhetsartiklarna talade också om en uppmaning till de äldre. Råd och praktiska 

tillvägagångssätt för att tillämpa misstänksamhet i vardagen. De äldre ska alltid kika genom titthålet 

på dörren, använda låskedja, snegla ut genom fönstret eller inte prata med folk de inte känner (Artiklar, 

Bilaga 2, s. 18, 21, 24). ”Många inser först efteråt att de blivit lurade. Då skäms de för att de släppt in 

någon främling i hemmet trots att de blivit varnade, och drar sig för att polisanmäla.” (Bilaga 2, s. 14) 

Budskapet är tydligt. Många blir varnade och många, trots detta, låter sig luras. Därmed skäms de 

också. Att inte vara misstänksam är således inte bra. Empirin talar för att de äldre inte är 

misstänksamma. Deras brist på misstänksamhet innebär därmed ett riskbeteende. Normer från 

uppfostran och behovet av hjälp och närhet utgör ett riskabelt beteendemönster och därmed att 

lämpligt byte för bedrägeribrott. Samhället försöker att lära dem att bli kvitt denna stämpel genom att 

publicera artiklar med uppmaning om att ändra detta riskbeteende.  
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5.3.1.1 Domarens reflektioner 

Jag pratade med domaren om medias uppmaning till de äldre att ändra sitt riskabla beteende. 

Domaren började sitt resonemang kring att samhället generellt har blivit mer misstänksamt. ”Jag kan 

tycka att samhället har utvecklats så att människor drar sig för att hjälpa andra och det tycker jag är 

alldeles fruktansvärt.” (Intervju, Bilaga 4, s. 10). Domaren uttryckte dock att man bör vara mer 

misstänksam mot främlingar idag, eftersom att ”… det är en hård värld vi lever i.” (Intervju, Bilaga 4, s. 

10). På frågan om äldre bör vara mer misstänksamma svarade domaren att det helt enkelt är svårt att 

lära gamla hundar att sitta. Vidare reflekterade domaren kring den äldres beskrivna riskbeteende på 

följande vis:  

Att dom skulle ge sig ut i miljöer där det är mer farligt tror jag kanske inte va, men alltså när 
det ges en möjlighet till mänsklig kontakt så kanske dom har lättare att hoppa på det tåget 
på nåt sätt.  

(Intervju, Bilaga 4, s. 12).  

5.3.2 Analys av kategori Riskbeteende kopplat till teori 

Hur skulle Christie resonerat? Jag vill hävda att ett mått på motstånd och oaktsamhet påverkar hur vi 

ser på det ideala brottsoffret. Alltså hur lätt personen blir ett brottsoffer. Jag vill tala om det brottsoffer 

som på alla sätt och vis undviker att bli ett lämpligt byte, kvinnan med de blåslagna knogarna och 

hudskrap under naglarna. Henne finner vi lätt sympati för. Det är respektabelt att göra motstånd. Det 

är en respektabel aktivitet (Christie 2001). En situation där en åldring hör en knackning dörren mitt på 

dagen och sedermera öppnar den är också i sig en respektabel aktivitet. Det är huvudsakligen ett 

väldigt normalt förfarande; varför skulle gemene man oroa sig för och förutsätta att det står en 

bedragare utanför som vill åt ens smycken och bankkort? Detta blir synnerligen komplext. Jag kan 

utifrån mina data konstatera att det så kallade moderna samhället har blivit mer misstänksamt, den 

yngre generationen törs inte släppa in främlingar i hemmet på grund av risken att den som är utanför 

vill en illa. Data talar också för att den äldre generationen inte delar den yngres misstänksamhet på 

grund av hur de blivit uppfostrade att se på samhället. Detta innebär två olika världar med två olika 

ramar för vad som är idealt eller inte. Jag ska förklara närmare. Låt oss teoretiskt säga att vi har en 

värld där faktum är att alla som knackar på mitt på dagen är bedragare. Detta är i den världen allmänt 

vedertaget. Jag kan jämföra det med hur det i yngre kvinnors värld idag är allmänt vedertaget att det 

är farligt att gå hem i onyktert tillstånd mitt i natten på en helgdag, klädd i utmanande kläder. Tillbaka 

till vår teoretiska värld med de farliga bedragarna utanför dörren – I en sådan värld där ett sådant 

faktum var känt skulle den äldre personen som då öppnade sin dörr kunna likställas med den onyktra 

kvinnan. Det skulle vara dumdristigt att öppna dörren! Och dumdristiga brottsoffer får inte lika mycket 

legitimitet. Det dumdristiga offret är inte idealt – aktiviteten den ägnat sig åt är inte respektabel 
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(Christie 2001). I en annan värld där det är alldeles normalt att okända människor ringer på dörren 

skulle valet att öppna den vara alldeles självklar. Varför ska man misstänka sina medmänniskor? Det 

vore, som de äldre sa i nyhetsartikeln, synnerligen oartigt och närmast befängt.  

Vad vill jag säga med detta? Jag frågar mig uppenbarligen om den aktivitet den äldre ger sig in i när de 

inte brukar misstänksamhet är något som talar för dess legitimitet som offer eller inte. Är det riskabelt 

att öppna dörren? Jag vill mena att det beror på vilket perspektiv man ser det ifrån. Data från intervjun 

med domaren tydliggör att det straffrättsliga systemet inte skuldbelägger brottsoffret för att vara 

godtroget eller inte. Det finns inget i brottsbalken som anser att brottsoffret ”borde ha insett ”eller 

”skulle ha tänkt på”. Varför blir vi då, som domaren påtalade, mänskligt frustrerade över de äldres 

våghalsiga beteende? - för det är närmast så det beskrivs. Kan det snarare vara så att den yngre och 

äldre generationens föreställningar om samhället är olika och att vi därmed inte förstår den äldres 

benägenhet att lita på människor?  

Uppenbarligen hamnar jag i min analys återigen i ett vägskäl. Beroende på från vilket perspektiv jag 

ser på mina data får jag ett brottsoffer som dels är godtroget och idealt och ett annat som är 

dumdristigt och icke idealt. Jag vill mena och samtidigt hoppas på att det är allmänt vedertaget att inte 

misstänka varje okänd människa som går i ens trapphus idag – jag är dock inte så säker att det är så. 

Jag väljer att se på den äldres godtrogenhet som befogad och mer behaglig att luta sig mot. Således 

vill jag mena att det inte är att ta en onödig risk om du öppnar nästa gång det ringer på dörren och du 

är ensam hemma. Jag kan samtidigt konstatera att den äldre i sig själv inte tar några risker och därmed 

bör anses som legitimt och idealt.   

5.4 KATEGORI FÖRLÅTANDE 

Hittills har jag redovisat för hur resultatet och analysen talar för det äldre bedrägerioffrets något 

komplexa offerroll. Jag har konstaterat att data talar för den äldres mycket tydliga sårbarhet vilken i 

sig tvingar den äldre till att behöva visa godtrogenhet till sin omgivning. Det är också tydligt att det 

äldre bedrägerioffret är synnerligen idealt, men dock endast om man på djupet och försöker förstå 

beskrivningen av den äldre som lättlurad eller godtrogen, något man inte kan förlita sig på att 

samhället som sådant gör. Detta blir tydligt i domarens resonemang kring hur rättsväsendet inte 

skuldbelägger det äldre brottsoffret medan den mänskliga synen kan göra det. Min analys har gjort att 

jag ser det äldre bedrägerioffrets legitimitet som tämligen tydlig då jag nu förstår den äldres påstådda 

naivitet och onödiga risktaganden på djupet – detta kan jag dock inte begära av alla. Fortsättningsvis 

skall jag ändå argumentera för hur mina data sammanfattningsvis, även från den yngre generationens 

synpunkt, i slutändan kommer att ge det äldre bedrägerioffret legitimitet i sin status som brottsoffer. 
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Om jag reflekterar kring Christies teori om det ideala brottsoffret slår det mig att det äldre 

bedrägerioffrets legitimitet är extra tydlig gällande attributet som svag och gärningsmannens 

potentiella ondska (Christie 2001). I samtliga datakällor finner jag belägg för den äldres nästan 

ofattbara sårbarhet men också framträder en tydlig syn på hur man ska och inte ska bete sig mot den 

äldre.   

Vid analys av nyhetsartiklarna finner jag ett budskap om en form av vördnad för äldre människor som 

gör att bilden av brott mot äldre i allmänhet ses som extra allvarligt och förkastligt. ”Brott mot äldre 

är vidriga” (Artiklar, Bilaga 2, s. 14), säger en polisinspektör i en intervju. ”Falska elektrikerns fräcka 

äldrebluff” (Artiklar, Bilaga 2, s. 2), lyder en annan rubrik. I empirin från domarna finner jag 

genomgående belägg för att också rättssystemet förkastar brott mot äldre genom att klassa 

målsägandens ålder som en försvårande omständighet för gärningsmannen. ”Det finns i och för sig 

vissa försvårande omständigheter som målsägandenas ålder, utsatthet vid gärningen…” (Domar, Bilaga 

1, s. 2) eller:  

Vad gäller de grova stölderna är det särskilt försvårande, vilket inte tillräckligt beaktats 
genom rubriceringen av brotten, att de riktat sig mot äldre personer och att 
(gärningsmannen) därmed har utnyttjat att de haft svårigheter att värja sig. 

(Domar, Bilaga 1, s. 2) 

 

 

5.4.1.1 Domarens reflektion 

Även domaren tycktes dela bilden av viktimisering av äldre som något laddat och moraliskt förkastligt. 

Men jag tycker att, jag är uppfostrad så att man ska ha väldigt stor respekt för gamla 
människor och det är väl lite det man tycker är så hemskt att det finns en hel del som ger 
sig på äldre, jag tycker det är jäkligt fult, det är så fegt. 

(Intervju, Bilaga 4, s. 14) 

Vidare resonerade domaren kring hur den äldre målsäganden bemöttes i den straffrättsliga processen 

och menade att rätten i viss mån behandlar äldre brottsoffer annorlunda än andra.  

… men jag tycker över lag att dom som agerar i en rättssal alltså både försvarsadvokaten 
och målsägandebiträdet och åklagarna är väldigt noga, man märker skillnad när det kommer 
in en äldre person, man visar ändå nån slags respekt, mer respekt än vanligt skulle jag vilja 
säga.  

                 (Intervju, Bilaga 4, s. 14) 
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Utöver detta poängterade domaren att rättsväsendet blivit bättre på att bemöta äldre, att man idag 

tar mer hänsyn till deras ålder, behandlar dem med värdighet, är vänlig och lugn och ger den äldre 

målsäganden den tid den behöver (Intervju, Bilaga 4, s. 5). 

5.4.2 Analys av kategori Förlåtande kopplat till teori 

Detta tyder på en ytterst stark uppfattning om hur man skall bemöta den äldre personen i samhället. 

Om en äldre herre stiger på bussen skall vi givetvis resa på oss så att denne får en sittplats. Den som 

inte reser på sig riskerar irriterade blickar och kanske till och med en tillrättavisning av sina 

medresenärer. Jag återkopplar till Christie. Den som inte reser sig kunde närmast ses som en 

gärningsman inom denna kontext. Vi reagerar starkt när de äldre inte bemöts så som de förtjänar att 

göra eftersom detta beteende är normbrytande. Resenären som inte reser på sig har självfallet inte 

begått ett brott men vi är mycket benägna att göra det tydligt att vi inte accepterar ett sådant 

beteende. Jämför nu detta med den faktiska gärningsmannen som utsätter äldre för bedrägeribrott. 

Inte nog med att gärningsmannen kan utgöras av en hel organiserad liga av bedragare utan denne 

förövare har dessutom haft mage att utsätta en äldre person för ett brott. Ett sådant förfarande bryter 

mot alla de signaler som min insamlade data givit. Det är inte bara ett olagligt förfarande, det är 

dessutom fegt.  

På grund av dessa starka värderingar kan jag i detta skede identifiera två oerhört starka komponenter 

som talar för den äldres legitimitet som bedrägerioffer. Den äldre utgör ett synnerligen svagt offer och 

på grund av starka värderingar kring hur äldre ska bemötas blir en gärningsman i denna kontext extra 

ond (Christie 2001). Det spelar nästan ingen roll hur den äldre har blivit lurad eller vilka osanningar den 

äldre gått på – vi ser på dem med så stor vördnad att den äldre i många situationer, brottsliga eller 

vardagliga, alltid kommer att ses som ett idealiskt brottsoffer för bedrägeri. Oavsett om den svaga 

gasellen har givit lejonet en redig utmaning eller inte kommer vi alltid att känna sympati när den faller 

till marken.  

5.5 SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH ANALYS 

För att göra mitt resonemang tydligt vill jag kort sammanfatta mitt resultat och analys. Beskrivningen 

av det äldre bedrägerioffret i relation till Christie (2001) skapar holistiskt en bild av ett brottsoffer med 

mycket hög status, både ur rättsväsendets perspektiv men också för det allmänna ögat. Dock förefaller 

det så att vissa komponenter, ur samhällets perspektiv, inte talar för det äldre bedrägerioffrets 

legitimitet men att övriga väger så tungt att den äldre rentvås all klander och därmed får sin höga 

brottsofferstatus.  
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Äldres sårbarhet (se Sårbarhet, figur 2) resulterar i ett behov av hjälp och kontakt med andra 

människor. Tillsammans med dessa behov och en uppfostran om att tro gott om andra beskrivs det 

äldre bedrägerioffret som godtroget (se Godtrogenhet, figur 2). I detta skede minskar det äldre 

bedrägerioffrets status något, eftersom att denna komponent beskrivs leda till ett riskbeteende (se 

Riskbeteende, figur 2). De rättsliga och samhälleliga normerna kring bemötandet av äldre gör dock att 

den äldre inte klandras, samhälle och rättsväsende förlåter (se Förlåtande, Figur 2) den äldre och ger 

den sina höga status. 

 

 

  

Förlåtande

Starka sociala 
normer rörande 
bemötandet av 

äldre

Riskbeteende

Litar på 
främmande 
människor

Godtrogenhet

Behov av hjälp 
och kontakt

Uppfostran

Sårbarhet

Behov av hjälp

Behov av 
kontakt

Figur 2 Beskrivningen av det äldre bedrägerioffret 
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Jag skall nu avrunda denna uppsats. Mina resultat lämnar mig med ett antal funderingar. I min 

induktiva process kom jag till slut fram till att Christies teori om det ideala brottsoffret var synnerligen 

tillämpbar när det gällde beskrivningen av det äldre bedrägerioffret, just för att jag fann så många 

signaler kring beskrivningen av de äldres svaghet. I början av min analys hade jag uppfattningen av att 

ett positivt resultat skulle innebära att de äldre var ideala och legitima i sin roll, och att ett negativt 

resultat skulle peka på en beskrivning som innebar att de äldre bedrägerioffren fick skylla sig själva. 

Med facit i hand har jag konkluderat att de äldre bedrägerioffren alltid kommer att få vår sympati och 

medkänsla och undrar om denna legitima roll verkligen kan ses som endast positiv och bra. 

För att göra dig som läsare påmind om hur jag resonerar; Min frågeställning ville ha svar på hur de 

äldre beskrevs som bedrägerioffer i domar och media. Jag fick ett tydligt svar på min frågeställning. 

Äldre beskrivs inom rättsväsendet och i samhället som oerhört sårbara. Deras fysiska och psykiska 

motsättningar påtalar detta, för att inte tala om deras ensamhet. Nästa steg i beskrivningen berör de 

äldres godtrogenhet. Medan det allmänna ögat kan se godtrogenhet som något icke idealt har jag i 

min analys resonerat kring vad denna godtrogenhet bottnar i, vilket jag menade var ett behov av hjälp 

och kontakt med sin omgivning på grund av de äldres sårbarhet. Godtrogenheten i sin tur leder till ett 

särskilt förehavande, något som på ytan kan beskrivas som ett riskbeteende, beroende på vilket 

perspektiv man utgår ifrån. Godtrogenhet och riskbeteende är något som jag anser att teorin kring det 

ideala brottsoffret skulle klassa som icke idealt och därmed ge sämre brottsofferstatus. Rent mänskligt 

kan vi bli frustrerade över dessa faktorer och tycka att de äldre handlar blåögt och naivt. I min analys 

har jag dock diskuterat dessa komponenter och ifrågasatt om det verkligen handlar om godtrogenhet 

och riskbeteende, då de äldre i det moderna samhället kanske inte har något val när det gäller att vara 

misstänksamma mot sina medmänniskor på grund av deras beroendeställning. Jag har också ifrågasatt 

om att öppna dörren när någon knackar på verkligen är att ta en risk. Min djupa förståelse ger mig 

bilden av det äldre bedrägerioffret som oklanderligt medan en person utan sådan förståelse 

fortfarande kan ifrågasätta dess legitimitet. Den slutgiltiga kategorin avseende förlåtelse kommer dock 

att rentvå det äldre bedrägerioffret på grund av starka sociala normer kring hur man bemöter äldre. I 

denna bemärkelse blir den som viktimiserar äldre, enligt Christie, så oerhört ond. Det allmänna ögat 

ser bara sårbarheten hos den äldre och gärningsmannens tydliga ondska och därmed spelar det inte 

större roll hur den äldre har agerat eller var någonstans den agerat. Det äldre bedrägerioffret kommer 

alltid att ses som idealt, oavsett om jag som forskare tolkar beskrivningen av dem eller om jag skulle 

fråga dig, någon ur din familj eller en okänd människa jag möter ute i samhället. Trots att de enligt 
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tidigare forskning är den grupp som utsätts minst i samhället reagerar vi med full kraft när det väl 

händer. 

Frågan är dock vad det innebär att ses som ett idealt brottsoffer i samhället. Under avsnittet gällande 

tidigare forskning talade jag om moderniseringsteorin som gör gällande hur de äldre medborgarna 

sedan industrialisering och urbanisering marginaliserats i samhället och på ett sätt förlorat sina 

meningsfulla samhälleliga roller. Den sociala innebörden av att vara gammal har också över tid 

förändrats och från att blivit betraktade som kloka och värdefulla medlemmar av samhället har den så 

kallade apokalyptiska demografin i retoriken beskrivit äldre som en samhällelig börda som tar resurser 

som kan gå till annat. Andelen äldre i samhället växer och dess population befinner sig i en värld som 

inte är anpassad till deras fysiska eller sociala förutsättningar. Kvar blir en något marginaliserad och 

isolerad grupp som jag vill mena är ideala offer när det gäller bedrägeribrott, men de är dessutom offer 

för en samhällelig struktur som påtvingat dem denna offerroll. Jag skall vidare förklara. 

För att göra mitt resonemang tydligare vill jag exemplifiera med kvinnorörelsen. Dessa representerar 

en grupp människor, kvinnor, som inte har setts som ideala brottsoffer i kontexten våld i hemmet. Den 

gifta kvinnan kunde inte bli våldtagen av sin egen make, till exempel. Förändringen skedde, och sker 

än idag, när denna grupp engagerade sig politiskt och vände sig till staten med sin utsatthet och 

sedermera ställde krav på förändring. Nu finns till exempel begrepp som kvinnofridsbrott och 

kampanjer om våld i nära relationer som ett resultat av en kamp för att idealisera kvinnan som 

brottsoffer inom hemmets väggar. När det gäller det äldre bedrägerioffret eller brottsoffret som 

sådant finner jag inte samma engagemang. Då jag eftersökte tidigare forskning och annat som kunde 

vara till hjälp för min studie hade jag svårt att få några resultat om jag gjorde mina sökningar på 

svenska. För mig är detta talande. Det äldre brottsoffret har inte i samma mån som kvinnorörelsen 

kämpat om att få sin legitima status som bedrägerioffer och jag anser att stämpeln kommer till ett 

synnerligen högt pris; Den samhälleliga strukturen som sådan anar jag gör rollen som ideal påtvingad, 

kanske orättvis och möjligen något som rimmar illa med FNs principer om äldre och det meningsfulla 

livet som pensionär. Kanske vi ger dem så stark status som bedrägerioffer eftersom att vi i någon mån 

dagligen känner skuld för den marginaliserade pensionären. 

Samtidigt som framställningen av den äldre som det ideala bedrägerioffret blir tydligare vill jag hävda 

att en sådan beskrivning kan vara aningen orättvis. Beskrivningen förtäljer om ett brottsoffer så idealt 

att det nästan omyndigförklarar och befriar den äldre från allt ansvar och med det berövar den äldre 

medborgaren en del av sin kompetens. I denna kontext ifrågasätter jag möjligen mitt val av 

avgränsning när det gäller begreppet ”äldre” och dess betydelse. Bör vi betrakta alla som är 65 år och 
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uppåt inom samma kategori? Nej, blir mitt svar och därmed befogad kritik till min egen insats i denna 

studie. Den nyligen pensionerande 65-åringen bör teoretiskt sett inte vara lika sårbar som den döve 

90-åringen och därmed kan jag inte dra alla äldre över en och samma kam. Det viktiga här är dock hur 

min empiri framställt äldre och vad denna framställning innebär. 

Kanske bör samhället ifrågasätta och reflektera mer kring beskrivningen av de äldre bedrägerioffren 

och sluta porträttera dem som så självklara. Jag återkopplar till tidigare forskning kring äldres upplevda 

oro över att bli utsatta för brott. Tydligen är denna oro starkare hos de äldre än hos någon annan grupp 

i samhället. Varför är det så om de samtidigt är den grupp som utsätts i lägst grad? Kanske har det att 

göra med hur media, samhället, rättsväsende och hur de själva berörs av hur de framställs. Som offer. 

Svaga, försvarslösa, lättlurade och godtrogna. Som Jönsson påtalade – dessa är individer som blivit 

marginaliserade och till viss del isolerade. Den ideala offerbild min empiri talat för förstärker denna 

uppfattning och frågan är om bilden skapar ett självutnämnt offer – för såväl brott som för den 

samhälleliga strukturen.  

På tal om struktur. Jag påminner mig om det Christie talade om gällande hur offer för strukturella 

förutsättningar inte fick legitim status. Enligt mitt resonemang kan de äldre generellt ses som offer i 

samhället, något jag beskrivit som strukturellt påtvingat. Det intressanta kring dessa teoretiska 

perspektiv är hur de kan betraktas om jag kombinerar dessa med den viktimologiska paradoxen, 

samhällets irritation över de äldres irrationella oro. Jag börjar här få en djupare förståelse för det icke-

legitima offret för strukturella nederlag – för den äldre är just ett sådant. Irritationen över deras oro är 

ett sådant tecken. Det är därmed fascinerande hur de så väl passar in i rollen som bedrägerioffer. 

Kanske vi i viss mån förstår hur samhällsstrukturen förstärker de äldres sårbarhet och att vi därmed 

känner skuld när de väl drabbas av bedrägeribrott och annat. 

Avslutningsvis vill jag återkoppla till min studies rättssociologiska relevans. Resultatet talar för de 

äldres kraftfulla status som bedrägeri- och brottsoffer, ur såväl rättsväsendets och övriga samhällets 

perspektiv. Faktum är att båda dessa fält ser och behandlar äldre på ett speciellt sätt – med större 

vördnad och respekt. Så till vida att vi sanktionerar oartiga medresenärer eller låter den gamla 

målsäganden avstå från att höras i rättssalen. Jag kan inte utifrån min studie ge svar på vad denna 

särbehandling innebär, om den ens innebär något alls. Klart är att det behövs mer svensk forskning 

rörande ämnet äldre bedrägerioffer. Förslag på sådan skulle i min mening involvera djupgående 

analyser av rättsfall och även observationer under rättegångar. Det är hög tid för en mer djupgående 

rättssociologisk reflektion och förståelse för fältet äldre som offer för bedrägeribrott. 
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8 BILAGOR 

Observera att studien totalt innefattar sex stycken bilagor. Samtliga är inte inkluderade för publikation. 
Bilaga 1 är redovisning av kodning och kategorisering, bilaga 2 innehåller samtliga nyhetsartiklar i dess 
fullständiga form, bilaga 3 redovisar en intervjuguide, bilaga 4 transkription av intervju och bilaga 5 ett 
informationsbrev till den rådman som var behjälplig vid urvalet av domarna. Bilaga 6 avser urvalet av 
domarna. För publikation inkluderas bilaga 3 och 5.  

8.1 BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE 

Äldres sårbarhet 

Äldres kompetens 

Äldres involvering i den straffrättsliga processen 

Äldres sårbarhet som påverkar deras kompetens 

Skam 

Ensamhet 

Godtrogenhet 

Vaksamhet 

Uppmaning 

8.2 BILAGA 5 – BREV TILL REGISTRATOR 

Hej! 

Mitt namn är Madeleine Collin och jag studerar rättssociologi vid Lunds universitet. Jag ämnar studera bedrägeribrott mot 

äldre (över 65 år) i arbetet med min kandidatexamen och behöver för detta arbete ett urval av domar gällande bedrägeribrott 

där målsägaren varit 65 år gammal eller äldre för tiden av brottet. Jag är huvudsakligen intresserad av bedrägerier där stulna 

kontokorts/identitetsuppgifter förekommit samt där tilltalad lurat sig in i målsägandens bostad och därefter stulit 

målsägandens egendom. Alternativa tillvägagångssätt fungerar också, dock är det de två förstnämnda som är av störst hjälp.  

Jag talade den 12/4 2016 med Carina Fors på brottsmålsenheten vilken rådde mig att sända detta brev för att få eventuell 

hjälp med mitt underlag. Om ovanstående beskrivning inte går att tillgå skulle jag önska få förslag på tilltalade vilka ofta 

förekommer inom denna typ av brott och genom dessa hitta 10 stycken domar vilka jag kan analysera. Det är framför allt 

domar där en äldre målsägande blivit utsatt för någon form av bedrägeri som är av intresse. Den geografiska spridningen 

spelar inte större roll för min studie. 

Jag hoppas att jag kan få hjälp med detta, och om inte önskar jag gärna förslag på hur jag kan gå till väga för att tillgå 

information av liknande art. 

Tack på förhand  

Med vänlig hälsning/ Madeleine Collin 

 


