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Äldre personer är den grupp i samhället som i högst utsträckning varit 

föremål för forskning inom området rädsla för brott. Paradoxalt nog har 

forskning visat att äldre personer, trots låg utsatthet för brott, uppvisat höga 

nivåer av rädsla. För att öka förståelsen för äldre personers rädsla är det 

viktigt att uppmärksamma möjliga sårbarhetsfaktorer som kan påverka 

rädslan. Syftet med föreliggande studie var att, bland män och kvinnor 65 år 

och äldre, undersöka uppfattad rädsla för att utsättas för brott. Samband 

undersöktes mellan deltagarnas uppfattade rädsla för att utsättas för brott 

och uppfattade fysiska hälsa respektive sociala nätverk. Även könsskillnader 

beträffande uppfattad rädsla för att utsättas för brott undersöktes. En enkät 

delades ut till boende i plusboenden i Sundsvall respektive Timrå och 

studiens urval bestod av 45 män och 67 kvinnor (N = 112), 65 år och äldre. 

För att undersöka samband genomfördes Spearmans 

rangkorrelationskoefficient (p < .05) och för att undersöka skillnader 

genomfördes Mann-Whitney U-tester (p < .05). Resultatet visade skillnader 

mellan män och kvinnors uppfattade rädsla för att utsättas för brott där 

kvinnorna skattade högre nivåer av uppfattad rädsla. Vidare förelåg, inom 

gruppen kvinnor, medelstarka samband mellan uppfattad fysisk hälsa och 

uppfattad rädsla för att utsättas för brott, vilket innebar att deltagare som 

skattade sin uppfattade fysiska hälsa som sämre även tenderade att skatta 

högre nivåer av uppfattad rädsla för att utsättas för brott. Slutligen visade 

resultatet, för både män och kvinnor, medelstarka samband mellan uppfattat 

socialt nätverk och uppfattad rädsla för att utsättas för brott, vilket innebar 

att deltagare som skattade sitt uppfattade sociala nätverk som sämre även 

tenderade att skatta högre nivåer av uppfattad rädsla för att utsättas för brott. 

Resultatet diskuteras med utgångspunkt i den teoretiska förklaringsmodellen 

om särskilt sårbara offer. Framtida forskning bör fortsättningsvis undersöka 

möjliga sårbarhetsfaktorer för att på så sätt öka förståelsen gällande äldre 

personers uppfattade rädsla för att utsättas för brott. 

 

Nyckelord: rädsla för brott, äldre personer, könsskillnader, fysisk sårbarhet, 

social sårbarhet 
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Introduktion 
Rädsla för brott har varit ett växande forskningsområde och föremål för politiska initiativ i 

flera länder världen över, sedan det uppmärksammades i USA på 1960-talet (Hale, 1996; 

Jackson, 2006). Även i Sverige har, sedan början av 1990-talet, omfattande intresse ägnats 

området (Heber, 2007). Rädsla för brott har visat sig vara mer utbrett än själva brottsligheten i 

samhället, vilket enligt Hale (1996), är en av orsakerna till att ämnet blivit en central 

angelägenhet, både politiskt och inom forskning. Begreppen rädsla för brott och sårbarhet är 

nära förknippade (Heber, 2007) och olika faktorer av sårbarhet har, i flertalet studier, 

undersökts i förhållande till rädsla för brott (McCoy, Wooldredge, Cullen, Dubeck & 

Browning, 1996). Äldre personer betraktas som en sårbar grupp eftersom de är en av de 

grupper i samhället som är mest rädda för att utsättas för brott, samtidigt som deras faktiska 

utsatthet är låg (Greve, 1998; Hale, 1996). För att öka förståelse för äldre personers höga 

nivåer av rädsla, trots låg utsatthet, är det enligt McCoy et al., (1996) viktigt att 

uppmärksamma möjliga sårbarhetsfaktorer som kan påverka rädslan. 

  

Begreppet rädsla för brott 
Inom kriminologisk forskning används begreppet rädsla för brott vanligtvis vid 

undersökningar av människors förhållningssätt och reaktioner på brott (Heber 2007). Rädsla 

för brott är emellertid komplext, vilket har medfört svårigheter gällande undersökningar av 

omfattningen och nivåerna beträffande rädslan. Enligt Heber (2007) innefattar begreppet flera 

olika betydelser och inom den allmänna diskussionen om rädsla för brott används olika 

uttryck, såsom rädsla, oro, risk och otrygghet, för att beskriva fenomenet. Kännetecknande för 

rädsla är emellertid att subjektiva upplevelser och tolkningar ligger till grund för begreppet 

(Heber, 2007) och att rädsla varierar, både över tid och i intensitet (Pain, 2000).  

 

Rädsla beskrivs, enligt Garofalo (1981), som en emotionell reaktion. Denna reaktion 

innefattar känslor av fara och uppstår på grund av signaler i omgivningen, vilka personen som 

upplever rädslan, relaterar till brott. Garofalo (1981) gör skillnad på reaktioner orsakade av 

potentiell fysisk skada, vilka är mer autonoma och emotionella, och reaktioner orsakade av 

potentiell egendomsförlust, vilka är mer intellektuella och kalkylerande. De senare kan 

närmare beskrivas som oro. Enligt Garofalo (1981) kan emellertid potentiell egendomsförlust 

orsaka rädsla hos en person om egendomen är av tillräckligt stor betydelse för denne. 

Dessutom kan brottsliga handlingar som begås i syfte att stjäla egendom orsaka rädsla hos en 

person, om situationen kan leda till fysisk konfrontation mellan offer och gärningsperson. 

Vidare kan rädsla för brott påverkas av situationer och exempelvis har platser, tider, ljus och 

mörker betydelse för rädslan (Heber, 2007).  

 

Rädsla för brott 
Enligt Hale (1996) verkar rädsla för brott vara oberoende av den faktiska förekomsten av 

brottslighet i samhället, då forskning visar att rädslan är mer utbredd än själva brottsligheten. 

Rädsla för brott betraktas som delvis avskilt från utsatthet för brott då även personer som inte 

varit utsatta kan vara rädda (Heber, 2007). Enligt Hale (1996) påverkas rädsla för att utsättas 

för brott av två huvudsakliga faktorer: personers uppfattning beträffande risken för att utsättas 
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för brott och bedömningar av hur allvarliga konsekvenserna av utsatthet för brott troligen 

skulle bli. Även medias framställning av brottsligheten och exempelvis oordning i 

bostadsområdet påverkar rädslan (Gibson, Zhao, Lovrich & Gaffney, 2002; Liska, Sanchirico 

& Reed, 1988).  

 

Svårigheter att undersöka rädsla för brott 

Enligt De Donder, Verte och Messelis (2005) finns det ingen huvudsaklig accepterad 

definition av begreppet rädsla för brott trots att området under lång tid varit föremål för 

forskning. Rädsla för olika typer av brott sträcker sig från upplevelse av mildare oro till stark 

rädsla (Heber, 2007). Personer känner sannolikt rädsla inför att utsättas för våldsbrott, medan 

inbrott och bilbrott tenderar att göra personer bekymrade och generera känslor av oro. Vidare 

innebär mätningar av rädsla för brott viss problematik och kritik har riktats mot tidigare 

forskning inom området (ex. Farrall, Bannister, Ditton & Gilchrist, 1997; Hale, 1996; Heber, 

2007). Andelen rädda människor tenderar att variera i olika studier som undersökt rädsla för 

brott och en förklaring till detta kan, enligt Farrall et al. (1997), vara att rädsla har definierats 

och undersökts på olika sätt, vilket har påverkat resultatet.  

 

Enligt Farrall et al. (1997) är det vanligt vid undersökningar gällande rädsla för brott, att 

endast en generell fråga används, exempelvis “Hur rädd känner du dig, eller skulle du känna 

dig, om du var ute ensam i ditt bostadsområde?”. Den här typen av fråga har kritiserats med 

anledning av att ordet “brott” inte nämns (Ferraro & LaGrange, 1987) och enligt Farrall et al. 

(1997), är tillämpning av generella frågor inte tillräckligt för att fånga alla relevanta aspekter 

inom ramen för begreppet rädsla för brott. Istället är det fördelaktigt att ställa flera preciserade 

frågor och ange exempelvis tid och plats. Dessutom bör frågor vara inriktade på specifika 

brott då nivåer av människors rädsla kan variera mellan olika brottstyper (Ferraro & 

LaGrange, 1987). 

 

Konsekvenser av rädsla för brott 

Enligt Hale (1996) och Garofalo (1981) kan rädsla för brott leda till att människor isolerar sig 

och därigenom upplever minskat välbefinnande. Garofalo (1981) betonar att rädsla som leder 

till överdrivna undvikande beteenden, i förhållande till vad som är nödvändigt för att undvika 

att utsättas för brott, kan leda till att människor känner misstänksamhet gentemot andra och 

undviker social interaktion. Utöver de minskade nivåerna av välbefinnande, menar Moore och 

Trojanowicz (1988) att rädsla för brott även kan leda till att människor vidtar omfattande 

åtgärder för att reducera sin sårbarhet, vilket får ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser. 

Att människor drar sig undan och undviker offentliga platser till följd av rädsla för brott kan 

leda till att den informella kontrollen i samhället minskar (Skogan, 1986). Detta kan vidare 

bidra till oroligheter och ökad brottslighet, vilket i sin tur kan leda till till ännu högre nivåer 

av rädsla för brott och resulterar i en nedåtgående spiral (Hale, 1996; Jackson, 2006; Skogan, 

1986). Risken är särskilt stor att detta drabbar mindre resurs- och kapitalstarka områden och 

individer hårdast, då de har sämre förutsättningar att vidta skyddsåtgärder mot brottsligheten 

(Moore & Trojanowicz, 1988). Andra konsekvenser som rädsla för brott kan leda till är, enligt 

Hale (1996), att samhället kan komma att kräva straffskärpningar. Detta kan ha en negativ 
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påverkan så till vida att lagstiftningens legitimitet undermineras och risken ökar för att 

ogenomtänkta och överdrivna åtgärder vidtas för att minska brottsligheten.  

 

Äldres personers rädsla för brott 
Äldre personer är, enligt Cook och Skogan (1990), den grupp som i högst utsträckning varit 

föremål för forskning inom området rädsla för brott. Paradoxalt nog har forskning visat att 

äldre personer är en av de grupper i samhället som är mest rädda för att utsättas för brott (ex. 

Killias & Clerici, 2000; Pantazis, 2000; Toseland, 1982), samtidigt som deras faktiska 

utsatthet är låg (ex. Greve, 1998; Hale, 1996), vilket enligt Hale (1996) benämns som “the 

fear of vicitmization paradox”. Denna paradox har emellertid blivit ifrågasatt då senare 

forskning visat att äldre personer inte uppvisat höga nivåer av rädsla (ex. Chadee & Ditton, 

2003; Jackson, 2009; Kanan & Pruitt, 2002; Kury, 2000; McCoy et al., 1996; Sheilds, King, 

Fulks & Fallon, 2003).  

 

Äldre personers sårbarhetsfaktorer utifrån tidigare forskning 

Trots motstridiga fynd beträffande äldre personers rädsla för brott har “the fear of 

vicitmization paradox” bidragit till att forskningen utvecklats och även undersöker hur andra 

omständigheter än tidigare utsatthet kan påverka rädslan (McCoy et al., 1996). Detta har lett 

till att sårbarhet har varit något som undersökts i förhållande till äldre personers rädsla för 

brott och flertalet studier har undersökt olika sårbarhetsfaktorer som kan ligga till grund för 

rädsla. Kön är den mest stabila prediktorn gällande rädsla för brott (Cossman & Rader, 2011; 

Hale, 1996) och beträffande äldre personer visar resultat i flertalet studier att kvinnor uppvisar 

högre nivåer av rädsla i förhållande till män (ex. Acierno, Rheingold, Resnick & Kilpatrick, 

2004; De Donder et al., 2005; McCoy et al., 1996). Resultat i andra studier har emellertid inte 

har visat några skillnader beträffande rädsla för brott mellan män och kvinnor (ex. Beaulieu, 

Leclerc & Dubé, 2004; McKee & Milner, 2000, Shields, King, Fulks & Fallon, 2002).  

 

Vidare, enligt Pantazis (2000), uppvisar vissa grupper i samhället höga nivåer av rädsla till 

följd av deras fysiska status. En sådan grupp är äldre personer, som enligt McKee och Milner 

(2000), kan uppfatta sig som sårbara till följd av försämrad hälsa, och därmed upplever att de 

inte är kapabla att skydda sig från en fysisk attack. Resultat i flertalet studier, vilka undersökt 

äldre personers rädsla för brott och självskattad fysisk hälsa, har visat att låg självskattad 

fysisk hälsa var en prediktor gällande rädsla för brott (ex. De Donder et al., 2005; McCoy et 

al., 1996). Vidare, gällande äldre personers sårbarhetsfaktorer, menar De Donder et al. (2005) 

att äldre som är ensamma uppvisar höga nivåer av rädsla för att utsättas för brott. Resultatet i 

studier som undersökt socialt nätverk och rädsla för brott bland äldre personer har visat 

negativa samband mellan socialt nätverk och rädsla för brott (ex. DeLone, 2008; McCoy et 

al., 1996; Smith, Torstensson & Johansson, 2001). Enligt resultatet i en studie av Shields et al. 

(2002) var socialt nätverk däremot inte en prediktor gällande rädsla för brott.  

 

Gällande socioekonomisk status uppvisar personer med låg inkomst högre nivåer av rädsla i 

jämförelse med personer med högre inkomst (McKee & Milner 2000; Pantazis 2000). I linje 

med detta har resultat i studier vilka undersökt inkomst och rädsla för brott bland äldre 

personer, visat att låg inkomst associeras med hög grad av rädsla för brott (ex. De Donder et 
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al., 2005; McCoy et al., 1996; Miethe & Lee, 1984; Ward, LaGory & Sherman, 1986). 

Resultat i andra studier (ex. Acierno et al., 2004; Beaulieu et al., 2004; Shields et al., 2002) 

har inte visat någon skillnad gällande rädsla för brott bland äldre personer beroende på 

inkomst. Vidare, enligt De Donder et al. (2005), orsakar olika faktorer inom ett 

bostadsområde, exempelvis tommar byggnader, öppen droganvändning och vandalism, rädsla 

för brott bland de äldre i området. Resultatet i en studie av DeLone (2008) visade att deltagare 

boendes i hyreshus med endast äldre personer kände sig mer trygga och uppfattade lägre 

nivåer av rädsla för att utsättas för brott, i jämförelse med deltagare boendes i lägenhetshus 

med hyresgäster i blandade åldrar.  

 

Teoretisk förklaringsmodell - Särskilt sårbara offer 
Enligt litteratur inom området viktimologi är vissa grupper av individer i samhället särskilt 

sårbara offer (ex. Green, 2007; Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2004). Exempel på sårbara 

grupper är äldre personer, kvinnor, barn och marginaliserade grupper så som kriminella och 

missbrukare (Lindgren et al., 2004).  Lindgren et al. (2004) menar att sårbarhet är ett vidare 

begrepp än utsatthet och inkluderar dimensionerna risk för utsatthet, konsekvenser av 

utsatthet och gruppens resurser eller förmåga att utnyttja sina resurser. Lindgren et al. (2004) 

menar att en grupp kan betraktas som särskilt sårbar om en eller flera av dessa dimensioner 

föreligger.  Med utgångspunkt i de olika dimensionerna, skiljer sig innebörden av begreppet 

sårbarhet mellan grupper som betraktas vara särskilt sårbara (Lindgren et al., 2004). En grupp 

kan vara sårbar på grund av att gruppens faktiska utsatthet är hög, exempelvis unga män 

(Green, 2007; Lindgren et al., 2004). En annan grupp, exempelvis äldre personer, kan vara 

sårbar med anledning av att särskilt allvarliga konsekvenser, såsom fysiska, uppstår till följd 

av utsatthet.  

 

Begreppet sårbarhet har, enligt Heber (2007), även en subjektiv innebörd och innefattar en 

persons upplevda möjligheter att hantera en brottslig händelse. Denna upplevda sårbarhet har 

betydelse gällande rädsla för brott, då personer som uppfattar sig själva som sårbara ofta är 

rädda för att utsättas. Gällande uppfattningar om den egna sårbarheten finns det, enligt Heber 

(2007), könsskillnader då kvinnor i högre utsträckning uppfattar sig vara sårbara i förhållande 

till hur män uppfattar sig själva. Beträffande kvinnors rädsla för brott är det främst den fysiska 

sårbarheten som är central och feminina kroppstyper associeras, både av omgivningen och av 

kvinnan själv, med fysisk sårbarhet (Heber, 2007).   

 

Äldre personer som särskilt sårbar grupp: fysisk och social sårbarhet 

Beträffande sårbarhet inom gruppen äldre personer beskriver Heber (2007) bland annat fysisk 

och social sårbarhet. Båda typerna av sårbarhet kan ses som upplevd risk, vilken sannolikt 

påverkar äldre personers känsla av otrygghet, och som ibland kan yttra sig som en oro för 

brott (Heber, 2008). Fysisk sårbarhet inom gruppen äldre personer grundar sig i huruvida 

personen uppfattar det som svårt eller omöjligt att fysiskt förhindra en brottslig handling 

(Killias & Clerici, 2000). Äldre personer är generellt fysiskt svagare än många andra personer 

och skulle, enligt Heber (2008), därför ha svårare att försvara sig om de utsätts för våldsbrott. 

Det är även svårare för dem att fysiskt återhämta sig från ett överfall och eventuella fysiska 

skador drabbar ofta äldre personer hårdare än yngre samt att läkningsprocessen tar längre tid 
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(Heber, 2008; Lindgren et al., 2001). Gällande social sårbarhet har äldre personer generellt 

sett färre bekanta och är, eftersom de slutat arbeta, mer isolerade från samhället i jämförelse 

med många andra grupper (Heber, 2007; Lindgren et al., 2001). Detta minskar avsevärt äldre 

personers sociala nätverk och relationer med andra människor antas avta allt eftersom bekanta 

och släktingar blir fysiskt begränsade, sjuka eller avlider. En person som har få närstående i 

sin omgivning som kan bidra med hjälp eller stöd om vid utsatthet för brott, kan uppleva 

känslor av sårbarhet och rädsla för brott (Fattah, 1993).  

Syfte och frågeställningar 

För att öka förståelsen för äldre personers uppfattade rädsla för att utsättas för brott är det av 

vikt att identifiera och undersöka möjliga sårbarhetsfaktorer som kan påverka rädslan (McCoy 

et al., 1996). Utifrån den teoretiska förklaringsmodellen om särskilt sårbara offer är fysisk och 

social sårbarhet centrala faktorer vilka påverkar äldre personers rädsla för att utsättas för brott 

(Heber, 2007). Vidare, gällande uppfattningar om den egna sårbarheten finns det, enligt Heber 

(2007), könsskillnader då kvinnor i högre utsträckning uppfattar sig vara sårbara i förhållande 

till män.  

 

Syftet med föreliggande studie var att, bland män och kvinnor 65 år och äldre, undersöka 

uppfattad rädsla för att utsättas för brott. Mer specifikt,  

 

 Vilka skillnader finns mellan äldre män och äldre kvinnors uppfattade rädsla för att 

utsättas för brott? 

 Vilka samband finns mellan uppfattad rädsla för att utsättas för brott och uppfattad 

fysisk hälsa för äldre män respektive äldre kvinnor? 

 Vilka samband finns mellan uppfattad rädsla för att utsättas för brott och uppfattat 

socialt nätverk för äldre män respektive äldre kvinnor? 

Metod 

 

Procedur 

Design 

I föreliggande studie tillämpades en kvantitativ metod i form av en korrelationsstudie och en 

enkät (Bilaga 1) användes för att samla in data. Kvantitativ design bör användas då resultatet 

ska kunna kvantifieras och i viss mån generaliseras (Ejlertsson, 2005; Jacobsen, 2007), vilket 

var avsikten med föreliggande studie. Generaliserbarheten av ett resultat ökar med ett större 

urval (Borg & Westerlund 2006) och enligt Pallant (2013) utgör över 100 deltagare ett stort 

urval. Urvalet i föreliggande studie bestod av 112 deltagare och användande av enkät som 

datainsamlingsmetod ansågs därav vara fördelaktig. Detta då enkäterundersökningar är en 

lättarbetad typ av kvantitativ metod, vilken möjliggör standardisering av information 

(Jacobsen, 2007), och är effektivt när urvalet i en studie är relativt stort (Ejlertsson, 2005).   

 

Urvalsmetoden som tillämpades i föreliggande studie var ett bekvämlighetsurval vilket, enligt 

Jacobsen (2007), innebär att urvalet väljs utifrån vilka som är lättast att få tag i. 

Undersökningen genomfördes i form av en tvärsnittsstudie som är en lämplig metod för att 
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undersöka huruvida fenomen samvarierar vid en given tidpunkt (Jacobsen, 2007), vilket 

föreliggande studie avsåg att göra.   

 

Datainsamling 

Efter preliminär utformning av enkäten genomfördes en pilotstudie, vilket rekommenderas av 

Ejlertsson (2005) och Pallant (2013). Syftet med pilotstudien var att undersöka huruvida 

enkätens frågor och svarsalternativ var lättförståeliga och de tio deltagarna ombads ge respons 

på enkätens innehåll och utformning. Då deltagarna inte hade några anmärkningar på enkäten 

gjordes inga justeringar efter pilotstudien. Efter genomförd pilotstudie togs kontakt med 

ansvariga för två hyresrättsföreningar med plusboenden i Sundsvall och Timrå. Plusboenden 

är hyreshus med lägenheter anpassade för äldre och vid uthyrning prioriteras personer som är 

50 år eller äldre. Insamlingsställena valdes dels med anledning av tillgängligheten till äldre 

personer, och dels med förhoppning att nå ett representativt urval, exempelvis både äldre 

personer som var, och inte var, aktiva i pensionärsföreningar.  

 

Via de ansvariga för hyresrättsföreningarna gavs tillstånd till genomförande av datainsamling 

inom vardera förening och totalt medgavs tillgång till åtta trappuppgångar. Enkäten 

distribuerades via de boendes brevinkast och i lägenheter där det bodde två personer delades 

två enkäter ut. Sammanlagt distribuerades 273 enkäter och personer över 65 år ombads 

besvara enkäten. Den undre åldersgränsen för deltagande i studien bestämdes med anledning 

av att det normalt är pensionsålder i Sverige (SPV, 2014) och, enligt ROKS (2012), en vanlig 

åldersgräns för att definiera äldre. För att deltagarna skulle få god tid på sig att besvara 

frågorna instruerades de att, inom fyra dagar, lämna besvarad enkät i tidningshållare som 

placerats i respektive entré. Efter avslutad svarsperiod samlades enkäterna, vilka lämnats 

inom den angivna svarsperioden, in.  Tillsammans med enkäten distribuerades ett följebrev 

(Bilaga 2), enligt rekommendationer av Ejlertsson (2005) och Jacobsen (2007), samt ett 

informationsblad (Bilaga 3). Informationsbladet innehöll upplysningar gällande ålderskriteriet 

för deltagande i studien, information om antal frågor och frågeområden samt instruktioner för 

besvarande av enkäten.  

 

Material 
För att undersöka uppfattad rädsla för att utsättas för brott och uppfattad fysisk hälsa 

respektive socialt nätverk konstruerades en enkät bestående av 25 frågor. Enkäten utformades 

utifrån studiens frågeställningar, vilka i sin tur var utformade med utgångspunkt i den 

teoretiska förklaringsmodellen om särskilt sårbara offer. För att beakta enkätens reliabilitet 

preciserades frågorna då tolkningsbarhet, enligt Ejlertsson (2005), påverkar reliabilitet. Om 

reliabiliteten är låg får slumpen större inverkan på resultatet i förhållande till om reliabiliteten 

är god. Av enkätens frågor syftade tre, som var av deskriptiv karaktär, till att beskriva urvalet. 

Resterande frågor behandlade tre områden: rädsla för brott, fysisk hälsa och socialt nätverk. 

Av frågorna i enkäten behandlade åtta området rädsla för brott och områdena fysisk hälsa 

respektive socialt nätverk bestod av sju frågor vardera. Vid utformning av enkätfrågor är det, 

enligt Ejlertsson (2005), centralt att beakta frågornas validitet. En fråga har god validitet om 

den mäter det som avsetts. För att beakta validiteten konstruerades inledningsvis övergripande 

frågor gällande fysisk hälsa (“Hur uppskattar Du Din fysiska hälsa?”) och socialt nätverk 
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(“Hur tillfredsställd är Du med Ditt sociala nätverk (exempelvis vänner, bekanta, släktingar 

och andra kontakter)?”).  För att fånga flera aspekter inom respektive område utformades mer 

specifika frågor vilka validitetstestades gentemot de övergripande frågorna. Detta genom att 

undersöka huruvida det fanns ett samband mellan hur deltagarna besvarade de övergripande 

frågorna och de specifika frågorna. Validitetstestningen av variablerna beskrivs mer utförligt 

under rubriken Bearbetning och analys.  

 

I flera enkätstudier inom området används endast en generell fråga för att mäta rädsla för brott 

(ex. Chadee & Ditton, 2003; Jackson, 2009; Kanan & Pruitt, 2002; Kury, 2000; McCoy et al., 

1996; Sheilds et al., 2003), exempelvis: “Hur rädd känner du dig, eller skulle du känna dig, 

om du var ute ensam i ditt bostadsområde?”. Beträffande operationalisering av begreppet, 

menar Farrall (1997) emellertid att en generell fråga inte är tillräcklig för att fånga alla 

relevanta aspekter inom ramen för begreppet rädsla för brott. Istället är det fördelaktigt att 

precisera frågorna genom att exempelvis ange tid och plats.  

 

I föreliggande studie konstruerades åtta frågor för att undersöka uppfattad rädsla för att 

utsättas för brott. Med anledning av att det inte finns någon huvudsaklig accepterad definition 

av begreppet rädsla för brott (De Donder et al., 2005), utformades enkätens frågor utifrån 

tidigare forskning på området gällande uppfattad personlig rädsla. Vidare, med utgångspunkt i 

resonemanget av Farrall (1997) beträffande generella frågor, utformades frågor av specifik 

karaktär med specificerade brottstyper och omständigheter. Därigenom operationaliserades 

begreppet rädsla för brott i föreliggande studie och då frågorna utformades utifrån tidigare 

forskning beaktades frågornas validitet.  

 

Sex frågor berörde uppfattad rädsla för att utsättas för brott utomhus och utformades utifrån 

forskning som visade att rädsla påverkas av specifika platser såsom offentliga platser (Heber, 

2005; Lee, Hilinski-Rosick & Carly, 2012), och omständigheter såsom mörker och möte med 

främlingar (Heber, 2005). Vidare efterfrågades deltagarnas uppfattade rädsla för att utsättas 

för specifika brottstyper vilka var våldsbrott, stöld och inbrott. Dessa inkluderades med 

anledning av att de är vanligt förekommande inom forskning på området rädsla för brott (ex. 

Acierno et al., 2004; Brå, 2013; Heber, 2005). Vidare känner många människor rädsla inför 

att utsättas för våldsbrott (Heber, 2005), inbrott (Brå, 2013; Heber, 2005; Litzén, 2006; Warr 

& Stafford, 1983) och att bli bestulen (Acierno et al., 2004; Nikolic & Ristanovic, 1995). 

Sammantaget var detta utgångspunkten för formulering av enkätfrågorna gällande uppfattad 

rädsla för brott.  

 

Gällande uppfattad fysisk hälsa och socialt nätverk inkluderades variabler vilka undersökts i 

tidigare forskning gällande rädsla för brott (Beaulieu et al., 2007; Cossman & Rader, 2011; 

DeLone, 2008; McCoy et al., 1996; McKee & Milner, 2000). Beträffande fysisk hälsa 

inkluderades frågor gällande deltagarnas uppfattade förmåga att utföra lätt respektive tungt 

hushållsarbete. Enligt McCoy et al., (1996) besvarar frågor gällande fysisk förmåga vid 

utförande av vardagliga sysslor, exempelvis att dammsuga, en persons uppfattade fysiska 

mobilitet. Vidare inkluderades frågor gällande syn, hörsel och rörelseförmåga då frågorna 
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berör fysiska funktioner vilka, enligt Fattah (1993), försämras med stigande ålder och kan 

påverka rädsla för brott.  

 

Beträffande socialt nätverk bidrar kontakt med närstående och social samvaro till minskad 

rädsla för brott (DeLone, 2008), medan känslor av ensamhet ökar rädsla för brott (De Donder 

et al., 2005). Många äldre personer har slutat arbeta och är i högre utsträckning än andra 

grupper isolerade från samhället (Heber, 2007; Lindgren et al., 2001). Med anledning av detta 

inkluderades frågor gällande deltagarnas kontakt med vänner och bekanta, samt 

fritidsaktiviteter tillsammans med andra. Frågor gällande huruvida deltagarnas kontakter med 

andra försämrats med åren inkluderades med anledning av att äldre personers sociala nätverk, 

enligt Lindgren et al., (2001), antas minska med åren allt eftersom närstående blir fysiskt 

begränsade, sjuka eller avlider. 

 

Etiska överväganden 
I en studie bör, enligt Ejlertsson (2005), Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 

(informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet), beaktas. 

Dessa principer beaktades i föreliggande studie genom följebrevet som distribuerades 

tillsammans med enkäten. Deltagarna informerades, i enlighet med informationskravet, om 

studiens syfte och villkor för deltagande (frivillighet att delta och möjlighet att avbryta 

medverkan). Vidare informerades deltagarna om att en inlämnad enkät betraktades som 

samtyckte till medverkan. Gällande konfidentialitetskravet ska enskilda individer inte kunna 

identifieras av utomstående, vilket i föreliggande studie beaktades genom att personuppgifter 

inte samlades in. Slutligen, beträffande nyttjandekravet, användes insamlade uppgifter endast 

för de ändamål studien avsåg, vilket deltagarna informerades om i följebrevet.  

 

Urval  
 

Deltagare 

Inklusionskriterier för föreliggande studie var att deltagarna var 65 år eller äldre och bodde i 

något av plusboendena i Sundsvall eller Timrå. Urvalet bestod av 112 deltagare varav 45 

(40.2%) var män och 67 (59.8%) var kvinnor.  Medelåldern för deltagarna var 76.8 år (SD = 

6.5, R = 65 - 93 år). För männen i urvalet var medelåldern 77.4 år (SD = 6.5, R = 65 - 93 år) 

och för kvinnorna 76.3 år (SD = 6.5, R = 65 - 90 år). För att undersöka åldersskillnader mellan 

män och kvinnor genomfördes ett t-test där resultatet inte visade någon signifikant skillnad (t: 

(112) = .87, p =.38). Gällande levnadssituation angav 13 (28.9%) av männen i urvalet att det 

var ensamboende och resterande, 32 (71.1%) manliga deltagare, angav att de levde 

tillsammans med en/flera andra personer. Gällande kvinnor var 32 (47.8%) deltagare 

ensamboende och 35 (52.2%) levde tillsammans med en/flera andra personer. För att 

undersöka skillnader mellan män och kvinnor beträffande levnadssituation genomfördes chi-

två test där resultatet inte visade någon signifikant skillnad (χ
2
 (1, n = 112) = .19, p = .72, phi 

= -.19).  
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Bortfall 

Sammanlagt delades 273 enkäter ut och 118 besvarade enkäter samlades in. Det resulterade i 

en svarsprocent på 43.2%. Enligt Jacobsen (2007) betraktas en svarsprocent på minst 50% 

som tillfredsställande. Alla som bodde i plusboendena var inte över 65 år (boendena var 

avsedda för personer 50 år och äldre) och därmed uppfyllde inte alla personer som erhöll 

enkäten studiens inklusionskriterier. Då endast de som var över 65 år ombads besvara enkäten 

ansågs detta vara en betydelsefull förklaring till den låga svarsfrekvensen i föreliggande 

studie. På grund av att det inte fanns någon information om de personer som uppfyllde 

inklusionskriteriena, men inte besvarade enkäten, var det inte heller möjligt att analysera 

bortfallet. Detta påverkar generaliserbarheten av resultatet i föreliggande studie.  

 

I sex av enkäterna saknades uppgifter om deltagarnas kön eller ålder. Dessa enkäter 

inkluderades inte i studien med anledning av att information om kön och ålder var nödvändig 

utifrån studiens syfte. Det resulterade i att undersökningens totala urval slutligen bestod av 

112 deltagare. Vidare, fanns ett litet internt bortfall på en del frågor beträffande fysisk hälsa, 

socialt nätverk och rädsla för brott. Det interna bortfallet varierade mellan 1.49 - 5.97%, 

beroende på frågan. Antal deltagare som besvarade respektive fråga gällande uppfattad rädsla 

för att utsättas för brott och de generella frågorna gällande fysisk hälsa samt socialt nätverk, 

redovisas i Tabell 2.  

 

Bearbetning och analys 
Efter genomförd insamling kodades datan, vilken var på nominal- respektive 

ordinalskalenivå, in i dataanalysprogrammet IBM SPSS Version 21. Inledningsvis 

genomfördes analyser på deskriptiv nivå gällande kön, ålder och levnadssituation inom 

urvalet. Därefter genomfördes statistiska test där alfanivån bestämdes till α = .05. För att 

undersöka skillnader mellan män och kvinnor beträffande uppfattad rädsla för att utsättas för 

brott utfördes Mann-Whitney U-test, som är ett icke-parametriskt alternativ till t-test för 

oberoende mätningar (Pallant, 2013). Vid Mann-Whitney U-test jämförs medianvärdena på 

två kontinuerliga variabler och sedan utvärderas huruvida medianvärderna skiljer sig 

signifikant åt. För att utföra Mann-Whitney U-test krävs data på nominal- respektive 

ordinalskalenivå. Om de två grupperna som undersöks skiljer sig signifikant åt, är det 

intressant att undersöka åt vilket håll de skiljer sig (Borg & Westerlund, 2006). Medianvärdet 

för den kontinuerliga variablern i respektive grupp visar denna riktning. I föreliggande studie 

redovisas, istället för medianvärdet, medelvärdet (se Tabell 2) av den kontinuerliga variabeln 

rädsla för brott, då medelvärdet tillhandahåller mer information än medianvärdet.   

 

Vidare, för att undersöka samband mellan uppfattad fysisk hälsa och uppfattad rädsla för 

brott, respektive uppfattat socialt nätverk och uppfattad rädsla för brott, utfördes tester enligt 

Spearmans rangkorrelationskoefficient, vilket är ett statistiskt test som används för att 

analysera data på ordinalskalenivå (Pagano, 2009). Korrelationsanalyser används för att 

beskriva riktningen och styrkan av det linjära sambandet mellan två variabler (Pagano, 2009). 

Riktningen på sambandet mellan två variabler kan antingen vara positiv eller negativ (Borg & 

Westerlund, 2006). Ett positivt samband innebär att en ökning på den oberoende variabelns 

värde gör att den beroende variabelns värde också ökar, medan ett negativt samband innebär 
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att en ökning av den oberoende variabelns värde medför en minskning av den beroende 

variabelns värde. Vidare indikerar värdet av korrelationskoefficienten styrkan i samband 

mellan variablerna (Pallant, 2013). Värdet kan variera mellan -1, vilket indikerar en perfekt 

negativ korrelation och +1, vilket indikerar en perfekt positiv korrelation. I föreliggande 

studie kategoriserades styrkan av korrelationen utifrån Cohens (refererad i Pallant, 2013, s. 

139) rekommendationer: ett svagt samband motsvarade r = .10 till .29; ett medelstarkt 

samband motsvarade r = .30 till .49; och ett starkt samband motsvarade r = .50 till 1.0.  

 

Vid korrelationstester bör fokus ligga på sambandets styrka (Pagano, 2009; Pallant, 2013). 

Signifikansnivån vid analys av korrelationstester indikerar inte hur starkt två variabler är 

associerade till varandra, utan indikerar säkerheten i de erhållna resultaten (Pallant, 2013). 

Signifikansnivån påverkas av urvalsstorleken och i ett litet urval (exempelvis N = 30) kan ett 

medelstarkt samband erhållas samtidigt som det inte når statistisk signifikans medan svaga 

korrelationer (exempelvis r = .2), i stora urval (exempelvis N = 100), kan nå statistisk 

signifikans. Då sambandets styrka enligt Pagano (2009) och Pallant (2013), är centralt, låg 

fokus i föreliggande studie på medelstarka och starka samband. Detta då urvalet bestod av 112 

deltagare vilket kan leda till att svaga korrelationer når statistik signifikans. 

 

Beroende variabler  

För att mäta den beroende variabeln, uppfattad rädsla för att utsättas för brott, ställdes frågor 

utformade likt följande exempel: “Hur rädd är Du för att utsättas för överfall (exempelvis 

misshandel) av någon Du inte känner, om Du befinner Dig utomhus på offentlig plats när det 

är mörkt?”. Frågorna besvarades genom att deltagarna skattade sin uppfattade rädsla för att 

utsättas för brott, utifrån en sjugradig skala, vilken i exemplet ovan sträckte sig mellan 1 = 

“Inte alls rädd” och 7 = “Mycket rädd”. Samtliga frågor gällande rädsla för brott kodades 

enligt den sjugradiga skalan och delades in efter nivåer av rädsla där värdena 1-2 motsvarade 

låg nivå, 3-5 motsvarade medelnivå och 6-7 motsvarade hög nivå av rädsla. 

 

Oberoende variabler  

Frågorna som avsåg att mäta de oberoende variablerna fysisk hälsa och socialt nätverk var 

formulerade på liknande sätt som frågorna beträffande uppfattad rädsla för brott, och 

svarsalternativen i 11 av de 14 frågorna var utformade utifrån en sjugradig skala. Utöver dessa 

frågor ställdes frågor med sex rangordnade svarsalternativ för att mäta frekvens gällande 

deltagarnas sociala nätverk. Frågorna var utformade likt följande exempel: “Hur ofta träffar 

Du vänner och bekanta (förutom någon Du bor tillsammans med)?” och kodades enligt 1 = 

“Aldrig” till 6 = “Dagligen”. Kön, vilken också var en oberoende variabel, kodades enligt 1 = 

“man” och 2 = “kvinna”.  

 

Validitetstest 

För att validitetstesta variablerna för fysisk hälsa och socialt nätverk utfördes Spearmans 

rangkorrelationskoefficient. Korrelationsanalyserna visade medelstarka eller starka samband 

mellan undersökningsdeltagarnas svar på de övergripande frågorna och svaren på samtliga 

resterande frågor inom respektive område (se Tabell 1). Deltagare som skattade högt på de 

övergripande frågorna gällande fysisk hälsa och socialt nätverk även tenderade att skatta högt 
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på de specifika frågorna inom respektive område. Då avsikten var att fånga flera aspekter av 

fysisk hälsa respektive socialt nätverk ansågs de övergripande frågorna ha god validitet, det 

vill säga att de mätte vad de avsåg att mäta (Borg & Westerlund, 2006; Ejlertsson, 2005). 

Tabell 1.      
Spearman rangkorrelationskoefficient testar samband mellan mätningar av fysisk hälsa respektive socialt 

nätverk. 
  

Variabler Fysisk hälsa Variabler Socialt nätverk 

1. Förmåga lätt hushållsarbete .665** 1. Fysisk träff med vänner & bekanta .632** 

2. Förmåga tungt hushållsarbete .705** 
2. Mindre frekvent fysisk träff med 

vänner & bekanta med åren 
.447** 

3. Synförmåga .466** 
3. Kontakt med vänner & bekanta (ex. 

via telefon) 
.471** 

4. Hörselförmåga .317** 
4. Mindre frekvent kontakt med 

vänner & bekanta med åren 
.612** 

5. Rörelseförmåga .814** 5. Fritids aktivitet med andra personer .350** 

6. Försämrad fysisk hälsa med åren .846** 
6. Mindre frekvent fritidsaktiviteter 

med andra personer med åren 
.406** 

Not. *p<.05. **p<.01. 

      

Resultat 

 

Analys 

Skillnader mellan män och kvinnor gällande uppfattad rädsla för att utsättas för 

brott 

För att undersöka vilka skillnader som fanns mellan män och kvinnor beträffande uppfattad 

rädsla för att utsättas för brott, genomfördes Mann-Whitney U-test. Resultatet i föreliggande 

studie visade signifikanta skillnader mellan män och kvinnor på fyra av de åtta undersökta 

variablerna gällande uppfattad rädsla för att utsättas för brott, där kvinnorna uppvisade högre 

nivåer av uppfattad rädsla. Det var signifikanta skillnader mellan män och kvinnor beträffande 

uppfattad rädsla för att utsättas för brott på offentlig plats när det var mörkt (U = 1084, z = -

2.45, p = .01, r = .23). Medelvärdet för männens uppfattade rädsla var 2.93 (SD = 1.67) och 

för kvinnorna 3.83 (SD = 1.86). Medelvärde och standardavvikelse för deltagarnas skattning 

gällande uppfattad rädsla för brott presenteras i Tabell 2.  

 

Vidare, gällande uppfattad rädsla för att utsättas för brott på offentlig plats när det var ljust, 

fanns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor (U = 1273, z = -1.48, p = .14, r = 

.14). Gällande uppfattad rädsla för att utsättas för överfall på offentlig plats när det var mörkt 

erhölls signifikant skillnad mellan män och kvinnor (U = 1065, z = -2.45, p = .01, r = .23). 

Medelvärdet för männens uppfattade rädsla var 3.02 (SD = 1.84) och för kvinnorna 3.94 (SD 

= 1.95). Det var ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor beträffande uppfattad 

rädsla för att utsättas för överfall när det var ljust (U = 1212, z = -1.87, p = .06, r = .18).  

 

Beträffande uppfattad rädsla för att bli bestulen på offentlig plats när det var mörkt, visade 

resultatet signifikanta skillnader mellan män och kvinnor (U = 1054, z = -2.36, p = .02, r = 
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.23). Medelvärdet för männens uppfattade rädsla var 3.00 (SD = 1.70) och för kvinnorna 4.00 

(SD = 2.09). Resultatet visade även signifikanta skillnader mellan män och kvinnor gällande 

uppfattad rädsla för att bli bestulen offentlig plats när det var ljust (U = 1144, z = -2.22, p = 

.03, r = .21). Medelvärdet för männens uppfattade rädsla var 2.24 (SD = 1.32) och för 

kvinnorna 2.30 (SD = 1.70). Slutligen förelåg inga signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor gällande uppfattad rädsla för att utsättas för inbrott, varken om personen befann sig i 

hemmet (U = 1395, z = -.38, p = .70, r = .04) eller inte befann sig i hemmet (U = 1343, z = -

.69, p = .49, r = .07).  

 

Tabell 2. 
        

   Medelvärde och standardavvikelse för rädsla för brott, fysisk hälsa och socialt nätverk hos män och kvinnor.     

     Män (n = 45)   Kvinnor (n = 67)   
    Variabler n M SD n M SD   
    1. Brott offentlig plats ljust 45 1.84 1.21 67 1.18 1.29 ns 

    2. Brott offentlig plats mörkt 45 2.93 1.67 66 3.83 1.86 * 

    3. Överfall offentlig plats ljust 45 1.82 1.25 67 2.28 1.43 ns 

    4. Överfall offenlig plats mörkt 45 3.02 1.84 65 3.94 1.95 * 

    5. Bestulen offentlig plats ljust 45 2.24 1.32 67 2.30 1.70 * 

    6. Bestulen offentlig plats mörkt 44 3.00 1.70 65 4.00 2.09 * 

    7. Inbrott hemma
a
 44 1.80 1.09 66 2.24 1.77 ns 

    8. Inbrott borta
b
 44 2.68 1.71 66 3.05 2.04 ns 

    9. Fysisk hälsa 45 2.96 1.54 63 2.94 1.50 ns 

    10. Socialt nätverk 44 3.14 1.62 67 2.76 1.77 ns 

    Not. n = antalet deltagare. M = medelvärde. SD = standardavvikelse. 
a
Inbrott om deltagaren befann sig i hemmet.  

b
Inbrott om deltagen inte befann sig i hemmet. 

 

Samband mellan uppfattad fysisk hälsa och uppfattad rädsla för brott bland män 

respektive kvinnor 

För att undersöka vilka samband som fanns mellan uppfattad rädsla för att utsättas för brott 

och uppfattad fysisk hälsa, för män respektive kvinnor, genomfördes korrelationstester i form 

av Spearmans rangkorrelationskoefficient. Inom gruppen män visade resultatet inga 

signifikanta samband mellan hur deltagarna skattade sin uppfattade fysiska hälsa och hur de 

skattade sin uppfattade rädsla för brott (se Tabell 3). Vidare, inom gruppen kvinnor, visade 

resultatet signifikanta samband på samtliga variabler. Sambanden var svaga (.10 < r < .29) 

eller medelstarka (.30 < r < .49) mellan hur deltagarna skattade sin uppfattade fysiska hälsa 

och hur de skattade sin uppfattade rädsla för att utsättas för brott. Det fanns ett medelstarkt 

(.30 < r < .49) samband mellan de kvinnliga deltagarnas uppfattade fysiska hälsa och 

uppfattad rädsla för: att utsättas för brott på offentlig plats, både när det var mörkt och ljus; 

överfall på offentlig plats, både när det var mörkt och ljust; och inbrott om deltagaren befann 

sig i hemmet. Vidare förelåg ett svagt (.10 < r < .29) samband mellan de kvinnliga deltagarnas 

uppfattade fysiska hälsa och uppfattad rädsla för att bli bestulen på offentlig plats, både i 

mörker och ljus, samt utsättas för inbrott om deltagaren inte befann sig i hemmet. Gällande 

samtliga samband tenderade deltagare som skattade sin uppfattade fysisk hälsa som sämre 

även att skatta högre nivåer av uppfattad rädsla för att utsättas för brott. 
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Samband mellan uppfattat socialt nätverk och uppfattad rädsla för brott för män 

respektive kvinnor 

Korrelationstest i form av Spearmans rangkorrelationskoefficient genomfördes för att 

undersöka vilka sambandet som fanns mellan uppfattad rädsla för att utsättas för brott och 

uppfattat socialt nätverk, för män respektive kvinnor. Resultatet visade medelstarka (.30 < r < 

.49) samband, både för män och kvinnor, mellan uppfattat socialt nätverk och uppfattad rädsla 

för: att utsättas för brott på offentlig plats när det var ljust; överfall på offentlig plats när det 

var ljust; att bli bestulen på offentlig plats när det var ljust; och rädsla för att utsättas för 

inbrott om deltagaren befann sig i hemmet. Vidare, inom gruppen kvinnor, visade resultatet 

svaga (.10 < r < .29) samband mellan uppfattat socialt nätverk och uppfattad rädsla att utsättas 

för: brott på offentlig plats när det var mörkt; överfall på offentlig plats när det var mörkt och 

rädsla att utsättas för inbrott om deltagaren inte befann sig i hemmet. Gällande samtliga 

samband tenderade deltagare som skattade sitt uppfattade sociala nätverk som sämre även att 

skatta högt beträffande uppfattad rädsla för att utsättas för brott. 

 

Tabell 3.        
Spearmans rangkorrelationskoefficient testar samband mellan mätningar av rädsla för brott (1-8), fysisk  

hälsa och socialt nätverk. 

  Män (n = 45) Kvinnor (n = 67) 

   Variabler Fysisk hälsa Socialt nätverk Fysisk hälsa Socialt nätverk 

   1. Brott offentlig plats ljust .280 .396** .484** .325** 

   2. Brott offentlig plats mörkt .249 .218 .385** .265* 

   3. Överfall offentlig plats just .166 .413** .473** .375** 

   4. Överfall offentlig plats mörkt .252 .241 .440** .279* 

   5. Bestulen offentlig plats ljust .062 .453** .252* .325** 

   6. Bestulen offentlig plats mörkt .256 .198 .291* .220 

   7. Inbrott hemma
a
 .165 .372* .338** .333** 

   8. Inbrott borta
b
 .156 .298 .276* .255* 

   Not. 
a
Inbrott om deltagaren befann sig i hemmet. 

b
Inbrott om deltagen inte befann sig i hemmet. *p<.05.  

**p<.01. 
  

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att, bland män och kvinnor 65 år och äldre, undersöka 

uppfattad rädsla för att utsättas för brott. Resultatet visade skillnader mellan män och kvinnors 

uppfattade rädsla för att utsättas för: brott på offentlig plats när det var mörkt; överfall på 

offentlig plats när det var mörkt; och att bli bestulen på offentlig plats, både när det var mörkt 

och ljust. Kvinnorna skattade högre nivåer av uppfattad rädsla på samtliga av dessa variabler. 

Vidare visade resultatet, inom gruppen kvinnor, medelstarka samband mellan uppfattad fysisk 

hälsa och uppfattad rädsla för att utsättas för: brott på offentlig plats, både när det var mörkt 

och ljus; överfall på offentlig plats, både när det var mörkt och ljust; och inbrott om 

deltagaren befann sig i hemmet. Slutligen visade resultatet, för både män och kvinnor, 

medelstarka samband mellan uppfattat socialt nätverk och uppfattad rädsla för att utsättas för: 

brott på offentlig plats när det var ljust; överfall på offentlig plats när det var ljust; inbrott om 

deltagaren befann sig i hemmet; och att bli bestulen på offentlig plats när det var ljust. 
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Äldre personers uppfattade rädsla för att utsättas för brott 
Gällande äldre personers uppfattade rädsla för att utsättas för brott var det högst uppmätta 

medelvärdet, av samtliga variabler, 3.02 för män och 4.00 för kvinnor (se Tabell 2 för 

samtliga medelvärden). Uppfattad  rädsla skattades på en sjugradig skala där ett motsvarade 

“Inte alls rädd” och sju motsvarade “Mycket rädd”. Medelvärdena på samtliga variabler 

gällande uppfattad rädsla för att utsättas för brott hamnade därmed på mitten respektive nedre 

halvan av den sjugradiga skalan. Nivåerna av uppfattad rädsla hos deltagarna betraktades 

därmed vara på låg- och medelnivå. Att äldre personer inte uppvisar höga nivåer av rädsla för 

att utsättas för brott är i linje med resultat i flertalet studier (ex. Chadee & Ditton, 2003; 

Jackson, 2009; Kanan & Pruitt, 2002; Kury, 2000; McCoy et al., 1996; Sheilds et al., 2003) 

medan resultat i flertalet andra studier, å andra sidan, visat det motsatta: höga nivåer av 

uppfattad rädsla för att utsättas för brott bland äldre personer (ex. Killias & Clerici, 2000; 

Pantazis, 2000; Toseland, 1982). 

 

Enligt den teoretiska förklaringsmodellen om särskilt sårbara offer påverkas äldre personers 

uppfattade rädsla för att utsättas för brott av uppfattad fysisk och social sårbarhet, vilket i sin 

tur påverkas av deras fysiska hälsa och sociala nätverk (Heber, 2007). Exempelvis, en person 

som uppfattar sig själv vara fysiskt sårbar uppvisar högre nivåer av rädsla i jämförelse med en 

person som inte uppfattar sig själv vara fysiskt sårbar. Deltagarnas uppfattade rädsla för brott 

kan därmed möjligen förklaras utifrån deras uppfattade fysiska hälsa och sociala nätverk. 

Medelvärdena för män gällande fysisk hälsa var 2.96 (SD = 1.54) och socialt nätverk 3.14 (SD 

= 1.62) (se Tabell 2). För kvinnor var medelvärdet beträffande uppfattad fysisk hälsa 2.94 (SD 

= 1.50) och uppfattat socialt nätverk 2.76 (SD = 1.77). På den sjugradiga skalan motsvarade 

ett “Mycket god” och sju “Mycket dålig” gällande uppfattad fysisk hälsa. Beträffande 

uppfattat socialt nätverk motsvarade ett “Mycket tillfredsställd” och sju “Inte tillfredsställd”. 

Samtliga medelvärden hamnade därmed på den sjugradiga skalans nedre halva och utifrån 

detta betraktades deltagarnas uppfattade fysiska hälsa vara god och sociala nätverk vara 

tillfredsställande.  

 

Utifrån den teoretiska förklaringsmodellen om särskilt sårbara offer kan en förklaring till 

deltagarnas låg- och medelnivåer av rädsla därmed vara deras goda fysiska hälsa och 

tillfredsställande sociala nätverk. Det vill säga, deltagarna uppfattade inte sig själva som 

särskilt fysiskt eller socialt sårbara och uppvisade därmed låg- och medelnivåer av uppfattad 

rädsla för att utsättas för brott. Att samtliga deltagare i föreliggande studie bodde i 

lägenhetshus, och inte på exempelvis äldreboende eller servicehus, kan vara en möjlig 

förklaring till deltagarnas goda uppfattade fysiska hälsa. Detta då deltagarnas fysiska hälsa 

troligtvis var tillräckligt god för att klara av dagliga sysslor som krävs för att sköta ett hushåll. 

Vidare är en möjlig förklaring till deltagarnas goda uppfattade sociala nätverk att de bodde i 

plusboenden där det arrangerades gemensamma aktiviteter för de boende vilket kan anses öka 

sannolikheten för gott socialt nätverk bland deltagarna i föreliggande studie. 

 

Könsskillnader  
Beträffande uppfattad rädsla för att utsättas för brott visade resultatet signifikanta skillnader 

mellan äldre män och äldre kvinnor. Kvinnorna skattade högre nivåer av uppfattad rädsla, 
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vilket är i linje med både tidigare presenterad forskning som undersökt könsskillnader inom 

urval med varierande åldrar (ex. Ferraro, 1996; Jackson, 2009; Kanan & Pruitt, 2002; Keane, 

1992; Killias & Clerici, 2000; Pantazis, 2000; Tulloch, 2000) och forskning som undersökt 

urval med endast äldre personer (ex. Acierno et al., 2002; De Donder et al., 2005; McCoy et 

al., 1996).  

 

Äldre kvinnors högre nivåer av uppfattad rädsla för brott förklaras, med utgångspunkt i den 

teoretiska förklaringsmodellen om särskilt sårbara offer, med att kvinnor i högre utsträckning 

uppfattar sig vara fysiskt sårbara i förhållande till män (Heber, 2007). Detta resonemang stöds 

av Jackson (2009) som menar att kvinnor, i förhållande till män, känner sig mindre kapabla att 

försvara sig själva mot en fysisk attack, vilket kan förklara resultatet i föreliggande studie som 

visade högre nivåer av uppfattad rädsla för att utsättas för brott bland de kvinnliga deltagarna. 

Vidare gällande könsskillnader i uppfattad sårbarhet menar Moss och Moss (2007) att män, 

trots stigande ålder, fortsätter att se sig själva som självständiga och är därmed mindre 

medveten om sin tilltagande sårbarhet i förhållande till kvinnor.  

 

Fysisk hälsa 
Vidare visade resultatet i föreliggande studie samband mellan uppfattad fysisk hälsa och 

uppfattad rädsla för att utsättas för brott. Detta är i linje med tidigare presenterad forskning 

som undersökt urval med varierande åldrar (ex. Cossman & Rader, 2011; Killias & Clerici, 

2000) och urval med endast äldre personer (ex. De Donder et al., 2005; McCoy et al., 1996). I 

föreliggande studie fanns emellertid endast samband inom gruppen kvinnor, även om män och 

kvinnor skattade sin uppfattade fysiska hälsa likvärdigt (män: M = 2.96, SD = 1.54; kvinnor: 

M = 2.94, SD = 1.50, se Tabell 2). Med utgångspunkt i den teoretiska förklaringsmodellen om 

särskilt sårbara offer kan detta resultat förklaras utifrån att kvinnor i högre utsträckning 

uppfattar sig som fysiskt sårbara i förhållande till män (Heber, 2007) och att uppfattad fysisk 

hälsa därmed är av större betydelse för kvinnor gällande uppfattad rädsla för att utsättas för 

brott. 

 

Vidare förelåg medelstarka samband mellan uppfattad fysisk hälsa och uppfattad rädsla för att 

utsättas för: brott på offentlig plats, både när det var mörkt och ljust; överfall på offentlig 

plats, både när det var mörkt och ljust; och inbrott när deltagaren själv var hemma. 

Gemensamt för dessa variabler var att risk för konfrontation med gärningspersonen förelåg 

vid samtliga av dessa scenarior. Resultatet som visade samband mellan de kvinnliga 

deltagarnas uppfattade fysiska hälsa och uppfattade rädsla för brott som innebar risk för 

konfrontation, är i linje med resonemanget att kvinnors uppfattade förmåga att fysiskt hantera 

en brottslig händelse påverkar deras uppfattade fysiska sårbarhet (Heber, 2007). Detta 

påverkar i sin tur uppfattad rädsla för att utsättas för brott. Den uppfattade fysiska hälsan kan 

få större betydelse för kvinnor än för män. Resonemanget att kvinnors uppfattade förmåga att 

fysiskt hantera en brottslig händelse har betydelse för rädslan är i linje med resultatet i en 

studie av Softas-Nall & Bardos (1995) som visade att kvinnor, i förhållande till män, endast 

uppvisade högre nivåer av rädsla för brott som innebar risk för konfrontation med 

gärningspersonen. Det förelåg inga könsskillnader gällande brott som inte innebar risk för 

konfrontation. 
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Socialt nätverk 
Resultatet i föreliggande studie visade samband, både inom gruppen äldre män och gruppen 

äldre kvinnor, mellan uppfattat socialt nätverk och uppfattad rädsla för att utsättas för brott. 

Detta är i linje med tidigare presenterad forskning som undersökt urval med varierande åldrar 

(ex. Acierno et al., 2002; McCoy et al., 1996) och urval med äldre personer (ex. De Donder et 

al., 2005; DeLone, 2008; Smith et al., 2001). Medelstarka samband förelåg, för både män och 

kvinnor, mellan uppfattat socialt nätverk och uppfattad rädsla för att utsättas för: brott på 

offentlig plats när det var ljust; överfall på offentlig plats när det var ljust; inbrott om 

deltagaren befann sig i hemmet; och att bli bestulen på offentlig plats när det var ljust.  

 

De deltagare som uppfattade sitt sociala nätverk som sämre, tenderade att uppfatta högre 

nivåer av rädsla för att utsättas för dessa brottstyper, vilket var i linje med resultatet i en studie 

av Acierno et al., (2002), som visade samband mellan bristande socialt nätverk och rädsla för 

att utsättas för brott. Avsaknad av socialt nätverk kan påverka uppfattad sårbarhet och rädsla 

för att utsättas för brott, med anledning av att konsekvenserna antas bli mer omfattande om en 

person saknar hjälp och stöd från närstående. Utifrån den teoretiska förklaringsmodellen om 

särskilt sårbara offer kan äldre personer uppfatta sig själva som socialt sårbara med anledning 

av att deras sociala nätverk och relationer med andra människor avtar allt eftersom bekanta 

och släktingar blir fysiskt begränsade, sjuka eller avlider (Fattah, 1993). Till skillnad från 

uppfattad fysisk hälsa och uppfattad rädsla för att utsättas för brott, där samband endast 

förelåg inom gruppen kvinnor, förelåg samband beträffande socialt nätverk och uppfattad 

rädsla för att utsättas för brott, inom båda grupperna. Utifrån den teoretiska 

förklaringsmodellen om särskilt sårbara offer kan detta förklaras med att social sårbarhet, till 

skillnad från fysisk sårbarhet, har likvärdig betydelse för både män och kvinnors uppfattade 

rädsla för att utsättas för brott.  

 

Metodologiska styrkor och begränsningar 
En möjlig förklaring till resultatet i föreliggande studie, som visade låg- och medelnivåer av 

uppfattad rädsla bland äldre personer, kan vara frågornas utformning. Ferraro och LaGrange 

(1988) menar att generella frågor, exempelvis “Hur rädd känner du dig, eller skulle du känna 

dig, om du var ute ensam i ditt bostadsområde?”, mäter formlös rädsla och, i förhållande till 

konkreta frågor, genererar högre nivåer av uppfattad rädsla för att utsättas för brott bland äldre 

personer. Frågorna i föreliggande studie var av konkret karaktär vilket, med utgångspunkt i 

resonemanget av Ferraro och LaGrange (1988), kan ha bidragit till låg- och medelnivåerna av 

uppfattad rädsla för brott bland deltagarna. Emellertid har liknande resultat, att rädsla för brott 

inte utgör något stort problem bland äldre personer, framkommit i tidigare presenterad 

forskning som undersökt rädsla genom generella frågor (ex. Chadee & Ditton, 2003; Jackson, 

2009; Kanan & Pruitt, 2002; Kury, 2000; McCoy et al., 1996; Sheilds et al., 2003). Huruvida 

frågornas utformning påverkar nivåerna av uppfattad rädsla bland deltagarna i föreliggande 

studie är därmed svårt att fastställa.  

 

Vidare kan resultaten, som visade att deltagarna i föreliggande studie skattade låg- och 

medelnivåer av uppfattad rädsla för att utsättas för brott, möjligen påverkats av att samtliga 
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deltagare bodde i plusboenden och de flesta av de boende i hyreshuset därmed var äldre. 

Nivåerna av uppfattad rädsla för att utsättas för brott kan vara lägre bland äldre personer som 

bor i lägenhetshus med personer i samma åldersgrupp, då DeLone (2008), menar att boenden 

med personer i samma åldergrupp skapar homogenitet och bidrar till trygghet. I linje med 

detta resonemang visade resultatet i en studie av Normoyle (1987) att äldre personer i högre 

utsträckning kände sig säkra i bostadsområden där andelen äldre var hög, vilket kan bero på 

att äldre personer i högre grad litar på andra äldre personer. 

 

I föreliggande studie användes inte en färdigställd enkät vilket, utifrån aspekter gällande 

validitet och reliabilitet, kan anses vara en brist. För att beakta validiteten och reliabiliteten 

vid utformningen av enkäten följdes riktlinjer av Ejlertsson (2005) och Jacobsen (2007) i den 

utsträckning det var möjligt. Frågorna i enkäten konstruerades med utgångspunkt i den 

teoretiska förklaringsmodellen om särskilt sårbara offer och utifrån tidigare forskning inom 

området rädsla för brott. De specifika frågorna gällande fysisk hälsa och socialt nätverk 

validitetstestades gentemot de generella för att undersöka huruvida frågorna mätte vad de 

avsåg att mäta. Testet visade signifikanta samband mellan samtliga frågor. För att minska 

tolkningsbarheten och öka reliabiliteten gällande frågorna i enkäten specificerades brottstyper 

och sammanhang. För att undersöka huruvida enkätens frågor och svarsalternativ var 

lättförståeliga genomfördes även en pilotstudie. Slutligen, urvalet i föreliggande studie bestod 

endast av personer boendes i plusboenden vilket medför att urvalet inte bör ses som 

representativt för samtliga personer över 65 år. Resultatet bör med anledning av detta tolkas 

och generaliseras med försiktighet.  

 

Slutsats och framtida forskning 
Denna studie har bidragit med kunskap beträffande äldre personers uppfattade rädsla för att 

utsättas för brott och resultatet kan förklaras utifrån den teoretiska förklaringsmodellen om 

särskilt sårbara offer. Resultatet indikerar att äldre personers uppfattade rädsla för att utsättas 

för brott inte utgör ett omfattande problem.  Detta till trots bör hänsyn tas till att rädslan kan 

innebära negativa konsekvenser för enskilda personer. I förhållande till äldre män uppvisar 

äldre kvinnor högre nivåer av rädsla och fysisk sårbarhet är en predicerande faktor för äldre 

kvinnors uppfattade rädsla för brott medan social sårbarhet är en predicerande faktor för både 

äldre män och äldre kvinnors uppfattade rädsla. Framtida forskning bör fortsättningsvis 

undersöka möjliga sårbarhetsfaktorer för att på så sätt öka förståelsen gällande äldre personers 

uppfattade rädsla för att utsättas för brott. 
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Bilaga 1. Enkät 

  
1. Kön   ⃝ Man   

 

   ⃝ Kvinna 

 

 

2. Vilket år är Du född? _____________________ 

 

 

3. Hur ser Din levnadssituation ut? ⃝ Bor ensam 

 

   ⃝ Bor tillsammans med en/flera andra personer 

 

 

Fysisk hälsa  
Vänligen, ringa in det alternativ Du tycker passar bäst. 

 

4. Hur upplever Du att det är att utföra lättare hushållsarbete, exempelvis att dammsuga? 

 

Inga 

svårigheter 

 

     

Stora 

svårigheter 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

5. Hur upplever Du att det är att utföra tyngre hushållsarbete, exempelvis att flytta möbler? 

 

Inga 

svårigheter 

 

     

Stora 

svårigheter 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

6. Hur uppskattar Du Din synförmåga? 

 

Mycket god 

 

     

Mycket dålig 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

7. Hur uppskattar Du Din hörselförmåga? 

 

Mycket god 

 

     

Mycket dålig 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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8. Hur uppskattar Du Din rörelseförmåga? 

 

Mycket god 

 

     

Mycket dålig 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

9. Hur uppskattar Du Din fysiska hälsa? 

 

Mycket god 

 

     

Mycket dålig 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

10. Upplever Du att Din fysiska hälsa har försämrats med åldern?  

 

Ingen 

försämring 

alls 

 

     

Avsevärd 

försämring 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Socialt nätverk 
Vänligen, kryssa i/ringa in det alternativ Du tycker passar bäst. 

 

11. Hur ofta träffar Du vänner och bekanta (förutom någon Du bor tillsammans med)? Frågan 

avser fysisk träff, inte kontakt via telefon eller e-post. 

                   

                  ⃝ Aldrig 

                  ⃝ Någon gång i månaden 

                  ⃝ Flera gånger i månaden 

                  ⃝ Någon gång i veckan 

                  ⃝ Flera gånger i veckan 

                  ⃝ Dagligen   

  

                        

12. Upplever Du att Du, med åren, mer sällan träffar vänner och bekanta (förutom någon Du 

bor tillsammans med)? Frågan avser fysisk träff, inte kontakt via telefon eller e-post. 

 

Inte mer 

sällan 

 

     

Avsevärt mer 

sällan 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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13. Hur ofta har Du kontakt (exempelvis via telefon eller e-post) med vänner och bekanta? 

 

                  ⃝ Aldrig 

                  ⃝ Någon gång i månaden 

                  ⃝ Flera gånger i månaden 

                  ⃝ Någon gång i veckan 

                  ⃝ Flera gånger i veckan 

                  ⃝ Dagligen 

 

 

14. Upplever Du att Du, med åren, mer sällan har kontakt (exempelvis via telefon eller e-post) 

med vänner och bekanta?  

 

Inte mer 

sällan 

 

     

Avsevärt mer 

sällan 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

15. Hur ofta ägnar Du Dig åt någon form av fritidsaktivitet tillsammans med andra personer? 

 

                  ⃝ Aldrig 

                  ⃝ Någon gång i månaden 

                  ⃝ Flera gånger i månaden 

                  ⃝ Någon gång i veckan 

                  ⃝ Flera gånger i veckan 

                  ⃝ Dagligen 

 

 

16. Upplever Du att Du, med åren, mer sällan ägnar Dig åt någon form av fritidsaktivitet 

tillsammans med andra personer? 

 

Inte mer 

sällan 

 

     

Avsevärt mer 

sällan 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

17. Hur tillfredsställd är Du med Ditt sociala nätverk (exempelvis vänner, bekanta, släktingar 

och andra kontakter)? 

 

Mycket 

tillfredsställd 

 

     

Inte 

tillfredsställd 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Rädsla för brott 

Vänligen, ringa in det alternativ Du tycker passar bäst. 

 

18. Hur rädd är Du för att utsättas för brott, av någon Du inte känner, om Du befinner Dig 

utomhus på offentlig plats när det är ljust?  

 

Inte alls rädd 

 

     

Mycket rädd 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

19. Hur rädd är Du för att utsättas för brott, av någon Du inte känner, om Du befinner Dig 

utomhus på offentlig plats när det är mörkt? 

 

Inte alls rädd 

 

     

Mycket rädd 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

20. Hur rädd är Du för att utsättas för överfall (exempelvis misshandel) av någon Du inte 

känner, om Du befinner Dig utomhus på offentlig plats när det är ljust? 

 

Inte alls rädd 

 

     

Mycket rädd 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

21. Hur rädd är Du för att utsättas för överfall (exempelvis misshandel) av någon Du inte 

känner, om Du befinner Dig utomhus på offentlig plats när det är mörkt? 

 

Inte alls rädd 

 

     

Mycket rädd 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

22. Hur rädd är Du för att bli bestulen, av någon Du inte känner, om Du befinner Dig utomhus 

på offentlig plats när det är ljust? Exempelvis bli bestulen på Din plånbok. 

 

Inte alls rädd 

 

     

Mycket rädd 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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23. Hur rädd är Du för att bli bestulen, av någon Du inte känner, om Du befinner Dig utomhus 

på offentlig plats när det är mörkt? Exempelvis bli bestulen på Din plånbok. 

 

 

Inte alls rädd 

 

     

Mycket rädd 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

24. Hur rädd är Du för att någon Du inte känner ska bryta sig in i Ditt hem när Du är hemma? 

 

Inte alls rädd 

 

     

Mycket rädd 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

25. Hur rädd är Du för att någon Du inte känner ska bryta sig in i Ditt hem när Du är borta? 

 

Inte alls rädd 

 

     

Mycket rädd 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2. Följebrev 

 

 

 

 

 

 

Hej, 

 

Vi heter Julia Göthberg och Vendela Eriksson och är två studenter som läser 

Kriminologprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Just nu skriver vi vårt 

examensarbete, vars syfte är att undersöka rädsla för brott bland personer som är 65 år och 

äldre, genom att utföra en enkätstudie. Rädsla för brott betraktas som ett stort problem i 

samhället, vilket gör det viktigt med ökad kunskap inom området.  

 

Vi vänder oss därmed till Dig, och cirka 100 andra personer, som är 65 år och äldre för 

deltagande i vår studie. Ditt deltagande är frivilligt, men det är av betydelse för studiens 

kvalitet att Du som erhåller enkäten besvarar den. Du har möjlighet att avbryta deltagandet 

efter påbörjad enkät om Du så önskar. Deltagande i studien innebär att Du fyller i enkäten 

vilket tar cirka tio minuter. Enkätens frågor rör rädsla för brott och faktorer som kan vara 

relaterade till rädsla för brott. Vi uppskattar om Du svarar så fullständigt som möjligt på 

enkäten, dubbelkolla gärna så att alla frågor är besvarade. 

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att Dina personuppgifter, inte 

kommer att inkluderas i studien. Således kommer Dina svar inte kunna kopplas till Dig som 

person. Insamlade enkäter kommer endast användas enligt det ändamål studien avser. 

 

Om Du har några frågor om enkäten eller är intresserad av att ta del av studiens resultat är 

Du välkommen att kontakta oss. Vi finns tillgängliga för information på: 

 

 

Julia Göthberg   Vendela Eriksson 

0738-17 05 91   0730-73 55 47 

jugo1100@student.miun.se  veer1001@student.miun.se 

 

 

Genom att lämna in en ifylld enkät betraktas det som att Du givit Ditt samtycke till 

medverkan. Vi hoppas att Du, genom att fylla i enkäten, vill hjälpa oss öka kunskapen om 

rädsla för brott.  

 

Tack på förhand för Din medverkan! 
 

Vi vill även hänvisa till Brottsofferjouren dit Du anonymt kan ringa och få stöd om Du 

känner rädsla för att utsättas, eller har utsatts, för brott. Du kan kontakta Brottsofferjourens 

telefoncentral på följande telefonnummer: 0200-21 20 19. 

 

 

Med Vänlig Hälsning,  

Julia och Vendela 

mailto:jugo1100@student.miun.se
mailto:veer1001@student.miun.se
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Bilaga 3. Informationsblad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information för att besvara enkäten 

 

 Vi vänder oss till Dig som är 65 år och äldre 

 Enkäten består sammanlagt av 25 frågor, vilka berör fysisk hälsa, socialt nätverk 

och rädsla för brott 

 När Du besvarat enkäten, stoppa den i medföljande kuvert och lämna kuvertet i 

tidningshållaren i entrén, senast måndag 7/4, klockan 15.00. 

 

Vi är tacksamma om Du vill medverka i vår undersökning. 

Mer information finns på enkätens framsida! 

 


