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Bakgrund: Bedrägeribrotten har sedan 2005 ökat med ungefär 30% och antalet 

anmälda bedrägeribrott har de senaste tio åren tredubblats. Många personer är rädda för 

att bli utsatta för brott, utan att faktiskt blivit utsatta för brott och utsattheten för brott 

kan heller inte som ensam faktor förklara rädslan för brott. Sårbarhetsfaktorerna kön, 

ålder, inkomst, utbildning och civilstånd har i flertalet tidigare studier påvisats kunna 

förklara rädslan för brott. Syfte: Syftet med denna studie var dels att redogöra för 

eventuella samband mellan pensionerade personers 1. sårbarhetsfaktorer och 2. tidigare 

utsatthet för bedrägeribrott och rädslan för sex olika typer av bedrägeribrott och dels att 

redogöra för eventuella samband mellan sårbarhetsfaktorerna och pensionerade 

personers tidigare utsatthet för bedrägeribrott. Metod: 216 deltagare valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval som var medlemmar inom PRO Medelpads lokala avdelningar. 

Åldern på deltagarna var 61 år och uppåt. Resultatet analyserades med Pearson x²-test i 

två steg för att besvara syftet och dess frågeställningar. Resultat: Sårbarhetsfaktorerna 

kön, ålder och inkomst visade på signifikant skillnad gällande rädslan för olika typer av 

bedrägeribrott och sårbarhetsfaktorn kön visade på signifikant skillnad gällande den 

tidigare utsattheten för bedrägeribrott. Den tidigare utsattheten för bedrägeribrott visade 

inte på några skillnader gällande rädslan för de olika typerna av bedrägeribrott. 

Diskussion: Sårbarhetsfaktorerna enskilt passar inte särskilt bra att undersöka rädslan 

på, sårbarhetsfaktorerna i relation till varandra passar bättre. En alternativ förklaring till 

att en majoritet av deltagarna var rädda kan vara indirekt tidigare utsatthet för 

bedrägeribrott. Vidare forskning på området behövs.  

 

Nyckelord: Sårbarhetsmodellen, tidigare utsatthet, bedrägeri mot enskild person, 

rädslan för brott 
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1. Bakgrund 

 

Introduktion 

Under 2011 utsattes 23% av den svenska befolkningen mellan 16-79 år för något typ av 

brott riktat mot de personligen eller mot någon i deras hushåll och 849 000 personer 

uppgav att de blivit utsatt för någon typ av brott mot enskild person. Inom kategorin 

brott mot enskild person ingår exempelvis brottstyperna hot, sexualbrott, misshandel, 

trakasserier och bedrägeribrott. Misshandel, hot, sexualbrott och trakasserier har sedan 

2011 minskat, medan bedrägeribrott och personrån har ökat. Gällande bedrägeribrott är 

det internetbedrägerier (33% av fallen) och kontokortsbedrägerier (23% av fallen) som 

blivit mest uppmärksammande i samband med att bedrägeribrotten ökat (NTU, 2012). 

Datorbedrägerier, bluffakturor samt internetbedrägerier är de bedrägerier som är de 

mest anmälda typerna av bedrägeribrott (Brå, 2012). 

1.1 Bedrägeri 

Bedrägeribrotten har enligt NTU (2012) ökat med ungefär 30% sedan 2005 och antalet 

anmälda bedrägeribrott har enligt Brå (2012) de senaste tio åren tredubblats. Under 

2008 anmäldes enligt Brå (2009) cirka 106 000 bedrägeri- och bidragsbrott, vilket är en 

ökning med cirka 52% jämfört med 2007. Nästan 40% av denna ökning gäller 

datorbedrägerier, internetbedrägerier och kontokortsbedrägerier och cirka 35% av 

ökningen gäller fakturabedrägerier och övriga icke-specificerade bedrägerier. Denna 

ökning av bedrägeribrott kan delvis förklaras med att internetanvändningen ökar, den 

tekniska utvecklingen som ständigt sker samt att bedrägeribrotten kan begås mot ett 

stort antal människor samtidigt. Enligt Brå (2014) blev 3% av befolkningen utsatt för 

bedrägeribrott under 2012, vilket motsvarar ungefär 219 000 personer. 

 

Ett bedrägeribrott definieras som ett oredlighetsbrott där en gärningsperson genom 

vilseledning får någon annan person att utföra en viss handling eller till underlåtenhet 

vilket på något sätt leder till vinning för gärningspersonen och skada för den vilseledde 

personen (NE, 2014). Enligt Titus, Heinzelmann och Boyle (1995) är bedrägeribrott 

riktade mot individer och görs för att erhålla olaglig ekonomisk vinning. Enligt Titus et. 

al. så svarade tre fjärdedelar av deltagarna i en undersökning från Princeton att de hade 

blivit utsatt för någon typ av bedrägeribrott minst en gång det senaste året. Tre av tio 

bedrägeribrott begås via internet och nästan lika många genom utnyttjande av 

kontokort. Enligt Brå har antalet anmälda bedrägeribrott ökat med över 120% från 

2007-2011 (från 50 000 anmälningar till nästan 115 000 anmälningar). Trots denna 

ökning av anmälda bedrägeribrott så finns det enligt Brå också ett stort mörkertal där 

exempelvis offret inte vet att det blivit bedraget eller när offret av någon anledning ser 

en skamfullhet i att anmäla det misstänkta bedrägeribrottet. Brå förklarar också att i 

samband med att bedrägeribrotten ökar blir de alltmer komplexa och uppfinningsrika 

vilket i många fall kan försvåra polisens arbete i att lösa bedrägeribrotten. 

 

Forskning från USA har visat på att 11,2% av den amerikanska befolkningen blivit 

utsatt för någon typ av bedrägeribrott och att bedrägeribrotten nästan tagit över gällande 

kostnad och antalet utsatta i jämförelse med gatubrott
1
 (Pratt, Hotlfreter och Reisig, 

                                                           
1
 Med gatubrott menas sådana typer av brott som begås mot en person fysiskt på gatan  



 
 

2010). Detta bekräftas också av annan forskning (Langenderfer och Shimp, 2001) som 

menar på att bedrägeribrotten kostar de amerikanska konsumenterna över 100 biljoner 

dollar per år. Bedrägeribrottens framfart speglas också av nyhetsvärlden där tidningen 

The Financial Times 2003 (Refererat i Gavish och Tucci, 2008) skrev att 

onlinebedrägerierna kunde ses som en epidemi som växer oproportionerligt stort och 

snabbt. Enligt Schoepfer och Piquero (2009) påverkar bedrägerier en tredjedel av den 

amerikanska populationen och kostar runt 40 biljoner dollar årligen. 

1.2 Utsattheten mot äldre 

Enligt National Advisory Council on Aging är konsumentbedrägerier mot äldre ett mer 

och mer växande problem och innefattar bland annat telefonförsäljning, lotterier, 

investeringar och internetbedrägeri (referat i Cohen, 2006). Enligt Cohen finns flertalet 

studier som visar på att konsumentbedrägeri mot äldre personer är ett stort problem. I en 

undersökning med 157 deltagare rapporterade 27% att de blivit utsatta för bedrägeri det 

senaste året. I en annan undersökning var offren kvinnor med en medelålder på 85 år, 

som också var socialt isolerade samt hade en mild kognitiv nedsättning. Över 50% av de 

som blivit utsatt för telefonförsäljarbedrägeri var över 65 år gamla. Dömda personer för 

telefonförsäljarbedrägeri har sagt att idealoffren var äldre personer som levde ensamma 

och hade dålig kontakt med sin familj. Cohen menar vidare på att många gånger visste 

offren inte att de blivit bedragna och att det var ett brott de utsatts för. Deltagarna kunde 

också skämmas över att de låtit sig bli utsatt för ett bedrägeri. I en studie av Lee och 

Geistfeld (1999) visade resultatet på att äldre var väldigt benägna att lyssna på 

telefonförsäljare. Enligt Lee och Soberon-ferrer (1997) är isolerade personer ivriga i att 

få kontakt med andra människor, även främlingar. Vidare nämner Heber (2007) att äldre 

antas vara mer avskilda från samhället än andra grupper eftersom de har slutat jobbet 

som påverkar deras sociala kontakter. 

1.3 Bedrägeri mot enskild person 

De bedrägeriformer denna studie kommer att involvera är de former av bedrägeribrott 

som omfattar bedrägeri mot enskild person vilket är datorbedrägerier, 

kontokortsbedrägerier, fakturabedrägerier, internetbedrägerier, 

investeringsbedrägerier samt övriga bedrägerier (Brå, 2013). Datorbedrägeri innebär 

enligt Brå ett brott där en gärningsperson påverkar en datoriserad eller automatisk 

process av något slag. Exempel på datorbedrägeri kan vara när en gärningsperson 

uppger en annan persons kortuppgifter vid köp av varor och/eller tjänster via internet, 

uppger på något sätt vilseledande uppgifter till någon typ av databehandlingsprogram 

eller när en gärningsperson olagligt avläser en annan persons kortuppgifter när personen 

använder sig utav en bankomat (kallas också skimning enligt Brå). Enligt Brå innebär 

skimming att gärningsmannen tillverkar ett olagligt konto- eller kreditkort efter att 

denne olovligen avläst offrets konto- eller kreditkort. Skillnaden mellan skimming och 

kontokortsbedrägeri är att kortet vid kontokortsbedrägeri inte kopierats, utan där har det 

riktiga kortet används. Med kontokortsbedrägeri innebär enligt Brå att gärningsmannen 

kommit över offrets konto- eller kreditkort och därefter använt det vid köp av varor eller 

genom uttag av kontanter från en automat. Vidare innebär fakturabedrägeri enligt Brå 

(2013) ett brott där en gärningsperson på något sätt vill att en annan person ska betala 

pengar för exempelvis påhittade fakturor eller inkassokrav, erbjudanden som ser ut som 



 
 

riktiga fakturor samt fakturor som föregåtts av en kontakt mellan gärningspersonen och 

offret där gärningspersonen påstår att ett avtal har skapats trots att det inte varit så eller 

att villkoren kring ett eventuellt avtal inte hållits. Internetbedrägeri innebär enligt Brå 

(2013) ett brott där det finns någon typ av kontakt via internet mellan gärningspersonen 

och offret. Exempel på internetbedrägeri är när en gärningsperson skickar ut falska e-

postmeddelanden där syftet är att få en annan person att besvara detta e-postmeddelande 

med känsliga uppgifter som exempelvis personens kortuppgifter eller när en 

gärningsperson lägger upp en falsk annons på en köp- och säljhemsida (som exempelvis 

Blocket) där syftet är att lura ett offer att betala pengar för en sak som egentligen inte är 

till salu (Brå). Investeringsbedrägeri innebär enligt Brå (2013) ett brott där en 

gärningsperson antingen på något sätt försöker att få en annan person att köpa aktier 

eller liknande som till synes är värdefulla, men egentligen är av ringa värde eller när en 

gärningsperson försöker få en annan person att göra någon typ av investering i något 

som är till gärningspersonens favör och där den andra personen kan ta ekonomisk 

skada. Slutligen så innebär övriga bedrägerier enligt Brå (2013) sådana typer av 

bedrägerier som inte går in under någon av de tidigare nämnda kategorierna. Det kan 

vara bedrägerier som genomförs genom fysisk andrahandshandel som exempelvis 

annonseringsplatser i matvaruaffärer eller bedrägerier som genomförs med hjälp av 

telefonförsäljning. 

1.4 Brott mot enskild person 

Utsattheten för brott mot enskild person skiljde sig 2011 gällande kön, ålder, civilstånd 

och utbildning enligt NTU (2012). Gällande kön så hade 12% av befolkningens män 

blivit utsatta för något brott mot enskild person medans 11,6% var motsvarande siffra 

för kvinnor. Gällande ålder så hade 22% av befolkningen mellan 20-24 år blivit utsatt 

för brott mot enskild person, medans 4,5% var motsvarande siffra för 75-79-åringar. 

Gällande civilstånd var personer som var ensamstående mer utsatta för brott mot enskild 

person jämfört med personer som var sammanboende. Även utbildning visade 

skillnader då personer med förgymnasial utbildning var mer utsatta för brott mot enskild 

person jämfört med personer med eftergymnasial utbildning (NTU). Enligt Heber 

(2007) hör dock människors rädsla för brott inte alltid ihop med om de har utsatts för 

brott eller om de riskerar att utsättas för brott. Enligt Heber är många rädda för brott 

utan att ha råkat ut för brott och utsattheten för brott kan inte ensamt förklara rädslan för 

brott. 

1.5 Tidigare utsatthet 

Tidigare utsatthet förklaras inom forskningen ofta genom viktimiseringsperspektivet, 

vilket bygger på att det finns ett samband mellan tidigare utsatthet och rädslan för brott 

(Brå, 2008). Erfarenheten av brott är för människor olika, då man skiljer på brott av 

direkt karaktär och brott av indirekt karaktär. Erfarenheten av brott av direkt karaktär 

innebär om man har personlig erfarenhet av brott, det vill säga att man har blivit utsatt 

för ett brott. Erfarenheten av brott av indirekt karaktär innebär att man känner någon 

som på något sätt kommit i kontakt med brottslighet, det vill säga att en bekant till 

personen blivit utsatt för ett brott, att de blivit vittne till ett brott eller att de tagit del av 

information om att andra har blivit utsatt för brott (Brå). Den forskning som finns på 

området är dock tvetydig och något enhälligt stöd för att den personliga erfarenheten av 



 
 

brott påverkar rädslan för brott har än inte lyckats etableras. Dock visar ändå 

forskningen generellt på att personer som blivit utsatta för brott visar större rädsla att 

utsättas för nya brott i jämförelse personer som inte blivit utsatt för något brott (Brå, 

2008). Detta stödjer också NTU (2008) som menar att personer med erfarenheter av 

brott av både direkt karaktär och/eller indirekt karaktär uppger att de är mer otrygga än 

personer utan liknande erfarenheter. 

 

Denna större rädsla att utsättas för brott om en person sedan tidigare blivit utsatt för 

brott kan kopplas till den personliga sårbarheten menar Gibson, Zhao, Lovrich och 

Gaffney (2002) genom att personens olika sårbarhetsfaktorer på flera olika sätt kan öka 

rädslan för brott hos någon som redan blivit utsatt för ett brott. Detta genom att om 

exempelvis en person har en dålig ekonomisk situation och till följd av detta bor i ett 

ekonomiskt segregerat bostadsområde och blir utsatt för brott i bostadsområdet, så kan 

denne inte, som en direkt följd av personens ekonomiska situation, flytta från det 

ekonomiskt segregerade området där brottet skedde och i förhållande till detta ökar 

personens rädsla att utsättas för brott eftersom personen måste fortsätta leva där denne 

blivit utsatt för ett brott. Andra sårbarhetsfaktorer som också kan öka rädslan för brott 

om en person redan blivit utsatt för brott är enligt Gibson et al. kön, ålder och civilstånd. 

Viktimiseringsperspektivet förklarar rädslan för brott genom den personliga 

erfarenheten av brottslighet och de personliga egenskaperna varje person har. 

1.6 Definitionen av rädsla 

Enligt Heber (2007) är begreppet rädsla för brott svårt att definiera och kan variera 

mellan olika studier och teoretiska undersökningar. Enligt Heber innebär den 

anglosaxiska innebörden av konkret rädsla att individen är rädd för något specifikt brott 

medan abstrakt rädsla är att man är rädd för brott i allmänhet. I Sverige används främst 

begreppen konkret och allmän oro/otrygghet inom forskningen om rädslan för brott och 

detta skiljer sig enligt Heber från den anglosaxiska innebörden av konkret rädsla. Denna 

studie kommer att utgå från den anglosaxiska innebörden av konkret rädsla eftersom 

studien undersöker den specifika brottstypen bedrägerier där sex olika bedrägerier tas 

upp. Enligt NE (2014b) beskrivs rädsla som en stark negativ känsla som uppkommer av 

att något eller någon upplevs som hotande eller dylikt samt att oro, räddhåga, ängslan 

och fasa är synonymer för rädsla. Detta stöds av Heber (2008) som beskriver rädsla som 

en stark, känslomässig upplevelse som även kan ge kraftiga fysiska reaktioner såsom 

svettningar, kraftiga hjärtklappningar, smärtor i brösten och darrningar.  Rädslan för 

brott kan även tolkas som oro, otrygghet och risk. Rädsla upplevs enligt Heber främst i 

samband med situationer som upplevs som farliga. Rädsla kan vidare komma från en 

riskbedömning personen gör av en situation, men även ilska och sårbarhet är enligt 

tidigare forskning aspekter av rädsla. Sårbarhet antyder på hur en människa upplever sig 

hantera en brottslig händelse. 

1.7 Fem faktorer som påverkar rädslan för brott 

Tidigare studier (Acierno, Rheingold, Resnick och Kilpartick, 2004; Cossman och 

Rader, 2011; Franklin, Franklin och Fearn, 2008; McKee och Milner, 2000; Olofsson, 

Lindqvist och Danielsson, 2012; Rader, Cossman och Porter, 2012; Pantazis, 

2000;  Schafer, Huebner och Bynum, 2006) stödjer kön som en betydelsefull faktor 



 
 

gällande rädslan för brott. Enligt Smith och Torstensson samt Killias och Clerici 

(refererat i Rader et al. 2012) är kvinnor mer sårbara eftersom de tror att de är 

psykologiskt svagare än män och tror inte att de kan försvara sig själva mot en potentiell 

attack. Enligt Rader et al. har två hypoteser formats och den första säger att kvinnors 

rädsla för sexuella överfall även påverkar deras rädsla för andra brott. Den andra 

hypotesen säger att kvinnors rädsla för brott grundar sig i att kvinnor tror att deras 

förövare är en okänd människa på en öppen plats och därav är män viktiga för deras 

trygghet. Vidare nämner Pantazis (2000) att kvinnor är mer sårbara och mer rädda än 

män för brott. Detta stöds delvis av Heber (2007) som nämner att kvinnor, fattiga, vissa 

minoritetsgrupper och äldre är mest rädda för brott. Kvinnor och äldre är generellt mer 

fysiskt sårbara än män och yngre personer och det kan bidra till deras rädsla för brott. 

De äldre har svårare att försvara sig mot eventuell gärningsman och har många gånger 

mindre kontakt med andra personer. Detta kallas social sårbarhet och anses enligt Heber 

påverka rädslan för brott. 

 

Vidare nämner tidigare studier (Cossman och Rader, 2011; Franklin et al., 2008; McKee 

och Milner, 2000; Pantazis, 2000; O´Bryant et al., 1991; Rader et al., 2012) att äldre 

personer är mer rädda för brott jämfört med yngre personer. Enligt O´Bryant et al. 

(1991) är rädslan för brott ett stort problem bland de äldre. I deras studie visade 

resultatet att ålder, civilstånd och rädslan hörde ihop då rädslan ökade med 4,1% för 

varje år äldre änkorna blev, mellan 60-98 år. Enligt Lindesay (refererat i McKee och 

Milner, 2000) är de äldres rädsla för brott oftast i oproportion till den faktiska 

kriminaliteten. Pantazis (2000) nämner att äldre är mer sårbara och Pantazis studie visar 

också på att vara gammal och ha en dålig ekonomi är det värsta för rädslan. Personer 

med dålig ekonomi är rädda för att bli utsatt för brott på gatan oavsett vart de bor 

någonstans. 

 

Tidigare studier (Lichtenberg, Stickney och Paulson, 2014; Titus et. al., 1995; Wyk och 

Mason, 2001)  säger att yngre personer i större utsträckning drabbas av bedrägerier 

jämfört med äldre personer. Enligt Wyk och Mason (2001) har yngre personer troligen 

upplevt att bli utsatt för försök till konsumentbedrägeri mer ofta än äldre personer. Detta 

stöds delvis av Carcach, Graycar och Muscat (2001) som nämner att personer över 65 år 

hade tre gånger mindre risk att bli utsatt för konsumentbedrägeri jämfört med personer 

under 65 år. Vidare nämner McGhee (refererat i Lee och Soberon-ferrer, 1997) att 

utbildning är väsentligt då läsning och beslutsfattningsförmågan förbättras, vilket gör att 

man då kan undvika bedrägerier bättre. Vidare nämner Heber (2008) att människor som 

har det svårt ekonomisk uppges generellt drabbas hårdare av brott. 

 

När det gäller civilstånd, utbildning och inkomst så nämner tidigare studier (McKee och 

Milner, 2000; Pantazis, 2000) att personer med låg socioekonomisk status har högre 

rädsla för brott än personer med högre socioekonomisk status. McKee och Milner 

(2000) gjorde en studie där resultatet visar att gifta, män, och höginkomsttagare hade en 

lägre nivå av rädsla än deras motparter. Detta stöds av Rader et al. (2012) som nämner 

att gifta eller sambo (jämfört med någon som inte bor med en respektive) samt 

människor med högre inkomst var minst sannolika att känna sig osäkra. Detta stöds 

delvis av Acierno et al. (2004) som nämner att social isolation även var en signifikant 

faktor när det gäller rädsla för brott och isolation samt ensamhet hör till den äldre 

gruppen av offer. Enligt Reiboldt och Vogel (2003) verkar isolation och civilstatus höra 



 
 

ihop på grund av att offren är mer sannolika att vara ogifta. Vidare nämner Heber 

(2007) att dåligt ekonomiska förhållanden ökar rädslan för brott eftersom försämrar 

möjligheten att återhämta sig och bidra till en känsla av otrygghet. 

1.8 Sårbarhetsmodellen 

Rädslan för brott (Fear of crime) har enligt Franklin et al. (2008) blivit ett signifikant 

socialt problem och flera studier har försökt förstå dynamiken bakom rädslan för brott. 

Enligt Franklin,  et al. har tre dominanta modeller framkommit som tänkbara 

förklaringar till skillnader mellan människors rädsla för brott och dessa modeller är 

sårbarhetsmodellen, orolighetsmodellen samt sociala integrationsmodellen. Fokuset har 

legat på att förklara rädslan för brott med hjälp av sårbarhetsmodellen. 

 

Föreliggande studie kommer att utgå från sårbarhetsmodellen som enligt tidigare 

forskning (Franklin och Franklin, 2008; Franklin et al. 2008) använder sig av faktorer 

som ålder, kön, inkomst, utbildning och civilstånd för att förutse influensen av sårbarhet 

kring rädslan för brott. Detta koncept med sårbarheten har delats upp i två huvudsakliga 

kategorier; Fysisk sårbarhet och social sårbarhet. Fysisk sårbarhet är när du inte kan 

försvara dig om du blir attackerad eller om du inte heller kan fly om du blir attackerad. 

Ålder och kön är två saker som spelar roll vid den fysiska sårbarheten enligt Franklin 

och Franklin (2008). Äldre har begränsad rörelseförmåga och kan då ha svårt att springa 

iväg från en attack eller har en fragil kropp som gör att de inte kan försvara sig. Kvinnor 

är ofta fysiskt svagare än män och kan därför inte försvara sig lika bra. 

Sårbarhetsmodellen handlar också om att kvinnor ska sedan långt tillbaka i tiden anses 

vara “tjejiga”, vilket enligt Franklin och Franklin innebär att kvinnor sedan barnsben får 

lära sig att vara rädd för främlingar och sexualbrott. 

 

Enligt Franklin et al. (2008) så har personer med dåliga ekonomiska förutsättningar och 

personer med låg grad av utbildning högre rädsla för brott än deras motparter. 

Utbildning är ofta kopplat till inkomst, och som ett resultat av detta så kan avsaknaden 

av utbildning öka rädslan för brott då man inte har möjligheten att ta sig från 

exempelvis högkriminella områden då man inte har pengar till det. Har man inte 

möjlighet att skydda sin egendomar som exempelvis bostaden, så ökar detta den sociala 

sårbarheten. Låg inkomst gör så att man exempelvis inte har råd med försäkring. Enligt 

Moore och Shepherd (refererat i Franklin et al.) kan rädslan för brott i sådana lägen till 

och med göra att personen är mer rädd för att dennes egendom ska utsättas för brott än 

den själv personligen. Kvinnor är en grupp enligt Kimenyi och Mbaku (refererat i 

Franklin et al.) som kan lida av social sårbarhet då de kan vara fattiga. Kvinnor har 

vidare enligt Barak, Flavin och Leghton (refererat i Franklin et al.) ofta färre tillgångar 

och dåligare ekonomi än deras manliga motparter och därför anses kvinnor vara i 

underläge när man ska bygga upp efter en finansiell förlust. Outbildade eller 

lågutbildade kvinnor kan också ha en högre social sårbarhet, då detta ofta kopplas till 

inkomsten. Sammanfattningsvis så har kvinnor, etniska minoriteter, fattiga och 

lågutbildade högre nivå av rädsla jämfört med dess manliga, vita, höginkomsttagare och 

välutbildade motparter. 



 
 

2. Syfte och frågeställning 

2.1 Problemformulering 

Tidigare forskning (Cossman och Rader, 2011: Franklin et al., 2008; Rader et al., 2012) 

har samtliga visat att ålder, kön, inkomst, utbildning och civilstånd är sårbarhetsfaktorer 

gällande människors rädsla för brott. Enligt Brå (2012) har kvinnor visat sig vara 

generellt sett mer rädda än män för brott, men den verkliga bilden av utsatthet för brott 

visar inte på att kvinnor är mer utsatta än män. Vidare har äldre personer också generellt 

sett visat sig vara rädda för brott, trots att den tidigare utsattheten bland äldre personer 

är låg (Brå). Med detta som bakgrund syftar studien till att undersöka om 

sårbarhetsfaktorerna för brott även kan appliceras på rädslan för bedrägeribrott. Detta 

eftersom bedrägeribrotten har ökat med över 30% de senaste fem åren (Brå), och 

jämställs nu med gatubrott gällande kostnader och antalet drabbade (Pratt et al., 2010). 

2.2 Syfte 

Syftet med denna studie var dels att redogöra för eventuella samband mellan pensionerade 

personers 1. sårbarhetsfaktorer och 2. tidigare utsatthet för bedrägeribrott och rädslan för sex 

olika typer av bedrägeribrott och dels att redogöra för eventuella samband mellan 

sårbarhetsfaktorerna och pensionerade personers tidigare utsatthet för bedrägeribrott. 

2.3 Frågeställning 

För att kunna besvara syftet utgår studien från följande tre frågeställningar: 

*    Redogöra för eventuella samband mellan sårbarhetsfaktorerna (kön, ålder, 

utbildning, inkomst och civilstånd) och rädslan för de sex olika typerna av 

bedrägeribrott mellan pensionerade personer 

 

*     Redogöra för eventuella samband mellan sårbarhetsfaktorerna (kön, ålder, 

utbildning, inkomst och civilstånd) och pensionerade personers tidigare utsatthet 

för bedrägeribrott 

 

*     Redogöra för eventuella samband mellan pensionerade personers tidigare 

utsatthet för bedrägeribrott och rädslan för de sex olika typerna av bedrägeribrott 

3. Metod 

3.1 Design 

Då syftet var att mäta omfattningen av något så var enligt Ejlertsson (2005) en 

enkätstudie med kvantitativ undersökningsdesign mest lämplig. Enligt Heber (2008) är 

syftet med en sådan studie att kunna generalisera från ett litet urval till en större 

population, vilket eftersträvades att uppnå. Enkätundersökningar är bra när 

undersökningen skall göras på ett stort urval enligt  Ejlertsson (2005). Ett 

bekvämlighetsurval användes för att finna deltagare. Vidare är detta en tvärsnittstudie 



 
 

vilket innebär att man får en bild av en viss population under ett visst tillfälle (Olsson 

och Sörensen, 2001). 

3.2. Deltagare 

Deltagarna var medlemmar inom PRO Medelpads lokala avdelningar. PRO står för 

Pensionärernas Riksorganisation och är Sveriges största pensionärsorganisation med 

närmare 400 000 medlemmar i 1 400 föreningar runt om i landet (PRO, 2014). Totalt 

216 personer ingick i studien, varav 89 män (41,2%) och 127 vkvinnor (58,8%). 

Medelåldern på deltagarna var 74 år (range 61-91 år, SD = 5,98). Deltagarnas inkomst 

före skatt per år var som följande att 56 (25,9%) hade en inkomst på 0 - 170 000 kr, 81 

(37,5%) hade en inkomst på 170 500 - 306 000 kr, 48 (22,2%) hade en inkomst på 306 

500 - 520 000 kr och en person (0,1%) hade en inkomst på mer än 520 000 kr. 

Deltagarnas utbildningsnivå varierade mellan ingen utbildning 9 (4,2%), 

grundskoleutbildning 60 (27,8%), gymnasial utbildning 30 (13,9%), yrkesutbildning 39 

(18,1%), högskoleutbildning 28 (13%) samt annan typ av utbildning som bestod av 26 

(12%) personer. Slutligen så tillfrågades också deltagarna om vilket civilstånd de nu 

befann sig i vilket gav att 106 (49,1%) var gifta, 17 (7,9%) var skilda, 14 (6,5%) var 

singlar, 34 (15,7%) var änkor, 15 (6,9%) var änkemän, tre (1,4%) var särbos och 24 

(11,1%) var sambos. 

3.3 Material 

Då föreliggande studie använde sig av en kvantitativ undersökningsdesign med en enkät 

som insamlingsmetod söktes det efter en redan existerande enkät som besvarade syftet. 

Då en sådan redan existerande enkät inte hittades, valdes därför att skapa en egen enkät. 

Enkäten är byggd och inspirerad med hjälp av Brå´s klassificiering av brott (2013) samt 

tidigare enkäter och undersökningar. Enkäten blev inspirerad utifrån The Fear of Crime 

Scale (Ferraro, 1996) då denna studie mätte personers rädsla för att bli utsatt för brott 

samt för dess uppbyggnad av frågor kring deras rädsla, National Public Survey on 

White Collar Crime Questionnaire (NCJRS, 2000) utifrån dess uppbyggnad av 

bakgrundsvariabler, En guide till trygghetsundersökning - om brott och trygghet (Heber, 

2008) användes då begreppet rädsla i förhållande till enkätundersökningar beskrivs och 

kopplade också in hur individers olika sårbarhetsfaktorer kan spela roll gällande rädslan 

för att bli utsatt för brott. Enkäten utformades och skrevs ut i pappersformat för att 

samla in data från urvalet av pensionerade personer. Enkätens bakgrundsfrågor 

baserades på rekommendationer från Ejlertsson (2005) och sårbarhetsmodellen som 

Franklin och Franklin (2008) beskriver. Enkätens bakgrundsfrågor blev därför kön, 

ålder, inkomst, utbildning och civilstånd. Att inkludera svarsalternativet annan 

utbildning inom utbildning och vet ej inom inkomst i enkäten var ett val då deltagarna 

skulle ha ett alternativt svarsalternativ då det är fördelaktigt att ha med ett ospecifikt 

svarsalternativ som deltagaren kan kryssa i (Ejlertsson, 2005) och att då ha alternativen 

annan och vet ej är en bra strategi (Denscombe, 2009). 

 

I enkätens andra del mättes svaren till de frågor som ställdes gällande huruvida 

deltagaren var rädd med hjälp av följande svarsalternativ: 1. Instämmer inte; 2. 

Instämmer inte riktigt; 3: Varken eller; 4: Instämmer delvis; 5: Instämmer helt.” Denna 

femgradiga skala kallas för en Likertskala och används när grader av instämmande eller 



 
 

avståndstagande ska mätas (Denscombe, 2009). Tolv påståenden presenterades som var 

formulerade för att kunna påvisa ett visst scenario som kan uppstå i samband med att en 

person blir utsatt för någon typ av bedrägeribrott. Detta för att kunna besvara den första 

och tredje frågeställningen. För att exemplifiera detta kan påståendet “Jag är rädd för 

att om mitt kort blir stulet/tappat, att någon olovligen ska ta ut pengar från mitt konto 

med hjälp av mitt kontokort via en automat.” användas. Detta påstående är kopplat till 

rädslan för att bli utsatt för bedrägeribrottet kontokortsbedrägeri. Deltagaren hade sedan 

fem olika alternativ denne kunde ställa sig till kring rädslan för att hamna i denna 

situation där alternativ ett och två var att deltagaren inte alls instämmer respektive inte 

riktigt instämmer i påståendet och därmed var inte rädd för att bli utsatt för det specifika 

bedrägeribrottet och där alternativ fyra och fem innebar att deltagaren delvis instämmer 

respektive helt instämmer i påståendet och därmed också var rädd för att bli utsatt för 

det specifika bedrägeribrottet. De tolv påståenden som återfanns i enkätens andra del är 

alla formulerade utifrån exempel från Brå´s klassificiering av brott (2013) där varje 

specifik typ av bedrägeribrott sammanfattats med två påståenden. 

 

I slutet av enkäten så tillfrågades deltagarna om de någon gång under sitt liv blivit 

tidigare utsatt för bedrägeribrott. Detta för att också kunna besvara den andra och den 

tredje frågeställningen. Denna fråga om tidigare utsatthet för bedrägerier placerades i 

slutet av enkäten för att i största möjliga mån utesluta att deltagarnas rädsla tidigt i 

enkäten skulle påverka resultatet på ett annorlunda, och i värsta fall, negativt sätt. 

 

Slutligen genomfördes en powerberäkning för att undersöka hur många personer som 

behövde ingå för att ha en god power. Power innebär enligt Borg och Westerlund 

(2006) att desto bättre power en studie har, desto större är sannolikheten att de resultat 

som uppstår i det som undersöks är riktiga resultat. Den powerberäkningen som 

genomfördes visade på att 210 personer behövde ingå för att uppnå en power på 95%. 

Att beräkna power är enligt Borg och Westerlund ett sätt att undvika typ-I och typ-II fel. 

3.4 Procedur 

Två pilotstudier på tolv studenter vardera genomfördes för att ta reda på huruvida 

deltagarna tolkade frågorna som frågekonstruktörerna gjorde och för att deltagarna till 

pilotstudierna skulle få möjligheten att ge synpunkter på enkäten och dess frågor 

(Ejlertsson, 2005). Anledningen till att två pilotstudier gjordes var för att enligt 

Ejlertsson så kan justeringar göras efter den första pilotstudien, vilket också gjordes i 

denna studiens fall. Efter den andra pilotstudien gjordes dock inga förändringar. 

Pilotstudierna genomfördes med hjälp av ett bekvämlighetsurval på studenter som 

befann sig på Mittuniversitetet Campus Sundsvall och som valde att besvara enkäten. 

Det slutgiltiga urvalet blev medlemmar inom PRO Medelpads lokala avdelningar. 

Ansvariga för PRO Medelpad kontaktades och sedan hänvisade de till medlemsmöten 

som kontinuerligt hålls. Under medlemsmötena presenterades kort om vad syftet med 

enkäten var. Deltagarna blev bland annat informerade att det var helt frivilligt att delta. 

Totalt under dessa medlemsmöten delades 247 enkäter ut till de personer som valde att 

ta emot enkäten. Under tiden då enkäterna besvarades så kunde eventuella frågor eller 

funderingar kring studien eller i övrigt ställas. Slutligen samlades totalt 227 enkäter in, 

varav elva stycken enkäter uteslöts då informationen i dessa var bristfällig och 216 

enkäter ingick i det slutgiltiga urvalet. 



 
 

3.5 Avgränsningar/definitioner 

Då deltagarurvalet var pensionärer så bestämdes den undre åldersgränsen för deltagarna 

till 61 år, då en person enligt Pensionsmyndigheten (2014) kan bli pensionär från och 

med den månad personen fyller 61 år. Någon övre åldersgräns bestämdes inte då 

intresset låg i att få en övergripande bild över pensionärernas rädsla. Vidare har 

enkätdelen med rädslofrågorna utgått från Brå’s klassificering av brott (2013). Brå´s 

klassificeringar av brott innehåller regler och anvisningar där bedrägeribrotten delas upp 

i 13 olika typer av bedrägeribrott. Från dessa 13 olika typer av bedrägeribrott 

inkluderades totalt sju av de olika bedrägeribrotten som begås mot enskild person, 

medan sex av de olika bedrägeribrotten exkluderas. Följande typer av bedrägeribrott 

inkluderades: Datorbedrägeri, automatmissbruk, bedrägeri med kontokort (betal- och 

kreditkort), bedrägeri med hjälp av faktura (bluffakturor, falska fakturor etc), bedrägeri 

med hjälp av internet, investeringsbedrägeri samt övriga bedrägerier. Sedan valdes det 

att slå ihop automatmissbruk och bedrägeri med kontokort (betal- och kreditkort) till 

kontokortsbedrägeri då båda dessa tidigare benämningar var olovligt bruk av kontokort, 

fast i olika miljöer. Denna ihopslagningen gav slutligen sex olika typer av 

bedrägeribrott mot enskild person. De typer av bedrägeribrott som exkluderades, 

exkluderas delvis på grund av etiska skäl, delvis för att det inte var aktuella typer av 

bedrägeribrott samt delvis för att bedrägeribrottet inte riktades mot enskild person. 

3.6 Bearbetning och analys av den insamlade datan 

3.6.1 Bearbetning 

Informationen som samlades in via de utdelade enkäterna bearbetades och analyserades 

med hjälp av IBM SPSS Statistics 21 som är ett program för statistiska analyser. Först 

bearbetades informationen på sådant sätt att sårbarhetsfaktorernas variabler 

kategoriserades. Kön behöll sin ursprungliga kodning med män och kvinnor. 

Deltagarnas ålder delades upp i tre grupper (61 - 70 år, 71 - 80 år och 81 - 91 år). 

Denna uppdelning av åldersgrupperna baserades på tidigare forskning (FTC, 2004; 

NTU, 2012; Titus et al, 1995; Rättsväsendet, 2012) som haft liknande åldersspann på 

sina grupper för att få en jämn fördelning. Denna uppdelning stöds också av Ejlertsson 

(2005) som menar att tio års intervaller är den mest använda fördelning vid 

åldergruppen. Deltagarnas utbildningsnivå delades upp i fyra grupper vilka var ingen 

utbildning, där ingen utbildning ingick, förgymnasial utbildning, där 

grundskoleutbildning ingick, gymnasial utbildning, där gymnasial utbildning ingick och 

slutligen eftergymnasial utbildning, där yrkesutbildning och högskoleutbildning ingick. 

Grupperingarna förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning baseras på 

tidigare forskning (NTU, 2011; Rättsväsendet, 2012) för att enklare kunna analysera 

utbildningsnivåerna. Ingen utbildning togs med för att undersöka om avsaknaden av 

utbildning påverkade resultatet. Svarsalternativet annan utbildning togs bort då det 

exempelvis kan vara någon typ av folkhögskola som enligt Sundsvalls kommun (2014) 

innebär att man kan studera allt från grundskolebetyg till gymnasiekompetens. Då 

alternativ till dels grundskola och dels gymnasial utbildning redan fanns, uteslöts annan 

utbildning från det data som skulle analyseras. 

 

Deltagarnas inkomstnivå delades upp i tre grupper vilka blev låginkomsttagare 

(personer med en inkomst på 0 - 170 000 kr), medellåga inkomsttagare (personer med 



 
 

en inkomst på 170 500 - 306 000 kr) och medelhöga inkomsttagare (personer med en 

inkomst på 306 500 - 520 000 kr). Denna uppdelning av inkomstnivåerna baseras på 

forskning från SCB (2014a) som har gjort samma uppdelningar. I ursprungsdatan så 

fanns även alternativen Vet ej och Mer än 520 000 kr med, men gruppen som svarat Vet 

ej togs bort då detta endast var ett bra alternativ att ha med i enkäten om det fanns 

deltagare som av olika anledningar inte ville eller kunde besvara detta (Ejlertsson, 

2005). Mer än 520 000 kr togs bort då det endast fanns en deltagare med i denna grupp 

och en person kan inte vara representativt för ett resultat och därför uteslöts denna grupp 

för att de analyser som skulle göras inte skulle få ett snedvridet resultat. Deltagarnas 

civilstånd dikotomiserades till två grupper, vilka blev I en relation, som bestod av gifta, 

sambos och särbos, och Icke-relation, som bestod av skilda, singlar och änkor/änkemän. 

Denna dikotomisering genomfördes för att få ett bredare perspektiv över om deltagarna 

delade sitt liv med en annan person eller inte. Civilståndets kategorier är baserad på 

tidigare forskning (Lichtenberg et al., 2013). Se tabell 1 för denna bearbetning av datan. 
 
Tabell 1 

     Deskriptiv tabell över deltagarna efter databearbetning 

Variabler (N=216) f % M SD Range 

Kön 

 
Man 89 41,2 

   

 
Kvinna 127 58,8 

   

       Ålder 

 
61-70 71 32,9 

   

 
71-80 117 54,2 

   

 
81-91 28 13,0 

   

    
74 5,98 61-91 

Senast slutförda utbildning 

 
Ingen utbildning 9 5,4 

   

 
Förgymnasial utbildning 60 36,1 

   

 
Gymnasial utbildning 30 18,1 

   

 
Eftergymnasial utbildning 67 40,4 

   

       Hushållsinkomst 

 
0-170 000 56 30,3 

   

 
175 000-306 000 81 43,8 

   

 
306 500-520 000 48 25,9 

   

    
1,96 0,75 1-3 

Nuvarande civilstånd 

 
I en relation 133 62,4 

   

 
Icke-relation 80 37,6 

   

       note: f=frekvens, %=procent, M=medelvärde, SD=standardavikelsen 

 



 
 

Gällande deltagarnas svar till frågorna som ställdes så dikotomiserades dessa genom att 

Instämmer inte och Instämmer inte riktigt blev orädd, medan Instämmer delvis och 

Instämmer helt blev rädd. Svarsalternativet Varken eller uteslöts från analysen då detta 

svarsalternativ inte säger någonting om huruvida deltagaren är orädd eller rädd för en 

viss typ av bedrägeribrott. De deltagare som på ena påståendet hade svarat att de var 

orädd för det en specifik typ av ett bedrägeribrott, men rädd för det andra påståendet av 

samma specifika typ av samma bedrägeribrott föll också bort då dessa svar inte kan 

anses representativa för att dessa deltagare skulle vara rädd eller orädd för just den 

typen av bedrägeribrott. Tabell 2 är deskriptiv information över hur många som var rädd 

respektive orädd för varje specifik typ av bedrägeribrott (se tabell 2). 

 
Tabell 2 

     Deskriptiv tabell över rädda och orädda deltagare 

 
Rädd 

 
Orädd 

 
Total 

 
n % n % n 

Dator 117 78,0 33 22,0 150 

Kontokort 149 80,1 37 19,9 186 

Faktura 114 73,1 42 26,9 156 

Internet 111 84,1 21 15,9 132 

Investering 116 85,3 20 14,7 136 

Övriga 154 88,5 20 11,5 174 
Note: n=antal deltagare per grupp, %=procent per grupp 

 

3.6.2 Bortfall 

Vid studier som baseras på enkäter kan både ett externt bortfall och ett internt bortfall 

bli framstående (Ejlertsson, 2005). Med ett externt bortfall menas att en person har 

vägrat att delta eller inte har möjlighet att delta. De personer som inte valde att 

medverka var medlemmar inom PRO som avstod att besvara enkäten. Hur många 

personer som inte valde att medverka fördes inte statistik på, varken i antal eller 

procentuellt. Så det externa bortfallet har i denna studie inte tagits i beaktning. Med ett 

internt bortfall menas enligt Ejlertsson (2005) ett bortfall av delar av den information 

deltagarna ska ge via enkäten eller att enkäterna som besvarats är obrukbara på grund av 

olika felaktigheter, vilket gör att dessa enkäter utesluts ur det slutgiltiga urvalet. Det 

interna bortfallet varierade i storlek beroende på vilken typ av sårbarhetsfaktor som 

undersöktes, där bortfallet innan bearbetningsprocessen var som följande: Inget bortfall 

på kön eller ålder, 11,1% bortfall på utbildning, 4,2% bortfall på inkomst samt 1,4% 

bortfall på civilstånd. Efter att informationen blivit bearbetad i SPSS blev det interna 

bortfallet för varje sårbarhetsfaktor som följande: Inget bortfall på kön eller ålder, 

23,1% bortfall på utbildning (n=50), 14,4% bortfall på inkomst (n=31) samt 1,4% 

bortfall på civilstånd (n=3). Enligt Borg och Westerlund (2006) ska forskning beräkna 

ett bortfall på ca 20%, vilket visar på att det procentuella bortfallet på 

sårbarhetsfaktorerna var förhållandevis låg. 

 

3.6.3 Analys 

Efter att informationen bearbetats analyserades sedan denna information med hjälp av 

IBM SPSS Statistics 21. Databearbetningen delades upp i tre olika delar där den första 



 
 

delen syftade till att undersöka eventuella samband mellan sårbarhetsfaktorerna och 

rädslan för de sex olika typerna av bedrägeribrott, den andra delen syftade till att 

undersöka eventuella samband mellan sårbarhetsfaktorerna och den tidigare utsattheten 

för bedrägeribrott och där den tredje delen syftade till att undersöka eventuella samband 

mellan den tidigare utsattheten för bedrägeribrott och rädslan för de sex olika typerna av 

bedrägeribrott. Då den tillgängliga datan låg på nominalskalenivå och ordinalskalenivå 

bör icke-parametriska test genomföras (Pallant, 2013). Det icke-parametriska test som 

användes var Pearson x²-test då detta är ett icke-parametriskt test som kan användas när 

den tillgängliga datans skalnivå är nominaldata eller ordinaldata (Borg och Westerlund, 

2006). Vid analyserna användes signifikansnivån α=0.05 då det enligt Borg och 

Westerlund ger en bra balansgång mellan typ I-fel och typ II-fel. Analyserna skedde 

sedan i ett samt ibland två steg. I första steget av analysen användes Pearson x²-test för 

att undersöka huruvida det fanns några skillnader i den tillgängliga datan eller inte. Om 

det sedan uppstod några skillnader och det inte gick att utröna vad dessa skillnader 

bestod av i det första steget av analysen så blev det andra steget i analysen att undersöka 

vart dessa skillnader fanns, vilket gjordes med hjälp av Pearson x² post hoc-tester. Där 

det uppstod 2x2-tabeller användes Continuity correction-värdet då det är tillförlitligare 

än Pearson x²-värdet vid dessa typer av tabeller (Pallant, 2013). Om det förväntade 

värdet var lägre än fem, användes Fisher's exact test-värdet då det enligt Pallant är 

tillförlitligast. De två stegen i analysprocessen presenterades sedan i resultatet. 

 

3.7 Etik 

Enligt Denscombe (2009) ska ett följebrev alltid delas ut tillsammans med enkäten vid 

en enkätundersökning. Följebrevet som medföljde enkäten ska enligt Denscombe 

innehålla information om syftet med undersökningen, konfidentialitetskrav samt 

deltagandefriheten som respondenterna har. Av etiska skäl ska följebrevet och enkäten 

etikprövas och godkännas innan det får delas ut då felaktigt formulerade och/eller 

ställda frågor kan skapa etiska problem. Enkäten och dess tillhörande följebrev har 

blivit etiskt prövade och godkända av handledare på Kriminologprogrammet på 

Mittuniversitetet Sundsvall. Deltagarna informerades om att allting var frivilligt, att 

svaren behandlas konfidentiellt och att deltagarna fick avbryta när som helst utan att 

behöva förklara varför. Vidare bifogades ett brev gällande information om hur 

respondenten kommer i kontakt med brottsofferjouren. Denna information gavs ut från 

brottsofferjouren i Sundsvall och denna bilaga fick deltagarna behålla om de ville. 

4. Resultat 

4.1 Samband mellan sårbarhetsfaktorerna och rädslan för de olika typerna av 

bedrägeribrott 

Gällande eventuella samband mellan sårbarhetsfaktorerna och rädslan för de sex olika 

typerna av bedrägeribrott så visade analyserna på att kön, ålder och inkomst hade 

signifikanta skillnader (se tabell 3,4 och 6). Sårbarhetsfaktorerna utbildning och 

civilstånd visade inte på några skillnader gällande rädslan  för de sex olika typerna av 

bedrägeribrott (se tabell 5 och 7). 



 
 

 

 
 

Sårbarhetsfaktorn kön visade på skillnad inom en av de sex olika typerna av 

bedrägeribrott, vilket var kontokortsbedrägerier (p = .003) (se tabell 3). Denna skillnad 

visade att kvinnor var mer rädd för kontokortsbedrägerier än män. 

 

 
 

Sårbarhetsfaktorn ålder visade på skillnader inom två av de sex olika typerna av 

bedrägeribrott, vilka var kontokortsbedrägerier (p = .023) och fakturabedrägerier (p = 

.034) (se tabell 4). Gällande kontokortsbedrägeri visade Pearson post hoc-testen på 

skillnad i rädslan mellan 71-80-åringar och 81-91-åringar (x²(1, n = 124) = 4.166, p = 

.041, phi = .208) där 81-91-åringar var mer rädda för kontokortsbedrägerier än 71-80-

åringarna. Ingen skillnad i rädslan uppstod mellan 61-70-åringar och 71-80-åringar (x² 

(1, n = 163) = 2.660, p = .103, phi = .143) eller mellan 61-70-åringar och 81-91-åringar 

(x² (1, n = 85) = 1.671, p = .274, phi = .140). 

 

Gällande fakturabedrägerier visade Pearson post hoc-testen på skillnad i rädslan mellan 

71-80-åringarna och 81-91-åringarna (x² (1, n = 103) = 5.353, p = .021, phi = .255) där 

81-91-åringarna var mer rädda för fakturabedrägerier än 71-80-åringarna. Ingen skillnad 

i rädslan uppstod mellan varken 61-70-åringarna och 71-80-åringarna (x² (1, n = 135) = 

.374, p = .541, phi = .069) eller 61-70-åringarna och 81-91-åringarna (x² (1, n = 74) = 

4.363, p = .053, phi = .243). 

 

Tabell 3

Rädd Orädd Rädd Orädd n Df x ² p phi

Dator 42 (28%) 16 (10,7%) 75 (50,0%) 17 (11,3%) 150 1 1,230 0,267ᵇ 0,170

Kontokort 50 (26,9%) 23 (12,4%) 99 (53,2%) 14 (7,5%) 186 1 9,007 0,003ᵇ 0,234

Faktura 41 (26,3%) 18 (11,5%) 73 (46,8%) 24 (15,4%) 156 1 0,362 0,548ᵇ 0,063

Internet 45 (34,1%) 10 (7,6%) 66 (50,0%) 11 (8,3%) 132 1 0,131 0,717ᵇ 0,053

Investering 37 (27,2%) 8 (5,9%) 79 (58,1%) 12 (8,8%) 136 1 0,206 0,65ᵇ 0,061

Övriga 58 (33,3%) 8 (4,6%) 96 (55,2%) 12 (6,9%) 174 1 0,000 1,000ᵇ 0,015

Sårbarhetsfaktorn kön och rädslan för olika typer av bedrägeribrott hos pensionärer från PRO Medelpad

Man Kvinna Pearson

Note: n=antal deltagare per grupp, Df=frihetgrader, x²=pearsons chi-två, p= signifikansvärdet, phi=effektstyrka, b=continuity correction

Tabell 4

Rädd Orädd Rädd Orädd Rädd Orädd n Df x ² p phi

Dator 43 (28,7%) 9 (6,0%) 58 (38,7%) 22 (14,7%) 16 (10,7%) 2 (1,3%) 150 2 3,321 0,190 0,149

Kontokort 53 (28,5%) 9 (4,8%) 74 (39,8%) 27 (14,5%) 22 (11,8%) 1 (0,5%) 186 2 7,578 0,023 0,202

Faktura 39 (25,0%) 14 (9,0%) 55 (35,3%) 27 (17,3%) 20 (12,8%) 1 (0,6%) 156 2 6,751 0,034 0,208

Internet 40 (30,3%) 5 (3,8%) 55 (41,7%) 14 (10,6%) 16 (12,1%) 2 (1,5%) 132 2 2,074 0,355 0,125

Investering 37 (27,2%) 5 (3,7%) 62 (45,6%) 12 (8,8%) 17 (12,5%) 3 (2,2%) 136 2 0,399 0,819 0,054

Övriga 55 (31,6%) 6 (3,4%) 80 (46,0%) 11 (6,3%) 19 (10,9%) 3 (1,7%) 174 2 0,296 0,863 0,041

Sårbarhetsfaktorn ålder och rädslan för olika typer av bedrägeribrott hos pensionärer från PRO Medelpad

Note: n=antal deltagare per grupp, Df=frihetgrader, x²=pearsons chi-två, p= signifikansvärdet,  phi=effektstyrka

61-70 71-80 81-91 Pearson



 
 

 
 

Sårbarhetsfaktorn utbildning visade inte på några skillnader gällande rädslan för de sex 

olika typerna av bedrägeribrott (se tabell 5). 

 

 
 

Sårbarhetsfaktorn inkomst visade på skillnader inom en av de sex olika typerna av 

bedrägeribrott, vilket var investeringsbedrägeri (p = .029) (se tabell 6). Post hoc-testen 

som genomfördes visade på skillnad i rädslan mellan låginkomsttagare och medellåga 

inkomsttagare (x² (1, n = 89) = 3.894, p = .048, phi = .209) samt skillnad i rädslan 

mellan medellåga inkomsttagare och medelhöga inkomsttagare (x² (1, n = 79) = 4.773, p 

= .029, phi = .246) där låginkomsttagare och medelhöga inkomsttagare var mer rädda än 

medellåga inkomsttagare. Ingen skillnad i rädslan uppstod mellan låginkomsttagare och 

medelhöga inkomsttagare (x² (1, n = 70) = .243, p = .694, phi = .059). 

 

 
 

Sårbarhetsfaktorn civilstånd visade inte på några skillnader gällande rädslan för de sex 

olika typerna av bedrägeribrott (se tabell 7). 

4.2 Samband mellan sårbarhetsfaktorerna och den tidigare utsattheten för 

bedrägeribrott 

Tabell 5

Rädd Orädd Rädd Orädd Rädd Orädd Rädd Orädd n Df x ² p phi

Dator 4 (3,5%) 0 (0,0%) 38 (33,0%) 9 (7,8%) 9 (7,8%) 6 (5,2%) 39 (33,9%)10 (8,7) 115 3 4,287 0,232 0,193

Kontokort 6 (4,2%) 1 (0,7%) 41 (28,7%) 9 (6,3%) 17 (11,9%) 9 (6,3%) 48 (33,6%)12 (8,4%) 143 3 3,286 0,350 0,152

Faktura 7 (5,8%) 0 (0,0%) 34 (28,3%) 8 (6,7%) 13 (10,8%) 8 (6,7%) 34 (28,3%)16 (13,3%)120 3 5,922 0,115 0,222

Internet 4 (4,0%) 0 (0,0%) 28 (27,7%) 5 (5,0%) 13 (12,9%) 7 (6,3%) 39 (38,6%)5 (5,0%) 101 3 6,532 0,088 0,252

Investering 6 (5,7%) 0 (0,0%) 34 (32,4%) 3 (2,9%) 10 (9,5%) 5 (4,8%) 38 (36,2%)9 (8,6%) 105 3 6,492 0,090 0,249

Övriga 7 (5,3%) 0 (0,0%) 42 (31,6%) 3 (2,3%) 18 (13,5%) 6 (4,5%) 49 (36,8%)8 (6,0%) 133 3 5,829 0,120 0,209

Eftergymnasial Pearson

Note: n=antal deltagare per grupp, Df=frihetgrader, x²=pearsons chi-två, p= signifikansvärdet,  phi=effektstyrka

Sårbarhetsfaktorn utbildning och rädslan för olika typer av bedrägeribrott hos pensionärer från PRO Medelpad

Förgymnasial GymnasialIngen 

Tabell 6

Rädd Orädd Rädd Orädd Rädd Orädd n Df x ² p phi

Dator 29 (22,7%) 8 (6,2%) 42 (32,8%) 15 (11,7%) 27 (21,1%) 7 (5,5%) 128 2 0,485 0,785 0,062

Kontokort 42 (26,2%) 9 (5,6%) 56 (35,0%) 14 (8,8%) 27 (16,9%) 12 (7,5%) 160 2 2,483 0,289 0,125

Faktura 33 (23,7%) 12 (8,6%) 45 (32,4%) 14 (10,1%) 20 (14,4%) 15 (10,8%) 139 2 4,121 0,127 0,172

Internet 35 (29,7%) 3 (2,5%) 40 (33,9%) 13 (11,0%) 23 (19,5%) 4 (3,4%) 118 2 4,463 0,107 0,194

Investering 36 (30,3%) 4 (3,4%) 36 (30,3%) 13 (10,9%) 28 (23,5%) 2 (1,7%) 119 2 7,071 0,029 0,244

Övriga 42 (27,8%) 4 (2,6%) 55 (36,4%) 12 (7,9%) 35 (23,2%) 3 (2,0%) 151 2 3,120 0,210 0,144
Note: n=antal deltagare per grupp, Df=frihetgrader, x²=pearsons chi-två, p= signifikansvärdet,  phi=effektstyrka

låg=låginkomsttagare (0-170 000), medel=medelinkomsttagare (170 500-306 000), medelhög=medelhöginkomsttagare (306 500-520 000)

Sårbarhetsfaktorn inkomst och rädslan för olika typer av bedrägeribrott hos pensionärer från PRO Medelpad

Låg. Medel Medelhög Pearson

Tabell 7

Rädd Orädd Rädd Orädd n Df x ² p phi

Dator 73 (49,3%) 17 (11,5%) 42 (28,4%) 16 (10,0%) 148 1 1,079 0,299ᵇ 0,102

Kontokort 92 (50,0%) 20 (10,9%) 55 (29,9%) 17 (9,2%) 184 1 0,581 0,446ᵇ 0,07

Faktura 69 (44,2%) 26 (16,7%) 45 (28,8%) 16 (10,3%) 156 1 0,000 1,000ᵇ 0,013

Internet 69 (52,7%) 13 (9,9%) 42 (32,1%) 7 (5,3%) 131 1 0,000 1,000ᵇ 0,021

Investering 73 (54,1%) 12 (8,9%) 42 (31,1%) 8 (5,9%) 135 1 0,002 0,963ᵇ 0,026

Övriga 99 (57,9%) 13 (7,6%) 52 (30,4%) 7 (4,1%) 171 1 0,000 1,000ᵇ 0,004

Sårbarhetsfaktorn civilstånd och rädslan för olika typer av bedrägeribrott hos pensionärer från PRO Medelpad

I en relation Icke-relation Pearson

Note: n=antal deltagare per grupp, Df=frihetgrader, x²=pearsons chi-två, p= signifikansvärdet,  phi=effektstyrka,  b=continuity correction



 
 

 
Tabell 8 

         Sårbarhetsfaktorerna och den tidigare utsattheten för bedrägeribrott 

      
Pearson 

  
n % 

 
n Df x² p phi 

Kön 
    

209 1 6,765 0,009ᵇ 0,193 

          Man Ja 20 9,6 
      

 
Nej 64 30,6 

      Kvinna Ja 12 5,7 
      

 
Nej 113 54,1 

      Ålder 
    

209 2 3,037 0,219 0,121 

          61-70 Ja 15 7,2 
      

 
Nej 56 26,8 

      71-80 Ja 13 6,2 
      

 
Nej 99 47,4 

      81-91 Ja 4 1,9 
      

 
Nej 22 10,5 

      Utbildning 
    

160 3 2,518 0,472 0,125 

          Ingen Utbildning Ja 1 0,6 
      

 
Nej 7 4,4 

      Förgymnasial Ja 6 3,8 
      

 
Nej 49 30,6 

      Gymnasial Ja 4 2,5 
      

 
Nej 26 16,2 

      Eftergymnasial Ja 14 8,8 
      

 
Nej 53 33,1 

      Inkomst 
    

180 2 0,709 0,702 0,063 

          Låginkomsttagare Ja 8 4,4 
      

 
Nej 46 25,6 

      Medellåginkomsttag. Ja 9 5,0 
      

 
Nej 69 38,3 

      Medelhöginkomsttag. Ja 8 4,4 
      

 
Nej 40 22,2 

      Civilstånd 
    

207 1 0,248 0,618ᵇ 0,048 

          I en relation Ja 22 10,6 
      

 
Nej 109 52,7 

      Icke-relation Ja 10 4,8 
      

 
Nej 66 31,9 

      n=antal deltagare per grupp, Df=frihetgrader, x²=pearsons chi-två, p=signifikansvärdet, phi=effektstyrka, b=continuity 

correction 

Ja=tidigare utsatt för bedrägeribrott, nej=icke tidigare utsatt för bedrägeribrott 



 
 

Gällande eventuella samband mellan sårbarhetsfaktorerna och den tidigare utsattheten 

för bedrägeribrott visade resultatet på att sårbarhetsfaktorn kön gav en signifikant 

skillnad gällande den tidigare utsattheten för bedrägeribrott (p = .009). Denna skillnad 

visade att män varit mer tidigare utsatt för bedrägeribrott än kvinnor. Gällande 

sårbarhetsfaktorerna ålder, inkomst, utbildning och civilstånd visade resultatet inte på 

några skillnader gällande den tidigare utsattheten för bedrägeribrott (se tabell 8). 

 

4.3 Samband mellan den tidigare utsattheten och rädslan för de olika typerna av 

bedrägeribrott 

 

 
 

Gällande eventuella samband mellan den tidigare utsattheten för bedrägeribrott och 

rädslan för de olika typerna av bedrägeribrott visade resultatet inte på några skillnader 

(se tabell 9). 

5. Diskussion 

 
Syftet med denna studie var dels att redogöra för eventuella samband mellan pensionerade 

personers 1. sårbarhetsfaktorer och 2. tidigare utsatthet för bedrägeribrott och rädslan för sex 

Tabell 9

n % n % n Df x ² p phi

Dator Rädd 22 15,0 93 63,3

Orädd 3 2,0 29 19,7

147 1 1,068 0,302ᵇ 0,107

Kontokort Rädd 25 14,0 120 67,0

Orädd 3 1,7 31 17,3
179 1 0,910 0,340ᵇ 0,091

Faktura Rädd 21 13,9 89 58,9

Orädd 4 2,6 37 24,5

151 1 1,269 0,260ᵇ 0,112

Internet Rädd 21 16,3 87 67,4

Orädd 2 1,6 19 14,7

129 1 1,181 0,363ᶠ 0,096

Investering Rädd 18 13,5 95 71,4

Orädd 0 0,0 20 15,0

133 1 3,684 0,073ᶠ 0,166

Övriga Rädd 25 14,5 127 73,8

Orädd 2 1,2 18 10,5

172 1 0,555 0,743ᶠ 0,057

b=continuity correction, f=fisher´s exact test

Ja=tidigare utsatt för bedrägeribrott, nej=icke tidigare utsatt för bedrägeribrott

Note: n=antal deltagare per grupp, Df=frihetgrader, x²=pearsons chi-två, p= signifikansvärdet, phi=effektstyrka, 

Tidigare utsatthet för bedrägeribrott och rädslan för olika typer av bedrägeribrott

PearsonJa Nej



 
 

olika typer av bedrägeribrott och dels att redogöra för eventuella samband mellan 

sårbarhetsfaktorerna och pensionerade personers tidigare utsatthet för bedrägeribrott. 
För att besvara detta syfte och tillhörande frågeställningar delades resultatet upp i tre 

delar. I resultatets första del undersöktes det eventuella sambandet mellan 

sårbarhetsfaktorerna och rädslan för de olika typerna av bedrägeribrott vilket visade på 

att kön, ålder och inkomst gav skillnader. I resultatets andra del undersöktes det 

eventuella sambandet mellan sårbarhetsfaktorerna och den tidigare utsattheten för 

bedrägeribrott vilket visade på att kön gav en skillnad. I resultatets tredje del 

undersöktes det eventuella sambandet mellan tidigare utsattheten för bedrägeribrott och 

rädslan för de olika typerna av bedrägeribrott vilket inte visade på några skillnader. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Samband mellan sårbarhetsfaktorerna och rädslan för de olika typerna av 

bedrägeribrott 

 

I den första delen av resultatet undersöktes det eventuella sambandet mellan 

sårbarhetsfaktorerna och rädslan för de olika typerna av bedrägeribrott. När det gäller 

sårbarhetsfaktorn kön så visade resultatet att kvinnor är mer rädda än män för 

kontokortsbedrägerier (p = .009). Att kvinnor är mer rädda för brott än män stöds av 

tidigare forskning (Acierno et al., 2004; Cossman och Rader, 2011; Franklin et al., 

2008; McKee och Milner, 2000; Olofsson et al., 2012; Rader et al., 2012; Pantazis, 

2000;  Schafer et al., 2006) som menar att sårbarhetsfaktorn kön är signifikant för 

rädslan för brott. Dock ska det tas i beaktning att kön endast ger signifikant skillnad på 

en av sex olika typer av bedrägeribrott och då kan inte kön anses som generaliserbar 

som riskfaktor för bedrägeribrott överlag. Varför kvinnor är mer rädda än män för just 

kontokortsbedrägerier är inte klarlagt och framtida forskning behövs för att utröna vad 

skillnaden ligger i.  

 

Sårbarhetsfaktorn ålder visade skillnad i rädslan för kontokortsbedrägeri (p = .023) och 

fakturabedrägeri (p = .034) där 81-91-åringarna i båda dessa fall var mer rädda än 71-

80-åringarna. Att rädslan för brott ökar med åldern stöds av O´Bryant et al. (1991) där 

änkornas rädsla för brott ökade med 4,1% för varje år äldre de blev mellan 60-98 år. Att 

äldre personer är mer rädda än yngre personer stöds också av tidigare forskning 

(Cossman och Rader, 2011; Franklin et al., 2008; McKee och Milner, 2000; Pantazis, 

2000; O´Bryant et al., 1991; Rader et al., 2012). Dock ska det tas i beaktning att flertalet 

av dessa studier jämfört personer med större åldersspann mellan varandra än vad 

personerna i detta urval hade. Anledningen till varför 81-91-åringarna var mer rädd än 

71-81-åringarna gällande kontokortsbedrägeri och fakturabedrägeri är svårt att svara på 

och framtida forskning behövs för att utröna vad skillnaden i rädslan ligger i.  

 

Att inga skillnader uppstod mellan den yngsta åldersgruppen (61-70-åringarna) och den 

mellersta åldersgruppen (71-80-åringarna) stöds av tidigare forskning (NTU, 2012) där 

utsattheten för bedrägeribrott 2011 skiljde sig med 0,3% mellan 65-74-åringar och 75-

79-åringar. Denna marginella skillnad i utsatthet för bedrägeribrott kan alltså återspegla 

sig i att det inte är någon skillnad i rädslan för någon av de olika typerna av 

bedrägeribrott för 61-70-åringar och 71-80-åringar. Vidare är en tänkbar förklaring till 



 
 

att sårbarhetsfaktorn ålder endast var en signifikant sårbarhetsfaktor på två av sex olika 

typer av bedrägeribrott, att vid undersökningar kring rädslan för brott kan det vara svårt 

att se skillnader bland de äldre, och enklare att se skillnader vid jämförelser mellan unga 

och äldre personer. Detta stöds av flertalet studier (Acierno et al., 2002; Cossman och 

Rader, 2011; Langerfer och Shimp, 2001; Lee och Soberon-ferrer, 1997; Pantazis, 2000; 

Titus et al., 1995; Reiboldt och Vogel, 2003; Wilsem, 2011) som vid undersökningar 

om rädslan för brott slagit samman de äldre personerna, där de äldre personerna 

exempelvis blir gruppen 60 år och uppåt. 

 

Gällande ålder så var majoriteten av deltagarna rädda för någon av de olika typerna av 

bedrägeribrott (51.4-71,3%), vilket kan vara för att hela urvalet bestod av äldre 

personer, pensionärer i detta fall. Tidigare forskning (Cossman och Rader, 2011; 

Franklin et al., 2008; McKee och Milner, 2000; Pantazis, 2000; O´Bryant et al., 1991; 

Rader, Cossman och Porter, 2012) menar på att äldre personer ofta är räddare än vad de 

egentligen behöver vara. Detta förklaras vidare i annan tidigare forskning (Hale, 1996; 

Heber, 2007) med att rädslan är irrationell, det vill säga att i huvudsak kvinnor och äldre 

personer är mest rädd för brott trots att det egentligen är män och yngre personer som 

bör vara mest rädd för brott utifrån statistiska mått mätt. Kopplat till föreliggande studie 

så kan alltså en tänkbar förklaring till att majoriteten av deltagarna var rädd för någon 

typ av bedrägeribrott vara att det bara var äldre personer i urvalet och att deras rädsla 

var irrationellt hög. 

 

Sårbarhetsfaktorn utbildning visade inte på några skillnader i rädslan för de olika 

typerna av bedrägeribrott. Att deltagarnas utbildningsnivå inte påverkade rädslan kan 

förklaras på olika tänkbara sätt. Vid en undersökning av NTU (2011) hade 3,4% av 

befolkningen med en förgymnasial eller gymnasial utbildning blivit utsatt för bedrägeri 

2011 och samma siffra för befolkning med en eftergymnasial utbildning var 3,6%. Detta 

kan spegla sig i att utsattheten för bedrägeribrott är i princip lika stor för personer med 

förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning och därför kan då rädslan för 

bedrägeribrott också antas vara lika stor mellan utbildningsnivåerna. Den procentuella 

utsattheten som NTU redovisade 2011 är dock för hela befolkningens utbildningsnivå 

och det kan därför vara svårt att koppla detta till utbildningsnivån hos enbart äldre 

personer. Någon tidigare statistik kring utsattheten för bedrägeribrott för personer utan 

utbildning återfanns inte och slutsatser kring eventuell sambandet mellan avsaknaden av 

utbildning och rädslan för de olika typerna av bedrägeribrott kan inte dras. Dock visar 

tidigare forskning (Franklin et al., 2008) att lägre nivå av utbildning ökar rädslan för 

brott. En tänkbar förklaring till detta kan vara att gruppen ingen utbildning endast 

bestod av nio deltagare. Med ett högre deltagarantal kan det tänkas att en signifikant 

skillnad i rädslan skulle uppstå mellan personer utan utbildning och med personer med 

mer utbildning. Det bör dock tas i beaktning att sårbarhetsfaktorn utbildning i sig 

kanske inte är huvudorsaken till personers rädsla för brott. Detta stöds av Franklin et al. 

(2008) som menar att utbildning ofta är kopplat till inkomst, och att det då är 

sårbarhetsfaktorn inkomst som spelar den huvudsakliga rollen kring rädslan för brott. 

Detta stöds även delvis av McKee och Milner (2000) samt Pantazis (2000) som menar 

att den socioekonomiska statusen, som innefattar utbildning, civilstånd och inkomst, har 

ett eventuellt samband med rädslan för brott. 

 



 
 

Sårbarhetsfaktorn inkomst visade på skillnad i rädslan för investeringsbedrägeri (p = 

.029). Skillnaderna som uppstod var att låginkomsttagare (p = .048) och medelhöga 

inkomsttagare (p = .029) var mer rädda för investeringsbedrägeri än vad medellåga 

inkomsttagare var. Tidigare forskning (McKee och Milner, 2000; Heber, 2007; Heber, 

2008; Pantazis, 2000; Rader et al., 2012) visar att desto högre nivå av inkomst en person 

har desto lägre nivå av rädsla för brott har den personen. Resultatet från föreliggande 

studie skiljer sig alltså från tidigare forskning, då deltagare med låg inkomst och 

deltagare med medelhög inkomst visade större rädsla än deltagare med medellåg 

inkomst. Det behövs framtida forskning kring varför deltagare med låg inkomst och 

medelhög inkomst var räddare än personer med medellåg inkomst gällande 

investeringsbedrägeri. 

 

Gällande deltagarnas ekonomiska förutsättningar kan det vara relevant för framtida 

forskning på rädslan för olika typer av bedrägeribrott att på något sätt undersöka 

deltagarnas förmögenheter. Deltagarna är uteslutande äldre personer och SCB (2014b) 

visar på att desto äldre en person blir, desto större förmögenhet innehar denna person. 

Detta kan vara relevant för att vid pensionsålder så kan en person få mindre månatlig 

inkomst än vad denne tidigare hade i och med att denna börjar få pension. Om sedan 

personen då inte är särskilt rädd om just denna inkomst, men har en större summa 

pengar i form av en förmögenhet så kanske personen i fråga är rädd om denna 

förmögenhet. Det kan alltså vara ett bakomliggande problem till en eventuell rädsla för 

olika typer av bedrägeribrott att personen har en stor förmögenhet som personen är rädd 

om, men en liten månatlig inkomst som personen inte är fullt lika rädd om. 

 

Sårbarhetsfaktorn civilstånd visade inte på några skillnader i rädslan för de olika typerna 

av bedrägeribrott. Detta skiljer sig från tidigare forskning (Cohen, 2008) där idealoffret 

för telefonförsäljningsbedrägeri var äldre personer som lever ensamma/isolerade från 

omvärlden. Dessa personer var också mer rädda än de äldre personer som hade en social 

krets av något slag som exempelvis familj, släkt, vänner eller någon intresseorganisation 

(Cohen). Detta stöds av Lee och Geistfeld (1999) som nämner att sambandet mellan 

ålder och social isolation ofta är förlust av en partner. En möjlig förklaring till resultatet 

kan därför vara att samtliga deltagare var medlemmar i en intresseorganisation, som i 

detta fall var PRO Medelpad, vilket innebär att dessa personer träffar andra människor 

inom PRO. De levde kanske ensamma, var änkor, änkemän, singlar eller skilda, men de 

träffade ändå andra medlemmar inom PRO och därmed kan kopplingen mellan den 

sociala sårbarheten och civilståndet vara svårt att applicera på deltagarna. Tidigare 

forskning (Lee och Soberon-ferrer, 1997) har visat på att isolerade personer är benägna 

att söka kontakt med andra människor, där också främlingar ingår. Annan tidigare 

forskning (Heber, 2008) säger också att äldre personer som slutat sitt jobb antas vara 

mer avskilda från samhället än andra grupper på grund av att detta påverkar deras 

sociala kontakter. Om studiens urval istället bestått av pensionärer som inte var 

medlemmar i någon intresseorganisation, kan det tänkas att resultatet visat på skillnader 

i rädslan för olika typer av bedrägeribrott gällande deltagarnas civilstånd i en annan 

utsträckning än i föreliggande studie. 

 

5.1.2. Sårbarhetsmodellen och pensionärers rädsla för olika typer av bedrägeribrott 

 



 
 

Huruvida sårbarhetsmodellen är en passande teoretisk referensram att utgå ifrån 

gällande pensionärers rädsla för olika typer av bedrägeribrott är svårt att ge ett tydligt 

svar på. Enskilt verkar sårbarhetsfaktorerna till synes inte vara särskilt applicerbara då 

endast fyra signifikanta skillnader uppstod. Dock kan det diskuteras kring huruvida 

sårbarhetsmodellen förklarar pensionärers rädsla för olika typer av bedrägeribrott bättre 

om de olika sårbarhetsfaktorerna undersöks tillsammans, istället för att undersöka de 

enskilt en och en. Vid en studie av O´Bryant et al. (1991) ökade änkornas rädsla för 

brott med 4,1% för varje år äldre de blev mellan 60-98 år. I den studien var det alltså 

kön, ålder och civilståndet som var avgörande. Franklin och Franklin (2008) kommer i 

sin studie fram till att kvinnor i många fall blev mindre rädda desto större inkomst de 

hade, medan männen blev mer rädda desto större inkomst de hade. Där togs alltså 

kopplingen kön och inkomst upp. I en studie av Lichtenberg et al. (2013) framkommer 

resultatet att desto äldre en person var, desto lägre nivå av utbildning hade denna 

person. Kopplingen mellan ålder och utbildning syntes alltså där. Vid andra studier 

(Franklin och Franklin, 2008; Lee och Soberon-ferrer, 1997) var inkomst och utbildning 

två viktiga sårbarhetsfaktorer dels för att kunna bestämma personernas 

socioekonomiska status, men också för att enligt Lee och Soberon-ferrer (1997) så 

minskade personernas konsumentsårbarhet när nivån för inkomst och utbildning 

parallellt ökade. Franklin och Franklin (2008) utvecklar också detta med att förklara att 

utbildning och inkomst i hög grad påverkar varandra då utbildning och inkomst i deras 

studie påverkade varandra beroende på om den ena eller den andra inkluderades i 

analysen.  

 

5.1.3 Samband mellan sårbarhetsfaktorerna och den tidigare utsattheten för 

bedrägeribrott 

 

Den andra delen av resultatet undersökte eventuell sambandet mellan 

sårbarhetsfaktorerna och den tidigare utsattheten för bedrägeribrott. Resultatet visade på 

en skillnad mellan könen att män varit mer tidigare utsatt för bedrägeribrott än kvinnor 

(p = .009). Att män varit mer tidigare utsatt för bedrägeribrott än kvinnor stöds av 

resultat från en undersökning NTU gjorde 2011 där 2,3% av männen mellan 65-79 år 

blivit utsatta för bedrägeribrott, medan motsvarande siffra för kvinnorna var 1,1%. Om 

sedan fokus riktas mot brottslighet överlag så visade siffrorna på att 6,4% av männen 

mellan 65-79 år blivit utsatta för brott, medan motsvarande siffra för kvinnorna var 

4,1% (NTU, 2011). Resultatet från föreliggande studie kring sårbarhetsfaktorn könets 

som visade på ett samband vid tidigare utsatthet för bedrägeribrott stämmer därmed väl 

överens med tidigare statistik på området.  

 

I övrigt visade inte resultatet på några skillnader gällande eventuella samband mellan 

någon av de övriga sårbarhetsfaktorernas (ålder, civilstånd, inkomst och utbildning) och 

den tidigare utsattheten för bedrägeribrott. En tänkbar förklaring till detta kan vara för 

att som enskilda sårbarhetsfaktorer finns det inga samband mellan ålder, inkomst, 

utbildning och civilstånd  till den tidigare utsattheten för bedrägeribrott då tidigare 

statistik visar på att utsattheten för bedrägeribrott är någorlunda liknande inom de olika 

sårbarhetsfaktorerna. Detta stöds av NTU (2011) som visar att gällande 

sårbarhetsfaktorn ålder var skillnaden i utsatthet för bedrägeribrott 2011 mellan 65-74-

åringar och 75-79-åringar 0,3%. Gällande utbildning visar siffrorna på att skillnaden 



 
 

mellan förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning var 0-0,2%. Dessa 

siffror visar alltså på att skillnaden var marginell mellan de olika alternativen inom 

utbildning och ålder, vilket också kan antas återspeglas i att dessa sårbarhetsfaktorer 

inte visade på några skillnader i föreliggande studie. Gällande civilstånd visar siffror 

från NTU på att ensamstående personer (4,0-5,3%) utsattes för bedrägeribrott i större 

utsträckning än sammanboende personer (2,8-3,3%). Dessa siffror visar på en något 

större skillnad mellan civilstånden, vilket skiljer sig från detta resultat. Värt att ta i 

beaktning är dock att definitionen av civilstånd kanske inte överensstämmer till fullo 

med NTUs definitioner av sammanboende respektive ensamstående, men det kan vara 

riktlinjer för utsattheten. Gällande inkomst så återfanns ingen statistik kring utsattheten 

för bedrägeribrott, men enligt Franklin och Franklin (2008) så kan inkomst och 

utbildning kopplas ihop. En tänkbar förklaring kan vara att siffrorna från NTU som 

gäller utbildningsnivån och den tidigare utsattheten för bedrägeribrott kan sättas i 

proportion till inkomstnivån och därför kan det tänkas att inkomstnivån inte heller 

påverkar den tidigare utsattheten för bedrägeribrott. 

 

5.1.4 Samband mellan tidigare utsattheten och rädslan för de olika typerna av 

bedrägeribrott 

 

Den tredje delen av resultatet undersökte eventuell sambandet mellan tidigare utsatthet 

för bedrägeribrott och deltagarnas rädsla för de olika typerna av bedrägeribrott. 

Resultatet visade inga skillnader i eventuella samband mellan tidigare utsattheten och 

rädslan för någon av de sex olika typerna av bedrägeribrott. Av alla deltagare hade 

14.8% blivit tidigare utsatt för bedrägeribrott. Detta i jämförelse med tidigare forskning 

(NTU, 2012) som visar på att 1,8% av befolkningens 65-74-åringar varit tidigare utsatt 

för bedrägeribrott och att 1,5% av befolkningens 75-79-åringar varit tidigare utsatt för 

bedrägeribrott. Föreliggande studies resultat i jämförelse med statistik på tidigare 

utsatthet för bedrägeribrott bland hela befolkningen kan tyda på att den tidigare 

utsattheten är hög bland deltagarna. Tidigare utsatthet kan enligt (NTU, 2008; Brå, 

2008) öka rädslan för brott. Det kan alltså finnas ett samband mellan den tidigare 

utsattheten för bedrägeribrott och deltagarnas rädsla för brott. Vidare kan det diskuteras 

kring huruvida deltagarna blivit indirekt utsatta för något bedrägeribrott. Gällande 

tidigare erfarenheter av brott menar Brå (2008) på att begreppen erfarenhet av brott av 

direkt karaktär (direkt viktimisering) och erfarenheten av brott av indirekt karaktär 

(indirekt viktimisering) skiljer sig åt. Om någon/några av deltagarna blivit tidigare 

indirekt viktimiserad kan detta ökat deras rädsla för något av de olika typerna av 

bedrägeribrott. Detta stöds av Brå (2008) som nämner att indirekt viktimiserng ökar 

rädslan för brott. Detta kan vara en alternativ förklaring till att mellan 51,4-71,3% av 

deltagarna var rädd för någon av de olika typerna av bedrägeribrott. Då den indirekta 

viktimiseringen inte behandlas så kan heller inga slutsatser dras kring huruvida en 

eventuell indirekt viktimisering påverkat deltagarnas rädsla för någon av de olika 

typerna av bedrägeribrott eller inte. 

 

En alternativ förklaring kring den tidigare indirekta viktimiseringen kan vara att äldre 

personer som har slutat sitt jobb och/eller förlorat närstående eller liknande kan till en 

följd av detta förlora kontakten med andra människor i jämförelse med andra 

samhällsgrupper (Heber, 2008). I och med det begränsade sociala nätverk som den äldre 



 
 

personen då kan ha så kan den tidigare indirekta viktimiseringen inte få någon 

genomslagskraft. Vid föreliggande studie så var dock alla deltagare medlemmar inom 

PRO och i en studie av Cohen (2008) så var äldre personer, som hade en social krets 

som exempelvis en intresseorganisation, mindre rädda för telefonförsäljarbedrägeri än 

äldre personer som var socialt isolerade/levde ensamma från omvärlden. Då 

föreliggande studie endast undersökte deltagare som var medlemmar i en 

intresseorganisation, fanns ingen möjlighet att jämföra med personer som var socialt 

isolerade. Då majoriteten av alla deltagare (51,4-71,3%) var rädd för någon typ av 

bedrägeribrott, kan ändå en tänkbar förklaring mellan att den sociala krets som ett 

medlemskap inom PRO möjliggör för och den tidigare indirekta viktimiseringen tänkas 

föreligga. Denna alternativa förklaring får också delvis stöd av NTU (2008) som menar 

att personer med erfarenheter av brott av både direkt och indirekt karaktär uppgett att de 

är mer otrygga än personer utan liknande erfarenheter. 

 

5.2 Styrkor och begränsningar 

5.2.1 Begränsningar 

 

Då pilotstudierna gjordes på studenter på Mittuniversitetet Campus Sundsvall och inte 

på pensionärer från PRO eller liknande typ av grupp så kan detta påverkat 

enkätutformningen i viss utsträckning då personerna som deltog i pilotstudierna kan ha 

större kunskap kring bedrägerier och framförallt då bedrägerier som blivit alltmer 

aktuellt på senare tid som exempelvis internetbedrägerier. En lösning för framtida 

forskning kan vara att också göra eventuella pilotstudier på ett urval som mer liknar det 

slutgiltiga urvalet än vad dessa pilotstudiers urval gjorde. Valet att göra båda 

pilotstudierna på studenter från Mittuniversitetet, motiverades med att inte be någon 

från målgruppen att besvara samma eller i varje fall liknande enkäter två gånger om. 

Detta stöds också av Ejlertsson (2005) som nämner att man inte bör låta någon från 

urvalet även medverka i pilotstudien. Detta val gjordes också av transport- och 

tidsmässiga skäl. 

 

När det gäller deltagarnas tolkning av rädsla så kan det påverkat studiens validitet. Det 

är svårt att bedöma om deltagarna verkligen besvarat enkäten utifrån den anglosaxiska 

innebörden av konkret rädsla eftersom studien undersöker specifika brottstyper inom 

bedrägeribrott. Deltagarna kan ha tolkat begreppet rädsla annorlunda än vad som var 

tänkt vid enkätkonstruktionen. Detta menar också Heber (2008) på då begreppet rädsla 

för brott är svårt att definiera och kan variera mellan olika studier och teoretiska 

undersökningar. För framtida forskning på liknande urval kan studier som mäter rädsla 

och studier som mäter oro jämföras för att undersöka om deltagarnas tolkning av rädsla 

påverkar validiteten. 

 

Det interna bortfallet som uppstod vid dikotomiseringen till rädd och orädd samt 

uteslutningen av de som svarat Varken eller var mellan 13,9-38,9%. Detta får anses som 

en svaghet, då det interna bortfallet vid vissa av de olika typerna av bedrägeribrott var 

högre än 20%, vilket är en acceptabel gräns enligt Borg och Westerlund (2008). Dock 

hade den typ av bedrägeribrott med lägst svarsfrekvens 132 deltagare och med tanke på 

föreliggande studies omfattning får detta antal deltagare ändå anses som god. En lösning 



 
 

för framtida forskning skulle kunna vara att endast ha en fråga per typ av bedrägeribrott 

för att undvika dikotomiseringsproblemet som uppstod. Alternativet Varken eller är ett 

alternativ som bör vara med i en enkät enligt Ejlertsson (2005) som nämner att 

modellen med ett neutralt mittalternativ är vanlig förekommande och kan i de flesta fall 

förespråkas. Utan ett neutralt mittalternativ tvingar man respondenten att ta ställning. 

Svarsalternativen bör innehålla ett neutralt svar för de som inte vet om de är rädd för 

just den typen av bedrägeribrott eller inte. Ålderskategoriseringarna gjordes utifrån 

tidigare forskning (FTC, 2004; NTU, 2012; Titus et al, 1995; Rättsväsendet, 2012), men 

detta medförde också att fördelningarna mellan grupperna blev något ojämlikt. Detta 

kan i viss utsträckning påverkat resultatet, men huruvida det gjort det eller inte är svårt 

att utröna. 

 

5.2.2 Styrkor 

 

Valet att göra två pilotstudier var för att dels delvis öka reliabiliteten, det vill säga att 

den enkät som användes mätte rädslan för någon av de olika typerna av bedrägeribrott, 

och dels för att ha möjligheten att justera frågorna före den slutgiltiga enkäten delades ut 

så att inte deltagarna skulle tolka enkätfrågorna på olika sätt (Ejlertsson, 2005). 

 

Antalet deltagare i det slutgiltiga urvalet (N=216) får anses som god för studiens 

omfattning och då en god power erhållits. Vidare får det interna bortfallet på 

sårbarhetsfaktorerna anses som lågt då kön och ålder inte hade något internt bortfall, 

medan det interna bortfallet på de andra sårbarhetsfaktorerna var 1,4% för civilstånd, 

14,4% för inkomst och 23,1% för utbildning. Detta får anses som goda nivåer på det 

interna bortfallet då Borg och Westerlund (2006) menar att forskning ska beräkna ett 

bortfall på ca 20%. Då det interna bortfallet var förhållandevis lågt, kan det också tyda 

på att enkätens frågor var bra konstruerade, då Ejlertsson (2005) menar att dåligt 

konstruerade frågor kan påverka det interna bortfallet på ett negativt sätt. 

 

Den interna validiteten får anses som god då den tidigare utsattheten för bedrägeribrott 

undersöktes för att se om den tidigare utsattheten var ett bakomliggande problem för 

rädslan för olika typer av bedrägeribrott. För framtida forskning kan rekommenderas att 

undersöka huruvida den indirekta utsattheten för bedrägeribrott påverkar deltagarnas 

rädsla. Detta för att utesluta om den indirekta utsattheten kan vara ett bakomliggande 

problem. Den externa validiteten som innebär generaliserbarheten för föreliggande 

studie anses god i den mån att det kan appliceras på andra pensionärer som ingår i andra 

typer av intresseorganisationer. Ytterligare forskning behövs för att öka den externa 

validiteten på en större population. 

 

5.3 Slutsats 

 

Resultatet från föreliggande studie visar på att sårbarhetsfaktorerna enskilt förklarar 

rädslan för olika typer av bedrägeribrott i låg utsträckning och att sårbarhetsfaktorerna 

enskilt förklarar den tidigare utsattheten för bedrägeribrott i låg utsträckning. Utifrån 

tidigare forskning samt från föreliggande studie så kan det tänkas att sårbarhetsmodellen 



 
 

är en komplex modell där de olika sårbarhetsfaktorerna också kan stå i 

beroendeställning till varandra, och att en viss sårbarhetsfaktor inte kan förutspå rädslan 

eller den tidigare utsatheten utan att någon av de andra sårbarhetsfaktorerna också 

räknas in. Dock kan det i olika utsträckning finnas samband mellan de enskilda 

sårbarhetsfaktorerna och rädslan för olika typer av bedrägeribrott samt den tidigare 

utsattheten för bedrägeribrott vilket föreliggande studie visar. Resultatet visar vidare att 

det inte finns några samband mellan den tidigare utsattheten för bedrägeribrott och 

rädslan för de olika typerna av bedrägeribrott. 

 

Det kan istället diskuteras kring samband med andra bakomliggande variabler och 

rädslan för de olika typerna av bedrägeribrott då majoriteten av deltagarna ändå var 

rädda. Tänkbara förklaringar kan dels vara om det finns ett samband mellan den 

eventuella indirekta tidigare utsattheten för bedrägeribrott och rädslan för de olika 

typerna av bedrägeribrott hos deltagarna och dels att åldern hos deltagarna påverkat 

rädslan för de olika typerna av bedrägeribrott då alla deltagare var mellan 61-91 år 

gamla. 

 

5.4 Framtida forskning 

 

För framtida forskning vore det intressant, om sårbarhetsmodellen ska användas som 

teoretisk referensram, att studiens urval kan vara en annan typ av urval som får en 

spridning i ålder där både yngre och äldre personer ingår i jämförelse med föreliggande 

studie där endast pensionärer deltog. Gällande framtida forskning rekommenderas även 

att utöka enkätfrågorna på så vis att dels den indirekta utsattheten tas i beaktning för att 

kunna utesluta den indirekta utsattheten som en bakomliggande variabel och dels att 

undersöka deltagarnas förmögenheter för att få en bredare kunskap kring den eventuella 

rädslan och de ekonomiska förutsättningar som pensionärerna utöver deras eventuella 

inkomst har. Vid framtida forskning kring sårbarhetsmodellen och sambanden kring 

sårbarhetsfaktorerna och rädslan vore det även intressant att undersöka sambanden 

mellan de olika sårbarhetsfaktorerna och hur dessa sårbarhetsfaktorer påverkar varandra 

och vilken relation sårbarhetsfaktorerna har sinsemellan. 
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Bilaga 1: Följebrev till enkäten 

 

Hej! 
 

Vi är två studenter som går tredje året på Kriminologprogrammet på Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Vi skriver just nu en C-uppsats och har gjort en enkät där syftet med enkäten 

är att undersöka skillnaden mellan pensionerade män och kvinnors rädsla för att bli 

utsatt för bedrägeribrott som vi hoppas att just Du vill svara på. Ditt svar kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att dina svar ej kommer att kunna härledas till 

dig som person, då data kommer att presenteras på gruppnivå och dina svar kommer 

inte att spridas till någon obehörig. Dina svar kommer endast att användas till detta 

examensarbete, ditt deltagande är helt frivilligt och du får när som helst avbryta ditt 

deltagande utan att behöva förklara varför. Genom att svara på frågorna ger du ditt 

samtycke till att delta i studien. 
 

Kort information 

Under 2011 gjordes närmare 115 000 anmälningar om bedrägeribrott i Sverige. De nu 

vanligaste bedrägerierna som sker är datorbedrägerier, fakturabedrägerier, 

bidragsbedrägerier samt olika typer av internetbedrägerier. Enkäten som följer består av 

18 frågor och kommer att ta ungefär fem minuter att besvara. 
 

Har du frågor angående formuläret, kontakta Björn Moberg 

(bjmo1000@student.miun.se eller 076-82 68 653) eller Nicklas Olofsson 

(niol1101@student.miun.se eller 070-32 22 101). 
 

Med denna enkät följer också information om Brottsofferjouren med. Brottsofferjouren 

jobbar med att ge stöd åt personer som blivit utsatt för brott och att kontakta 

brottsofferjouren är både kostnadsfritt och sekretesskyddat. 
 

Tack för din medverkan! 

  

mailto:bjmo1000@student.miun.se
mailto:niol1101@student.miun.se


 
 

 

 

Kön? 

 

Man Kvinna 

 

 

 

Ålder? 

 

_____ 

år 

 

 

Senast slutförda utbildning? 

 

Ingen Grundskola Gymnasial utbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Annan 

    

 

 

Hur mycket har Ditt hushåll i inkomst före skatt per år? 

 

0-170 000kr 170 500-306 000kr 306 500-520 00kr Mer än 520 000kr Vet ej 

    

 

Nuvarande civilstånd? 

 

Gift Skild Singel Änka Änkeman Särbo Sambo 

    
 

     

     

     


   

    

      

    

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Hur rädd är Du för att följande ska ske? 

 
 

1: Jag är rädd för att någon obehörig person ska använda mina konto- och/eller 

kreditkortsuppgifter i samband med köp av varor via Internet. 
 
Instämmer inte alls     Instämmer inte riktigt    Varken eller    Instämmer delvis    Instämmer helt 

 












 

2: Jag är rädd för att om jag tar ut pengar på en bankomat, att mina konto- 

och/eller kreditkortsuppgifter kommer bli olagligt avlästa och sedan använda av 

en obehörig person. 
 
Instämmer inte alls     Instämmer inte riktigt    Varken eller    Instämmer delvis    Instämmer helt 

 












 

3: Jag är rädd för att om mitt kort blir stulet/tappat, att någon olovligen ska ta ut 

pengar från mitt konto med hjälp av mitt kontokort via en bankomat. 
 

Instämmer inte alls     Instämmer inte riktigt    Varken eller    Instämmer delvis    Instämmer helt 

 












 

4: Jag är rädd för att om mitt kort blir stulet/tappat, att någon olovligen ska köpa 

varor/tjänster med hjälp av mitt kontokort. 
 

Instämmer inte alls     Instämmer inte riktigt    Varken eller    Instämmer delvis    Instämmer helt 

 












 

5: Jag är rädd för att få påhittade fakturor som ser ut som riktiga fakturor eller 

någon typ av påhittat inkassokrav som jag måste betala. 
 



 
 

Instämmer inte alls     Instämmer inte riktigt    Varken eller    Instämmer delvis    Instämmer helt 

 












 

6: Jag är rädd för att få en faktura på ett avtal som jag accepterat, men att 

villkoren kring avtalet på något sätt har förändrats utan mitt godkännande. 
 

Instämmer inte alls     Instämmer inte riktigt    Varken eller    Instämmer delvis    Instämmer helt 

 












 

7: Jag är rädd för att svara på e-postmeddelanden från en privatperson, ett känt 

företag eller en myndighet (exempelvis Blocket, Skatteverket eller Polisen) där 

syftet på något sätt är att jag ska delge mina person- och/eller kontokortsuppgifter. 
 

Instämmer inte alls     Instämmer inte riktigt    Varken eller    Instämmer delvis    Instämmer helt 

 












 

 

8: Jag är rädd för att betala pengar i förskott för varor/tjänster via köp- och 

säljmarknader online (exempelvis Blocket) för att sedan inte få den vara/tjänst 

som jag betalat för. 
 
Instämmer inte alls     Instämmer inte riktigt    Varken eller    Instämmer delvis    Instämmer helt 

 












 

9: Jag är rädd för att köpa aktier eller liknande saker av värde, som egentligen 

inte har något betydande värde alls. 
 

Instämmer inte alls     Instämmer inte riktigt    Varken eller    Instämmer delvis    Instämmer helt 

 












 

10: Jag är rädd för att investera i till synes seriösa företag utomlands, som sedan 

visar sig vara falskt. 
 

Instämmer inte alls     Instämmer inte riktigt    Varken eller    Instämmer delvis    Instämmer helt 

  
 



 
 

11: Jag är rädd för att betala en vara av en säljare som annonserat via en 

matvaruaffärs annonseringsplats (exempelvis en annonstavla) innan jag fått se 

varan, då varan kan vara av annat slag än vad jag förväntade mig. 
 

Instämmer inte alls     Instämmer inte riktigt    Varken eller    Instämmer delvis    Instämmer helt 

 












 

12: Jag är rädd för att bli bunden till ett avtal som jag inte ville ingå, eller som jag 

inte förstod villkoren kring, vid kontakt med en telefonförsäljare. 
 
Instämmer inte alls     Instämmer inte riktigt    Varken eller    Instämmer delvis    Instämmer helt 

 













 

 

Slutligen kommer här en fråga som Du ska besvara med antingen ett “Ja” eller ett 

“Nej”. 

 

13: Har du blivit utsatt för någon typ av bedrägeri? Exempelvis ett 

datorbedrägeri, en bluffaktura, bedrägeri via internet, bedrägeri av en 

telefonförsäljare eller någon annan typ av bedrägeri än dessa? 
 

Ja Nej 

 


 

 

Tack för din medverkan! 
 

 

  



 
 

 


