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Abstract 
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Supervisor: Katarina Jacobsson 

Assessor: Eva Johnsson 

 

The aim of this study was to investigate how older people are described as victims in 

the morning and evening press in Sweden. The aim was further to make a brief 

comparison of how it looked at 25-year intervals during the periods 1991-1992 and 

2016-2017 to see if and how the victim discourse has changed. The three issues I 

assumed were: how older people exposed to crime are presented in Swedish press, what 

types of crimes older people are exposed to and if the discourse regarding older victims 

changed during the period 1991-1992 compared to 2016-2017, and if so, in what way. I 

have used both a qualitative and quantitative content analysis. The empirical material 

includes searches in the Nordic news archive during the period 1 January 1991 through 

31 May 1992 and the corresponding period in 2016-2017. The results showed that older 

crime victims were a forgotten and homogeneous but also vulnerable group, suggesting 

a complexity of the definition and the victimization. Discourse about older victims has 

grown in the social context, and older victims have thus become a category. The result 

showed that age is of great importance to how older people are produced in Swedish 

media. Older people were affected by certain crimes while some types of crimes were 

missing completely in the material. Older victims were considered the ideal victim. 

Ageism was also noted in the material where the media play a major and important role 

in consolidating and reproducing negative beliefs and stereotypes about older and older 

victims. The results have been analyzed using Christie's theory of the ideal victim and 

the phenomenon of ageism. 
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Förord 
 

Nu är examensarbetet äntligen klart! Att arbeta heltid och ha andra åtaganden samtidigt 

som man ska skriva uppsats har varit krävande och svårt, men givetvis också roligt, 

intressant och utvecklande. Att skriva om äldre som brottsoffer och hur de framställs i 

media har varit spännande och intressant, och jag bär med mig nya tankar och 

funderingar kring detta viktiga men ändock relativt osynliga ämne.  

 

Jag vill därmed rikta ett stort tack till min make som har stått ut med mig under den här 

tiden, och som har pushat mig till att fortsätta när det har varit tungt. Jag vill även passa 

på att tacka mina kollegor som har hört mig prata om uppsatsen tillräckligt länge nu. 

Självklart vill jag också rikta ett stort tack till min handledare Katarina Jacobsson - utan 

dina goda råd, uppmuntrande ord och intressanta tankar hade inte den här uppsatsen 

slutförts, så enkelt är det.  

 

Augusti 2017 

 

 

Elin Liljegren 
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1  Inledning 

 

Brottslighet och kriminalfall är populära ämnen i olika typer av medier, det kan nog de 

flest människor hålla med om. För gemene man kan det vara spännande att läsa om och 

förfasas över de avskyvärda handlingar som brottslingar begår, och samtidigt läsa om de 

stackars offren. Medier spelar en betydande roll i vårt samhälle, på gott och ont.  

Människorna som drabbas av olika typer av brott kan vara vilka som helst, grannen, 

släktingen eller mannen på gatan. Äldre människor är inget undantag då de också 

drabbas av olika typer av brott. De kan dessutom löpa en ökad risk att utsättas för brott 

då de utifrån ett fysiskt eller psykiskt perspektiv kan ha svårare att stå emot en 

gärningsman. Våld, övergrepp och brott mot äldre ses av vissa intresseorganisationer 

och myndigheter som ett dolt samhällsproblem. Socialstyrelsen (2014) samt 

Brottsofferjourernas Riksförbund, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges 

Pensionärsförbund (2006) menar att denna typ av brottsoffer får mindre uppmärksamhet 

än andra kategorier som till exempel kvinnor och barn.  

 

1.1  Problemformulering 

Hur brott mot äldre beskrivs och framställs i till exempel i olika typer av medier, kan ha 

en stor inverkan på vilken syn gemene man och samhället har. Nilsson (2012) menar att 

medias framställningar av brottsoffer får konsekvenser för den eller de som utsatts. 

Konsekvenserna kan bland annat vara att offret kan synliggöras och allmänheten kan få 

en ökad förståelse. Samtidigt kan onyanserade bilder, förstärkning av stereotyper och 

framfusiga journalister ge negativa konsekvenser för både offer och begreppet 

offerskap. Enligt Lindgren och Lundström (2010) har dessutom kriminaljournalistiken 

fått stor uppmärksamhet och sedan 1990-talet har brottsoffer fått ett ökat utrymme i de 

svenska medierna. Det är därför av intresse att se hur media framställer brott där en, 

eller flera, äldre människor har blivit utsatta, speciellt utifrån det faktum att Sverige har 

en ökande befolkning.  

Vidare finns en anledning att tro att brottsofferdiskursen har förändrats i Sverige. 

Tham (2001) menar att genomslaget för brottsoffer som begrepp inte kom förrän på 

1970-talet. Begreppet kom sedan till att finnas inom flera arenor under decennierna som 

följde, inte minst inom politiken. Flera brottsofferorganisationer som 

Brottsofferjourernas Riksförbund och Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige 
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bildades på 1980-talet och myndigheten Brottsoffermyndigheten etablerades 1994 med 

syftet att bland annat främja brottsoffers rättigheter.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur äldre personer framställs som brottsoffer i 

morgon- och kvällspressen i Sverige. Syftet är vidare att göra en kort jämförelse av hur 

det såg ut med 25 års mellanrum under perioderna 1991-1992 samt 2016-2017 för att se 

om och hur brottsofferdiskursen har förändrats. 

 

1.3  Frågeställningar 

- Hur framställs äldre människor som blivit utsatta för brott i svensk press? 

- Vilka typer av brott utsätts äldre människor för? 

- Har brottsofferdiskursen förändrats under perioden 1991-1992 jämfört med 

2016-2017, och i så fall på vilket sätt? 

 

1.4  Disposition 

Studien består av sju huvudkapitel. I kapitel ett presenterades inledning, 

problemformulering samt studiens syfte och frågeställningar. I följande kapitel två 

beskrivs de centrala begrepp som återkommer i studien såsom hur äldre, brott och 

brottsoffer definieras samt brottsoffer i en samhällskontext. I kapitel tre presenteras 

kunskapsläget och tidigare forskning inom ämnesområdet och deras koppling till 

studien. I kapitel fyra återfinns studiens metod och andra metodologiska överväganden. 

De teoretiska utgångspunkterna som används för att tolka det empiriska materialet 

återfinns i kapitel fem. I det sjätte kapitlet presenteras sedan studiens resultat och analys 

och i sjunde kapitlet framställs en diskussion över studiens resultat. I åttonde kapitlet 

presenteras slutligen en referenslista och nionde kapitlet medföljer bilagor där de 

utvalda tidningsartiklarna presenteras. 
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2  Centrala begrepp 

 

2.1 Äldre och åldrandet  

Begreppet äldre är ett vidlyftigt begrepp som kan ses i flera olika kontexter och som ses 

utifrån olika perspektiv hos individer. Ernsth Bravell (2013) beskriver att ålder kan 

formuleras och ses på olika sätt och att man inte endast kan se till antalet levnadsår, det 

vill säga individens kronologiska ålder. Ålder kan dock också ses som en utveckling 

utifrån ett psykologiskt och socialt perspektiv. Berg (2007) menar att det finns tre olika 

ålderstyper utifrån individens fysiologiska funktion (biologisk ålder), 

anpassningsförmågan till den omgivande miljön (psykologisk ålder) samt kontakter 

med andra människor och positionen i samhället (social ålder). Nesje Juklestad och 

Eriksson (2004) beskriver att den sociala åldern är en benämning på att åldern ingår i 

den sociala identiteten hos en individ, där åldern tillsammans med yttre och inre 

förändringar, individens egna attityder samt sociala normer inverkar på den sociala 

åldern. Tornstam (2011) beskriver att åldrandet kan ses på olika nivåer: mikronivå 

(fysiologi, medicin och individualpsykologi),  mikro-makronivå (socialpsykologi) samt 

makronivå (sociologi) och vad som sker på varje nivå. 

Traditionellt brukar man anse att ålderdomen börjar i slutet av 60-årsåldern. Både 

Berg (2007) och Ernsth Bravell (2013) beskriver gruppen yngre-äldre som brukar anses 

vara individer i 60-65-årsåldern medan äldre-äldre återfinns vid 75-80 år. I litteraturen 

beskrivs även en tredje och en fjärde ålder. Den tredje åldern inträffar vid pensionering 

och präglas av bland annat god hälsa, delaktighet och där förändringar i kroppen har en 

liten inverkan på livskvaliteten. Den fjärde åldern sker successivt där kroppsliga 

förändringar får allt större påverkan på individens livskvalitet och hälsa.  

Jag har valt att i studien definiera äldre som 65 år eller uppåt, dels för att få en slags 

definition av termen äldre men även då det fortfarande är den allmänna pensionsåldern i 

Sverige och enligt en del människors uppfattningar också då man anses vara äldre 

 

2.2 Brott 

Ekbom et al. (2016) beskriver att brott är ett avvikande och normbrytande beteende 

utifrån en samhällelig kontext. Det strider också mot den lagstiftning som existerar i det 



6 
 

specifika samhället vilket åstadkommits genom politiska beslut. I takt med att samhället 

förändras som exempelvis den tekniska utvecklingen och andra värderingar, sker också 

en förändring i vad som klassificeras som brott och inte. I Sverige finns de brottsliga 

handlingarna nedskrivna i Brottsbalken (SFS 1962:700) samt i vissa specialstrafflagar. 

 

2.3 Definitionen av brottsoffer  

Lindgren, Pettersson och Hägglund (2001) beskriver att det finns olika definitioner av 

begreppet brottsoffer där den mest grundläggande definitionen är en fysisk person som 

utsatts för en brottslig handling. Andra definitioner riktar sig endast mot offer för 

tillgrepps- och våldsbrott och utesluter således annan brottslighet som exempelvis 

ekonomisk brottslighet, medan en tredje definition är mer omfattande och inkluderar 

bland annat offer för miljökatastrofer. Definitionen från Förenta Nationerna (1985) är 

kanske den mest omfattande av dem alla och innebär både enskilda individer och 

kollektiv som har lidit skada på olika sätt, både i form av psykisk eller fysisk skada, 

känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller att de grundläggande rättigheterna har 

försvagats. Definitionen inkluderar även anhöriga och de som har lidit skada genom att 

till exempel förhindra brott. Lindgren, Pettersson och Hägglund (2001) samt Granström 

och Mannelqvist (2016) menar att begreppet brottsoffer inte är definierat i den svenska 

lagstiftningen utan omnämns istället som målsägande. Ibland används även den 

juridiska termen skadelidande för någon som har tillfogats en skada, dock behöver 

ingen brottslig gärning ligga bakom skadan. Enligt författarna finns det dock ingen 

allmänt accepterad definition av begreppet brottsoffer.  

Lindgren, Pettersson och Hägglund (2001) menar att det är av betydelse att begreppet 

brottsoffer diskuteras och tydliggörs och Granström och Mannelqvist (2016) beskriver 

att individers utsatthet som helhet borde få en ökad uppmärksamhet och således 

studeras, snarare än synen på vem som kan anses var ett brottsoffer eller inte. Bilden av 

offer och offerskap kommer att presenteras närmare under kapitel tre.  

 

2.4 Brottsoffer i en samhällskontext 

För att kunna ge brottsoffer den hjälp och stöd de kan vara i behov av, har olika åtgärder 

och reformer implementerats i det svenska samhället. För att exemplifiera detta har en 

särskild myndighet utformats, Brottsoffermyndigheten, som från år 1994 arbetar för att 
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främja rättigheterna för brottsoffer samt belysa de intressen och behov som dessa kan 

tänkas ha. Enligt Socialstyrelsen (2012) kan många personer som utsatts för brott 

behöva professionell hjälp att bearbeta det som har hänt, och även deras närstående kan 

behöva stöd och hjälp. Socialstyrelsen beskriver även socialtjänstens ansvar och de 

stödinsatser som finns att tillgå i form av till exempel ekonomiskt bistånd, skyddat 

boende, samtalsstöd och förmedling av olika kontakter med myndigheter och 

frivilligorganisationer. Detta regleras i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap. 11 § 1 

st.; ”Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och 

dennes närstående får stöd och hjälp.” Det krävs ofta en samverkan med andra 

samhällsaktörer såsom polisen, hälso- och sjukvård, Skatteverket och ideella 

organisationer samt aktörernas respektive stödinsatser.  
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3  Kunskapsläget och tidigare forskning 

 
Nedan presenteras resultat från det aktuella kunskapsläget och tidigare forskning inom 

området brottsoffer enligt följande: framväxten av brottsofferforskningen, fokus på 

sårbara och utsatta brottsoffergrupper, olika typer av brottsoffer samt bilder av offer och 

offerskap, synen på äldre brottsoffer, brottet och dess konsekvenser samt mediers roll i 

framställningen av brottsoffer. 

 

3.1 Brottsofferforskningens framväxt  

Brottsoffer och deras behov, intressen och önskemål har varit en obetydlig del i 

forskning och i den offentliga debatten. Enligt Granström och Mannelqvist (2016) har 

forskningen tidigare fokuserat på själva brottsligheten, varför brott begås och hur man 

komma till rätta med brottsligheten och dess konsekvenser. Heber, Tiby och Wikman 

(2012) menar att brottsoffrens roll och synlighet har växt fram under flera decennier och 

har numera fått en betydande roll i samhället. Granström och Mannelqvist (2016) 

beskriver också framväxten av forskningsfältet och menar att det var först under 1900-

talet som begreppet brottsoffer aktualiserades inom såväl den samhälleliga debatten som 

forskningen. Tidigare ansågs brottsoffret ha en skuld i det som hänt men vilka behov 

som ett brottsoffer egentligen har, uppmärksammades därefter mer och mer inom olika 

arenor. Lindgren, Pettersson och Hägglund (2004) beskriver att intresset har ökat utifrån 

kvinnorörelsens arbete med att göra kvinnors utsatthet för mäns våld, tydlig och även 

Tham (2001) menar att sexualbrottsutredningen som utmynnade i ett betänkande 1976 

(se SOU 1976:9) och den medföljande kritiken var en starkt bidragande faktor till att det 

blev förändringar i strafflagstiftningen avseende sexualbrott. Heber, Tiby och Wikman 

(2012) menar att ämnet viktimologi har satts i fokus. Inom viktimologin studeras bland 

annat individers eller gruppers utsatthet och de konsekvenser som medföljer utsattheten, 

samt fokuserar på brottsofferdiskursen.  

I Sverige började brottsofferfrågan dyka upp på 1970-1980-talet. Nilsson (2003) 

menar att det finns flera anledningar till detta, bland annat en ökande brottslighet och en 

ökad brotts- och offermedvetenhet hos allmänheten. Tham (2001) menar att begreppet 

sedan kom att finnas inom flera arenor under decennierna som följde, inte minst inom 

politiken. Heber, Tiby och Wikman (2012) beskriver att den viktimologiska forskningen 
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har fått utökade resurser från regeringen och genom studier, kurser, konferenser och 

nationella undersökningar bidragit den ämnets framväxt i Sverige. Brottsoffrens roll och 

rättigheter har också synliggjorts på ett annat sätt än tidigare i den svenska 

kriminalpolitiken. Flera brottsofferorganisationer har inrättats sedan 1980-talet, vilket 

också beskrivs som en bidragande faktor till att intresset för brottsoffer har växt fram 

enligt Nilsson (2003).  

 

3.2 Fokus på sårbara och utsatta grupper 

Diskussioner om särskilt utsatta och sårbara grupper har också växt fram. Granström 

och Mannelqvist (2016) beskriver det som skyddsvärda grupper, brottsoffergrupper som 

är i behov av extra stöd och hjälp. Dessa grupper definieras av att det finns en ökad risk 

för att bli utsatt för brott, otillräckliga politiska, ekonomiska eller sociala resurser hos 

individen eller om konsekvenserna av brottet bedöms bli särskilt kraftiga. Lindgren, 

Pettersson och Hägglund (2004) menar att sårbarhet och utsatthet kan liknas vid 

varandra men att sårbarhet egentligen är större begrepp än utsatthet. Sårbara grupper 

definieras om de uppfyller en eller flera av de kriterier som Granström och Mannelqvist 

(2016) beskriver ovan. Heber (2007) beskriver begreppet sårbarhet som en individs 

upplevda möjligheter att hantera ett brott och har således en subjektiv innebörd. Om en 

individ uppfattar sig själv som sårbar innebär det ofta att denne också är rädd för att 

utsättas för ett brott. Sårbarheten kan delas upp i tre kategorier: fysisk, social samt 

ekonomisk. Det innefattar bland annat att äldre kan ha svårare att fysiskt förhindra ett 

brott eller försvara sig på grund av sin ålder och fysik, att de upplever sig mer isolerade 

då deras sociala nätverk krymper, samt att de generellt har lägre inkomster varpå den 

ekonomiska sårbarheten kan vara stor. 

Vilka som kan anses ingå i sårbara eller skyddsvärda grupper har förändrats över tid. 

Enligt Granström och Mannelqvist (2016) ansågs i början kvinnor, främst offer för 

sexuellt våld och våld i nära relationer, vara särskilt utsatta. Därefter fick utsattheten hos 

barn en ökad uppmärksamhet och behov av skydd och stöd, för att sedan efterföljas av 

offer för hatbrott, människor med olika funktionsnedsättningar, äldre samt minoriteter. 

Grupperna får genom sin tillhörighet en legitimitet i lagstiftningen, i den offentliga 

debatten och i politiken. 
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3.3 Bilder av offer och offerskap 

Det finns olika definitioner av hur ett brottsoffer egentligen ska definieras, vilket jag 

kort har berört i kapitel två. Men man skulle även kunna diskutera olika typer av offer 

samt bilder av offer och offerskap, då det kan råda allmänna uppfattningar om vad ett 

brottsoffer är och hur denne ska se ut och agera för att överhuvudtaget kunna uppfattas 

som ett “riktigt” offer. Brottsoffer kan ses som en social konstruktion. Granström och 

Mannelqvist (2016) och Jönson (2012) menar att definitionen av ett brottsoffer kan 

förändras och påverkas av den samhälleliga kontext som den befinner sig i.  

Förutom Christies (2001) teori om det idealiska offret, och motsatsen det icke-

idealiska offret, som båda kommer att presenteras mer noggrant i teorikapitlet, beskriver 

bland annat Lindgren, Pettersson och Hägglund (2001) ytterligare offertyper, som det 

medskyldiga, det passiva och det motsträviga offret. Det idealiska offret kan erhålla en 

legitim status som offer enligt Van Wijk (2013). En människa som drabbas av ett brott, 

men som inte stämmer överens med bilden av det idealiska offret, löper en högre risk att 

inte få hjälp enligt Christie (1986).  

Lindgren, Pettersson och Hägglund (2001) beskriver det medskyldiga offret som ett 

offer som kan vara medskyldig till brottets uppkomst. Författarna tar upp gatuvåld som 

ett exempel, som dessutom ofta kan ha ett samband med en hög alkoholkonsumtion, 

vilket tillsammans med provokation från brottsoffret kan ha en inverkan på hur brottet 

kommer att rubriceras samt vilket straff som medföljer. Det passiva offret enligt 

Lindgren, Pettersson och Hägglund (2001) är ett offer som kan vara passiv vid 

brottstillfället, som exempelvis en individ som utsätts för våldtäkt men för att minska de 

skador som kan uppstå, intar en passiv roll. För att ett passivt offer ska få sympatier 

eller uppmärksamhet, behöver offret både vara oskyldig samt underlägsen 

gärningsmannen, både fysiskt och psykiskt sett eller antingen eller. Ett brottsoffer kan 

dock anses vara för passivt, vilket kan leda till att dennes trovärdighet betvivlas. Om 

offret inte vill samarbeta med rättsväsendet eller på något agerar på ett sådant sätt att 

utredningen försvåras, ses offret som ett motsträvigt offer.  

Enligt Lindgren, Pettersson och Hägglund (2001) har begreppet brottsoffer fått kritik 

för att den som har utsatts för ett brott, får en stämpel på sig att denne är ett offer. Denna 

stämpel bidrar till bilden av ett offer som svag och som inte kan göra något åt sin 

situation. Lindgren, Pettersson och Hägglund (ibid.) menar dock att det är skillnad 

mellan brottsoffer och offer, och poängterar detta genom att påvisa att det finns 
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brottsoffer som efter händelsen kan gå vidare med sina liv och som därmed inte ses som 

offer. Åkerström och Sahlin (2001) beskriver att rollen som offer kan upplevas som 

attraktivt - det är genom den man får sympati och empati, men kan också ses som ett 

motstånd mot hela identiteten som offer då individen kan tillskrivas egenskaper som 

svag, oskyddad och hjälplös. Dessa egenskaper vill vanligtvis inte människor ha utan 

vill snarare kunna ses som kompetenta och erhålla respekt från sin omgivning. Denna 

typ av offer kan därför ses som ett motspänstigt offer.  

I Jägervis (2016) avhandling om självpresentation och identitetsskapande hos stödjare 

och brottsoffer, framkom att de brottsoffer som intervjuats, har själva kategoriserat sig i 

två olika typer: samhällsmedborgare och outsider. Dessa typer har dock något 

gemensamt – de vill själva inte se sig som svaga och därmed inte kan ses som ett idealt 

offer. Skillnaden mellan de olika typerna är individens egen inställning och uppfattning 

till samhällets möjlighet till hjälp samt inställning till gärningsmannen. Om 

samhällsmedborgaren och brottsofferstödjaren har en gemensam syn på 

gärningsmannen samt båda ser sig som ”vanliga” människor, kan detta komma att leda 

till bättre stödinsatser för brottsoffret.  

Tham (2001:38) menar att brottsofferperspektivet kan komma att expandera utifrån 

olika faktorer, vilket bland annat kan leda till att begreppet kan tunnas ut, “om alla är 

offer, så är ingen offer”. Om många människor eller grupper av människor anses vara 

offer, kommer till slut den hjälp som kan erbjudas och de samhälleliga resurser som 

finns att begränsas. Granström och Mannelqvist (2016) menar även att om vissa 

brottsoffergrupper prioriteras kan detta leda till att andra gruppers behov bortses ifrån 

utifrån ett makt- och/eller genusperspektiv. Författarna (ibid.) tar upp ett exempel om att 

normen är att det är den heterosexuella kvinnan som utsätts för våld i nära relation, 

vilket gör att inte alla kvinnor omfattas i brottsofferperspektivet. Tham (2001) menar 

också att en utvidgning av de som anses vara brottsoffer, kan göra att människor 

stämplas som offer mot sin egen vilja. Författaren lyfter fram kvinnorörelsens och 

feminismens ansats om att brottsoffer bör identifieras som aktörer istället.  

 

3.4 Föreställningar om äldre brottsoffer 

Erlingsson, Saveman och Berg (2005) gjorde en studie där syftet var att undersöka 

uppfattningar kring övergrepp och våld mot äldre i fyra olika regioner i Sverige. Genom 

fokusgruppsintervjuer med äldre personer fann forskarna att de äldre ansåg att de hade 
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sig själva att skylla för att de blev utsatta. I intervjuerna framkom det nämligen från de 

äldre som deltog att deras självuppfattningar var att de själva hade skuld i att bli ett 

offer, genom att till exempel öppna dörren för främlingar, bära för mycket kontanter på 

sig, vara dement eller helt enkelt att vara gammal och långsam. Gärningsmännen 

ursäktades å andra sidan med olika anledningar som missbruk eller undermålig 

skolgång, och deras handlingar sågs oftast på samhällsnivå snarare än individnivå. 

Åldersdiskriminering såsom en brist på respekt gentemot äldre människor visade sig 

vara en faktor om en situation skulle utvecklas till att bli våldsam eller kränkande.  

Cross (2016) gjorde en studie i Kanada där hon undersökte två diskurser som var 

relevanta för äldre personer som utsatts för bedrägeri. Genom att intervjua 21 volontärer 

som gav telefonsupport åt äldre bedrägerioffer, fann hon att volontärernas referensram 

främst handlade om de äldres sårbarhet snarare än attityder om att de som utsätts får 

skylla sig själva. De äldre attribuerade känslorna av ansvar och skuld på sig själva och 

tillskrevs även negativa föreställningar av sina närstående. 

Rypi (2012) har i sin forskning om äldre brottsoffer, kommit fram till att den 

dominerande tolkningen är att de äldre anser sig själva vara kompetenta aktörer som kan 

undvika att bli brottsoffer om de kan anpassa sig till de samhällsförändringar som sker. 

Dock finns även bilden av äldre som ett potentiellt offer i fokusgruppsdiskussionerna, 

men att detta uttrycktes på ett mer subtilt sätt.  

 

3.5 Brottet och dess konsekvenser 

Socialstyrelsen (2014) menar i sitt utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor, att 

våld mot äldre kvinnor tidigare har varit ett dolt samhällsproblem och har 

uppmärksammats först under de senaste åren. Både Socialstyrelsen (2014) samt Cox 

(2008) menar att män och kvinnor kan utsättas för våld och övergrepp i olika former 

och relationer: av sin partner i hemmet, omsorgsgivare eller andra äldre människor på 

särskilda boenden, men våldet mot kvinnorna sker för att de just är kvinnor och inte 

äldre. Våldet kan se olika ut - det kan vara fysiskt, psykiskt (bland annat social 

isolering), sexuellt, ekonomisk kontroll, materiellt (till exempel stöld av värdesaker), 

försummelse (exempelvis att den äldre får felaktig medicin) och/eller 

funktionshinderrelaterat våld, vilket innebär att personen till exempel förvägras till 

hörapparat. Vidare beskriver Socialstyrelsen (ibid.) olika riskfaktorer som ökar risken 

för äldre kvinnor att utsättas, till exempel kan en hög ålder bidra till ett ökat beroende av 
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omgivningen vilket kan leda till ökad risk för upprepat våld och svårigheter att ta sig ur 

relationen. I en studie gjord av Mysyuk et al. (2016) i Nederländerna om hur äldre 

personer själv beskriver varför de har blivit offer, fann författarna att orsakerna till 

övergreppen bland annat var förlust av kontroll, ensamhet och en marginaliserad social 

position. Konsekvenserna av övergreppen var flera, och de äldre uppfattar övergreppen 

på olika sätt, bland annat beroende på det eventuella stigmat som kan kopplas till 

övergreppet. 

När man beskriver våld mot äldre, är det svårt att inte nämna den stora 

omfångsundersökningen Ofrid, som gjordes av Hjelde Eriksson (2001) på uppdrag av 

Brottsoffermyndigheten. 1 091 personer i Umeå kommun mellan 65 och 80 år svarade 

på enkätundersökning om våld år 2000. Det framkom att minst 16 procent av kvinnorna 

och 13 procent av männen har blivit utsatta för någon form av våld eller övergrepp efter 

de fyllt 65 år. Konklusionen var att äldre personer utsätts för våld i sådan omfattning 

med medföljande konsekvenser, att våld mot äldre bör ses som ett folkhälsoproblem. 

Äldre personer kan utsättas för vilken typ av brott som helst, men enligt 

Brottsförebyggande rådet (2016) är de dock främst utsatta för olika typer av bedrägerier. 

Nesje Juklestad och Eriksson (2004) beskriver att äldre riskerar att utsättas för stölder 

och bedrägerier som sker i hemmet då de oftast tillbringar en stor del av sin dagliga 

tillvaro där. Jönson (2001) beskriver dessa brott som främlingsbrott, brott som begås av 

utomstående och som sker på offentliga platser eller i hemmet.   

Enligt den nationella trygghetsundersökningen 2016 som Brottsförebyggande rådet 

(2017) har gjort, visar resultaten att äldre personer, då avses personer över 65 år, tillhör 

den grupp som är minst utsatta för olika typer av brott som exempelvis misshandel och 

hot. Däremot visar undersökningen att äldre personer upplevde en större otrygghet och 

oro för brott än andra åldersgrupper. Uppfattningen att antalet brott har ökat är vanligare 

bland äldre personer och äldre upplever också en större oro över brottsligheten i 

samhället än vad yngre personer upplever. Upplevelsen av otrygghet och oro för att bli 

utsatt för brott kan innebära olika konsekvenser för individen, till exempel kan oron 

innebära en social isolering och begränsa individen i sitt dagliga liv. Ceccato och 

Bamzar (2016) beskriver att oron för att utsättas för ett brott kan ha en negativ inverkan 

på den äldres sätt att vistas i utomhusmiljöer.  

Rädsla för brott är också något som bland andra Heber (2007) har forskat om och 

menar att rädsla är ett mångfacetterat begrepp med olika betydelser och bygger på 

individens subjektiva upplevelser. Heber (2007) lyfter fram att studier påvisat att en 
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rädsla för att utsättas för någon form av brott har en negativ inverkan på upplevelsen av 

trygghet. Rädslan kan också bidra till en beteendeförändring hos individen samt kan 

leda till ökad brottslighet då människor undviker vissa specifika offentliga platser och 

på så sätt minskar den informella kontrollen över dessa platser. Haymans (2011) studie 

om äldre personer och deras risk för att bli ett offer i Kanada, påvisade att äldre 

människor löper en lägre risk att bli utsatta för ett brott än vad deras rädsla för att bli 

utsatt påskiner. Medias bild av våldsamma brott bidrar till att äldre upplever rädsla. 

Studien visar också att äldre brottsoffer är en bortglömd grupp, både i litteratur och 

forskning.  

Men oavsett vilken typ av brott som drabbas den äldre personen kan det ge upphov 

till sociala, ekonomiska, psykiska och/eller fysiska konsekvenser. Hydle (1994) 

beskriver de konsekvenser som kan uppstå, bland annat i form av isolering, fysiska 

skador som kan ta lång tid att läka och en ökad känsla av utsatthet, speciellt om brottet 

begåtts av en närstående. Enligt Lindgren, Pettersson och Hägglund (2001) är det de 

psykiska reaktionerna som omgivningen har svårast att förhålla sig till. Känslor som 

rädsla, hjälplöshet, förvåning och kränkthet infinner sig oftast initialt medan ilska, skam 

och skuld är känslor som kan uppkomma vid ett senare skede. Ett brottsoffer kan 

uppleva att tilliten till omgivningen och samhället har raserats, eller att de har sig själva 

att skylla och på så vis ändrar sitt eget beteende för att undvika att drabbas av ett brott i 

framtiden. Det kan även vara så att en del brottsoffer upplever att de skuldbeläggs från 

omgivningen och samhället utifrån att de till exempel inte beter sig som “vanliga” 

brottsoffer.  Det finns fyra faktorer som kan påverka individens reaktion efter att ha 

blivit utsatt för ett brott samt hur lång återhämtningen för individen kommer att ta: 

brottets karaktär där till exempel relationen mellan förövare och offer påverkar, 

individens egenskaper och livssituation där bland annat kvinnor påverkas mer än män, 

individens sociala nätverk samt vilka konsekvenser brottet har fått för den enskilde i 

form av bemötande eller brist på åtgärder. Äldre kan många gånger ses som en 

homogen grupp, men Lindgren, Pettersson och Hägglund (2001) samt Granström och 

Mannelqvist (2016) menar att brottsoffer bör ses som individer med olika behov då 

konsekvenserna kan vara av varierande grad. Nesje Juklestad och Eriksson (2004) 

menar dessutom att skillnader hos individer har en benägenhet att öka ju äldre individen 

blir.  

Svensson (2007) har i sin studie om stöd till brottsoffer, konstaterat att vissa 

brottsoffer kan uppleva en sekundär viktimisering. I ett välfärdssamhälle kan ett 
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brottsoffer förvänta sig en logisk följd efter ett brott, till exempel att individen bemöts 

med respekt, blir trodd på av andra medmänniskor samt att rättssystemet ser till att 

gärningsmannen hittas, fälls och får sitt rättmätiga straff. När detta inte sker, kan 

brottsoffret uppleva en känsla av utsatthet återigen när hjälpen uteblir. 

 

3.6 Mediers roll  

Massmedier har en viktig samhällsfunktion att undersöka, granska och rapportera 

händelser som sker i vår omvärld och kan således påverka individer och den allmänna 

opinionen, både på gott och ont. Enligt Lindgren och Lundström (2010) får 

kriminaljournalistiken stor uppmärksamhet och sedan 1990-talet har brottsoffer fått ett 

ökat utrymme i svenska medier, där offrets lidande har satts i fokus. Lindgren, 

Pettersson och Hägglund (2001) beskriver att media är en aktör som ofta kommer i 

kontakt med brottsoffer och att ett brottsoffers kontakt med media har central betydelse 

för hur individen kommer att hantera sin situation efter brottet. 

Jönson (2006) beskriver medielogiken som ett samlat begrepp för bland annat 

konflikter, förenkling, personifiering och tillspetsning, och menar att då medier 

konkurrerar om konsumenters uppmärksamhet, väljer också medierna ut sådana nyheter 

som är konkurrenskraftiga och lyfter gärna fram individer när de återger 

samhällsproblem. Ibland kan det också finnas andra bakomliggande intressen för vissa 

nyheter, till exempel i form av en politisk agenda. Jönson (ibid.) framhåller dock att det 

kan vara skillnad på olika medier om hur de väljer ut och presenterar nyheter. Blomberg 

et al. (2004) menar att medier har fått inflytande över samhället och till och med över 

människors tankar, där massmedier kan själva inverka på vilka frågor och problem som 

ska lyftas, vilket i sig kan leda till att de bidrar till uppkomsten av nya problem eller öka 

oron för vissa beteenden genom att frekvent rapportera om dessa. 

Åkerström (2001) menar att offerskapet gestaltas genom bland annat media, där 

sympati för brottsoffer framställs. Även Lindgren och Lundström (2010) beskriver att 

offer konstrueras på olika sätt, och där både offer och medier måste ha ett 

förhållningssätt till den diskurs som råder just då. Nilsson (2012) liknar medier vid en 

aktör när brottsoffer ska skapas som både en social och kulturell företeelse, men även 

som en arena där betydelsen av offerskapet köpslås mellan olika intressenter. Medier är 

också aktörer i formen av att de talar för andra, gärna i form av en representant för de 

svaga i samhället. Dignan (2005) menar att brottsoffer har en säljande karaktär i 
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medievärlden, vilket också kan bidra till att offer och offerskapet lyfts fram. Nilsson 

(2012) beskriver att offerskap har marknadsekonomiska värden, vilket inverkar på 

massmediernas handlingsutrymme avseende reportage om brottsoffer.  

Massmediers skildring av brottsoffer kan innebära olika slags konsekvenser. Nilsson 

(2012) menar att medias framställningar av brottsoffer kan få konsekvenser för den eller 

de som utsatts. Konsekvenserna kan bland annat vara att offret kan synliggöras och 

allmänheten kan få en ökad förståelse, men samtidigt kan onyanserade bilder, 

förstärkning av stereotyper och framfusiga journalister ge negativa konsekvenser för 

både offer och begreppet offerskap. 

Nilsson och Jönson (2009) och Andersson (2008) menar att äldre människor som 

helhet är en underrepresenterad grupp i massmedier och att de bilder som möter oss i 

medierna kan vara många. Äldre människor kan enligt Nilsson och Jönson (2009) 

presenteras på ett sådant sätt i medier att huvudbilden är att den äldre är ensam, sjuklig 

och sårbar och ses som en börda för samhällsekonomin, samtidigt som en motbild till 

detta kan presenteras i medierna. Andersson (2008) menar att även om negativa 

stereotyper och uppfattningar om äldre kan upprätthållas i medier, kan också medier 

motverka ålderism och menar vidare att äldre har fått en alltmer naturlig plats i 

massmedierna. 

Jönson (2002a) har vidare i en studie belyst hur brott mot äldre framställs i 

massmedier där utgångspunkten är Christies begrepp om det idealiska offret. I studien, 

som bygger på olika artiklar, har fyra teman identifierats och som alla innefattar 

stereotypa uppfattningar om äldre. Smolík och Čeněk (2017) menar att medierna ofta 

använder stereotyper som exempelvis naiva pensionärer, vilket bidrar till att 

reproducera dessa stereotyper. Författarna menar vidare att genom att göra så, hjälper 

media till att äldre kan uppfattas som “enkla mål”. Dessutom rapporterar medierna på 

ett sådant sätt att den generella uppfattningen är att äldre människor utsätts för brott i en 

högre utsträckning än vad de faktiskt gör. I deras studie i Tjeckien kom de fram till att 

trots att media har gått ut med varningar om att bedragare kan utge sig för att vara 

barnbarn, elektriker eller socialarbetare, finns det äldre människor som blir lurade. Sklar 

(2000) fann i sin studie fyra huvudsakliga grupper av gärningsmän som begår bedrägeri 

mot äldre personer, vilka var vuxna barn, barnbarn eller andra släktingar, professionella 

omsorgsgivare, vänner eller andra människor som innehar en förtroendeposition samt 

professionella kriminella grupper som främst har äldre människor som en måltavla. 
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4  Metod och metodologiska 

överväganden 

 

4.1 Forskningsansats - vetenskapligt och teoretiskt 

förhållningssätt 

Den vetenskapsfilosofiska ansatsen för denna uppsats är hermeneutik, som Larsson 

(2005) beskriver är en vetenskapsfilosofi som strävar efter en ökad förståelse av texten, 

både som delar och helhet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) och Larsson (2005) har 

hermeneutiken ett aktörsperspektiv där forskarens förförståelse är en betydande faktor 

då denna har en inverkan på hur texten tolkas. Min förförståelse inom ämnesområdet är 

relativt låg men uppsatsen har utformats utifrån mitt intresse av att lära mig mer inom 

området.   

 

4.2 Val av metod 

Inom forskningen kan man välja att använda sig av olika metoder och jag har valt att 

främst använda mig av en kvalitativ metod. Bryman (2011) beskriver att de kvalitativa 

metoderna fokuserar på hur individen uppfattar och tolkar den sociala verkligheten som 

ses som föränderlig och skapas av människor, medan de kvantitativa metoderna avser 

att förklara och förutsäga. Ahrne och Svensson (2015) beskriver flera olika kvalitativa 

metoder som en forskare kan använda, till exempel i form av deltagande observationer 

eller olika typer av intervjuer. Jag har valt att använda mig av en kvalitativ 

innehållsanalys, som också kan benämnas kvalitativ textanalys, vilket enligt Bryman 

(2011) är en av de mest förekommande tillvägagångssätt när kvalitativa analyser av 

diverse dokument ska göras. Metoden är således väl beprövad och jag bedömer den vara 

tillförlitlig och ändamålsenlig för min studie.  

Då uppsatsens syfte vidare är att göra en jämförelse, har jag även använt mig av en 

kvantitativ innehållsanalys. Esaiasson et al. (2017) menar att metoden är lämplig att 

använda när forskaren ämnar att finns hur många gånger vissa olika typer av 

innehållsliga kategorier förekommer i ett specifikt material. Denna metod är väl lämpad 
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för studiens syfte, eftersom jag avser att undersöka hur ofta olika sökord återfinns per 

tidsperiod. 

Enligt Bryman (2011) utgör bland annat dagstidningar en möjlig datakälla, och 

menar att syftet med den kvalitativa innehållsanalysen är att identifiera underliggande 

teman i ett material, i detta fall tidningsartiklar, som sedan analyseras. I uppsatsens 

resultat- och analysdel har jag valt att illustrera detta i form av citat, vilket också 

Bryman (2011) beskriver som ett redskap för att synliggöra de teman som forskaren 

funnit i materialet. Esaiasson et al. (2017) menar att förutom textens delar och helhet, 

bör även kontexten som texten hör till, studeras för att på så sätt få fram det relevanta i 

texten. Esaiasson et al. (2017) beskriver också tillvägagångssättet för att kunna studera 

mening och meningsskapande processer och menar vidare att forskaren bör aktivt läsa 

texten och ställa frågor till texten samt undersöka om frågorna kan besvaras. Jag har 

därför läst tidningsartiklarna upprepade gånger, på olika sätt samt utifrån olika 

tolkningsmöjligheter. Det empiriska materialet har jag vidare analyserat med hjälp av 

tidigare forskning och de valda teoretiska utgångspunkterna.  

 

4.3 Urval och tillvägagångssätt 

Bryman (2011) beskriver det målinriktade eller målstyrda urvalet, vilket innebär att 

urvalet sker genom att forskaren metodiskt väljer ut de deltagare som kan bidra till att 

de formulerade forskningsfrågorna kan besvaras. Studiens syfte var att undersöka hur 

äldre personer skildras som brottsoffer i morgon- och kvällspress i Sverige. För att få 

fram det empiriska materialet har jag gjort sökningar i det nordiska nyhetsarkivet 

Retriever Research, tidigare Mediearkivet. Databasen finns tillgänglig via Lunds 

universitetsbibliotek och har material från ungefär 300 olika källor med totalt cirka 10 

miljoner artiklar.  

I studien har jag endast använt svenska källor eftersom det överensstämmer bäst med 

studiens syfte. Sökningar har gjorts i databasen som avser svensk tryckt press som 

storstadspress, prioriterad landsortspress, landsortspress, stadsdelspress, nyhetsbyrå 

samt pressmeddelanden. Tidskrifter, fackpress samt källor från radio, TV och webb har 

jag valt bort utifrån att de inte uppfyller studiens syfte. Jag har valt att använda så 

många olika tidningar som möjligt i sökningarna för att på så sätt få ett större urval än 

om jag skulle fokuserat på till exempel en eller flera av de större morgon- eller 

kvällstidningarna. 
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Det empiriska materialet omfattar sökningar i databasen under perioden 1 januari 

1991 till och med 31 maj 1992 samt motsvarande period under 2016-2017. Att jag har 

valt dessa tidsperioder om 25 år (1991-2016) beror på min ansats att 

brottsofferdiskursen har förändrats under denna tid utifrån olika myndigheters 

inrättande i Sverige. Till en början gjorde jag sökningar i databasen med sökorden 

“brott”, “offer”, “drabbad”, “pensionär”, “äldre”, “åldring” och/eller kombinationer av 

dessa sökord. Dock fann jag relativt tidigt i processen att sökträffarna genererade få 

artiklar som var tillräckligt relevanta för studiens syfte där flera av artiklarna inte ens 

handlade om brott, och specifikt då mot äldre. Jag gjorde således sökningar i söktermer 

som “brott mot äldre”, “brott mot åldringar”, “äldre brottsoffer” samt “äldre offer” för 

att kunna förfina sökträffarna och kunna erhålla ett mer relevant underlag till studien.  

 

Tabell 1. Antal träffar som varje sökterm fick per tidsperiod. 

__________________________________________________________________

        1991-01-01 - 1992-05-31 2016-01-01 - 2017-05-31 

_________________________________________________________________ 

“brott mot äldre” 2   378 

“äldre brottsoffer” 0   16  

“brott mot åldringar” 1   19 

“äldre offer”  0   26 

_________________________________________________________________ 

 

För att på något vis kunna säkerställa att antalet träffar är någorlunda representativ för 

den valda tidsperioden, gjordes även sökningar omkringliggande år. Det framkom då att 

de söktermer som har använts har genererat liknande antal sökträffar.  

För att få fram det empiriska materialet till studien, har de tre artiklarna från 1991-

1992 tagits med då jag anser att dessa uppfyller studiens syfte. Avseende tidsperioden 

2016-2017 med totalt 439 sökträffar, har jag slutligen valt ut totalt 40 artiklar. Först 

gjorde jag en genomsökning av hela materialet och exkluderade alla dubbletter. En 

annan princip var att välja bort de artiklar som egentligen handlade om något annat än 

äldre brottsoffer men där sökorden fanns med, till exempel “brott mot äldre barn”. 

Andra principer som jag hade i processen var att jag valde bort ledare och debattartiklar, 

insändare, notiser i bland annat evenemangskalendrar och seniorkalendrar där det endast 

gjordes reklam eller recension från föredrag med polis samt kortare nyhetstelegram som 

inte uppfyllde studiens syfte.  

Efter denna process fann jag att det fortfarande återstod ett omfattande material. Jag 

valde då att gå igenom artiklarna för att få fram relevanta artiklar till studien. Eftersom 
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studiens syfte är att se hur äldre brottsoffer framställs, valde jag att fokusera på artiklar 

som är skrivna ur det primära brottsoffrets perspektiv eller åtminstone i den mån det 

gick. Jag har i efterhand även sett att dessa artiklar är i mångt och mycket skrivna med 

rubriker som kan anses som lockande för läsaren, vilket inte var mitt syfte från början 

men som jag inte finner något problematiskt med.  

Jag har även gått igenom sökmaterialet för att få fram den relevanta åldern. Studien 

åsyftar äldre, vilket i sig kan vara problematiskt eftersom i en del artiklar nämns inte 

åldern. I en del rubriker och artiklar återfinns brottsoffrets eller brottsoffrens ålder, 

medan de i en del inte nämns överhuvudtaget. Jag har dock valt att inkludera dessa 

artiklar då de beskrivs som äldre antingen i rubrik eller i själva artikeln. Jag är medveten 

om att denna kategorisering av den äldre populationen är komplicerad, till exempel då 

individer med samma kronologiska ålder kan ha skilda förutsättningar och 

livssituationer. Dessa svårigheter kommer att lyftas och diskuteras vidare i uppsatsen. 

Av utrymmesskäl samt inom uppsatsens tidsramar har jag valt att inte fokusera på hur 

genus, etnicitet, klass, funktionsnedsättningar eller liknande har eller kan påverka hur 

äldre brottsoffer framställs i medier.  

Av söktermen “äldre offer” valdes fyra artiklar ut, “brott mot åldringar” valdes tre 

artiklar, “äldre brottsoffer” valdes två artiklar samt “brott mot äldre” där totalt 29 

artiklar valdes ut. Jag hade kunnat välja ut fler än 40 relevanta artiklar men för att inte 

göra studien för omfattande samt utifrån tidsskäl, valde jag att slutligen välja ut och 

koncentrera mig på att analysera 40 stycken. Se bilaga 1 för en översikt av alla artiklar. 

Den tidigare forskning som jag valt att använda mig av i form av studier och artiklar 

har jag hämtat från Lunds universitetsbibliotek och dess databaser. Jag har använt mig 

av sökord som “crime elderly”, “elder abuse”, “elder victim” , “older people crime” 

eller varianter av dessa samt deras svenska motsvarigheter för att inhämta material till 

delar av studien. Jag har även använt mig av relevant litteratur och dess 

källförteckningar för att på så sätt finna relevanta artiklar och litteratur till min studie.  

 

4.4 Studiens tillförlitlighet och metoddiskussion 

Inom kvantitativ forskning beskriver Bryman (2011) att centrala kriterier som 

reliabilitet och validitet kan ge en bild över kvaliteten i den specifika undersökningen. 

Det har dock framförts kritik mot dessa kriterier utifrån relevansen för kvalitativ 

forskning. Bryman (2011) menar att det istället finns alternativa kriterier som kan 
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utgöra grunden för bedömning av kvaliteten, vilka är tillförlitlighet och äkthet som 

lanserades av Lincoln och Guba. Tillförlitligheten kan sedermera delas upp i fyra 

delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och 

konfirmera.  

Trovärdigheten innebär att forskaren möjliggör att studien kan genomföras i 

överensstämmelse med de regler som finns. Deltagarna i studien ska också få en 

möjlighet att ta del av materialet för att kunna ge forskaren en bekräftelse på att denne 

har uppfattat deras sociala verklighet på ett korrekt sätt, vilket också kan kallas för 

respondentvalidering. Utifrån att min studie baseras på tidningsartiklar från dags- och 

kvällspress finns det ingen fysisk person som jag har möjlighet att få en bekräftelse av. 

En teknik som jag hade kunnat använda mig av för att öka tillförlitligheten är 

triangulering, till exempel av olika metoder eller informationskällor, vilket beskrivs av 

bland andra Larsson (2005). Det hade till exempel varit intressant att även använda mig 

av intervjuer för att undersöka äldre brottsoffers upplevelser, men det är inte studiens 

syfte.  

Överförbarheten handlar enligt Bryman (2011) om studiens resultat kan överföras till 

en annan miljö. Jag bedömer att konstruktionen av brottsoffer kan överföras generellt, 

varpå överförbarheten är hög. I kvalitativ forskning bör forskaren påvisa ett djup i de 

redogörelser som ingår i den studerade miljön, vilket kan göras genom detaljerade och 

utförliga beskrivningar. I uppsatsen har jag valt att använda mig av citat som fylliga 

beskrivningar för att ge läsaren en möjlighet att få ett djup och tydliga 

miljöbeskrivningar. Även Larsson (2005) beskriver hur kvaliteten kan påverkas av hur 

väl forskaren kan ta tillvara detaljerade beskrivningar från datakällorna. 

Det tredje delkriteriet, pålitlighet, innebär enligt Bryman (2011) ett granskande 

perspektiv på hela forskningsprocessen och dess redogörelse för att kunna bedöma 

kvaliteten på studien. Under forskningsprocessen har jag haft kontakt med min 

handledare som har haft möjlighet att granska materialet. Bedömning av kvaliteten 

kommer också att ske av en examinator efter uppsatsens inlämnande. Bryman (ibid.) 

beskriver möjligheten att styrka och konfirmera som ett tillfälle där forskaren gör ett 

försök att säkerställa att denne agerat i god tro och att inga personliga värderingar har 

påverkat varken utförandet eller studiens resultat. Jag har klargjort min förförståelse av 

ämnesområdet. Jag har i datainsamlingen redogjort för vilka principer som jag har haft 

när jag valt ut materialet, men jag bedömer inte att dessa principer har påverkat 

utförandet eller resultatet. 
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Bryman (2011) beskriver vidare kriteriet äkthet, som tillsammans med tillförlitlighet 

och dess fyra delkriterier, kan bidra till bedömningen av kvaliteten i kvalitativ 

forskning. Äkthet handlar om olika frågor som handlar om forskningspolitiska 

konsekvenser.  

Jag anser att min valda kvalitativa metod överensstämmer med mitt valda 

ämnesområde samt studiens syfte och frågeställningar. En begränsning med metoden 

kan vara att resultatet kan feltolkas genom urvalet av forskning och de valda 

tidningsartiklarna. Jag har av många artiklar valt ut totalt 40 stycken. Det är svårt att 

veta om resultatet hade blivit annorlunda om jag valt 40 andra artiklar men jag vill ändå 

påstå att det valda materialet är någorlunda representativt för hela urvalet. Jag har valt 

artiklar som har rubriker som kan beskrivas som smaskiga och artiklar ur brottsoffrets 

perspektiv. I genomläsningen av alla sökträffar har det ändå framkommit att de flesta 

artiklarna avsåg samma typer av brott och förfarande.  

Jag har valt att inkludera svensk tryckt press, vilket innefattar både storstad-, 

landsorts- och stadsdelspress samt nyhetsbyråer och pressmeddelanden. Hade jag valt 

andra sökkriterier och till exempel fokuserat på en specifik tidning, hade jag kunnat få 

ett annat resultat. Likaså om tidskrifter och fackpress hade inkluderats då jag kan anta 

att äldre brottsoffer beskrivs på ett annat sätt i dessa typer av medier utifrån att de mer 

riktas mot professionella. Genom att exkludera vissa sökord som till exempel våld mot 

äldre eller övergrepp mot äldre finns ett antagande att vissa artiklar som använder dessa 

ord istället för exempelvis brott mot äldre, inte finns med i materialet. Jag har valt att 

använda främst sökordet brott och brottsoffer för att på så sätt inte lägga någon 

värdering i vilka brott som beskrivs i artiklarna utan avser att låta tidningarna själva 

bestämma hur, varför och när ordet brott används.  

Jag har använt mig av svenska källor då jag avser att studera hur svensk press 

framställer äldre brottsoffer. Hade jag valt utländska källor, eller studerat hur äldre 

brottsoffer framställs i olika länder, hade givetvis resultatet varit annorlunda, men det 

hade inte heller varit studiens syfte, varpå jag gjorde bedömningen att det inte var 

nödvändigt att inkludera dessa källor.  
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4.5 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets (u.å.) vedertagna forskningskrav samt de fyra forskningsetiska 

principerna inom individskyddskravet: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet är ej aktuella i uppsatsen. Eftersom det 

empiriska materialet har hämtats från offentliga publikationer från dags- och kvällspress 

i Sverige kan inte individskyddskravet och de fyra följande kraven göras gällande i 

uppsatsen, varpå de forskningsetiska principerna åtföljs i uppsatsen.  
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5  Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som jag har valt för tolkning av det empiriska materialet 

är Christies teori om det idealiska offret samt begreppet ålderism. De teoretiska 

utgångspunkterna kompletterar varandra och avser att bidra till en fördjupad förståelse 

över hur brottsoffer kan framställas, vilket är studiens syfte. 

 

5.1 Det idealiska offret 

Den norske sociologen och kriminologen Nils Christie (2001:47) myntade uttrycket och 

teorin om det idealiska offret och som åsyftar “en person eller kategori av individer som 

- när de drabbas av brott - lättast får fullständig och legitim status som offer”. Denna typ 

av offer erhåller samma status i offentlighetens rum som till exempel en hjälte. Christie 

(1986:19) menar att offret ska inneha fem olika attribut för att kunna klassificeras som 

det idealiska offret: 

 

● Offret är svagt där sjukliga, äldre eller mycket unga personer passar in i 

kategorin. 

● Offret är involverat i en viss aktivitet som anses vara respektfullt, till exempel 

att ta hand om en släkting eller familjemedlem. 

● Offret befinner sig på en plats som hon eller han inte kan förebrås för, till 

exempel gåendes på en gata på dagtid. 

● Gärningsmannen är i förhållande till offret fysiskt större och kan beskrivas i 

negativa termer som till exempel ond eller elak. 

● Gärningsmannen är okänd för offret och de har ingen personlig relation mellan 

varandra. 

 

Ett annat attribut som det idealiska offret bör inneha, är att vara tillräckligt stark eller 

mäktig för att våga göra sin röst hörd, uppmärksammas och därmed få status som ett 

offer i den offentliga kontexten. Det kräver dock också att offret inte är så starkt att det 

blir ett hot mot andra intressen och på så sätt förlorar eller går miste om den offentliga 

sympatin som ett idealiskt offer erhåller. Van Wijk (2013) menar vidare att det är viktigt 

att få en legitim status som offer eftersom det kan leda till möjligheter att erhålla de 

eventuella fördelar som kan förknippas med offerskap. 
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Enligt Christie (1986) löper en människa som drabbas av ett brott men som inte 

stämmer överens med bilden av det idealiska offret, en högre risk att inte få hjälp. 

Christie (ibid.) tar upp exempel om en ung man som befinner sig på en bar när han blir 

nedslagen och rånad men då den unge mannen exempelvis är stark, befinner sig på en 

mer utsatt plats och känner gärningsmannen, kan han inte beskrivas som ett idealiskt 

offer. De fem attributen benämner Christie som nödvändiga, men anses inte alltid vara 

tillräckliga. Inom exempelvis våld i nära relationer där våldet utövas i det egna hemmet, 

kan partnerrelationen komplicera de bestämda rollerna som offer och gärningsman. 

Christie (1986) poängterar också att de flesta verkliga offer inte är de som anses vara 

idealiska offer och många av dem är inte heller rädda för att bli ett offer. Däremot är de 

idealiska offren oftare rädda för att potentiellt bli ett offer. 

För  att ett idealiskt offer ska kunna existera behövs också den idealiske 

gärningsmannen och Christie (1986) understryker det ömsesidiga beroendet. Offret och 

gärningsmannen förstärker varandra genom varandra, ju mer idealisk gärningsmannen 

är, desto mer idealiskt är offret och vice versa. Christie (1986) menar dock att det råder 

en förenklad bild av den idealiske gärningsmannen i samhället, där gärningsmannen ses 

som en okänd person som begår onda handlingar. Eftersom de flesta gärningsmän inte 

kan anses som idealiska, anser Christie (ibid.) att det behövs kunskap hos gemene man 

för att främja verklighetstrogna värderingar. 

 

5.2 Ålderism 

Enligt Andersson (2008) introducerades begreppet ålderism, ageism, på engelska 

omkring 1968 av den amerikanske psykologen och gerontologen Robert Butler. Butler 

(1969) jämförde ageism med rasism och sexism och menade att klass, etnicitet och ålder 

alltid varit en del i samhällsstrukturen. Enligt Nelson (2002) tenderar människor att dela 

in varandra i kategorier som etnicitet, kön och ålder, men till skillnad från de 

förstnämnda, forskas det väldigt lite om ålder. I Sverige började ordet ålderism 

användas först i slutet av 1990-talet. 

Butlers (1969) tidiga definition av ageism var “fördomar mot andra åldersgrupper” 

men begreppet kom sedan att vidareutvecklas och omfatta fler perspektiv där han 

skiljde på fördomsfulla attityder, diskriminerande praxis samt vedertagna vanor inom 

begreppet. De fördomsfulla attityderna avser attityder gentemot de äldre men även de 

äldres egna attityder gentemot sig själva och andra äldre, diskriminerande praxis avser 
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främst arbetslivet och de vedertagna vanorna kan bibehålla negativa stereotyper 

eftersom de indirekt verkar diskriminerande. Butler (1980) beskrev dessa som 

institutionella policys och normer som reducerar äldres möjligheter till ett 

tillfredsställande liv samt undergräver deras personliga värdighet. Dessa tre perspektiv 

har lett till att åldrandet numera ses som ett socialt problem. Butler (1969) beskriver 

ageism som fördomar mot äldre, både från yngre människor men även från medelålders 

personer där till och med en avsky för äldres och deras uppfattade egenskaper existerar. 

Förutom Butlers definition av ageism, finns det ett flertal andra definitioner av 

begreppet som kommit till genom åren som Andersson (2008) beskriver i sin bok om 

ålderism. Andersson (2008) menar vidare att det finns främst tre perspektiv inom de 

olika definitionerna: ska ålderism avse äldre personer eller avse alla åldrar, ska ålderism 

avse negativa fenomen eller ska det avse både negativa och positiva fenomen samt om 

ålderism ska avse kronologisk eller uppfattad ålder. 

Enligt Andersson (2008) innebär begreppet ålderism att det kan kopplas till 

attitydbegreppet som i sin tur kan delas upp i tre aspekter: en affektiv (fördomar), en 

kognitiv (stereotyper) samt beteende (diskriminering), och därför bör också ålderism 

innefatta dessa tre perspektiv för att få en helhetsbild. Andersson (2008) beskriver 

vidare att en stereotyp kan vara reflexmässig och omedveten process hos individen 

medan fördomar snarare är sammanlänkad med en känsla. Stereotyper innebär i många 

fall att individen tillskrivs de egenskaper, och behandlas därefter, som den grupp som 

den anses tillhöra. Genom att studera de stereotyper och fördomar som äldre människor 

möter, kan också de diskriminerande beteendena förklaras. Andersson (2008:12) 

föreslår att begreppet ålderism definieras som “fördomar eller stereotypa föreställningar 

som utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering”. 

Andersson (2008) menar vidare att de stereotypiska bilder som finns gentemot äldre 

människor kan både vara negativa och positiva. Utifrån dessa bilder bemöter och agerar 

vi gentemot äldre människor, både till vardags och i yrkeslivet. Dessa bilder är både 

medvetna och omedvetna och både vidmakthålls och reproduceras i olika samhälleliga 

strukturella förhållanden såväl som inom den egna familjen. Hur hälsotillståndet 

uppfattas hos den enskilde har också en stark inverkan med bilden av äldre personer, där 

bilden av en pigg äldre människa uppfattas som mer positiv än tvärtom. 

Enligt Andersson (2008) har många äldre människor en positiv självkänsla och 

anledningen kan vara att de inte identifierar sig som äldre. Vissa faktorer såsom sämre 

hälsotillstånd, låg inkomst, förlust av make eller maka samt pensionering, har en 
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betydande inverkan på självbilden. Om eller när den äldre upplever att den erhållit vissa 

indikatorer på hög ålder, som till exempel när omgivningen letar efter tecken på 

ålderdom, kommer den äldre personen att få en upplevelse att själv vara gammal, vilket 

kan ge en minskad självkänsla. I förlängningen ger det också en negativ självbild om 

den dessutom kommer med en negativ stereotyp. Andra forskare inom området hävdar 

dock att självkänslan beror på om man själv har en negativ eller positiv bild av 

åldrandet. 

De negativa stereotyper om äldre personer som enligt Andersson (2008) kan 

uppkomma kan leda till uteslutning och även stigmatisering genom att gruppen äldre 

människor tillskrivs negativa egenskaper. En negativ inställning till äldre har enligt 

vissa forskare ett samband med rädslan för ens egen död eller den negativa inställningen 

till sitt eget åldrande. Detta har även bland annat Nelson (2002) konstaterat då han fann 

det märkligt att det fanns fördomar och negativa attityder gentemot en grupp som man 

själv framledes kommer att tillhöra. Andersson (2008) menar att de negativa bilderna 

eller stereotyperna av åldrandet kan internaliseras redan i yngre år för att sedan har en 

stor inverkan på hur vi tänker om oss när vi själva blir gamla. Om det inte finns några 

positiva bilder när vi är unga, kommer den negativa bilden att kvarstå. 

Enligt Butler (2005) är ageism på många områden djupt rotat i samhället, och 

återfinns således inom olika arenor i samhället, såväl inom arbetslivet, hälso- och 

sjukvård, i medier som i det skrivna språket. 
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6  Resultat och analys 
 

6.1 En brott-mot-äldre-diskurs tar form 

Intresset för äldre som brottsoffer har ökat de senaste åren. I metodkapitlet redogjorde 

jag för att de sökord som har använts för att få fram materialet till studien, har genererat 

stora skillnader i sökresultatet främst beroende på vilken tidsperiod sökningarna avser. 

Nedan är en tabell avseende de sökträffar som har genererats via olika sökord i 

databasen under tidsspannet 1990-2015 med fem års mellanrum för att visa hur 

resultatet på söktermerna skiljer sig åt.  

 

Tabell 2. Antal träffar som varje sökterm fick per årtal. 

______________________________________________________________________ 

        1990     1995    2000   2005   2010 2015 

______________________________________________________________________ 

“brott mot äldre”       0       2    11      6   131 224 

“äldre brottsoffer”     0       0     0      1     3   8 

“brott mot åldringar” 0       1     9      5    25   9 

“äldre offer”              1       0     1      3     6  13 

______________________________________________________________________ 

 

Avseende söktermen “brott mot äldre” kan man se att antalet sökträffar har ökat 

signifikant. Under perioden 1 januari 1991 till 31 maj 1992 genererade söktermen 

endast två artiklar medan det var 378 artiklar under samma tidsperiod 2016-2017, vilket 

redovisades i metodkapitlet (tabell 1). Vid början av 1990-talet kan man utläsa i tabellen 

ovan, att brott mot äldre inte väckte någon uppmärksamhet bland de svenska 

tidningarna, eller så beskrevs äldre som brottsoffer på ett annat sätt än vad de gör idag. 

25 år senare sker, vad man skulle kunna kalla en explosion av artiklar som beskriver 

brott mot äldre, eller i alla fall den typ av brott som medierna bedömer vara relevanta att 

skriva om. Fokus har således skiftat eller åtminstone riktats mot denna kategori av 

människor som utsatts för brott. Brottsoffer har enligt forskningen, se bland andra 

Heber, Tiby och Wikman (2012), synliggjorts på ett helt annat sätt än tidigare och 

återfinns numera som begrepp på många olika arenor. Brottsoffer har till exempel fått 

ett ökat utrymme i svenska medier enligt Lindgren och Lundström (2010). 

Utifrån framväxten av forskningen om och fokuset på brottsoffer har även 

diskussioner om särskilt utsatta eller sårbara grupper frammanats. Även vilka som ingår 

i dessa grupper har förändrats över tid enligt Granström och Mannelqvist (2016). När 
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brottsofferfrågan och de skyddsvärda grupperna började diskuteras, var det främst 

kvinnor och sedan barn som avsågs. Efterhand gjordes även bedömningen att till 

exempel äldre människor skulle ingå i gruppen. Detta tyder på att diskursen kring äldre 

brottsoffer växt fram i den samhälleliga kontexten och äldre brottsoffer har således 

blivit en kategori, precis som barn eller kvinnor som brottsoffer. Man skulle även kunna 

anta att den samhälleliga utformningen av diskursen kring äldre som utsätts för brott har 

övergett ordet åldringar.  

Men hur skildras då äldre brottsoffer i nyhetsrapporteringen i svensk press? Nedan 

följer en artikel från Aftonbladet från april 2016 (artikel 8) som beskriver två äldre 

människor som blivit utsatta för brott i sina egna hem.  

 

Vännerna Paul Oscarsson, 97, och Rune Johansson, 94, rånades av en 

liga som låtsades vara hemtjänst. De blev av med nästan 50 000 kronor 

tillsammans. 

- Det är så fegt! Skäms på er att ge sig på oss gamla, säger Paul. 

“Hemtjänstligan” i Göteborg specialiserade sig på riktigt gamla män. 

Paul Oscarsson och Rune Johansson är vänner sedan tio år och bor i 

samma område. De är hur pigga som helst i tanken. Men Rune sitter i 

rullstol och Paul har rullator och hör dåligt. De hade ingen chans att 

försvara sig.  

- Jag har varit sjökapten och rest runt hela världen och lärt mig att var 

på alerten. Och så händer det här, i mitt eget hem, säger Paul och skakar 

på huvudet. 

De drabbades av samma förslagna tjuvar. En person har ringt i förväg, 

utgett sig vara från hemtjänsten och frågat om de kan komma. 

- Jag hade inget för mig och tänkte att det kunde vara trevligt med lite 

sällskap, berättar Rune.  

Ungefär detsamma hände Paul. En kvinna ringde och bokade tid för att 

“introducera sin vikarie”. Vid den utsatta tiden dök två kvinnor upp.  

- De var synnerligen vänliga. Men de försökte blockera dörröppningen 

till hallen, och när jag upptäckte att en tredje kvinna slunkit in blev jag 

misstänksam, säger Paul.  

Rune anade också att något var på tok.  
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- De kom två stycken. En ville se sig omkring, medan den andra spolade 

vatten i köket för att låtsas ta ett glas vatten. Senare förstod jag att det 

var för att dölja ljuden medan den andra rotade bland mina saker i ett 

annat rum. De ljög mig rätt upp i ansiktet, minns Rune.  

När Paul skulle gå och handla märkte han att plånboken med bankkortet 

var borta. Tjuvarna hade hittat koden och hann länsa kontot på över 16 

000 kronor. Rune vaknade vid tvåtiden på natten och kände sig rädd. 

Jag var väldigt orolig och rullade upp mitt i natten. Då insåg jag att de 

hade stulit mitt Visakort. Jag ringde polisen och de kom direkt. Men 

tjuvarna hade hunnit ta ut allt på kontot, över 32 000 kronor. Vad 

känner ni så här efteråt? 

- Jag är arg på mig själv och känner mig dum. Det är bedrövligt att jag 

inte kände igen de här galenskaperna utan lät mig luras, säger Paul. 

Rune håller med. 

- Jag är förbannad att jag gick på det. Jag är ändå med i 

pensionärsföreningar och har blivit varnad för sådan här brott. Men jag 

trodde inte det skulle hända mig. Det är fruktansvärt att inte vara säker i 

sitt eget hem.  

Har ni förändrats på något sätt sedan brotten? 

- Ja, mitt förtroende för andra är allvarligt skadat. Jag är uppväxt med 

att lita på folk och inte ens behöva låsa. Nu kommer jag alltid att kräva 

att okända som ska till mig ska identifiera sig, säger Paul. 

Vad vill ni säga till dem som stjäl från gamla? 

- Tänk på att ni blir gamla själva en gång i tiden. Det är så oerhört fegt 

att gå på oss som är helt utlämnade, säger Rune. 

Lars-Erik Oscarsson, 71, ringer sin far Paul varje dag och är mycket 

upprörd över de här brotten. 

- Jag känner ilska och rädsla, hur långt kan brottslingar gå? Varje 

enskilt fall är en jättetragedi. Som anhörig vilar ansvaret tungt. Jag får 

ångest när jag tänker på att jag kan råka befinna mig i en annan stad om 

pappa ringer och är rädd. Alla företag som behöver söka upp de gamla 

måste självklart kräva legitimation av sina anställda och svara om man 

ringer för att kontrollera.  
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Fotnot: Personerna i ligan har dömts till straff från skyddstillsyn upp till 

fängelse i fyra år. De två unga kvinnor som fick skyddstillsyn har 

fortsatt att begå samma sorts brott och har precis åtalats igen. 

 

Artikeln använder jag för att belysa olika kategorier som jag genomgående funnit i de 

valda tidningsartiklarna: ålder som kategori, äldre som sårbara och utsatta brottsoffer 

samt föreställningar om äldre som brottsoffer. 

 

6.2 Ålder som kategori           

I det empiriska materialet (se artiklarna 2, 5, 13, 15, 26, 28, 31) framkom åldern på 

brottsoffren som en viktig beståndsdel, i både rubriken och även i själva artikeln. Ju 

högre ålder på offret, desto viktigare tycks det vara att nämna åldern och då gärna som 

tidigt som möjligt i artikeln. I artikeln ovan (artikel 8) nämns det tidigt att tjuvarna 

riktade in sig på “riktigt gamla män”, vilket i detta fall avsåg män på 97 respektive 94 

år. Även när inte åldern nämns i den inledande texten, beskrivs offret som äldre, 

åldring, eller pensionär. Begreppet anspelar således på offret och inte på 

gärningsmannen, vilket det enligt Jönson (2012) tvärtom skulle göra om det till exempel 

är ungdomar som utsätts för brott. Citatet nedan är hämtat från en artikel i Kvällsposten 

från maj i år (artikel 38) där en polisman beskriver hur bedragarna väljer ut sina offer 

och där åldern belyses som en viktig faktor. 

 

[….] de drabbade är uteslutande ensamma, äldre kvinnor.  

Ofta så gamla som 85-90 år och äldre. 

 

Att vara gammal, ensam och kvinna har således en självklar orsak till att drabbas av ett 

brott som bedrägeri i detta fall. Begreppet gammal kan hos många frammana en bild av 

en människa som har en hög biologisk ålder samt därmed är svag och skröplig. Det kan 

problematiseras utifrån att det finns olika perspektiv på begreppen och kan förstås 

utifrån olika nivåer. Enligt både Bravell (2013) och Berg (2007) finns, förutom den 

biologiska åldern, även psykologisk ålder och social ålder. Även Nesje Juklestad och 

Eriksson (2004) beskriver att bland annat individens egna attityder samt sociala normer 

påverkar den sociala åldern. Det talas även om uppfattad ålder samt den tredje och 

fjärde åldern. Att vara äldre kan således ha olika innebörder för olika individer, vilket 
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kan göra det problematiskt att se hela gruppen “äldre människor” som individer med 

samma behov, förutsättningar och önskemål. Gruppen äldre människor består av unika 

individer med olika hälsotillstånd, erfarenheter och liknande, vilket kan påverka hur den 

äldre bemöts, hanterar själv brottet och konsekvenserna efter brottet.  

Att åldern är en central kategori vid framställningen av äldre brottsoffer beskrivs 

också av bland annat Jönson och Åkerström (2004). I deras studie fann de att 

egenskapen ålder är en sådan pass viktig egenskap att den överser alla andra egenskaper 

som individen kan tillskrivas. I de artiklar där offret, eller brottet, beskrivs som åldring, 

åldringsbrott och liknande, är således åldern den viktigaste faktorn för medierna att 

belysa, se till exempel artiklarna 1 och 4. I artikeln (8) ovan om Rune och Paul får 

läsaren veta att förutom att de är “riktigt gamla”, är de även handikappade då en av dem 

sitter i rullstol och en använder rullator samt har dålig hörsel. Dessa faktorer, 

handikappen, kan man utläsa har en sekundär betydelse i avseendet och snarare ses som 

en egenskap som kan tillskrivas åldern. Både inre och yttre förändringar kommer med 

stigande ålder, vilket i sig kan förklara att handikappen ses som en naturlig del av hög 

ålder.  

I en rubrik från Expressen från 1991 belyses dock båda egenskaperna: 

“Kriminalinspektören varnar åldringar och handikappade” (artikel 1). Här kan man 

utläsa att åldringar och handikappade är två olika grupper men som bedöms som lika 

utsatta och där åldern inte har lika central betydelse för handikappet. I samma artikel 

kan man vidare läsa att kriminalinspektören reser land och rike runt för att visa äldre 

människor hur man kan bo tryggare som “gammal och handikappad”. Här återkommer 

vi till synen på att åldern är den viktigaste faktorn att beskriva och att handikappen 

följer med “på köpet” när man blir gammal. Ett av Christies (1986) attribut för att kunna 

klassificeras som ett idealiskt offer är just att offret bedöms ingå i en sårbar grupp, som 

till exempel äldre människor, och även människor med olika former av 

funktionsnedsättningar, anses göra. Citaten kan man tolka som att de spär på de rådande 

föreställningarna om äldre och därför kan äldre ses som ett idealiskt offer utifrån 

åldersaspekten. 

Vid bearbetningen av materialet fann jag dock att åldern ibland har en sekundär 

betydelse. I till exempel Nerikes Allehanda i februari i år fanns det en artikel med 

rubriken “Dement lurades på stora summor av hantverkare” (artikel 32). I artikeln kan 

man läsa att brottsoffret är en dement kvinna i 90-årsåldern som lurades att betala en 

faktura om nästan 69 000 kronor till en man för hantverkstjänster som aldrig utförts i 
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kvinnans villa. Åldern bedöms därmed inte vara lika relevant som sjukdomen, där ålder 

inte behöver innebära svaghet och utsatthet men att demens alltid gör det utifrån sina 

nedbrytande konsekvenser. Om det äldre brottsoffret kan tillskrivas någon annan 

egenskap som trumfar åldern, till exempel någon form av sjukdom, har åldern alltså en 

sekundär betydelse. Jönson (2012) menar att det kan finnas alternativa förklaringar om 

den äldre exempelvis är dement och tror att man blivit rånad, men som egentligen 

handlar om att personen glömt vart pengarna har lagts. Jönson (ibid.) menar således att 

status som ett brottsoffer kan ibland vara otydligt och därmed svårigheter om det är ett 

idealiskt offer eller inte. Det finns vidare anledning att tro att om brottsoffret till 

exempel skulle vara en känd person, skulle kändisskapet också trumfa åldern. 

Antagandet är att medierna skulle anse att det skulle skapa mer uppmärksamhet att 

rapportera om brott mot kändisar snarare än brott mot personen just för att denne 

beskrivs som äldre. 

I mitt material fann jag att offren oftast beskrivs som en homogen grupp, trots att 

åldern var varierande och att offren bestod av både män och kvinnor. Även här fann jag 

att åldersaspekten överbryggade könsaspekten. . Det var få artiklar (9, 23) som beskrev 

offren som kvinnor innan de beskrev åldern, och i de flesta artiklar och rubriker 

beskrevs offren endast som äldre. I vissa rubriker (artiklarna 5, 13, 26, 30, 36) beskrevs 

dock offret som äldre och kvinna, vilket kan tyda på att det är en dubbel utsatthet då 

kvinnor och äldre ofta båda ses som utsatta och sårbara grupper. 

 

6.3 Äldre som sårbara och utsatta brottsoffer   

En annan kategori som dels kan utläsas ur artikeln om Rune och Paul, men som också 

ses som ett återkommande tema i det empiriska materialet, bland annat i artiklarna 1,6 

och 15, är att äldre anses vara sårbara och utsatta brottsoffer. I artikel 6 kan man utläsa 

hur äldre personer kan definieras: 

 

Det är personer utan möjlighet att försvara sig. 

 

I brottsofferforskningen har det konstaterats av bland annat Granström och Mannelqvist 

(2016) att vissa grupper bedöms vara särskilt utsatta och sårbara och då i behov av extra 

stöd och hjälp. Om eller flera följande kriterier uppfylls: om det finns en ökad risk för 

att bli utsatt för brott, otillräckliga politiska, ekonomiska eller sociala resurser hos 
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individen eller om konsekvenserna av brottet bedöms bli särskilt kraftiga, kan gruppen 

definieras som särskilt utsatt eller sårbar. Heber (2007) beskriver sårbarheten utifrån ett 

äldreperspektiv och menar att äldre kan ha svårare att fysiskt förhindra ett brott eller 

försvara sig på grund av sin ålder och/eller fysik, att de upplever sig mer isolerade då 

deras sociala nätverk krymper samt att de generellt har lägre inkomster varpå den 

ekonomiska sårbarheten kan vara stor. 

 

De är hur pigga som helst i tanken. Men Rune sitter i rullstol och Paul 

har rullator och hör dåligt. De hade ingen chans att försvara sig. 

 

I citatet ovan från artikel 8 framkommer att offren är fortfarande klara i sin 

hjärnfunktion men har någon form av handikapp som kommer med åldern, varpå de inte 

har någon som helst chans att försvara sig mot en gärningsman, oavsett hur denne ser ut 

eller agerar. Ett av kriterierna i Christies (1986) teori är att gärningsmannen ska i 

förhållande till offren, vara fysiskt större och gärna beskrivas i negativa termer. I denna 

artikel beskrivs gärningsmännen som “personer”, “tjuvar” och “hemtjänstligan”, vilket 

gör att man inte kan uttyda om gärningsmännen var fysiskt större eller inte. I artikeln 

beskrivs dock några gärningsmän som kvinnor, vilket är en återkommande 

gärningsmannagrupp i det empiriska materialet (se artiklarna 6, 7, 15, 18, 34). Här blir 

det lite intressant. Om vi tar ett exempel: en ung kvinna behöver inte vara fysiskt 

överlägsen än en vältränad äldre man som nyligen gått i pension vid 65 år. Då handlar 

det snarare om att offren ska inneha någon egenskap som gör dem fysiskt underlägsna, 

till exempel att vara rullstolsburen eller ha nedsatt syn. I en artikel från GT 2017 (artikel 

35) beskrivs ett gift par som gärningsmän och beskrivs i ord som “tjuvparet”, 

“åldringsrånare” och “tiggare” där dessutom paret nämns vid namn. I den relativt långa 

artikeln beskrivs dels offrets upplevelse av händelsen och dels parets bakgrund som 

rumänska medborgare som kommit till Sverige för att få en bättre framtid med sina tre 

barn. Då paret inte fick några jobb, uppger de själva att de började tigga och stjäla. 

Synen på denna typ av gärningsmän kan illustreras med följande citat: 

 

Kriminologen Jerzy Sarnecki har inte sett någon statistik på hur vanligt 

det är att tiggare begår brott i Sverige.  
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- Men att sånt här inträffar känns föga förvånande. Det här är människor 

på samhällets alla lägsta botten, fattiga människor som diskriminerats i 

sitt eget land, och inte är särskilt välkomna hit heller. 

- Ja, vad gör de då - de ger sig på dem som de uppfattar som ännu 

svagare, i det här fallet pensionärer. Det är förstås tragiskt, men inte 

konstigt att det förekommer. Men att det skulle vara vanligt tror jag inte, 

säger Sarnecki. 

 

Här är potentiellt en brottsoffergrupp som skulle kunna befinna sig i en ännu mer utsatt 

situation än äldre människor, till exempel ur ett ekonomiskt perspektiv. Christie (1986) 

beskriver den idealiske gärningsmannen och menar att det råder en förenklad bild av 

denne i samhället. Om gärningsmannen och dennes handlingar går att förstå, blir det 

genast moraliskt svårt att se offret som ett idealiskt offer. I artikeln beskrivs 

gärningsmännen som beräknande när de kyligt stjäl från äldre personer, och dessutom 

att de har utfört brottsliga handlingar runtom i Europa, vilket kan tolkas att de ändå är 

mindre utsatta än de äldre och att de är onda personer som begår brott mot äldre. Brottet 

ska inte kunna förklaras och gärningsmännen anses som omänskliga för att den äldres 

offerskap ska kunna legitimeras. Artikelns utformning med bland annat faktarutor om 

tiggare och brott, påvisar att det är “några andra” som begår brotten, ett slags “vi mot 

dom”-tänkande. 

Utifrån Christies (1986) teori bör gärningsmannen och offret inte heller ha någon 

personlig relation för att offret ska kunna ses som ett idealiskt offer. I tidningsartiklarna 

framkom att det endast handlade om okända gärningsmän, se bland annat artiklarna 1, 

3, 5, 6, 14, 15, 19, 20, 29, 39, 40. De kan ha utgett sig för att vara till exempel 

hemtjänst, läkare, elektriker, rörmokare, TV-kontrollanter och till och med släktingar, 

vilket de äldre i artiklarna också oftast tror på, vilket ses i nedanstående citat från artikel 

16:  

 

- Det är flera här som har drabbats. Rånarna ringer på och säger att de är 

från hemtjänsten och det är klart de flesta tror på det, säger Majvold 

Rössberg. 

 

I det empiriska materialet återfanns flertalet artiklar där gärningsmannens fysik 

framhävdes. I en artikel från Dagens Nyheter 1992 (artikel 3) beskrivs gärningsmannen 
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som en man i 30-årsåldern, 1,90 meter lång och charmerande efter att han stulit en 

guldklocka och kontanter från en 80-årig kvinna. Gärningsmannen/männens egenskaper 

nämns också i flera artiklar, till exempel att han var “väldigt välklädd och väldigt 

trevlig” (artikel 13), “båda ska ha varit välklädda” (artikel 11) och i artikel 21 beskrivs 

gärningsmannen “som trevlig, fräsch och lugn med ärliga ögon”. 

I andra artiklar och rubriker (1, 15, 17) framhävs att det är ungdomar som är 

gärningsmän, till exempel rubriken från tidningen Mitt i Upplands Väsby från 2016: 

“Unga rånade äldre” (artikel 17). Att ungdomar är gärningsmän kan enligt Jönson och 

Åkerström (2004) ses som speciellt förkastligt. Detta eftersom ungdomar med all 

sannolikhet har en bättre fysik än äldre personer, och som dessutom ger sig på de svaga 

i samhället, vilket visar på ett ojämlikt styrkeförhållande mellan offer och gärningsman. 

Detta kan illustreras enligt följande citat från Expressen 1991 (artikel 2): 

 

På kvällen samma dag besökte Vera en pensionärsdans i närheten av sin 

bostad i Stockholm. På vägen hem passerade hon en butik och handlade 

lite mat. När hon var 50 meter från bostaden fick tre 13-åriga pojkar syn 

på henne.  

- Killarna satt på en soffa. När Vera passerade dem ryckte de väskan 

ifrån henne, berättar inspektör Lennart Sellin vid polisen. 

 

Citatet passar också in på flera av Christies (1986) kriterier om det idealiska offret. 

Offret ska vara involverat i en respektfull aktivitet och befinna sig på en plats som offret 

inte kan klandras för. I ovanstående citat kan man utläsa att Vera är på väg från en 

pensionärsdans och mataffären, två aktiviteter som kan tolkas som respektfulla 

aktiviteter. Dessutom befinner hon sig i närheten av sin bostad, vilket gör att hon 

befinner sig på en plats som hon ofta vistas på och som hon givetvis inte kan förebrås 

för. Utifrån dessa två kriterier kan Vera ses som det idealiska offret.  

Ålderism kan enligt Butler (1969) beskrivas som fördomar mot äldre, både från 

yngre och medelålders personer där till och med en avsky för äldres och deras 

uppfattade egenskaper existerar. Människor kan ha negativa uppfattningar om äldre, 

vilket kan ha samband med rädslan för döden. Nelson (2002) beskriver att märkligt att 

det förekommer fördomar och negativa attityder gentemot en grupp som man själv 

framledes kommer att tillhöra, vilket är precis vad Rune själv menar.  
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Vad vill ni säga till dem som stjäl från gamla? 

- Tänk på att ni blir gamla själva en gång i tiden. Det är så oerhört fegt 

att gå på oss som är helt utlämnade, säger Rune. 

 

I det empiriska materialet beskrivs också själva brottsplatsen och tillvägagångssättet. I 

materialet återfinns endast brott som avser rån, stöld, väskryckningar och olika slags 

bedrägerier och andra brottstyper saknas helt. Oftast har brottet skett i det egna hemmet, 

i en mataffär eller på en annan offentlig plats illustreras bland annat i artiklarna 2, 4, 15 

och 34. Det stämmer väl överens med den forskning som finns på området (jämför 

Brottförebyggande rådet 2016; Jönson 2001; Nesje Juklestad och Eriksson 2004) som 

dessutom menar att risken är högre att utsättas för brott i hemmet då äldre oftast 

tillbringar en stor del av sin dagliga tillvaro där. Om brottet har skett på någon av dessa 

platser kan man anse att det är platser som offret inte kan klandras för, för vem måste 

inte handla mat eller kunna vistas utomhus utan att riskera att bli utsatt för ett brott. 

Dessutom kan man anse att dessa aktiviteter är respektfulla. Flera offer uttryckte i 

artiklarna (13, 16, 22) ilska över att utsättas för brott i sitt eget hem som kan 

sammankopplas med intimitet och kan ses som en fristad. 

Att ett brott kan ge upphov till konsekvenser i olika former kan hända alla 

brottsoffer, men för äldre kan konsekvenserna bli kraftigare och mer allvarliga och som 

Hydle (1994) beskriver som isolering, svårläkta fysiska skador och en ökad känsla av 

utsatthet. I det empiriska materialet beskrivs konsekvenserna ofta ingående, vad som 

hände under brottstillfället och vad som skett efteråt, se till exempel artiklarna 2, 9, 12, 

15 och 24. Att konsekvenserna att utsättas för ett brott kan bli ödesdigert, vilket kan 

uttydas från citatet nedan. I artikel 2 kan man utläsa att offret var “en mycket pigg 86-

åring” som utsattes för en väskryckning av tre ungdomar: 

 

Den gamla kvinnan chockades svårt. 36 timmar senare var hon död. 

- Människor som begår brott mot äldre tänker tyvärr inte på vilka 

ödesdigra konsekvenser det kan få, säger distriktsläkare Ranja 

Strömberg. 

- De är oftast väldigt känsliga för den här typen av händelser. Det beror 

på att deras krafter är begränsade, säger hon. 
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Utifrån tidigare forskning kan man utläsa att äldre människor är minst utsatta för olika 

brottskategorier, men de upplever samtidigt en större otrygghet och oro för brott än 

andra åldersgrupper. Uppfattningen hos äldre är att antalet brott har ökat är vanligare 

och äldre upplever också en större oro över brottsligheten i samhället än vad yngre 

personer upplever. En förklaring till detta kan vara att äldre kan ha upplevt, direkt eller 

indirekt, fler brott än andra åldersgrupper, vilket kan spä på deras oro, vilket är något 

som bland andra Jönson (2002b) också menar kan vara en förklaring.  

Christie (1986) poängterar också att de flesta verkliga offer inte är de som anses vara 

idealiska offer och många av dem är inte heller rädda för att bli ett offer. Däremot är de 

idealiska offren oftare rädda för att potentiellt bli ett offer, bland annat genom 

informationsflödet genom massmedia som kan ge en förstärkt bild av de riskområden 

som finns i samhället. Blomberg et al. (2004) menar att medier kan öka oron för vissa 

beteenden genom att frekvent rapportera om dessa. Många artiklar i materialet hade 

rubriker som ska locka läsaren men som också kan spä på rädslan och oron hos de äldre. 

Exempel på dessa rubriker på artiklarna 2, 15, 25 är: “Här skrämdes Vera, 86, till döds”, 

“Rånare överföll Edith, 93 - slog henne till marken” och “Här slår tjuvarna till mot 93-

åring”. I en artikel (11) från Tidningen Ångermanland 2016 går polisen ut med en 

varning till alla äldre: 

 

Polisen fortsätter att varna för fräcka brott mot äldre. Nyligen fick ett 

Härnösandspar besök av två främmande män som ville komma in för att 

låna toaletten - kort därefter försvann de med parets pengar.  

- Öppna inte dörren och släpp framförallt inte in någon okänd. Det här är 

kräk, värsta sortens brottslingar, säger Jan Aller, vid polisen. 

 

Att polisen går ut med varningar till äldre, till exempel vid en tillfällig brottsvåg, eller 

för att informera om hur man kan skydda sig och så vidare, är givetvis en bra sak. 

Medierna är ju även till för detta. Problem kan dock uppstå när gärningsmannen 

beskrivs som idealisk, han är en okänd person som begår onda handlingar, i detta fall är 

han dessutom “kräk” och “värsta sortens brottsling”. För  att ett idealiskt offer ska 

kunna existera behövs också den idealiske gärningsmannen och Christie (1986) 

understryker det ömsesidiga beroendet. Offret och gärningsmannen förstärker varandra 

genom varandra, ju mer idealisk gärningsmannen är, desto mer idealiskt är offret och 

vice versa. Härnösandsparet kan således erhålla en legitim och offentlig status som 
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offer, förutsatt att de uppfyller de andra kriterierna. Christie (1986) menar dock att det 

råder en förenklad bild av den idealiske gärningsmannen i samhället och eftersom de 

flesta gärningsmän inte kan anses som idealiska, anser Christie (ibid.) att det behövs 

kunskap hos gemene man för att främja verklighetstrogna värderingar. I detta fall 

handlar det faktiskt om okända människor som försöker begå brott mot äldre, men det 

kunde lika gärna ha varit anhöriga, vänner, omsorgsgivare andra i någon 

förtroendeposition som kommit in i och stulit pengar. Detta talas det dock väldigt lite 

om i det empiriska materialet som fokuserar istället på den idealiske gärningsmannen 

som okänd och omänsklig som i artikel 9 och 11. 

 

6.4 Föreställningar om äldre som brottsoffer 

Enligt Andersson (2008) brukar det finnas tre kategorier som äldre människor sorteras 

in i: mormorstypen som anses vara hjälpsam och snäll, den äldre statsmannatypen som 

anses vara intelligent men också intolerant samt pensionärstypen som anses vara ensam 

och sjuklig. I det empiriska materialet framkom främst artiklar som avsåg den första och 

sista typen som i artikel 10 och 39. Dessa faller också inom ramen för Christies (1986) 

teori om idealiska offer. Den mellersta stereotypen återfanns inte i någon av artiklarna. 

Ett antagande är att artikeln isåfall hade utformats och beskrivits på ett annat sätt, 

kanske att åldern hade haft en sekundär betydelse. Både stereotyperna om “mormodern” 

respektive “pensionären” ses som sårbara, svaga, naiva och godtrogna, där den ena 

typen vill vara snäll och den andre vill ha sällskap.  

De rådande föreställningar om ålderdomen som vi får genom olika arenor, till 

exempel genom medier, förhåller vi oss till i samspelet med andra människor, vilket 

inverkar på bland annat hur äldres behov och kapacitet uppfattas av andra och den äldre 

själv. Medier kan således förmedla stereotypa föreställningar av äldre. Smolík och 

Čeněk (2017) menar att medierna ofta använder stereotyper som exempelvis naiva 

pensionärer, vilket bidrar till att reproducera dessa stereotyper. Föreställningar om hur 

äldre är och ska bete sig fanns i de flesta artiklar. Nedan följer ett citat som kan 

illustrera detta där ombudsmannen på Pensionärernas riksorganisation uttalar sig om 

brott mot äldre i artikel 12: 
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- Tjuvarna väljer ju äldre för att de ofta tar sig tid, stannar, lyssnar och 

är vänliga. Man kanske släpper in fast man inte borde. Sen är man ju 

lite långsammare, säger Märtha Dahlberg. 

 

I citatet kan man tolka att den äldre bär en del av skulden men ursäktas samtidigt på 

grund av åldern. Citatet kan man tolka som att de spär på de rådande föreställningarna 

om äldre och därför kan ses som ett idealiskt offer enligt Christies (1986) teori, utifrån 

att äldre anses vara en svag grupp i samhället. Andersson (2008) menar att de 

stereotypiska bilder som finns gentemot äldre människor kan både vara negativa och 

positiva. Utifrån dessa bilder bemöter och agerar vi gentemot äldre människor, både till 

vardags och i yrkeslivet. I det empiriska materialet framkom det i många artiklar, bland 

annat i artiklarna 10 och 39, att äldre framställs som hjälpsamma, godtrogna och naiva, 

vilket också kan tolkas utifrån nedanstående citat: 

 

Äldre utgör en sårbar grupp i dagens stressade samhälle. De kan vara 

lätta att få kontakt med eftersom de tillhör en generation som är sociala, 

hjälpsamma, tror gott om människor och har tid att stanna upp mitt i 

rusningen. 

 

Ovanstående citat från artikel 10 kan man tolka att det inte är bara negativt att vara 

godtrogen. Äldre personer tillhör en generation som är hjälpsamma och tror gott om 

människor, vilket inte kan sägas om de efterföljande generationerna eftersom det är dem 

som begår brotten. I flera artiklar beskrevs offren att de hjälpte den okända 

gärningsmannen som till exempel bjöds in på ett glas vatten. De äldre kan anses vara 

mer värdiga och legitima offer och på så sätt också få en offentlig offerstatus. Äldre 

personer agerar utifrån sina tidigare erfarenheter och agerar på ett värdigt sätt så som 

det ankommer en person från en äldre generation. . En polis kommentarer i en artikel 

(33) från Sydsvenskan 2017 att godtrogenhet inte är endast en negativ egenskap 

avseende brott: 

 

Man hör också att det är vanligt att drabbade personer skäms, men det 

är aldrig offrets fel. Att tänka gott om andra är inget skäl för att klandra 

sig själv, säger Nena Ermin. 
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Vissa äldre människor har en positiv självkänsla där anledningen kan vara att de inte 

identifierar sig som gamla enligt Andersson (2008). Om eller när den äldre upplever att 

den erhållit vissa indikatorer på hög ålder, som till exempel när omgivningen letar efter 

tecken på ålderdom, kommer den äldre personen att få en upplevelse att själv vara 

gammal, vilket kan ge en minskad självkänsla. Detta kan man relatera till 

föreställningen om att äldre ofta ses som vårdbehövande, hjälplösa  och beroende av 

andra för att klara sin dagliga livsföring. Äldre människor har också negativa stereotypa 

uppfattningar om sig själva. I en studie av Erlingsson, Saveman och Berg (2005) 

framkom att äldre personers självuppfattningar var att de själva hade skuld i att bli ett 

offer, genom att till exempel öppna dörren för främlingar, bära för mycket kontanter på 

sig, vara dement eller helt enkelt att vara gammal och långsam. En kvinna beskrev sina 

känslor innan hon blev utsatt för ett brott, se artikel 15: 

 

Jag tänkte på hur lycklig jag är trots att jag är så gammal. 

 

Utsagan kan sägas förmedla föreställningar om vad man kan och inte kan förvänta sig 

som gammal. Är man gammal, kan man inte heller räkna med att vara lycklig.  

Enligt Lindgren, Pettersson och Hägglund (2001) kan brottsoffer uppleva olika slags 

känslor efter ett brott, där tilliten till samhället har raserats eller att de skuldbelägger sig 

själva och på så vis ändrar sitt eget beteende för att undvika att drabbas av ett brott i 

framtiden. I artikeln om Rune och Paul, beskriver de själva sina känslor efter brottet och 

de praktiska konsekvenser som har medföljt: 

                                                                                                                                                    

- Jag är arg på mig själv och känner mig dum. Det är bedrövligt att jag 

inte kände igen de här galenskaperna utan lät mig luras, säger Paul. 

Rune håller med. 

- Jag är förbannad att jag gick på det. Jag är ändå med i 

pensionärsföreningar och har blivit varnad för sådan här brott. Men jag 

trodde inte det skulle hända mig. Det är fruktansvärt att inte vara säker i 

sitt eget hem.  

Har ni förändrats på något sätt sedan brotten? 

- Ja, mitt förtroende för andra är allvarligt skadat. Jag är uppväxt med 

att lita på folk och inte ens behöva låsa. Nu kommer jag alltid att kräva 

att okända som ska till mig ska identifiera sig, säger Paul. 
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Det empiriska materialet har påvisat att äldre brottsoffer ses som passiva och idealiska 

offer. I de flesta artiklarna ansågs offret inte ha någon skuld i att brottet begåtts. I några 

artiklar (6, 10, 11, 39) ursäktades den äldres agerande, till exempel att släppa in en 

okänd person i hemmet, med just åldern och ansågs ändå vara oskyldig. Att betrakta 

äldre brottsoffer som offer är relativt enkelt då det är lätt att tycka synd om dem, oavsett 

om de hade kunnat påverka situationen eller ej. Graden av motstånd kan sägas avgöra 

om offret har en skuld i brottshandlingen eller ej. I materialet beskrevs flera personer 

som att de hade gjort motstånd men i de flesta fall uteblev beskrivningen av eventuellt 

motstånd helt. Men utifrån Christies (1986) teori kan man föreställa sig att oavsett vilket 

motstånd som den äldre personen har visat mot gärningsmannen, betraktas ändå äldre 

brottsoffer som svaga och underlägsna gentemot en gärningsman. Dessa stereotypa 

uppfattningar spär också på bilden att en äldre person är svag och hjälplös. Offer ska 

också reagera utifrån de föreställningar om hur ett “riktigt” offer ska reagera efter ett 

brott för att inte riskera att mötas med skepsis. I materialet framkom att de äldre 

reagerade på olika sätt direkt efter att brottet skett där vissa ringde polisen och andra 

ropade på hjälp. En del av de äldre insåg efter ett tag att de blivit bestulna och då 

polisanmälde brottet.  

Jag fann vidare en typ av beskrivning av brottsoffer som avvek från de andra 

kategorierna i materialet Det fanns nämligen tre artiklar som berörde att de äldre inte 

hade utsatts för brott men som ändå kom upp i sökningen av relevanta artiklar (se 

artiklarna 23, 27 och 37). En av dessa personer var 88-årige Arne som satte stopp för 

“barnbarnsligan” som lurade över 50 äldre personer i Sverige under 2016. Arne 

beskriver i artikeln att han förstod att det var en bluff, varpå han stämde träff med 

bedragaren efter att ha talat med polisen.  

 

Det var i april som de misstänkta bedragarna kunde gripas efter en 

spaningsinsats i Norrtälje. Ett samtal till Arne Sandström ledde fram till 

gripandet. 

- Hej farfar, hur mår du? säger bedragaren i samtalet. 

- Vem är det? 

- Men gud, känner du inte igen mig? 

- Jasså, är det Daniel? frågar sig Arne, varpå mannen snabbt svarar ja. 
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- Jag är bara lite förkyld och hes i rösten, säger mannen som utger sig 

för att vara Daniel. 

Enligt Arne Sandström fattade han snabbt misstanke, men fortsatte att 

spela med. 

- Jag har umgåtts med mina barnbarn mycket, så jag vet hur de pratar. 

Jag förstod att det var en bluff, och tänkte “nu ska de åka fast”, säger 

han. 

 

Citatet ovan är ett exempel på en avvikelse från de stereotypa bilder av äldre som 

framställs. I artikeln framställs inte Arne som ett offer, inte heller som en”typisk äldre” 

utan snarare som en slags vardagshjälte. Bilden av Arne stämmer helt enkelt inte 

överens med den uppfattning som många har om äldre människor som exempelvis svag 

och sårbar.  
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7 Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur äldre personer skildras som 

brottsoffer i morgon- och kvällspressen i Sverige för att få en djupare förståelse för vad 

denna skildring kan innebära för individen såväl som för samhället. De tre 

frågeställningarna som jag utgick från var: vilka typer av brott som äldre människor 

utsätts för, hur äldre människor som blivit utsatta för brott framställs i svensk press samt 

på vilket sätt som bilden av äldre brottsoffer som framställs i svensk press kan ha för 

inverkan på individen och det omgivande samhället.  

Det har genom forskning framkommit att äldre människor, och inte bara äldre som 

brottsoffer, är ofta en bortglömd och osynlig grupp i olika arenor som offentligheten 

och i medier, inte bara i Sverige utan även i den internationella forskningen. Samtidigt 

har brottsoffer fått en ökad uppmärksamhet och utifrån de sökningar inom svensk press 

som jag har gjort, tyder det på att diskursen kring äldre brottsoffer har växt fram i den 

samhälleliga kontexten och äldre brottsoffer har således blivit en kategori. Vid början av 

1990-talet väckte nämligen inte brott mot äldre någon större uppmärksamhet i svensk 

press men 25 år senare får samma sökord betydligt fler sökträffar. Antalet äldre 

människor ökar dessutom stadigt i Sverige och i världen så hur kategorin “äldre 

brottsoffer” kommer se ut i framtiden är ett spännande och viktigt fenomen att belysa, 

men som inte kommer beskrivas närmare här. 

Övergrepp mot äldre beskrivs av flera forskare som ett samhällsproblem där 

gruppens utsatthet och sårbarhet är en reell faktor. Gruppen “äldre brottsoffer” anses 

behöva extra stöd och hjälp vid brott och konsekvenserna kan bli omfattande ur olika 

perspektiv. Dessa grupper generaliserar dock och där hela gruppen “äldre” och “äldre 

brottsoffer” ses som en homogen grupp med samma typer av resurser och behov utifrån 

en enda egenskap, nämligen åldern. Det finns således en komplexitet bland äldre som 

utsatts för brott. Resultatet visade att åldern har en stor betydelse avseende hur äldre 

framställs i nyhetsartiklarna, åtminstone avseende de typer av brott som beskrevs i 

artiklarna. Ett antagande är att i samband med viss typ av brottslighet är det viktigt att 

belysa brottsoffrets ålder, medan i andra fall kan det vara underordnat då andra 

egenskaper är viktigare än åldern. Offrens eventuella handikapp hade en sekundär 

betydelse och snarare sågs som en egenskap som kan tillskrivas åldern. I materialet 

fanns inga artiklar som avsåg äldre gärningsmän även om dessa säkerligen kan finnas. 
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I materialet fann jag att det fanns könsskillnader i det avseende att offret i vissa 

artiklar beskrevs som både kvinna och offer. Men i de allra flesta artiklarna beskrevs 

offret endast som äldre. De rådande föreställningarna och stereotypa bilder om äldre 

som svaga, sårbara och skröpliga, kan jag därmed se överbryggar eventuella 

könsskillnader. Något som endast framgick i någon enstaka artikel i det empiriska 

materialet var etnicitet hos gärningsman och offer, och då endast för att understryka ett 

“vi mot dem”-tänkande.  

Genomgående i det empiriska materialet sågs äldre brottsoffer som det idealiska 

offret enligt Christies (1986) kriterier där alla kriterier kunde uppfyllas. Äldre 

brottsoffer är en sådan grupp som har lättare än vissa andra grupper att uppnå legitim 

och offentlig status som brottsoffer, speciellt eftersom äldre inte ses som ett hot mot 

andra intressen. Äldre brottsoffer sågs vara oskyldiga till det som hänt, även om de 

äldre själva uppgav att de hade en skuld i att bli utsatt för ett brott, till exempel genom 

att öppna dörren för en okänd person. Begreppet ålderism märktes också i det empiriska 

materialet där medierna spelar en stor och viktig roll i att befästa och reproducera 

negativa föreställningar och stereotyper om äldre och äldre brottsoffer.  

I det empiriska materialet framkom att äldre brottsoffer drabbas av bedrägerier, rån, 

stöld, och väskryckningar. Andra typer av brott återfinns inte överhuvudtaget. Vid de 

sökord som jag använt för att få fram det empiriska materialet, fick jag inte fram en 

enda artikel som till exempel avsåg våld i nära relation, misshandel eller trafikolyckor. 

Drabbas inte äldre av andra brott? Eller beskrivs det på ett annat sätt i medierna? För att 

stilla min nyfikenhet valde jag att göra nya sökningar i Retriever Research. Jag valde 

sökorden “våld mot äldre” samt “övergrepp mot äldre” under perioden 2016-01-01 - 

2017-05-31 då ett antagande är att ju längre vi har kommit i forskningen, desto mer 

borde vi också prata högt om detta problem. Första sökordet utmynnade i 52 träffar, 

men sökträffarna avsåg främst information från föreläsningar och tips om kommande 

evenemang/händelser, föreningsnytt och liknande. Andra sökordet utmynnade i 31 

träffar. Dessa avsåg dock främst artiklar om hur äldre ska skydda sig mot tjuvar, att 

sommaren är högkonjunktur för brott mot äldre, ledare samt politiska artiklar som 

önskade en handlingsplan gällande våld mot äldre. Frånvaron av dessa brott kan 

förklaras med hjälp av Christies (1986) teori om idealiska offer. Inom exempelvis våld i 

nära relationer där våldet utövas i det egna hemmet, kan partnerrelationen komplicera 

de bestämda rollerna som offer och gärningsman. De gifta kvinnorna anses inte vara 

idealiska offer utifrån förutfattade meningar om provokation eller kvinnornas möjlighet 
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att faktiskt lämna hemmet och partnern. Även Jönson (2012) beskriver liknande 

erfarenheter och menar att det finns en moralisk otydlighet mellan offer och 

gärningsman, vilket leder till att status som det ideala offret kan vara svårt att uppnå för 

offret. 
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9 Bilagor 

Presentation av utvalda tidningsartiklar i kronologiskt datum 

1. BROTTSPLATS: SERVICEHUSET. Kriminalinspektören varnar åldringar och 

handikappade, Expressen, 1991-05-28 

2. Här skrämdes Vera, 86, till döds, Expressen, 1991-10-25 

3. “Serviceman” rånar åldringar, Dagens Nyheter, 1992-05-20 

4. Dam med rollator utsatt för fräck stöld, Södermanlands Nyheter, 2016-01-13 

5. Falsk elektriker stal 102-årig kvinnas pengar och kontokort, Kvällsposten, 2016-01-

24 

6. FALSKA LÄKARE BLUFFAR DE ÄLDRE, Kvällsposten, 2016-02-08 

7. “Vidriga brott” mot äldre, Mölndals-Posten, 2016-03-03 

8. Bedragna på 50 000 kr, Aftonbladet, 2016-04-02 

9. Stängde in Nina - tog alla pengarna, Aftonbladet, 2016-04-06 

10. “Tvingas till misstänksamhet”, Sydöstran, 2016-04-07 

11. “Det här är värsta sortens brottslingar”, Tidningen Ångermanland, 2016-04-13 

12. “Så hemskt och så fegt”, Kvällsposten, 2016-05-09 

13. Brita, 90, blev bestulen i sitt eget hem, GT, 2016-05-15 

14. Falska hantverkare lurade ett 60-tal äldre, Gefle Dagblad, 2016-05-17 

15. Rånare överföll Edith, 93 - slog henne till marken, Folkbladet, 2016-07-02 

16. Pensionärer rånade av “hemtjänstpersonal”, Dala-Demokraten, 2016-08-09 

17. Unga rånade äldre, Mitt i Upplands Väsby, 2016-09-06 

18. Kontokort stals från 15 äldre, Borås Tidning, 2016-10-08 

19. Nytt fall med brott mot äldre - “Ganska avskyvärt”, Kristianstadsbladet, 2016-10-08 

20. Falska rörmokare lurar sig in hos äldre, GT, 2016-10-11 

21. 70-åring lurades på bankkort, Mitt i Vallentuna, 2016-10-18 

22. HÄR SLÅR TJUVARNA TILL MOT 95-ÅRING, Kvällsposten, 2016-10-19 

23. Märta lät sig inte luras, Värnamo Nyheter, 2016-10-27 

24. “Jag var aningslös, men det är jag inte längre”, Dagens Nyheter, 2016-10-27 

25. HÄR SLÅR TJUVARNA TILL MOT 93-ÅRING, GT, 2016-10-29 

26. Greta, 91, lurad på 50 000 av “Medicinmannen”, GT, 2016-11-21 

27. Arne, 88, satte stopp för “barnbarnsligan”, Norrtelje Tidning, 2016-12-16 

28. Åke, 92, bestals tre gånger på ett år vid sin bostad, Expressen, 2017-01-06 

29. “Släktingen” stal från äldre kvinnor, Norran, 2017-01-12 

30. Äldre kvinnor bestulna i hemmet, Folkbladet, 2017-01-12 
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31. 83-åring utsattes för grov stöld, Norrtelje Tidning, 2017-02-08 

32. Dement lurades på stora summor av hantverkare, Nerikes Allehanda, 2017-02-28 

33. Polisen: “Aldrig offrets fel”, Sydsvenskan, 2017-03-03 

34. Ficktjuvsligan slog till mot äldre på ICA och Willys, Kvällsposten, 2017-03-13 

35. GIFTA PARET GAV SIG PÅ ÄLDRE, GT, 2017-03-16 

36. Lurade äldre finska kvinnor på bankomatkort - döms, Länstidningen Södertälje, 

2017-04-21 

37. Äldre gick inte på bluff, Skånska Dagbladet, 2017-04-29 

38. BEDRAGARNAS NYA FRÄCKA METOD Polisen varnar ensamma kvinnor: Se 

upp för tv-bedragarna, Kvällsposten, 2017-05-05 

39. Hjälpsam dam lurad av kartbedragare, Motala & Vadstena Tidning, 2017-05-17 

40. Tv-bedragare länsar äldres bankkonton, Expressen, 2017-05-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


