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Äldres (o)rädsla för brott i risksamhället

Glenn Johansson1

Rädsla  för  brott  inverkar  negativt  både  på  ett  individuellt  plan  och  på 
samhällsnivå och ses därför som ett aktuellt samhällsproblem. Tidigare forskning 
har funnit att äldre, trots att de tillhör en grupp som har låg risk att utsättas för 
brott, ändå uppvisar en hög grad av rädsla för brott. Forskningslitteraturen kring 
vilka  faktorer  som  är  associerade  med  äldres  ökade  rädsla  för  brott  är  inte 
samstämmig. Syftet med studien var att undersöka äldres rädsla eller orädsla för 
att  utsättas  för  brott  i  bostadsområdet  eller  hemmet,  samt att  undersöka äldres 
rädsla eller orädsla för att utsättas för egendoms- eller personbrott. Deltagarna i 
studien utgjordes av 110 äldre i Sundsvall mellan 58 och 94 år. Data samlades in 
genom en enkät via bekvämlighetsurval på socialt aktiva äldre. Utöver rädslan för 
brott undersöktes även faktorerna kön, inkomst,tidigare utsatthet, boendesituation, 
grannskapsvariabler, förmåga att försvara sig, och upplevd sannolikhet att utsättas 
för brott inom 12 månader. Detta för att undersöka hur dessa faktorer skilde sig 
mellan  grupper  med  olika  grad  av  orädsla  eller  rädsla.  Dessutom  kunde 
signifikanta resultat finnas gällande inkomst och upplevd sannolikhet att utsättas 
för  brott  inom  12  månader.  Resultaten  diskuteras  i  förhållande  till  teorin  om 
risksamhället.  Vidare  läggs  förslag  fram  för  framtida  sociologisk  och 
kriminologisk  forskning  för  att  undersöka  hur  sociala  aktiviteter  spelar  in  på 
rädsla respektive orädsla för brott, och hur socialt aktiva bryter mot risksamhället. 

Nyckelord:  rädsla  för  brott,  äldre,  socialt  aktiva,  risksamhället,  upplevd 
sannolikhet, inkomst.

1 Glenn Johansson har gemensamt med Sebastian Holm gjort datainsamling, introduktion, metod och diskussion. 
Glenn Johansson ansvarade för resultat.
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Introduktion
Begrepp

Heber (2007) menar att det finns många begrepp i forskningen som används för att beskriva ”rädsla 
för brott”. Hon menar att begreppet är svårdefinierat och kan variera i olika undersökningar och 
teoretiska  diskussioner.  Rädsla  för  brott  verkar  bestå  av  flera  olika  typer  av  rädsla  som  kan 
beskrivas på olika sätt och även tolkas olika beroende på vem betraktaren är. Rädsla för brott kan 
innefatta, eller helt tolkas, såsom oro, risk, otrygghet, med mera. Då dessa begrepp kan tolkas så 
olika av olika personer utgör dessa definitionsproblem ett problem inom forskningen om rädsla för 
brott (Heber, 2007).

I En guide till trygghetsundersökningar beskriver Heber (2008) en sammanhängande skala som går 
från  de  negativa  begreppen  rädsla,  oro  och  risk,  till  de  positiva  begreppen  säkerhet,  tillit  och 
trygghet. Nedan följer en sammanfattning av dessa begrepp:

Gällande negativa begrepp, menar Heber (2008) att: Rädsla är en negativ känsla som människor 
ofta upplever i situationer som de upplever är farliga. I en farlig situation upplever människor att det  
finns  en  risk  att  något  negativt  kommer  att  inträffa.  Rädsla  är  med andra  ord  inte  alltid  bara 
känslomässig utan kan grunda sig i en bedömning av risk för en viss situation. Rädslan behöver inte  
upplevas  just  i  den farliga  situationen utan kan upplevas  efter en  situation  lika väl.  Oro är  en 
framåtblickande känsla hos människor som grundar sig i reflektioner i vad som skulle kunna hända 
dem själva eller närstående. Oro behöver inte vara kopplat till något specifikt, som ett brott, utan är 
mer en generell  känsla av otrygghet.  Oron kan dock fortfarande baseras på något  konkret  som 
exempelvis brott som personen själv eller som någon bekant upplevt. Oro kan även det vara kopplat 
med risk eftersom risken att utsättas kan göra att orolighetskänslorna ökar. Risk innebär vanligtvis 
en uppskattning av hur sannolikt det är att något negativt ska inträffa samt hur stor konsekvens det 
har. Denna riskbedömning kan vara framåtblickande samtidigt som den kan ske under en aktuell 
situation. Riskbedömning är till stor del något subjektivt. Denna subjektiva bedömning kan ofta 
vävas samman med oro (Heber, 2008).

Vad gäller positiva begrepp menar Heber (2008) att: Säkerhet innebär en förmåga att kunna skydda 
sig, där  bedömningen av säkerhet görs i förhållande till upplevd risk. Säkerhet har mycket med 
fysiska aspekter att göra så som larm, lås och säkerhetsdörrar och upplevd säkerhet är därför till stor 
del något som kan köpas för pengar.  Tillit  innebär ett förtroende för sina medmänniskor och ett 
antagande att de vill en väl. Kan även ses som en avsaknad av oro.  Trygghet är ett svårdefinierat 
begrepp som inkluderar både säkerhet och tillit. Med trygghet menas vanligtvis även avsaknad av 
rädsla,  oro  och  risk.  Trygghet  kan  vara  både  något  objektivt  och  subjektivt  där  den  objektiva 
aspekten  kan  utgöras  av  socioekonomisk  trygghet  och  i  övrigt  goda  livsvillkor  medan  den 
subjektiva tryggheten beror på hur en person ser på dessa livsvillkor. Otrygghet är en term som kan 
ses som den raka motsatsen till trygghet, det vill säga så innefattar otrygghet rädsla, oro och risk 
samtidigt som den innebär frånvaro av säkerhet, tillit och otrygghet (Heber, 2008). Trygghet och 
otrygghet kan alltså ses som en sammanfattning av Hebers skala, och är två ömsesidigt uteslutande 
sidor i ett spektrum som sträcker sig från positiva känslor till negativa känslor. 

I denna studie har begreppen rädd och orädd legat i fokus. Rädsla i denna studie innefattar alla 
typer av negativa känslor som kan uppstå i och med tanken på att utsättas för brott. Rädsla är en 
subjektiv negativ känsla som antingen kan vara framåtblickande inför-, eller uppstår under eller 
efter, en farlig situation. Rädsla kan uttrycka sig både kognitivt och känslomässigt. Rädsla kan vara 
generell, specifik eller en kombination av de båda. Med generell rädsla menas en allmän oro över 
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brott som ofta kan visa sig genom en altruistisk oro. Med specifik rädsla menas en rädsla för att 
själv utsättas för ett specifikt brott. I denna studie har vi valt att fokusera våra frågor på 
respondenternas specifika rädsla. Specifik rädsla kan vara antingen av reell eller av potentiell natur, 
i form av mötet med en farlig situation (reell) eller oron över att hamna i en sådan situation 
(potentiell). Denna studie kommer att fokusera på potentiella situationer. 

Orädsla i denna studie är istället ett tillstånd av ro med en avsaknad av rädsla. Orädsla är alltså en 
subjektiv positiv känsla inför framtida situationer. Orädsla kan, precis som rädsla, vara generell, 
specifik eller en kombination av de båda. I denna studie ligger orädsla inför specifika situationer i 
fokus. Specifik orädsla innebär att  personen upplever sig kunna kontrollera specifika potentiella 
framtida situationer. 

På samma sätt som trygghet och otrygghet, kan alltså rädsla och orädsla ses som de två ömsesidigt 
uteslutande sidorna av ett och samma spektrum av positiva och negativa känslor. Anledningen för 
att  termerna  rädd  och  orädd  i  denna  studie  har  en  sådan  bred  definition  är  för  att  dessa  inte 
definierades för de socialt aktiva äldre som var denna studies urval. Eventuella konsekvenser av 
detta diskuteras under avsnittet metodologiska aspekter som finnes i diskussionen.

Framväxten av forskningen om rädsla för brott

Rädsla för brott och brottslighet har förekommit länge i mänsklighetens historia (Jackson, 2006). 
Dock uppmärksammades termen ”rädsla för brott” för första gången av politiker och forskare under 
1960-talets  USA (Lee,  2001).  Lee (2001) menar  att  intresset  för  att  undersöka rädsla  för  brott 
grundar sig i en politisk vilja att skapa en tryggare stat allt eftersom USAs politik blev allt mer 
socialiserad.  Denna  politiska  vilja  underlättades  av  att  det  på  1960-talet  utvecklades  allt  mer 
effektiva  datainsamlingsmetoder  och  analysmöjligheter  via  datoriseringen,  vilket  gjorde  så  att 
forskningen  på  området  snabbt  kunde  ta  fart.  De  första  opinionsundersökningarna  fick  en 
betydelsefull roll för kunskapen om rädsla för brott och det var genom dessa undersökningar som 
”rädsla för brott” uppstod som begrepp inom forskningsvärlden (Lee, 2001).

De tidiga amerikanska enkätstudierna fann att många människor upplevde rädsla för brott och att 
dessa även vidtog åtgärder för att minska sin risk att utsättas för brott (Jackson, 2006; McIntyre, 
1967). Resultaten i studierna visade dock även att rädsla för brott inte alltid hängde samman med 
risken att utsättas för brott och resultaten visade dessutom att antalet personer som var rädda för 
brott  översteg  antalet  personer  som  hade  råkat  ut  för  brott  (Jackson,  2006;  McIntyre,  1967). 
Tidigare  hade  det  antagits  att  det  framförallt  var  brottsoffer  som var  rädda,  men således  kom 
forskningen med nya perspektiv (Heber, 2007). Resultat visade att grupper som löpte minst risk att 
utsättas för brott var mest rädda medan det samtidigt förhöll sig så att de grupper som hade högst 
risk  att  utsättas  var  minst  rädda  (Jackson,  2006).  Allt  detta  väckte  ett  intresse  inom 
forskningsvärlden  för  vad  som  påverkade  människors  rädsla  för  brott  och  forskningen  inom 
området tog fart (Heber, 2007).

För Europas del började forskningen inom området ”rädsla för brott” under 1970-talets England och 
allt eftersom forskningen fortskred under 1970- och 80-talet ifrågasatte forskarna både i USA och 
Europa allt mer att rädslan för brott enbart skulle bero på brotten själva (Heber, 2007). Det dröjde 
ända fram till 1990-talet innan rädsla för brott kom att uppmärksammas forskningsmässigt i Sverige 
och ämnet  kan fortfarande anses  vara nytt  och outforskat  utifrån svenska förhållanden.  (Heber, 
2007).

Under 1990-talet fick frågorna om trygghet och rädsla för brott ett uppsving i Sverige då dessa fick 
stor uppmärksamhet inom svenska politiken (Heber, 2007). Detta har inneburit att rädsla för brott 
numera har fått en central betydelse i den svenska kriminalpolitiken och dess utformning (Heber, 
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2007) och idag är målet med kriminalpolitiken att minska brottsligheten och att öka människors 
trygghet (Regeringen, 2013). Detta har även gett avtryck i polisens arbete där ett av de övergripande  
målen  för  perioden  2013-2015  är  att  människor  ska  känna  trygghet  och  mindre  oro  för  brott 
(Polisen, 2012).

Rädsla för brott i Sverige

År 2005 rapporterade 16.9% av den svenska befolkningen att de någon gång avstått från att gå ut på 
kvällen  på  grund  av  oro  för  brott  enligt  mätningar  från  Statistiska  centralbyrån  (SCB,  2011). 
Mätningar från SCB visar också att rädslan för brott har ökat kraftigt om man tittar på tidsperioden 
1980-2005. Andelen 16-24 åringar och studenter som uppgav att de var rädda mer än fördubblades 
medan rädslan hos andra generationens invandrare mer än tredubblades. Grupper, som enligt Heber 
(2007), traditionellt sett har identifierats som rädda för brott, som kvinnor, äldre och utlandsfödda, 
har  dock  inte  haft  en  lika  stor  ökning  som ungdomarna,  studenterna  och  andra  generationens 
invandrarna (SCB, 2011). Hos personer mellan 65 och 74 år minskade till och med andelen rädda 
något medan endast en svag ökning skedde hos de allra äldsta i befolkningen (SCB, 2011).

Efter 2005 verkar rädslan ha minskat något. År 2007 rapporterade 14.6% av befolkningen att de 
avstått från att gå ut på grund av rädsla för brott (SCB, 2011). Vidare visar SCB (2012) att 14.1% av 
befolkningen  år  2008-2009  avstått  från  att  gå  ut  på  grund  av  rädsla  för  brott.  År  2010-2011 
rapporterade 12.2% av befolkningen att de någon gång avstått från att gå ut på grund av rädsla för 
brott (SCB, 2012).

I nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2012 (Brottsförebyggande rådet [Brå], 2013) framkom 
att majoriteten av svenska folket (16–79 år) är trygga och upplever i liten utsträckning rädsla för att 
utsättas för olika typer av brott men upplever oro över brottsligheten i samhället generellt. På senare 
år har andelen personer som känner sig otrygga när de går ut sent på kvällen i Brås undersökningar 
minskat från 21% 2006 till 15% 2012. Detsamma gäller oro för att utsättas för olika typer av brott,  
med undantag för bostadsinbrott där andelen oroliga ligger på samma nivå 2006 som 2012. De 
främsta resultaten i NTU 2012 vad gäller rädsla och trygghet visar att det är  vanligare med en 
generell oro över brottsligheten i samhället än oro för att själv utsättas för brott.

Jämfört med resten av världen tycks Sverige höra till de tryggare länderna. År 1992 genomförde 
Kesteren,  Mayhew  och  Nieuwbeertas  en  omfattande  brottsofferundersökning  (Kesteren  et  al., 
2000).  Den upprepades sedan 1996 och 2000 där svarspersoner  från 17 olika  länder  besvarade 
frågor gällande otrygghet (Kesteren et al., 2000). Kesteren et al. (2000) visade att respondenterna i 
Sverige och USA var de som var mest trygga när det gällde att vistas utomhus på natten. Även på 
frågan om respondenterna kände sig otrygga i hemmet under kvällen om de var ensamma så hörde 
svenskarna till de tryggare i studien, endast Danmark och Skottland rapporterade högre trygghet 
(Kesteren et al.,  2000). Detta överensstämmer med Kesterens et al. tidigare undersökningar från 
1992 och 1996 där Sverige också då var bland de länder som hade högst trygghet (Heber, 2007). 
Sverige har legat på en stabil nivå genom samtliga undersökningar (Heber, 2007). Utifrån detta 
menar Heber (2007) att tryggheten i Sverige är högre än i många andra länder.

År 2005 genomförde van Dijk, Manchin, Kesteren och Hudeg en europeisk brottsofferundersökning 
med samma frågor som dem som hade ingått i Kesteren et al. 2000. Även här hamnade Sverige  
under genomsnittet för otrygghet jämfört med de övriga 17 länder som ingick i  studien, endast 
Finland, Danmark och Nederländerna rapporterade en högre andel tryggare invånare än Sverige 
(Dijk et al., 2005).
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Rädslans konsekvenser

Vad gäller konsekvenserna av rädslan för brott uppger majoriteten av den svenska befolkningen inte 
någon påverkan på beteendet till följd av oro för brott, dock så rapporterar 12% att de ganska eller 
mycket ofta har undvikit att gå en viss väg, eller valt alternativa färdsätt, på grund av oro för att 
utsättas för brottslighet. Dessutom har 4% ganska eller mycket ofta avstått från en aktivitet till följd 
av oro för att utsättas för brott (Brå, 2013). The National Crime Council (NCC) (2009) på Irland fann 
att 21.5% av deras respondenter kände oro för att utsättas för brott och 15% var rädda för att 
utsättas för brott. Sammanlagt hos de som kände oro och de som var rädda för att utsättas för brott 
(36.5% av deltagarna) ansåg 41.1% av dessa att deras rädsla för brott hade någon grad av negativ 
inverkan på deras livskvalitet (NCC, 2009). Stafford, Chandola och Marmot (2007) fann att rädsla 
för brott var associerat med sämre psykisk hälsa, sämre fysisk hälsa och en lägre livskvalitet. De 
som var räddare för brott deltog i färre sociala evenemang och umgicks mindre med sina vänner än 
de som inte var rädda (Stafford et al., 2007). Stafford et al. (2007) diskuterar att rädsla för brott kan 
försämra hälsan både psykiskt och fysiskt genom att den håller de rädda borta från sociala 
evenemang och fysiska aktiviteter så som promenader. Garofalo (1981) menar att rädsla för brott 
kan få stora sociala konsekvenser, inte bara att människors beteende ändras, utan även genom att 
attityder hos människor som är rädda kan ändras. Dessa attityder som orsakas av rädsla för brott kan 
öka misstänksamheten mot andra människor, och om dessa attityder sprids på grund av en ökad 
rädsla för brott i samhället kan det ge inverkningar på andra arenor i samhället (Garofalo, 1981). 
Som exempel menar Garofalo (1981) att ett ointresse eller ett ringaktande mot minoriteter och 
underklassen kan uppstå på den politiska arenan om dessa attityder får fäste hos en större andel 
människor i samhället. Jackson (2006) diskuterar att rädsla för brott kan bidra till minskat 
förtroende för andra människor i samhället samt att rädsla för brott kan underminera 
sammanhållningen i samhället och den sociala kontrollen vilket sedermera kan leda till ökad 
brottslighet. Dolan och Peasgood (2006) beräknade de ekonomiska kostnader som uppkommer som 
en konsekvens för medborgares rädsla för brott. De beräknade att rädsla för brott kostar England 
och Wales uppskattningsvis mellan 776.5 och 2097.6 miljoner pund per år (Dolan & Peasgood, 
2006). Vad gäller otrygga äldre personer specifikt fann Brå (2013) att dessa oftare väljer att stanna 
hemma på grund av sin otrygghet än yngre otrygga samhällsgrupper vilket indikerar på att åldern 
inverkar på vilka konsekvenser otryggheten har för olika grupper (Brå, 2013). Enligt SCB (2012) 
har 16.3% av befolkningen över 55 år avstått från att gå ut på grund av rädsla för att utsättas för 
brott år 2010-2011. Olofsson, Lindqvist och Danielsson (2012) fann att rädsla för brott korrelerade 
positivt och signifikant med både sämre fysisk och psykisk hälsa hos äldre mellan 65 och 84 år.

Rädsla för brott och åldersgrupper

NTU 2012 (Brå, 2013) fann att yngre personer är mer utsatta för brott än äldre, men att trots detta är 
det främst äldre personer som känner sig otrygga på sena kvällar. Undersökningen kom även fram 
till att personer i medelåldern känner sig minst otrygga, vilket överensstämmer med forskning (ex. 
Kury, Obergfell-Fuchs & Ferdinand, 2001) som tyder på att rädsla för brott inte kan beräknas linjärt 
efter ålder utan att det istället rör sig om ett U-format samband där unga personer och äldre personer  
är de som är mest rädda för brott, medan de där emellan inte är lika rädda. Äldre kvinnor (65-79 år)  
och yngre kvinnor (20-24) är mest otrygga. Äldre män (75-79 år) visade sig även vara betydligt 
otryggare än män som är 64 år eller yngre (Brå, 2013). Äldre personer känner sig mest oroliga för 
brottsligheten  generellt  i  samhället  samtidigt  som  de  uppger  utsatthet  i  minst  utsträckning. 
Ungdomar är inte lika oroliga för brottsligheten generellt i samhället, men deras oro för att utsättas  
för brott själva är störst i samhället (Brå, 2013).
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Ålderspensionärer är mer benägna att hålla sig inomhus på grund av rädsla för att utsättas för brott  
(SCB, 2012). En förklaring till att äldre är mer rädda för brott är att  de på grund av sin längre  
livserfarenhet har blivit  utsatta för fler  brott  (Heber,  2007).  Olika gruppers rädsla för brott  kan 
förklaras av att de oftare är mer sårbara och att vissa sårbara grupper kan bli utsatta för specifika 
brott  som riktar  sig  mot  just  dem (Heber,  2007).  För  att  en  grupp  ska  ses  som sårbar  menar 
Lindgren, Pettersson och Hägglund (2004) att tre kriterier måste vara uppfyllda. Ett kriterium är att 
gruppen har en förhöjd risk att utsättas för brott i förhållande till andra samhällsgrupper, ett andra 
kriterium är att gruppen lider större konsekvenser än andra samhällsgrupper vid utsatthet för brott 
(ex. psykiska eller fysiska reaktioner), medan ett tredje kriterium utgörs av en sämre förmåga att  
utnyttja sina resurser (ekonomiska, sociala eller politiska) (Lindgren et al., 2004).

Varför är äldre mer rädda?

Ziegler och Mitchell (2003) menar att ålder per se inte är orsaken till äldres ökade rädsla, utan att 
andra orsaker ligger bakom. En förklaring kan vara att äldre människor i många fall är mer fysiskt, 
socialt och ekonomiskt sårbara än andra grupper i samhället och rädslan för brott har visat sig vara 
särskilt hög hos äldre som har en hög sårbarhet (McCoy, Wooldredge, Cullen, Dubeck & Browning, 
1996). Då äldre människor är fysiskt svagare än många andra människor skulle de därför ha svårare 
att försvara sig om de utsattes för våldsbrott och det skulle också vara svårare för dem att fysiskt 
återhämta sig från ett överfall (Fattah, 1993). Äldre människor har i grova drag även färre sociala 
och ekonomiska resurser som kan underlätta en återhämtning om de utsätts för brott.  Allt  detta 
bidrar till deras sårbarhet och rädsla för brott (Fattah, 1993).

Äldre  människor  antas  i  allmänhet  vara  mer  avskilda  från  samhället  än  många  andra  grupper 
(Fattah, 1993). Detta kan vara eftersom de har slutat arbeta, vilket avsevärt kan minska de äldres 
sociala resurser (Fattah, 1993). Allt eftersom andra människor i deras närhet blir sjuka, får minskad 
rörelseförmåga  eller  dör  avtar  deras  relationer  med  andra  människor  (Fattah,  1993).  Av  dessa 
anledningar minskar också antalet tillfällen då de äldre går utanför hemmet (Fattah, 1993; Warr, 
1984). Enligt Jönson (2001) kan denna tilltagande isolering göra att de äldre inte själva kan bilda 
sig en uppfattning om världen utanför dem och dess brottslighet utan deras bild av brottsligheten 
formas mer av media. Detta kan innebära att de äldre får en överdriven bild av brottsligheten från 
media och således blir  ytterligare uppskrämda (Jönsson, 2001).  Enligt  Heber  (2007) kan äldres 
rädsla för brott  bli  förstådd bättre om man beaktar de sårbarheter som tillkommer allt eftersom 
människor blir äldre.

Kvinnor i många studier i litteraturen har visat sig vara mer rädda för brott än män (ex. Franklin & 
Franklin, 2009; Kury et al., 2001; Schafer, Huebner & Bynum, 2006) och Heber (2007) menar att 
en förklaring till att äldre i många studier har visat sig vara mer rädda än yngre kan vara att  kvinnor 
har längre livslängd vilket innebär att studier på äldre innehåller fler kvinnor än studier på yngre 
personer. Det skulle i sådana fall stödja andra studier (Franklin & Franklin, 2009; Kury et al., 2001; 
Schafer et al., 2006) som funnit att kvinnor i allmänhet har högre benägenhet att vara rädda för 
brott.  Det  är  dock ifrågasatt  om man ens  kan betrakta män och kvinnor  som två  helt  separata 
grupper utan att dela in grupperna efter personliga egenskaper (Heber, 2007).

Faktorer vid tidigare forskning gällande äldres rädsla för brott

Ett flertal studier inom forskningslitteraturen har inriktat sig på att undersöka rädslan för brott hos 
äldre personer genom att undersöka vilka olika faktorer som kan ligga till grund för denna rädsla 
(ex. Acierno, Rheingold & Kilpatrick, 2004; Beaulieu, Leclerc & Dubé, 2004; De Donder, Verté & 
Messelis, 2005; Lee, 1982a;  McCoy et al., 1996; McKee & Milner, 2000; Miethe & Lee, 1984; 
Normoyle, 1987; Shields, King, Fulks & Fallon, 2002; Ward, LaGory & Sherman, 1986).
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Kön är en vanlig faktor som undersöks för att utröna om det kan finnas någon skillnad hos äldre vad 
gäller deras rädsla för att utsättas brott (Acierno et al., 2004; Beaulieu et al., 2004; De Donder et al., 
2005; Lee, 1982a; Lee, 1982b; McCoy et al., 1996; McKee & Milner, 2000; Miethe & Lee. 1984; 
Normoyle, 1987; Patterson, 1978; Shields et al., 2002; Ward et al., 1986). Forskningen i området 
pekar dock åt lite olika håll. De Donder et al. (2005) fann att kvinnor var mer rädda för brott medan 
Ward et al. (1986) fann att kvinnor upplevde lägre trygghet i deras bostadsområde än män och Lee 
(1982b) fann att kvinnor var mer rädda för brott än män. Acierno et al. (2004) och Patterson (1978) 
fann att kvinnor var mer rädda för personbrott och egendomsbrott än män, Acierno et al. (2004) 
fann därtill att kvinnor var mer rädda för brott generellt än män. Även Miethe och Lee (1984) fann 
att kvinnor uppvisade högre grad av rädsla för våldsbrott än män, dock så fann de att rädslan för 
egendomsbrott inte skiljde sig mellan könen. Lee (1982a) fann till skillnad från de tidigare nämnda 
studierna ingen skillnad mellan män och kvinnor gällande rädsla för brott och, dock så var kvinnor 
mindre benägna att gå ensamma i sitt bostadsområde på natten. Beaulieu et al. (2004), McCoy et al. 
(1996), Normoyle (1987), McKee och Milner (2000), Shields et al. (2002) fann inte några skillnader 
i rädsla för brott mellan könen.

Olika  grannskapsvariabler har  i  litteraturen  framkommit  som  en  faktor  att  undersöka  vilken 
inverkan den har på äldres rädsla för brott (De Donder et al., 2005; McCoy et al., 1996; Miethe & 
Lee. 1984; Normoyle, 1987; Shields et al., 2002). Forskningen visar att grannskapsvariabler är av 
vikt, dock så har olika grannskapsvariabler visat sig vara relevanta i olika studier. Bostadsområdet 
spelar in i rädslan för brott, enligt De Donder et al.  (2005); äldre som är mer involverade i sitt 
område och upplever att de bor i ett område som är anpassat för dem, känner sig säkrare. Även 
Normoyle (1987) fann att ett högre antal äldre i bostadsområdet ökade äldres tillfredsställelse med 
bostadsområdet,  medan upplevd  segregation  i  bostadsområdet  ökade  deras  rädsla  för  brott  och 
höjde deras uppskattning av problem med brottslighet. Miethe och Lee (1984) fann att äldre som 
bott länge i samma bostadsområde uppvisade högre grad av rädsla för brott än äldre som bott en 
kortare  tid  i  sitt  nuvarande  bostadsområde.  McCoy  et  al.  (1996)  fann  att  missnöje  med 
bostadsområdet korrelerade positivt och signifikant med rädsla för brott.

Faktorn  tidigare utsatthet för brott  är även den en förekommande faktor i forskningslitteraturen 
gällande äldres rädsla för brott (Acierno et al., 2004; Beaulieu, Dubé, Bergeron & Cousineau, 2007; 
De Donder et al., 2005; Kury et al., 2001; Lee, 1982b; McCoy et al., 1996; McKee & Milner, 2000; 
Miethe  & Lee.  1984;  Normoyle,  1987;  Shields  et  al.,  2002).  Forskningen  på  området  är  inte 
entydig. Beaulieu et al. (2007), Kury et al. (2001) och McCoy et al. (1996) fann att äldre som blivit 
utsatta för brott tidigare uppvisade en högre rädsla för brott än de som ej blivit tidigare utsatta. När 
det  gäller  person- och egendomsbrott  fann Miethe och Lee (1984) att  de som blivit  utsatta  för 
tidigare  våldsbrott  och  de  som kände  andra  som  blivit  utsatta  uppvisade  en  högre  rädsla  för  
våldsbrott,  medan  rädsla  för  egendomsbrott  var  högre  hos  dem  som  hade  blivit  utsatta  för 
egendomsbrott och kände andra som blivit utsatta för egendomsbrott. I de andra studierna (Acierno 
et al., 2004; De Donder et al., 2005; Lee, 1982b; McKee & Milner, 2000; Normoyle, 1987; Shields 
et al., 2002) fanns inga signifikanta resultat gällande tidigare utsatthet för brott och ökad rädsla för 
brott hos de äldre.

Vad gäller faktorerna äldres  fysiska sårbarhet  och deras inverkan på rädslan för brott  har dessa 
undersökts av ett flertal studier (De Donder et al., 2005; Lee, 1982a; McCoy et al., 1996; Miethe & 
Lee, 1984). Inte heller här är forskningen på området entydig. Vad gäller äldres fysiska sårbarhet 
fann De Donder et al. (2005) och McCoy et al. (1996) att fysisk svaghet korrelerade positivt och 
signifikant med rädsla för brott.  Lee (1982a) fann att  hans respondenters upplevda förmåga att 
försvara sig korrelerade signifikant negativt med rädsla för brott utomhus på natten, men inte för 
rädsla generellt. Vad gäller Miethe och Lee (1984) fann dessa ingen signifikant korrelation mellan 
fysisk sårbarhet och äldres rädsla för brott.
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Inkomst och rädsla för brott undersöktes av Acierno et al. (2004), Beaulieu et al. (2004), De Donder 
et al. (2005), McCoy et al. (1996),  Miethe och Lee (1984),  Shields et al. (2002) och Ward et al. 
(1986).  Resultaten  av  studierna  pekar  åt  olika  håll.  Exempelvis  visade  sig  låg  inkomst vara 
associerat med högre grad av rädsla för brott enligt både De Donder et al. (2005) och Ward et al. 
(1986).  Miethe och Lee (1984) fann att de äldre med mindre inkomst uppvisade högre grad av 
rädsla för våldsbrott och rädsla för egendomsbrott än de med högre inkomst. Vad gäller Acierno et 
al. (2004), Beaulieu et al. (2004), McCoy et al. och Shields et al. (2002) fann de ingen skillnad vad 
gäller rädsla för brott mellan olika inkomstgrupper av äldre.

Äldres upplevda sannolikhet att utsättas för brott  är även det en faktor som forskningen har beaktat 
(Kury et al., 2001; McKee & Milner, 2000; Miethe & Lee. 1984). Även här pekar forskningen åt 
olika håll. Kury et al. (2001) fann att äldre som upplevde en högre risk av att utsättas för brott var 
mer  rädda  än  äldre  som  upplevde  en  lägre  risk  att  utsättas. En  svag  men  signifikant  positiv 
korrelation fanns mellan medvetenhet av personbrott och rädsla för personbrott i McKee och Milner 
(2000), medan Miethe och Lee (1984) inte fann någon  signifikant korrelation.

Beaulieu et al. (2004), Beaulieu et al. (2007), Lee (1982a), McKee och Milner (2000), Shields et al.  
(2002) och Ward et al. (1986) undersökte rädsla för brott i jämförelse med äldres  civilstånd. Inte 
heller  här  är  forskningen  entydig. Beaulieu  et  al.  (2007)  fann  att  äldre  ensamstående  var  mer 
sannolika att vidta åtgärder för att inte bli utsatta för brott än äldre som var samboende. Lee (1982a) 
fann ett generellt mönster att äldre ensamstående var något mer rädda än samboende äldre. Beaulieu 
et al. (2004), McKee och Milner (2000), Shields et al. (2002) och Ward et al. (1986) fann ingen 
skillnad mellan civilstånd vad gäller rädsla för brott hos de äldre.

Teoretisk utgångspunkt

Heber  (2007)  förklarar  att  ett  stort  antal  studier  inom sociologisk  och kriminologisk  forskning 
kopplat  samman fenomenet  rädsla  för brott  med teorier  om risk,  då risk och rädsla  överlappar 
varandra. O'Malley (2006) utvecklar resonemanget då han beskriver att det inom kriminologin talas 
om två olika typer av risk. Risk kan å ena sidan ses som en objektiv risk som kan beräknas och 
hanteras i viss utsträckning (O'Malley, 2006). Å andra sidan, menar O'Malley (2006), finns den 
subjektiva risken, vilken berör bland annat individers upplevda risk att utsättas för brott och deras 
rädsla för brott.

Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är Becks (1998) teori om risksamhället.  Beck 
menar att vi är på väg in i en ny modernitet där risksamhället tar över efter industrisamhället. Allt 
eftersom samhället  moderniseras blir människorna allt  mer påverkade och upptagna med risker. 
Risksamhället bygger på att individen allt mer lever under ett konstant hot av osynliga risker som är 
både globala  och gränsöverskridande men även lokala.  Till  exempel  terrorism och den globala 
uppvärmningen men även miljögifter och utsläpp. Det är återkommande i Becks beskrivning av 
risksamhället att människor sysselsätter sig i allt högre grad reflektera över de ständiga risker som 
finns där  ute.  Beck menar  att  riskerna  i  risksamhälle  är  i  mångt  och mycket  högst  spekulativa 
eftersom riskerna  inte  existerar  i  den  synliga  världen.  Beck  menar  att  det  i  vårt  risktänkande 
existerar två världar som vi beaktar i vårt risktänkande: ”Den synliga världen måste undersökas, 
relativeras och värderas i förhållande till en andra verklighet som bara existerar i tankarna och ändå 
gömmer sig i den synliga världen” (Beck, 1998, s. 101). Den synliga världen är den värld som vi 
kan se och ta på, men utöver den synliga värden ser vi människor en annan verklighet, fylld av 
risker som vi kopplar till olika ting och fenomen. De risker som existerar, existerar i denna ”andra  
verklighet” som inte är synlig för oss utan endast förmedlas till oss genom olika experter så som 
forskare och media. All individuell riskbedömning görs alltså utan att någon har erfarit risken, och 
sker dessutom i andra hand. Att människornas medvetenhet med risker är så stor är mycket för att 
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massmedia får större makt att lyfta fram risker. Denna makt delar massmedia med experter från 
forskningsvärlden som är de som formulerar riskerna och ger dem legitimitet med stöd i forskning. I 
och med att samhället  förändras menar Beck att de sociala banden försvagas till förmån för en 
starkare  individualisering.  Beck  skriver  att  ”västvärldens  rika  industriländer  upplevt  en  våg  av 
samhällelig individualisering” (Beck, 1998, s. 120) vilket innebär att individen i högre utsträckning 
blir utelämnad till sig själv eller institutioner i samhället för att hantera risker. I risksamhället omges 
människorna av mer och mer okontrollerbara risker som påverkar deras känsla av trygghet där en av  
de mest framträdande riskerna som påverkar människorna är brottsligheten (Beck, 1998).

Syftesmotivering

Rädsla för brott är ett problem i samhället som inverkar på livskvaliteten hos dem som upplever 
denna rädsla (Brå, 2013; NCC, 2009; Stafford et al.,  2007) och rädslan är även ett ekonomiskt  
problem (Dolan & Peasgood, 2006). Rädslan kan även få sociala konsekvenser där samhället på ett 
högre plan kan påverkas negativt där medborgarnas beteende inte är det enda som påverkas utan 
även attityder förändras (Garofalo, 1981). Dessa attityder kan exempelvis öka misstänksamheten i 
samhället vilket på sikt skapar motsättningar mellan samhällsgrupper där majoriteten kan sätta en 
slags  syndabocks-status  på  olika  minoriteter  (Garofalo,  1981).  Jackson  (2006)  diskuterar  likt 
Garofalo (1981) att rädsla för brott kan bidra till minskat förtroende för andra människor i samhället 
och menar även att sammanhållningen i samhället  och den sociala kontrollen kan undermineras 
vilket sedermera kan leda till faktisk ökad brottslighet. Rädslan speglar ej heller den faktiska risken 
för att utsättas (Brå, 2013; Heber, 2007) och för äldre är detta fenomen särskilt tydligt där de äldre  
är den grupp som är minst sannolika att utsättas för brott medan de upplever högst rädsla (Brå, 
2013; Heber, 2007). Ett flertal studier (Acierno et al., 2004; Beaulieu et al., 2007; Beaulieu et al., 
2004; Donder et al., 2005; Lee, 1982a; Lee, 1982b; McCoy et al., 1996; McKee & Milner, 2000; 
Miethe & Lee, 1984; Normoyle, 1987; Shields et al., 2002; Ward et al., 1986) har undersökt olika 
faktorer för att få en tydligare bild över vad som kan vara associerat med äldres rädsla för brott.  
Detta är viktigt eftersom det kan bidra till att sänka äldres, enligt ex. Brå (2013), överdrivna rädsla 
för brott. Dock är forskningen om vilka faktorer som är associerade med äldres rädsla för brott inte 
samstämmig. Detta leder oss till vårt syfte.

Syfte

Syftet var att undersöka äldres rädsla eller orädsla för att utsättas för brott i bostadsområdet eller 
hemmet,  samt  att  undersöka  äldres  rädsla  eller  orädsla  för  att  utsättas  för  egendoms-  eller 
personbrott.

–Hur skiljer sig grupper med olika grad av rädsla eller orädsla från varandra?

Metod
Deltagare

Ett  bekvämlighetsurval  användes  för  att  finna  respondenter  till  studien.  Vi  valde  att  undersöka 
seniorer  som  deltog  i  olika  senioraktiviteter  i  Sundsvall  för  att  representera  äldre  generellt  i 
samhället. Senioraktiviteterna skedde i grupp och varierade från stillasittande aktiviteter till fysisk 
träning. Aktiviteterna var regelbundet återkommande. I enlighet med tidigare studier (Acierno et al., 
2004; Lee, 1982a; Miethe & Lee, 1984) valde vi att inkludera personer av båda könen i vår studie 
samt att personer över 55 år var välkomna att delta. Åldern på studiens 110 respondenter varierade 
från 58 till 94 år (M=73.13; SD=6.67). Ingen övre åldersgräns valdes för studien eftersom vi ville få 
en övergripande bild av de äldre, och inte begränsa oss till en viss grupp. Av studiens respondenter 
var 33.6% (n=37) män och 66.4% (n=73) var kvinnor. Åldern hos männen varierade från 58 till 94 
år  (M=75.14;  SD=7.58)  medan  åldern  hos  kvinnorna  varierade  från  59  till  87  år  (M=72.11; 
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SD=5.96). På en depressionsskala2 från 2 till 12 svarade respondenterna mellan 2 till 10 (M= 3.57; 
SD=1.61) medan 4 personer inte hade besvarat detta.

Enkät

I studien användes en enkät (se Bilaga 1) för att samla in data. Enkäten innehöll 37 frågor vilka 
berörde  områden  som  tidigare  forskning  undersökt  gällande  äldres  rädsla  för  brott.  Enkätens 
variabler baserades på tidigare litteratur (Acierno et al., 2004; Beaulieu et al., 2007; Beaulieu et al., 
2004; De Donder et al., 2005; Lee, 1982a; Lee, 1982b; McCoy et al., 1996; McKee & Milner, 2000; 
Miethe  & Lee,  1984;  Normoyle,  1987;  Shields  et  al.,  2002;  Ward  et  al.,  1986)  och  frågorna 
utformades efter rekommendationer från Ejlertsson (2005). De variabler som undersöktes i denna 
studie  var  de beroende variablerna  rädsla för att  utsättas för brott  i  bostadsområdet  på dagen  
respektive kvällen  eller  natten,  rädsla  för  att  utsättas  för  brott  i  hemmet  på  dagen  respektive 
kvällen eller natten,  rädsla för att utsättas för egendomsbrott på dagen  respektive kvällen eller  
natten, samt  rädsla för att utsättas för personbrott på dagen  respektive kvällen eller natten. De 
oberoende  variabler  som  undersöktes  gentemot  de  beroende  variablerna  var,  i  enlighet  med 
litteraturen,  variablerna  kön,  civilstånd,  inkomst,  tidigare  utsatthet  för  egendomsbrott eller 
personbrott, upplevd  förmåga  att  försvara  sig,  upplevd  sannolikhet  att  utsättas  för  ett  brott  i  
bostadsområdet eller hemmet, upplevd sannolikhet att utsättas för egendomsbrott eller personbrott, 
trivsel i bostadsområdet, antalet år respondenterna bott i bostadsområdet, hur väl de känner sina  
grannar samt hur stor andel av grannarna de känner.

Gränsvärdena för inkomst baserades på statistik från SCB (2012b) för medelinkomst för personer 
över 65 år i länet. Medelinkomsten låg inom intervallet 10 000 till 20 000, därför undersöker vi  
grupperna med inkomst under 10 000, 10 000 till 20 000 och över 20 000. För att inte få för höga 
svar av samboende hade vi med svarsalternativ upp till  över 40 000 för att dessa senare skulle 
kunna  delas  på  två  för  att  få  fram inkomst  per  person i  hushållet.  Enkätens  frågor  bestod  av 
bakgrunds- och demografiska faktorer, upplevd sannolikhet att utsättas för olika typer av brott på 
olika tider eller brott på olika platser på olika tider, rädsla för att utsättas för olika typer av brott på  
olika tider eller brott på olika platser på olika tider, tidigare utsatthet för egendoms- och personbrott, 
samt förmåga att försvara sig.

Procedur

Varierande  organiserade  samlingspunkter  för  äldre  i  Sundsvall  kontaktades  och  där  delades  en 
enkät ut till dem som var villiga att delta. Dessa organisationer var träningsanläggningarna Friskis 
&  Svettis  och  Sensia;  Seniormagasinet,  vilket  är  en  mötesplats  för  seniorer  i  caféform;  och 
bridgeklubben Sundsvallsbridgen.

Via  ett  följebrev  (se  Bilaga  1)  till  enkäten  informerades  deltagarna  om  studiens  syfte,  vilka 
författarna var samt vad som förväntades av deltagarna. Deltagarna informerades även om att den 
insamlade  informationen  skulle  behandlas  konfidentiellt  och  att  deltagandet  i  studien  var  helt 
frivilligt.  Det  insamlade  materialet  användes  endast  till  denna  studie  och  endast  författarna 
behandlade det insamlade materialet vilket innan det genomgått analysprocessen inte visades för 
någon utomstående. Vi fanns tillgängliga för att svara på frågor under tiden respondenterna svarade 
på enkäten. En del av respondenterna tog med sig enkäten hem för att fylla i hemma, i dessa fall 
kunde respondenten lämna in enkäten till ansvarig person på respektive samlingspunkt för oss att 
hämta senare. Dessa ansvariga personer fick information om etiska riktlinjer att hålla sig till. Vi  
hade  även  tagit  kontakt  med  brottsofferjouren  i  Sundsvall  och  hade  från  dem  fått  ett 
informationsblad (se Bilaga 2) som vi delade ut tillsammans med enkäten.

2 Grad av depression mättes med fråga 36 och 37 (se bilaga 1). För en beskrivning av instrumentet se Berwick et al.
(1991).
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Analys

Vissa frågor exkluderades när vi kom fram till analysprocessen. Detta då vi såg att frågorna hade 
tolkats  på  olika  sätt  av  olika  respondenter:  fråga  4  och  5  om  utbildning  samt  fråga  13  om 
involvering  i  klubb-  och  föreningsverksamhet.  Vi  exkluderade  även  fråga  31  och  33  gällande 
utsatthet för brott de senaste 12 månaderna då för få respondenter (2 för egendomsbrott respektive 0 
för personbrott) hade svarat ”ja” på dessa frågor. För att få större fokus i vår studie valde vi att 
inrikta oss på rädsla för brott i bostadsområdet och i hemmet, samt tidigare utsatthet för personbrott 
och egendomsbrott, och således exkluderade vi frågorna 19, 20 och 30 rörande Sundsvalls centrum 
samt även frågorna 11 och 12 om socialt nätverk utanför bostadsområdet.

Data som samlades in kodades på ordinal nivå där det var möjligt och på nominal nivå annars. Data  
kodades i programmet SPSS. Då rädsla och orädsla är två sidor av samma skala valde vi att koda 
studiens  beroende  variabler från  -2  till  +2  för  att  förtydliga  de  två  sidorna  av  skalan. 
Svarsalternativet  ”mycket  orädd”  kodades  som -2,  och  ”mycket  rädd”  kodades  som +2.  Detta 
innebär  att  minusspektrumet  på  skalan  mäter  graden  av  orädsla  hos  respondenterna  medan 
plusspektrumet på skalan mäter graden av rädsla hos respondenterna. Då det var oklart huruvida 
respondenterna tolkade alternativet ”varken/eller” som ett steg i skalan mellan rädsla och orädsla, 
som  författarna  tänkt  sig,  eller  som  en  avsaknad  av  känslor  i  frågan,  exkluderades  dessa  ur 
resultatet. Även de oberoende variablerna upplevd förmåga att försvara sig, upplevd sannolikhet att  
utsättas  för  ett  brott  i  bostadsområdet eller  hemmet,  upplevd  sannolikhet  att  utsättas  för  
egendomsbrott  eller  personbrott,  trivsel  i  bostadsområdet  samt hur väl de känner sina grannar  
kodades efter samma värden.

Vi använde oss av  Kolmogorov-Smirnovs (Coakes, Steed & Dzidic, 2006) test för att undersöka 
normalfördelningen i våra variabler och fann att vår data var icke-normalfördelad. I och med att 
studiens syfte var att undersöka huruvida deltagarna var rädda för att utsättas för brott fann vi att χ2 

var en lämplig metod. Detta i och med att χ2 fungerar väl för att undersöka om ett resultat är inom 
marginalerna för vad som kan förväntas inom en normal population som inte är påverkade utifrån 
(Borg & Westerlund, 2006). 

Vi frågade även efter vad som respondenterna ansåg inverkade på skillnaden mellan rädslan för 
brott  på dagen och kvällen och natten där de själva fick skriva vad de ansåg ökade rädslan (se  
Bilaga 1). Denna fråga användes för att ta fram teman om varför de respondenter som upplevde en 
skillnad i sin rädsla under dagen jämfört med kvällen eller natten, upplevde denna skillnad.

Resultat
Våra  respondenter  hade  bott  mellan  1  och  63  år  i  sina  respektive  bostadsområden  (M=28.30; 
SD=18.22) och 99.1% (n=109) kände sig mycket eller ganska trygga i sitt bostadsområde medan 1 
(0.9%) person kände sig ganska otrygg.

På frågan om respondenterna upplevde en skillnad i sin rädsla för att utsättas för brott på dagen 
jämfört  med  på  kvällen  eller  natten  svarade  33  (30.1%)  personer  att  de  inte  upplevde  någon 
skillnad,  52 (47.2%) personer upplevde en skillnad,  6 (5.5%) personer svarade ”vet  ej/vill  inte 
svara” och 19 (17.2%) personer hade inte besvarat frågan. Av de som upplevde en skillnad i sin 
rädsla  för  att  utsättas  för  brott  angav  15  (34.1%)  personer  mörker  som  orsak  till  skillnaden.  
Ytterligare angav 23 (52.3%) personer att bristen på personer i rörelse som är kapabla att hjälpa till 
vid en nödsituation bidrog till ökad rädsla på kvällen eller natten och 14 (31.8%) personer angav att  
deras ökade rädsla på kvällen eller natten berodde på att det rörde sig ett sämre klientel, så som 
onyktra personer, missbrukare eller kriminella, ute under dessa tider. Notera att vissa respondenter 
angav flera anledningar till sin ökade rädsla för brottslighet under kvällen eller natten, vilket är 
varför det totala antalet svar är fler än antalet personer som upplevde en skillnad.
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De äldre  i  vår  studie  visade  sig  vara  relativt  orädda  för  att  utsättas  för  brott.  Detta  syns  när 
typvärdena för samtliga beroende variabler undersöks. Typvärderna varierar från -2 (mycket orädd) 
till -1 (ganska orädd), antalet orädda och rädda för varje beroende variabel redovisas i tabell 1. 

Tabell 1
Deskriptiv tabell över antal och procent som var orädda, neutrala eller rädda i förhållande till samtliga 
beroendevariabler. Tillsammans med en χ2  goodness of fit.

Orädd Rädd χ2

Rädsla för att utsättas för brott...
n % n %

χ2

p

I bostadsområdet under dagen 101 92.7 2 1.8 95.155 <0,001

I bostadsområdet under kvällen 
eller natten

90 81.8 10 9.1 64.000 <0,001

I hemmet under dagen 105 97.2 1 0.9 102.038 <0,001

I hemmet under kvällen eller 
natten

100 92.6 1 0.9 97.040 <0,001

Mot egendom under dagen 98 90.7 2 1.8 92.160 <0,001

Mot egendom under kvällen 
eller natten

85 78 5 4.6 71.111 <0,001

Mot person under dagen 97 89 2 1.8 91.162 <0,001

Mot person under kvällen eller 
natten

63 57 16 14.6 27.962 <0,001

Gruppskillnader mellan olika grader av (o)rädsla

Det är  tydligt  att  studiens deltagare var mer  orädda än vad som hade kunnat  förväntas hos en 
normalpopulation, och att deltagarna var mycket mer orädda om man jämför med tidigare litteratur 
angående  äldres  rädsla  för  att  utsättas  för  brottslighet.  I  och  med  det  låga  antalet  ”rädda” 
genomgående hos  de  beroende variablerna  kommer  fokus för  kommande analyser  att  ligga  på 
gruppskillnader  mellan mycket  och  ganska orädda,  och där  det  är  möjligt  kommer  grupper  av 
ganska och mycket rädda också att vara en del av analyserna. 

Kön

Vad gäller  kön fanns det  inga  signifikanta  skillnader  mellan grupperna  mycket  orädda,  ganska 
orädda,  ganska  rädda  och  mycket  rädda,  på  någon  av  de  beroende  variablerna  rädsla  i  
bostadsområdet på dagen (χ2(2, n=103)=2.24, p=0.326),  rädsla i bostadsområdet på kvällen eller  
natten  (χ2(2,  n=100)=1.35, p=0.508),  rädsla  i  hemmet  på  dagen  (χ2(2,  n=106)=0.71,  p=0.701), 
rädsla i hemmet på kvällen eller natten  (χ2(2, n=101)=0.79,  p=0.674),  rädsla för egendomsbrott  
under dagen (χ2(3, n=100)=2.00, p=0.574), rädsla för egendomsbrott på kvällen eller natten (χ2(3, 
n=90)=0.84,  p=0.839),  rädsla för personbrott på dagen  (χ2(3, n=99)=1.30,  p=0.729),   rädsla för  
personbrott på kvällen eller natten (χ2(3, n=79)=2.83, p=0.418). 
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Inkomst

Av våra respondenter hade 15.5% (n=17) under 10 000 kr i inkomst per månad, 58.2% (n=64) hade 
mellan 10 000 och 20 000 kr i inkomst per månad och 19.1% (n=21) hade över 20 000 kr i inkomst 
per månad. Åtta (7.3%) personer hade inte besvarat frågan om inkomst. 

Pearsons χ2 (tabell 2) visar att gruppen mycket orädd för egendomsbrott under dagen var signifikant 
mer  sannolika  att  ha  en  inkomst  över  20  000  kronor  per  månad  (adjusted  residual=2.6),  och 
osannolika att ha en inkomst under 10 000 kronor per månad (adjusted residual=-2.6). Gruppen 
ganska orädda för egendomsbrott under dagen var istället signifikant osannolika att ha en inkomst 
över 20 000 kronor per månad (adjusted residual=-2.4), och sannolika att ha en inkomst under 10 
000 kronor per månad (adjusted residual=2.8). Samma mönster kan anas när vi undersöker orädsla 
för att utsättas för egendomsbrott på kvällen eller natten. Gruppen mycket orädda för att utsättas för  
egendomsbrott under kvällen eller natten var signifikant osannolika att ha en inkomst under 10 000 
kronor per månad (adjusted residual=-2.9), medan gruppen ganska orädda var sannolika att ha en 
inkomst under 10 000 kronor per månad (adjusted residual=3.4) och osannolika att ha en inkomst 
mellan 10 000 och 20 000 kronor per månad (adjusted residual=-2.7). Övriga skillnader var inte 
signifikanta.
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Tabell 2
Pearsons χ2 testar skillnad mellan grupperna mycket orädd, ganska orädd, ganska rädd och 
mycket rädd, gällande inkomst.

Under 10 000
10 000 till 

20 000 Över 20 000 Pearson

Rädsla för att utsättas för brott... Obs Förv.
Resi-
dual Obs Förv.

Resi-
dual Obs Förv.

 Resi-
dual df n χ2 p

I bostadsområdet 
under dagen

Mycket orädd 6 9.3 -1.8 36 34.7 0.5 13 11.0 1.0

4 95 6.97 0.137
Ganska orädd 9 6.4 1.5 24 24.0 0 5 7.6 -1.4

Ganska rädd 1 0.3 - 0 1.3 - 1 0.4 -

Mycket rädd 0 - - 0 - - 0 - -

I bostadsområdet 
under kvällen eller 
natten

Mycket orädd 2 4.7 -1.7 20 18.3 0.8 7 6.0 0.6

4 92 4.44 0.349
Ganska orädd 12 8.8 1.8 33 34.0 -0.5 9 11.2 -1.1

Ganska rädd 1 1.5 - 5 5.7 -0.5 3 1.9 -

Mycket rädd 0 - - 0 - - 0 - -

I hemmet under 
dagen

Mycket orädd 8 10.8 -1.6 38 38.8 -0.4 17 13.4 1.9

4 99 5.44 0.245
Ganska orädd 9 6.0 1.7 22 21.6 0.2 4 7.4 -1.8

Ganska rädd 0 - - 0 - - 0 - -

Mycket rädd 0 0.2 - 1 0.6 - 0 0.2 -

I hemmet under 
kvällen eller natten

Mycket orädd 5 8.7 -2.0 30 29.1 0.4 13 10.2 1.4

4 94 5.58 0.232
Ganska orädd 12 8.1 2.1 26 27.3 -0.5 7 9.6 -1.3

Ganska rädd 0 - - 0 - - 0 - -

Mycket rädd 0 0.2 - 1 0.6 - 0 0.2 -

Mot egendom 
under dagen

Mycket orädd 2 6.7 -2.6 24 24.3 -0.1 13 8.0 2.6

6 93 12.57 0.050
Ganska orädd 14 8.9 2.8 32 32.4 -0.2 6 10.6 -2.4

Ganska rädd 0 0.2 - 1 0.6 - 0 0.2 -

Mycket rädd 0 0.2 - 1 0.6 - 0 0.2 -

Mot egendom 
under kvällen eller 
natten

Mycket orädd 1 6.0 -2.9 22 18.1 1.8 8 6.8 0.7

7
8

6 82 14.13 0.028
Ganska orädd 15 9.0 3.4 21 26.9 -2.7 10 10.1 -0.1

Ganska rädd 0 0.8 - 4 2.3 - 0 0.9 -

Mycket rädd 0 0.2 - 1 0.6 - 0 0.2 -

Mot person under 
dagen

Mycket orädd 4 6.7 -1.5 25 25.8 -0.4 12 8.5 1.8

8
9

6 92 5.85 0.440
Ganska orädd 11 8.0 1.7 31 30.9 0.0 7 10.1 -1.6

Ganska rädd 0 0.2 - 1 0.6 - 0 0.2 -

Mycket rädd 0 0.2 - 1 0.6 - 0 0.2 -

Mot person under 
kvällen eller natten

Mycket orädd 2 3.1 - 11 10.8 0.1 4 3.1 -

5
7

6 71 4.27 0.641
Ganska orädd 10 7.1 1.8 22 24.7 -1.3 7 7.1 -0.1

Ganska rädd 1 2.6 - 11 8.9 1.3 2 2.6 -

Mycket rädd 0 0.2 - 1 0.6 - 0 0.2 -

Not: Adjusted residual över 2 eller under -2 visar på mellan vilka grupper signifikanta skillnader (α<0.050) finns.
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Tidigare utsatthet

Av deltagarna hade 62 (56.5%) av 110 personer blivit utsatta för egendomsbrott någon gång i sitt 
liv. På denna fråga saknades svar från 7 (6.4%) deltagare varav 2 (1.8%) hade valt alternativet ”vet 
ej/vill inte svara”. Vad gäller personbrott hade 10 (9.1%) av våra 110 deltagare blivit utsatta för 
detta någon gång i sitt liv. Av dessa saknades svar från 5 (4.5%) deltagare.

Vid  ett  Pearsons  χ2  framkom  signifikans  vid  jämförelse  av  grupperna  mycket  orädd-,  ganska  
orädd-, ganska rädd-, och mycket rädd för personbrott på både dagen (χ2(3, n=96)=12.10, p=0.007) 
och kvällen eller natten (χ2(3, n=76)=8.75, p=0.033), jämfört med tidigare utsatthet för personbrott. 
Vid närmare analys fanns dock att dessa signifikanser endast var närvarande i celler med förväntat 
värde under fem. För att undersöka fenomenet konverterades grupperna  mycket rädd och  ganska 
rädd till den nya gruppen rädd och grupperna  mycket orädd och  ganska orädd konverterades till 
den nya gruppen orädd, där syns mönster av att de som är orädda för att utsättas för personbrott på 
dagen är mer sannolika att inte tidigare ha varit utsatt för ett personbrott (adjusted residual=2.2), 
medan  de  rädda  är  mer  sannolika  att  tidigare  ha  blivit  utsatt  för  ett  personbrott  (adjusted 
residual=2.2). Vid ett Fishers exact test uppstod dock inte signifikans (p=0.161). Inget mönster var 
synligt för rädsla eller orädsla på kvällen eller natten efter konverteringen (p=1.00). 

Ytterligare Pearsons χ2  utfördes mellan grupperna mycket orädd-, ganska orädd-, ganska rädd-, och  
mycket rädd för egendomsbrott på både dagen (χ2(3, n=94)=1.30, p=.731) och kvällen eller natten 
(χ2(3, n=85)=2.33,  p=0.507), jämfört med tidigare utsatthet för egendomsbrott.  Inga signifikanta 
resultat kunde finnas.

Boendesituation

Av våra respondenter bodde 57.3% (n=63) tillsammans med någon annan medan 40.9% (n=45) 
bodde ensamma. Två (1.8%) personer hade inte svarat på denna fråga. Ingen signifikans uppstod 
vid analys av grupperna  mycket  orädd-,  ganska orädd-,  ganska rädd-,  och mycket  rädd för att 
utsättas för brott  i hemmet under dagen  (χ2(2, n=104)=0.99,  p=0.611) eller kvällen eller natten  
(χ2(2, n=99)=0.75, p=0.688), jämfört med respondenternas boendesituation.

Grannskapsvariabler

För att undersöka huruvida grupper med olika grad av rädsla för brott i hemmet och bostadsområdet 
under  dagen  respektive  kvällen  eller  natten,  gällande  antalet  år  som respondenterna  bott  i  sitt 
bostadsområde,  genomfördes  en  Kruskal-Wallis  (Borg  &  Westerlund,  2006).  Inga  signifikanta 
skillnader kunde hittas mellan grupperna gällande hur länge de bott i sitt bostadsområde (se tabell 
3). 
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Tabell 3
Kruskal-Wallis testar skillnad mellan grupperna mycket orädd, ganska orädd, ganska rädd och mycket rädd, gällande 
hur länge de bott i sitt bostadsområde.

Antal år i bostadsområdet

Rädsla för att utsättas för brott... n Mdn df χ2 p

I bostadsområdet under dagen

Mycket orädd 60 31.0

2 4.41 0.110
Ganska orädd 41 27.0

Ganska rädd 2 3.0

Mycket rädd 0 -

I bostadsområdet under kvällen eller 
natten

Mycket orädd 32 34.5

2 1.44 0.487
Ganska orädd 58 27.5

Ganska rädd 10 10.0

Mycket rädd 0 -

I hemmet under dagen

Mycket orädd 68 23.0

2 1.80 0.407
Ganska orädd 37 36.0

Ganska rädd 0 -

Mycket rädd 1 27.0

I hemmet under kvällen eller natten

Mycket orädd 52 23.0

2 1.40 0.495
Ganska orädd 48 34.0

Ganska rädd 0 -

Mycket rädd 1 27.0

Pearson  χ2 genomfördes  för  att  undersöka  om  trivseln  i  bostadsområdet  skilde  sig  åt  mellan 
grupperna med olika grad av rädsla för brott i bostadsområdet under dagen (χ2 (2)=4.73, p=0.094) 
och kvällen eller  natten (χ2 (2)=1.77,  p=0.412)  samt  rädsla  för brott  i  hemmet under  dagen (χ2 

(2)=5.18,  p=0.075)  och kvällen  eller  natten (χ2 (2)=4.74,  p=0.093).  Inga signifikanta  skillnader 
kunde hittas. 

Vidare undersöktes hur grupperna med olika grad av rädsla för brott i bostadsområdet på dagen (χ2 

(4)=4.02,  p=0.404) och kvällen eller natten (χ2 (4)=8.71,  p=0.069) samt rädsla för brott i hemmet 
under dagen (χ2 (2)=2.37, p=0.306) och kvällen eller natten (χ2 (2)=2.33, p=0.312), gällande hur bra 
eller dåligt de upplevde sig känna sina grannar. Inte heller här kunde några signifikanta skillnader 
hittas. Inte heller när hur stor andel av sina grannar grupperna med olika grad av rädsla för brott i  
bostadsområdet på dagen (χ2 (8)=1.83, p=0.986) och kvällen eller natten (χ2 (8)=2.45, p=0.972) samt 
rädsla för brott i hemmet under dagen (χ2 (8)=2.62, p=0.956) och kvällen eller natten (χ2 (8)=1.52, 
p=0.992), uppstod någon signifikant skillnad.

Förmåga att försvara sig
Totalt hade 71 (64.5%) respondenter besvarat frågan angående hur lätt de upplevde att de skulle 
klara av att försvara sig mot en främling. Av dessa upplevde två (2.8%) respondenter att de mycket 
lätt skulle kunna försvara sig, sex (8.5%) respondenter att de ganska lätt skulle kunna försvara sig, 
49 (69%) respondenter att det skulle vara ganska svårt att försvara sig, och 14 (19.7%) respondenter 
att det skulle vara mycket svårt att försvara sig. Med hjälp av Pearson χ2 undersöktes huruvida någon 
av grupperna med olika grader av rädsla för personbrott på dagen (χ2(6)=7.02, p=0.319) och kvällen 
eller natten (χ2(9)=7.84,  p=0.550) var mer sannolik att tillhöra någon av grupperna i hur lätt eller 
svårt de skulle kunna försvara sig mot en främling. Inga sådana signifikanta skillnader kunde hittas.
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Upplevd sannolikhet

För att undersöka hur den upplevda sannolikheten att utsättas för brott skilde sig mellan grupperna 
med olika grad av rädsla eller orädsla användes Pearson χ2  (se tabell 4). Grupperna inom rädsla för 
brott i bostadsområdet under dagen, och rädsla för brott i bostadsområdet under kvällen eller natten 
undersöktes  mot  deras  upplevda  sannolikhet  att  utsättas  för  brott  i  bostadsområdet  inom  de 
närmaste 12 månaderna. Grupperna inom rädsla för brott i hemmet under dagen, och rädsla för brott 
i hemmet under kvällen eller natten undersöktes mot deras upplevda sannolikhet att utsättas för 
brott i hemmet inom de närmaste 12 månaderna. Grupperna inom rädsla för egendomsbrott under 
dagen, och rädsla för egendomsbrott under kvällen eller natten undersöktes mot deras upplevda 
sannolikhet att utsättas för egendomsbrottt inom de närmaste 12 månaderna. Grupperna inom rädsla 
för personbrott under dagen, och rädsla för personbrott under kvällen eller natten undersöktes mot 
deras upplevda sannolikhet att utsättas för personbrott inom de närmaste 12 månaderna. Signifikans 
uppstod i samtliga test. 

Gruppen mycket orädda för brott i samtliga kategorier var signifikant mer sannolika att uppleva det 
som mycket osannolikt att  de kommer att bli  utsatta för samma typ av brott inom 12 månader.  
Gruppen var dessutom signifikant mer osannolika att uppleva det som ganska osannolikt att bli 
utsatt  för  samma  typ  av  brott  inom 12  månader.  Gruppen  ganska  orädda  för  brott  i  samtliga 
kategorier (med undantag för personbrott under kvällen eller natten) var signifikant mer sannolika 
att uppleva det som ganska osannolikt att utsättas för samma typ av brott inom 12 månader, och 
signifikant osannolika att uppleva det som mycket sannolikt att utsättas för samma typ av brott 
inom 12 månader. Gruppen ganska rädd för personbrott under kvällen eller natten var signifikant 
sannolika att uppleva det som ganska osannolikt att utsättas för personbrott inom 12 månader, och 
signifikant osannolika att uppleva det som mycket osannolikt att utsättas för personbrott inom 12 
månader.  Övriga  grupper  skilde  sig  inte  signifikant  från  varandra  gällande  hur  sannolikt  de 
upplevde att det var att utsättas för ett brott inom 12 månader (se tabell 4). 
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Tabell 4
Pearsons χ2 testar skillnad mellan grupperna mycket orädd, ganska orädd, ganska rädd och mycket rädd för brott i 
bostadsområdet, brott i hemmet, egendomsbrott och personbrott, under dagen respektive kvällen eller natten, gällande 
upplevd sannolikhet för att utsättas för samma typ av brott.

Upplevd sannolikhet

Mycket osannolikt Ganska osannolikt χ2 

Rädsla för att utsättas för brott... Obs. Förv. Residual Obs. Förv. Residual df χ2 p

I bostadsområdet under dagen

Mycket orädd 31 21.3 4.3 22 31.7 -4.3

2 25.69 <0.001
Ganska orädd 2 12.9 -4.9 30 19.1 4.9

Ganska rädd 2 0.8 - 0 1.2 -

Mycket rädd 0 - - 0 - -

I bostadsområdet under kvällen 
eller natten

Mycket orädd 17 10.4 3.1 10 16.6 -3.1

2 10.47 0.005
Ganska orädd 13 19.7 -3.0 38 31.3 3.0

Ganska rädd 4 3.9 - 6 6.1 -0.1

Mycket rädd 0 - - 0 - -

I hemmet under dagen

Mycket orädd 44 32.7 4.8 17 28.3 -4.8

2 25.94 <0.001
Ganska orädd 6 17.7 -5.1 27 15.3 5.1

Ganska rädd 0 - - 0 - -

Mycket rädd 1 0.5 - 0 0.5 -

I hemmet under kvällen eller 
natten

Mycket orädd 39 26.9 5.1 9 21.1 -5.1

2 28.36 <0.001
Ganska orädd 11 23.5 -5.3 31 18.5 5.3

Ganska rädd 0 - - 0 - -

Mycket rädd 1 0.6 - 0 0.4 -

Mot egendom under dagen

Mycket orädd 25 17.2 3.4 13 20.9 -3.5

6 12.93 0.044
Ganska orädd 12 18.9 -3.1 30 23.0 3.0

Ganska rädd 0 0.4 - 1 0.5 -

Mycket rädd 0 0.4 - 1 0.5 -

Mot egendom under kvällen 
eller natten

Mycket orädd 22 15.3 3.1 8 15.3 -3.4

6 13.04 0.042
Ganska orädd 14 20.2 -2.9 27 20.2 3.1

Ganska rädd 1 1.0 - 1 1.0 -

Mycket rädd 0 0.5 - 1 0.5 -

Mot person under dagen

Mycket orädd 24 19.2 2.1 18 22.8 -2.1

3 8.09 0.044
Ganska orädd 12 17.9 -2.6 27 21.1 2.6

Ganska rädd 1 0.5 - 0 0.5 -

Mycket rädd 1 0.5 - 0 0.5 -

Mot person under kvällen eller 
natten

Mycket orädd 12 7.8 2.3 6 10.2 -2.3

3 9.07 0.028
Ganska orädd 14 15.6 -0.8 22 20.4 0.8

Ganska rädd 2 5.2 -2.1 10 6.8 2.1

Mycket rädd 1 0.4 - 0 0.6 -

Not: På egendomsbrott fanns tre svar på ”Ganska sannolikt”. Ett från gruppen mycket orädd på dagen, ett från gruppen ganska orädd på dagen, och 
ett från gruppen mycket orädd på kvällen eller natten.
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Diskussion
Syftet var att undersöka äldres rädsla eller orädsla för att utsättas för brott i bostadsområdet eller 
hemmet,  samt  att  undersöka  äldres  rädsla  eller  orädsla  för  att  utsättas  för  egendoms-  eller 
personbrott.  Deltagarna i  studien var till  stor del  orädda,  vilket  är  förvånande i  förhållande till  
tidigare forskning (ex. Acierno et al., 2004; Brå, 2013; Heber, 2007). I och med respondenternas 
genomgående orädsla,  hamnade studiens fokus på att  undersöka skillnader  mellan grupper med 
olika grad av orädsla snarare än rädsla. Trots respondenternas genomgående avsaknad av rädsla 
fanns det vissa signifikanta skillnader gällande graden av orädsla, som diskussionen nu kommer att 
behandla. Gruppen mycket orädd för egendomsbrott under dagen var signifikant mer sannolika att 
ha en inkomst över 20 000 kronor per månad, och osannolika att ha en inkomst under 10 000 kronor 
per  månad.  Gruppen  ganska  orädda  för  egendomsbrott  under  dagen var  istället  signifikant 
osannolika att ha en inkomst över 20 000 kronor per månad, och sannolika att ha en inkomst under 
10 000 kronor per månad. Gruppen mycket orädda för att utsättas för egendomsbrott under kvällen  
eller natten var signifikant osannolika att ha en inkomst under 10 000 kronor per månad, medan 
gruppen  ganska  orädda  för  egendomsbrott  under  kvällen  eller  natten var  sannolika  att  ha  en 
inkomst under 10 000 kronor per månad och osannolika att ha en inkomst mellan 10 000 och 20 
000  kronor  per  månad.  I  resultatet  framkom även  att  grupperna  mycket  orädd  inom  samtliga 
kategorier var signifikant sannolika att uppleva sannolikheten att bli utsatt för ett brott som mycket 
osannolikt och signifikant osannolika att uppleva risken som ganska osannolik. Grupperna ganska 
orädd inom kategorierna brott i bostadsområdet-, brott i hemmet-, och egendomsbrott på dagen och 
kvällen  eller  natten,  samt  personbrott  på  dagen,  var  signifikant  sannolika  att  uppleva  att 
sannolikheten att utsättas för någon av dessa brott var ganska osannolikt, och signifikant osannolika 
att uppfatta sannolikheten som mycket osannolik. Gruppen ganska rädd att utsättas för personbrott  
på  kvällen  eller  natten  var  signifikant  sannolika  att  uppleva  sannolikheten  att  utsättas  för 
personbrott  inom  12  månader  som  ganska  osannolikt,  och  signifikant  osannolika  att  uppfatta 
sannolikheten som mycket osannolik.

Förklaring av resultatet

Resultatet  att  respondenterna  var  orädda  kan  antagligen  bero  på  att  tidigare  forskning  i  stor 
utsträckning har  använt  sig  av  stora  randomiserade urval,  medan  denna studie  istället  hade ett 
bekvämlighetsurval som endast bestod av socialt aktiva äldre. Tidigare forskning har också visat att 
äldre som upplever hög rädsla undviker sociala aktiviteter  (ex. Brå, 2013; Heber, 2007). Denna 
studie  visar  i  linje  med  detta  på  att  de  äldre  som  är  socialt  aktiva  rapporterar  orädsla  för 
brottssituationer i en hög grad. 

Att studiens socialt aktiva äldre rapporterade en hög grad av orädsla följer samma mönster som De 
Donder et al. (2005) som fann att äldre som var mer involverade i området upplevde en lägre rädsla  
för brott  och även Normoyle  (1987) som fann att  upplevd segregation i  bostadsområdet  ökade 
äldres rädsla för brott. I det moderna risksamhället menar Beck (1998) att den sociala kontrollen har 
fått en försvagad roll. Samhället har gått ifrån att ha innefattats av sociala nätverk uppbyggda av 
familj, släkt, vänner och grannar till att ha blivit allt mer individualiserat. Denna individualisering 
och brist på sociala nätverk menar Beck lägger över ansvaret på individen att själv ansvara för sin 
och sin direkta familjs säkerhet. I sin tur innebär detta ökade ansvar att individen känner en ökad 
otrygghet  när  han  inte  vidta  åtgärder  för  att  skydda  sig  mot  de  osynliga  hot  som  finns  i 
risksamhället. Denna otrygghet är i sin tur en anledning till en ökad rädsla. Denna förklaring tycks 
kunna förklara varför socialt isolerade äldre skulle lida mer av risksamhällets konsekvenser och 
därmed vara mer rädda. Då våra respondenter inte upplevde rädsla utan istället var orädda tyder det 
på att de inte i lika hög grad är påverkade av risksamhällets individualisering. Det är oklart om 
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respondenternas  sociala  band  minskar  påverkan  från  risksamhället,  eller  om de  från  början  är 
mindre  påverkade  från  risksamhället  och  därför  är  mer  sociala.  Det  är  dessutom  oklart  hur 
respondenterna är påverkade av risksamhället i övrigt, dock så verkar det stå klart att de inte är  
påverkade gällande aspekten av att känna ett hot från brottslighet i samhället.

Beck (1998) skriver att det överhängande hotet om att vem som helst kan utsättas för brott är en 
framträdande del i det nya risksamhället och detta är orsaken till att personer som statistiskt sett inte 
är sannolika att råka ut för brott, så som äldre (Brå, 2013), ändå är så rädda för brott.  Även Heber 
(2007) och O'Malley (2006) påpekar att  kriminalitet  och riskerna som brott  innebär innefattas i 
risksamhället  som  risker  människor  påverkas  starkt  av.  I  risksamhället  upplevs  alltså  ett 
överhängande hot att utsättas för brott  trots att den faktiska risken att utsättas är mycket lägre än  
rädslan för att utsättas (Heber, 2007; O'Malley, 2006). Vårt resultat visade dock att de äldre i studien 
var orädda. Respondenternas orädsla tycks dock delvis påverkas av risksamhället, i och med att de 
respondenter som rapporterade att de uppfattade det som mer sannolikt att utsättas för ett brott inom 
det närmaste året var mer sannolika att tillhöra gruppen av ganska orädda,  eller  ganska rädda i 
kategorin personbrott på kvällen eller natten.

Vårt  resultat  kan  kopplas  till  McKee  och  Milner  (2000)  gällande  personbrott.  De  fann  att  en 
minskad upplevelse av osannolikheten att utsättas för personbrott korrelerade med minskad orädsla 
för personbrott. Vårt resultat kan även kopplas till Kury et al. (2001) som fann att ökad upplevd risk 
för att utsättas ökade rädslan för att utsättas för brott i en generell mening.

Dessa resultat tyder sammantaget på att respondenter som upplever det osannolikt att utsättas för 
brott inom 12 månader har en ökad orädsla för att utsättas för den typen av brott. I ett risksamhälle 
där världens risker står i fokus är detta överraskande resultat. Än mer orädda var de respondenter 
som rapporterade lägst upplevd sannolikhet för att utsättas för ett brott. Detta tyder på att det kan 
finnas en skala av hur mycket människor är påverkade av risksamhället, där låg påverkan innebär 
lägre rapportering av risk och lägre rapportering av rädsla. Framtida forskning kan gärna undersöka 
denna hypotes utförligare.

Vad gäller respondenternas inkomst fann studien att  de respondenter med högre inkomst är mer 
sannolika att tillhöra grupperna mycket orädda för egendomsbrott under dagen medan de med lägre 
inkomst var mer sannolika att tillhöra grupperna ganska orädda för egendomsbrott under dagen och 
-kvällen eller natten. Detta resultat får delvis stöd hos De Donder et al. (2005),  Miethe och Lee 
(1984) och Ward et al. (1986) i den aspekten att dessa studier fann att äldre med lägre inkomst 
upplevde en högre rädsla för att utsättas för brott än de med högre inkomst. Miethe och Lee (1984) 
fann mer specifikt  att  de äldre med lägre inkomst upplevde en högre rädsla för att  utsättas för 
egendomsbrott. 

I övriga jämförelser mellan grupperna med olika grad av rädsla för personbrott, brott i hemmet, och 
brott i bostadsområdet, under dagen och kvällen eller natten, kunde inga kopplingar till inkomst 
hittas.  Detta  kan  bero  på  att  ekonomisk  förlust  inte  är  närvarande  hos  de  övriga  beroende 
variablerna och därför inte har samma ekonomiska konsekvens.  Personlig ekonomi har en viktig 
roll vad gäller rädslan för brott i risksamhället (Beck, 1998). Beck menar att individualiseringen i 
risksamhället  gör att varje  individ själv tvingas klara av de problem som uppstår. Då ett  större 
ansvar  läggs  på  varje  individ  blir  även  den  personliga  ekonomin  viktigare.  Beck  menar  att 
medborgare i risksamhället med bättre ekonomiska förhållanden kan försvara sig bättre mot många 
olika typer av risker än de med sämre ekonomi. Att vi fann i vårt resultat att de med lägst inkomst 
var mer sannolika att tillhöra gruppen ganska orädd för egendomsbrott under dagen och -kvällen  
eller  natten  än de med högst inkomst  är alltså  möjligtvis  en konsekvens av risktänkandet  som 
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präglar samhället. Detta risktänkande påverkar de med sämre ekonomi hårdare då dessa inte har 
samma möjligheter att försvara sig mot, i detta fallet, egendomsbrott än vad rikare personer har. 
Beck skriver att de med mer pengar kan köpa sig säkerhet och frihet från riskerna (Beck, 1998). I 
denna studie kan ett mönster på detta ses i och med att respondenter med färre möjligheter att ”köpa 
säkerhet” också oftare tillhörde grupperna mycket orädda.

I resultatet framkommer att vad gäller de gruppskillnader vi undersökte fann vi ingen signifikant 
skillnad mellan grupper med olika grad av rädsla gällande män och kvinnor. Detta till skillnad från 
Acierno et al.  (2004), De  Donder et al. (2005), Lee (1982b), Miethe och Lee (1984), Patterson 
(1978), och Ward et al. (1986). Vårt resultat överensstämmer dock med Beaulieu et al. (2004), Lee 
(1982a), McCoy et  al.  (1996),  McKee och Milner (2000),  Normoyle  (1987) och Shields  et  al. 
(2002) som även de inte fann någon skillnad mellan äldre män och äldre kvinnor gällande rädsla för 
brott.  Heber (2007) uppmärksammade problemet med varierande resultat  i forskningen gällande 
skillnader mellan män och kvinnor gällande deras rädsla för brott. Heber menar att denna bild på 
senare tid har blivit allt mer ifrågasatt och bland annat kan bero på att kvinnor och män i tidigare 
forskning har besvarat frågor utifrån kulturella förväntningar, där män är orädda och kvinnor är 
rädda (se ex. Sutton & Farral, 2005).

Metodologiska aspekter

Då våra deltagare bestod av äldre som deltog i olika typer av gruppaktiviteter har vi antagligen 
missat en stor demografisk grupp av äldre som inte deltar i sociala aktiviteter. Stafford et al. (2007) 
och Brå (2013) visar att en konsekvens av rädsla är ett minskat deltagande i det sociala livet. Att  
våra äldre visade sig vara så pass orädda kan vara en konsekvens av att vi inte nådde den grupp av 
äldre som är rädda för att utsättas för brott och inte deltar i sociala aktiviteter. Resultatet av studien 
visar således vilken rädsla socialt aktiva äldre har.

En svaghet  med vår  studie  kan  vara  det  relativt  begränsade  urvalet,  då  vi  använde oss  av  ett  
bekvämlighetsurval för att matcha studiens omfång och de resurser som var tillgängliga för oss. 
Detta  kan begränsa generaliserbarheten av studien,  dock är  vårt  urval  en god representation av 
relativt friska äldre i Sundsvall, vilka är ute och socialiserar med andra äldre och har låg grad av 
depression (Berwick et al., 1991). I och med att vi har insamlat information från varierande typer av 
samlingspunkter för äldre så har vi fått ett heterogent urval vilket gör vårt urval mer representativt  
än om vi bara undersökt en enda samlingspunkt för seniorer. Dock skulle framtida forskning kunna 
använda sig av ett randomiserat och större urval för att komma åt de äldre som inte är ute och 
socialiserar. Att vårt resultat går emot tidigare forskning på området kan i stor utsträckning bero på 
just konsekvensen av vårt bekvämlighetsurval, vilket faktiskt kan ha inneburit att vi funnit ett grupp 
äldre som tidigare forskning inte uppmärksammat.

Åldern på våra respondenter varierade från 58 till 94 år. I och med att vi hade ett väldigt stort 
åldersspann bland våra respondenter kan det vara problematiskt att studera dem som en homogen 
grupp. Vi valde ingen övre åldersgräns för studien eftersom vi ville få en övergripande bild av de 
äldre, och inte begränsa oss till en viss grupp. Problem som kan ha uppstått genom att räkna alla 
våra respondenter till gruppen äldre kan vara bland annat att vi kan ha missat variationer av orädsla  
eller rädsla i olika situationer som eventuellt finns inom gruppen äldre.

I  vårt  urval  hade vi  endast  10 av 105 respondenter som någon gång i  sitt  liv blivit  utsatta  för 
personbrott,  dock när det  gäller  egendomsbrott  hade vi en större andel respondenter som blivit 
utsatta (61 av 101). Då respondenterna är äldre så är det kanske inte så underligt att majoriteten 
blivit  utsatta  för  ett  egendomsbrott  någon gång i  livet  (Pain,  1997).  Det  kan dock finnas stora 
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skillnader i hur allvarligt en person uppfattar ett egendomsbrott, då ett sådant brott kan vara allt 
ifrån en cykelstöld till att något med djupt emotionellt och ekonomiskt värde blir stulet. Vi kan inte 
veta  hur  allvarliga  egendomsbrott  de  utsatts  för  och  därför  går  det  inte  att  isolera  de  fall  där 
respondenterna påverkats negativt av brottet och att det brottet kan ha inverkat på deras rädsla för 
brottslighet.  Framtida  forskning skulle  därför  kunna ha ett  större urval  av tidigare  utsatta  samt 
tidigare utsatta inom de senaste 12 månaderna för att undersöka dessa trender bättre. Dessutom bör 
framtida forskning differentiera mellan egendomsbrott som haft en betydlig inverkan (emotionell 
eller  ekonomisk)  på  respondenterna,  och  egendomsbrott  som  haft  mindre  inverkan  på 
respondenterna, detta för att se hur olika egendomsbrott kan påverka rädslan för att utsättas för 
egendomsbrott igen.

Vid utformningen av enkäten för föreliggande studie, så utgick vi från tidigare litteratur. Frågorna 
inkluderades utifrån hur de utformats i tidigare studier och vi konstruerade egna frågor utifrån den 
tidigare forskningen med hänvisningar ur Ejlertsson (2005). Dock testades inte enkätens validitet 
och reliabilitet genom en pilotundersökning utan användes direkt i den föreliggande studien. Hade 
enkäten  testats  hade  vi  redan  då  kunnat  åtgärda  vissa  problem  som  framkom  först  efter 
datainsamlingen. Exempelvis hade enkäten inte behövt bli så lång som den blev eftersom vi först 
efteråt  exkluderade  vissa  undersökningsvariabler,  som  vi  ansåg  vara  inaktuella  eller  som 
missförstods av respondenterna. Framtida forskning kan förslagsvis korrigera de fel som vi fann i 
vår enkät innan datainsamlingen påbörjas.

Då vi inte definierade termerna orädsla och rädsla för respondenterna kan det ha inverkat negativt 
på  studiens  validitet.  I  och  med  att  vi  inte  vet  hur  respondenterna  tolkade  dessa  termer  kan 
respondenterna sinsemellan tolkat studiens frågor och svar väldigt olika. Olika respondenter kan ha 
definierat orädsla och rädsla olika. Vissa respondenter kan exempelvis ha tolkat termen rädsla i 
enkäten  som antingen  Hebers  (2008)  definitioner  av  rädsla,  oro,  risk,  otrygghet  eller  som en 
blandning av samtliga eller vissa av termerna. Detta gör att vi inte med säkerhet kan säga att vi 
undersökt  respondendernas  orädsla  respektive  rädsla,  utan  möjligtvis  undersökt  många  olika 
positiva eller negativa termer associerade med orädsla och rädsla genom respondenternas subjektiva 
uppfattningar  och  associationer  av  termerna.  Detta  är  också  anledningen  till  studiens  breda 
definition av rädsla och orädsla som utformades för att i så stor utsträckning som möjligt inkludera 
respondenternas positiva och negativa känslor kring rädsla för att utsättas för brott.

Då vi var intresserade av den socioekonomiska tryggheten hos våra respondenter frågade vi efter 
hushållets ekonomi och fördelade mellan de bägge boende i  det  fall  de var samboende. Det är 
rimligt  att anta att samboende som har olika inkomster ändå upplever samma socioekonomiska 
trygghet.

Vi fick endast ett litet internt bortfall (mellan 0 och 7.3% beroende på fråga) i vår studie. Då vi var  
med vid datainsamlingen och kunde svara på eventuella frågor kan ha bidragit till att vi fick en litet 
internt  bortfall.  Dock  missförstods  ändå  de  frågor  som  berörde  utbildning  samt  frågan  om 
involvering i klubb- och föreningsverksamhet av många av respondenterna, vilket i sig kan ses som 
ett  inre  bortfall  då  dessa  frågor  därmed  inte  kunde  inkluderas  i  undersökningen.  Det  externa 
bortfallet är okänt då vi endast delade ut vår enkät till dem som var villiga att besvara.

Slutsats

Resultatet  i  denna  studie  kan förklaras  genom att  vi  lever  i  ett  risksamhälle  där  rädsla  för  de 
osynliga riskerna präglar våra liv och ger upphov till ökad rädsla. Denna ökade rädsla framkom i 
föreliggande studie vid faktorerna inkomst och upplevd sannolikhet att utsättas, vilka visade sig 
vara associerade med rädsla för brott hos de äldre i Sundsvall. Då ökad rädsla för brott i samhället 
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påverkar både samhället och individer negativt är det viktigt att vidare forskning om rädsla för brott 
där det undersöks vilka åtgärder som kan tas för att undvika risksamhällets negativa konsekvenser 
hos individen och samhället i stort.

För vidare sociologisk forskning vore det intressant att vidare undersöka huruvida sociala (äldre) är 
en del av risksamhället ur andra aspekter än rädsla för brottslighet. Ur ett kriminologiskt perspektiv 
vore det intressant att undersöka huruvida socialt aktiva skiljer sig från icke-socialt aktiva gällande 
rädsla  för  att  utsättas  för  brott.  Socialt  aktiva  rör  sig  trots  allt  antagligen mer i  samhället  och 
upplever kanske ändå en lägre rädsla för att utsättas för brott än vad potentiellt icke-socialt aktiva 
gör.
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Hej!
Vi heter Sebastian Holm och Glenn Johansson och vi går kriminologprogrammet vid 
Mittuniversitetet. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete vars syfte är att 
undersöka rädsla för brott hos pensionärer. Rädsla för brott uppmärksammas allt mer 
och ses som ett allt större problem i samhället. Det är viktigt att få mer kunskap inom 
området för att kunna öka tryggheten i samhället. Därför delar vi ut denna enkät till 
Dig och cirka 100 andra pensionärer i Sundsvall. Ditt deltagande är frivilligt men det 
är betydelsefullt för undersökningens kvalitet att vi får in Dina svar. Vi är tacksamma 
om Du kan besvara frågorna så fullständigt som möjligt.

För Din del innebär deltagandet att fylla i denna enkät vilket tar cirka 10 minuter. 
Frågorna i enkäten rör Din rädsla för olika typer av brott samt olika faktorer som kan 
vara relaterade till denna rädsla för brott. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt!

Dina svar kommer att behandlas tillsammans med de övriga deltagarnas svar och utan 
identitetsuppgifter. Svaren kommer således inte att kunna kopplas till dig som person. 
Några möjligheter till att identifiera vad just Du har svarat finns därför inte. Vi 
kommer inte heller att tala om för någon vilka personer som fyllt i enkäten.

Du är välkommen att höra av Dig till oss om Du har några frågor om enkäten eller 
studien. Du kan även kontakta oss om Du vill ta del av resultatet efter att studien är 
klar.

För att nå oss:

Sebastian Holm Glenn Johansson

073-957 56 89 070-226 87 23

seho1001@student.miun.se gljo0900@student.miun.se

För att få kontakt med vår handledare vid Mittuniversitetet:

Heidi Selenius

070-544 84 32

heidi.selenius@miun.se

Vi hoppas att Du vill hjälpa oss att öka kunskapen om pensionärers rädsla för brott 
genom att fylla i enkäten. 

Tack för att Du visat intresse!

Vi vill även passa på att hänvisa till brottsofferjouren i Sundsvall där Du anonymt kan 
få stöd om Du är orolig eller har utsatts för brott. Du kan få information från 
informationsbladen som finns där Du fick enkäten eller på tel: 010-568 00 87.

mailto:seho1001@student.miun.se
*Glenn
Bilaga 1

*Glenn


mailto:heidi.selenius@miun.se
mailto:gljo0900@student.miun.se


För att kunna jämföra rädsla för brott mellan olika typer av personer kommer vi i 
enkäten att ställa frågor som vid första anblick kanske inte verkar höra till rädsla för 
brott men som vid forskning har visat sig vara relevanta bland vissa personer. 
Enkäten kommer därför att, förutom frågor om rädsla och tidigare utsatthet för olika 
typer av brott, innefatta frågor om bakgrundsinformation så som mående, utbildning, 
inkomst, socialt umgänge och boendeförhållande.

Svara på nedanstående frågor genom att kryssa i ringen bredvid det svarsalternativ 
som stämmer bäst överens med Dig. Du kan endast svara på ett alternativ per fråga.

De svar Du lämnar kommer inte att kunna kopplas till Dig!

1. Är Du man eller kvinna? ⃝ Man

⃝ Kvinna

2. Vilket år är Du född? År ______

3. Vilken inkomst har det hushåll Du 
bor i?

⃝ Under 10'000 kr / månad

⃝ Mellan 10'000 kr och 19'999 kr / 
månad

⃝ Mellan 20'000 kr och 29'999 kr / 
månad

⃝ Mellan 30'000 kr och 40'000 kr / 
månad

⃝ Över 40'000 kr / månad

4. Hur många år av utbildning har Du? ____ År

5. Vilken är den högsta examen Du 
erhållit? (t ex realskoleexamen,  

högskoleexamen, mm.)

Svar: 

6. Vilket år flyttade Du till det område
 som Du bor i nu?

År ______
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7. Hur bra eller dåligt trivs Du i Ditt 
område?

⃝ Mycket bra

⃝ Ganska bra

⃝ Varken eller

⃝ Ganska dåligt

⃝ Mycket dåligt

8. Beskriv Din levnadssituation: ⃝ Bor tillsammans med någon

⃝ Bor ensam

⃝ Servicebostad

9. Hur bra eller dåligt upplever Du att 
Du känner personerna som bor i Ditt 
område?

⃝ Mycket bra

⃝ Ganska bra

⃝ Varken eller

⃝ Ganska dåligt

⃝ Mycket dåligt

10. Hur stor andel av dem som bor i Ditt 
område känner Du på en skala 
mellan 1 och 5, där 1 betyder Ingen 
och 5 betyder Alla.

⃝ 1. Jag känner ingen av dem som 
bor i mitt område.

⃝ 2.

⃝ 3. Jag känner ca hälften av dem 
som bor i   mitt område

⃝ 4.

⃝ 5. Jag känner alla som bor i mitt 
område.

11. Hur ofta eller sällan upplever Du att 
Du träffar en vän eller en släkting 
(förutom någon Du bor med)?

⃝ Mycket ofta

⃝ Ganska ofta

⃝ Varken eller

⃝ Ganska sällan

⃝ Mycket sällan
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12. Hur ofta eller sällan upplever Du att 
Du har annan kontakt (t. ex. genom 
telefon eller annat kommunikations-
medel) med en vän eller en släkting?

⃝ Mycket ofta

⃝ Ganska ofta

⃝ Varken eller

⃝ Ganska sällan

⃝ Mycket sällan

13. Hur ofta är du involverad i någon 
form av klubb- eller 
föreningsverksamhet? 

⃝ Varje dag eller mer ofta

⃝ Nån eller några gånger i veckan

⃝ Nån eller några gånger i månaden

⃝ Nån eller några gånger per år

⃝ Mer sällan än en gång per år

14. Hur trygg eller otrygg känner Du dig 
i det område där du bor?

⃝ Mycket trygg

⃝ Ganska trygg

⃝ Varken eller

⃝ Ganska otrygg

⃝ Mycket otrygg

15. Hur orädd eller rädd är Du för att 
utsättas för ett brott utomhus i Ditt 
bostadsområde under dagtid?

⃝ Mycket orädd

⃝ Ganska orädd

⃝ Varken eller

⃝ Ganska rädd

⃝ Mycket rädd

16. Hur orädd eller rädd är Du för att 
utsättas för ett brott utomhus i Ditt 
bostadsområde under kvällen eller  

natten?

⃝ Mycket orädd

⃝ Ganska orädd

⃝ Varken eller

⃝ Ganska rädd

⃝ Mycket rädd
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17.  Hur orädd eller rädd är Du för att 
utsättas för ett brott i ditt hem under 

dagtid?

⃝ Mycket orädd

⃝ Ganska orädd

⃝ Varken eller

⃝ Ganska rädd

⃝ Mycket rädd

18. Hur orädd eller rädd är Du för att 
utsättas för ett brott i Ditt hem under 

kvällen eller natten?

⃝ Mycket orädd

⃝ Ganska orädd

⃝ Varken eller

⃝ Ganska rädd

⃝ Mycket rädd

19. Hur orädd eller rädd är Du för att 
utsättas för ett brott när du är i 
centrala Sundsvall under dagtid?

⃝ Mycket orädd

⃝ Ganska orädd

⃝ Varken eller

⃝ Ganska rädd

⃝ Mycket rädd

⃝ Jag är aldrig i centrala Sundsvall 
under dagtid

20. Hur orädd eller rädd är Du för att 
utsättas för ett brott när du är i 
centrala Sundsvall under kvällen 

eller natten?

⃝ Mycket orädd

⃝ Ganska orädd

⃝ Varken eller

⃝ Ganska rädd

⃝ Mycket rädd

⃝ Jag är aldrig i centrala Sundsvall 
under kvällen eller natten

21. Hur orädd eller rädd är Du för att 
utsättas för inbrott eller stöld under 

dagtid?

⃝ Mycket orädd

⃝ Ganska orädd

⃝ Varken eller

⃝ Ganska rädd

⃝ Mycket rädd
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22. Hur orädd eller rädd är Du för att 
utsättas för inbrott eller stöld under 

kvällen eller natten?

⃝ Mycket orädd

⃝ Ganska orädd

⃝ Varken eller

⃝ Ganska rädd

⃝ Mycket rädd

23. Hur orädd eller rädd är Du för att 
utsättas för misshandel, rån eller 
annat överfall från en främling 
under dagtid?

⃝ Mycket orädd

⃝ Ganska orädd

⃝ Varken eller

⃝ Ganska rädd

⃝ Mycket rädd

24. Hur orädd eller rädd är Du för att 
utsättas för misshandel, rån eller 
annat överfall från en främling 
under kvällen eller natten?

⃝ Mycket orädd

⃝ Ganska orädd

⃝ Varken eller

⃝ Ganska rädd

⃝ Mycket rädd

25. Om du upplever en skillnad i din 
rädsla på dagen och natten eller 
kvällen, vad beror denna skillnad 
på?

Svar: 

Om Du behöver mer plats att skriva på 

kan ni använda baksidan av enkäten.

⃝ Vet ej / vill inte svara

⃝ Jag upplever ingen skillnad i min 
rädsla på dagen och natten eller 
kvällen
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26. Hur osannolikt eller sannolikt 
upplever Du att det är att Du 
kommer att utsättas för inbrott eller 
stöld under de kommande 12 

månaderna?

⃝ Mycket osannolikt

⃝ Ganska osannolikt

⃝ Varken eller

⃝ Ganska sannolikt

⃝ Mycket sannolikt

27. Hur osannolikt eller sannolikt 
upplever Du att det är att Du 
kommer att utsättas för misshandel, 
rån eller annat överfall från en 
främling under de kommande 12 

månaderna?

⃝ Mycket osannolikt

⃝ Ganska osannolikt

⃝ Varken eller

⃝ Ganska sannolikt

⃝ Mycket sannolikt

28. Hur osannolikt eller sannolikt 
upplever Du att det är att Du 
kommer att utsättas för ett brott i ditt 
bostadsområde under de kommande 

12 månaderna?

⃝ Mycket osannolikt

⃝ Ganska osannolikt

⃝ Varken eller

⃝ Ganska sannolikt

⃝ Mycket sannolikt

29. Hur osannolikt eller sannolikt 
upplever Du att det är att Du 
kommer att utsättas för ett brott inne 
i ditt hem under de kommande 12 

månaderna?

⃝ Mycket osannolikt

⃝ Ganska osannolikt

⃝ Varken eller

⃝ Ganska sannolikt

⃝ Mycket sannolikt

30. Hur osannolikt eller sannolikt 
upplever Du att det är att Du 
kommer att utsättas för ett brott när 
du befinner dig i centrala Sundsvall 
under de kommande 12 månaderna?

⃝ Mycket osannolikt

⃝ Ganska osannolikt

⃝ Varken eller

⃝ Ganska sannolikt

⃝ Mycket sannolikt

31. Har Du någon gång under de senaste 

12 månaderna blivit utsatt för ett 
inbrott eller en stöld?

⃝ Ja

⃝ Nej

⃝ Vet ej / vill inte svara
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32. Har Du någon gång i ditt liv blivit 
utsatt för ett inbrott eller en stöld?

⃝ Ja

⃝ Nej

⃝ Vet ej / vill inte svara

33. Har Du någon gång under de senaste 

12 månaderna blivit utsatt för 
misshandel, rån eller annat överfall 
från en främling?

⃝ Ja

⃝ Nej

⃝ Vet ej / vill inte svara

34. Har Du någon gång i ditt liv blivit 
utsatt för misshandel, rån eller annat 
överfall från en främling?

⃝ Ja

⃝ Nej

⃝ Vet ej / vill inte svara

35. Hur lätt eller svårt upplever Du att 
det skulle vara för Dig att försvara 
dig själv om du blev överfallen av en 
främling?

⃝ Mycket lätt

⃝ Ganska lätt

⃝ Varken eller

⃝ Ganska svårt

⃝ Mycket svårt

36. Hur ofta har Du känt dig nedstämt 
under den senaste månaden?

⃝ 1.  Aldrig

⃝ 2.

⃝ 3.

⃝ 4.

⃝ 5.

⃝ 6.  Hela tiden

37. Hur ofta har du känt dig så nedstämd 
att inget kan muntra upp dig?

⃝ 1.  Aldrig

⃝ 2.

⃝ 3.

⃝ 4.

⃝ 5.

⃝ 6.  Hela tiden

Tack för Din medverkan!
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