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Hand lednings
material

                                 

Filmen »Väskan – en film att inte bli rädd för« vänder sig till äldre, 
till alla pensionärer i Sverige, inflyttade och infödda. Den är sam-
tidigt gjord till alla er som i ert arbete eller i föreningslivet möter 
äldre i vardagen och bidrar till gemenskap och värme.

Filmen är ett diskussionsunderlag för samtal om trygghet och ingen 
konventionell informationsfilm.

Därför finns detta handledningsmaterial med råd och tips, fråge-
ställningar och fallbeskrivningar av verkliga händelser som stöd i 
samtalen kring viktiga och svåra frågor som upplevd trygghet, 
utsatthet för brott, gemenskap och demokrati.

Vi hoppas att filmen ska väcka lust till utbyte av erfarenheter och 
kunskap för att öka förståelsen för att upplevelser kan vara olika 
beroende på ålder, kön och bakgrund.
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Tillit och öppenhet är grunden för trygghet. Platsen där vi bor ska 
vara en öppen och varm plats där människor känner sig trygga, 
litar till och lyssnar på varandra. 
  
Trygghet är en fråga om att ha goda relationer till medmänniskor 
i olika åldrar, med olika bakgrund och livserfarenheter. Skillnader 
mellan människor är en tillgång. Våra städer, tätorter och byar ska 
vara platser dit människor söker sig och där vi tillsammans ger 
varandra god hjälp och stöd. 

Trygghet, trivsel och otrygghet är vanliga frågor bland äldre. Man 
kan bli trygg genom att vara förberedd inför olika situationer och 
att känna att man har goda vänner. När vi tillsammans motverkar 
ensamhet bygger vi samtidigt bort ett samhällsproblem. Trygghet 
kan också vara att slippa känna rädsla för brott. Trygghet är också 
att veta vart man vänder sig med synpunkter eller frågor och var 
man får hjälp om olyckan är framme.

Kan filmen bidra till samtal, gemenskap och kanske rentav ökad 
trygghet hos några så har den nått långt.

Trygghet 
– vad ar det 
egentligen?
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Det är viktigt att bidra till dialog för att öka förståelsen mellan 
människor från olika länder och kulturer. 

De senaste decennierna har det kommit ett stort antal människor 
från olika länder till Sverige. Många av dem är i dag pensionärer 
eller närmar sig pensionsåldern. Andelen äldre av befolkningen 
som helhet blir allt större. Det finns ett stort behov av information 
om trygghetsfrågor.

Det är också känt att när man blir äldre går man ofta tillbaka till 
sitt ursprungsspråk. Plötsligt kan man inte längre göra sig förstådd. 
Trots att man har bott och arbetat länge i Sverige. Att samtala om 
äldre och trygghet är viktigt för att bidra till brottsförebyggande 
kunskap, undvika olyckor, få viktig information, skapa engagemang 
och motverka isolering och ensamhet. 

Att ta del av andras erfarenheter är alltid klokt. Vad som upplevs 
som tryggt kan vara olika för kvinnor och män. Att skapa och odla 
nya nätverk, också över generationsgränser, är aldrig för sent. Att 
dela upplevelser är trygghetsskapande i sig! 

Mangfald  
– att leva 

tillsammans
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Arbetsgruppen Äldre och trygghet bildades hösten 2003 på initiativ 
av Göteborgs Stads Pensionärsråd och Göteborgs centrala brotts-
förebyggande råd – Tryggare och Mänskligare Göteborg. 

Bredden på samverkan är påfallande. Så många har bidragit 
med så mycket under så lång tid för att öka tryggheten bland 
äldre. Det visar att trygghet är en angelägenhet för många.

i arbetsgruppen ingick representanter för
Pensionärernas Riksorganisation (PRO), 

Polismyndigheten i Västra Götaland, Regional SIOS Göteborg 
i Västra Götalandsregionen – samarbetsorgan för etniska 

organisationer, Riksförbundet Pensionärs Gemenskap (RPG), 
Senior Göteborg (utvecklingsenhet på stadskansliet), 

stadsbyggnadskontoret, Svenska Kommunal pensionärernas förbund 
(SKPF), Sveriges Pensionärs förbund (SPF), Sveriges Pensionärers 

Riksförbund (SPRF), Tryggare och Mänskligare Göteborg

Genom åren har gruppen bland mycket annat undersökt begreppet 
trygghet som en del av åldrandet och livskvaliteten. Informations-
mappen »Trygga tillsammans« med fakta, råd och tips om trygg-
het för äldre arbetades fram. Arbetsgruppen har föreläst och del-
tagit i många sammanhang och mappen har spridits brett.

Vi som gjort 
filmen 

– en kort 
bakgrund 



12

Samtidigt med detta arbete fick arbetsgruppen Äldre och trygg
het vara med i projektet »Att åldras tillsammans« som drivs av 
SIOS i Västra Götaland, ABF Göteborg, PRO, SPF och Idrotts- 
och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad. Syftet var att skapa 
dialog och gemensamma aktiviteter för att öka förståelsen mellan 
olika kulturer. Detta samarbete har pågått sedan 2005. Allt detta 
ledde till att vi beslöt oss för att göra en film.

Regional SIOS, Göteborg i Västra Götaland är huvudägare för 
projektet med filmen »Väskan – en film att inte bli rädd för«. Orga-
nisationen är ett politiskt och religiöst obundet och mångetniskt 
samarbetsorgan för olika etniska föreningar. Här finns 16 etniska 
grupper med över 70 föreningar och 16 000 medlemmar. Regio-
nal SIOS verkar för ett mångkulturellt, demokratiskt, jämlikt och 
rättvist samhälle för alla som bor i Sverige. Organisationen arbetar 
inom en rad olika områden för att möjliggöra en bättre integration 
och skapa möjligheter för människor att träffas, umgås och lära 
känna varandra och förebygga motsättningar och fördomar.

Idén till filmens manus har kommit fram genom ett brett sam-
arbete. Många samtal har förts med pensionärer i invandrar-
organisationer. Filmaren Nasrin Pakkho anlitades. Hon har del-
tagit på många möten, bearbetat idéerna och skrivit manus samt 
svarat för regi och filmande. Skådespelarna är amatörer.
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Vi bestämde oss för att göra en film om och med äldre, såväl 
in födda svenskar som inflyttade med invandrarbakgrund, som till-
sammans tar upp trygghetsfrågor i vardagen. Tillsammans har vi 
identifierat ett behov av ett material som kan användas för diskus-
sion i grupp.

Vi valde att göra en film för att många i målgruppen inte be härskar 
det svenska språket så väl. Här passar också stumfilmen bra med ett 
tydligt bildspråk och korta textskyltar till de olika scenerna.

Självklart har vi gjort filmen för alla pensionärer i Sverige.
Vi hoppas att filmen även kan vara ett stöd till personal inom 

äldreomsorgen. Allt fler bland såväl personal som vårdtagare 
kommer från andra länder än Sverige och filmen vill bidra till ökad 
gemenskap och förståelse mellan människor.

Tanken är också att vi tillsammans kan väcka opinion i äldre-
frågor med fokus på mångkultur och kunna driva gemensamma 
frågor som är viktiga både för samhället och för den enskilde.

Filmen är ett underlag för erfarenhetsutbyte och för att öka för-
ståelsen för att upplevelser kan vara olika beroende på kön och bak-
grund. Filmen fungerar både trygghetsskapande och hälsofrämjande.

Dessutom finns det ett särskilt genusperspektiv på trygghets-
frågor. Trygghet kan upplevas olika för män och kvinnor. Kvinnor 
är generellt sett inte lika ofta ute på gator och torg som män. Ett av 
skälen till detta kan vara att kvinnor känner sig mer otrygga. Det 
innebär dock inte att alla män är trygga i alla miljöer. Kvinnor har 
oftast lättare att tala om känslor och fler att dela sina känslor med.

Vi menar att filmen visar att engagemang och gemenskap skapar 
trygghet. Det är viktigt att inte vara rädd för olikheter, det ger 
möjligheter och skapar trygghet.

varfor 
en 

film?
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Infor 
filmen 

Vi rekommenderar att man visar filmen för samma 
grupp vid två tillfällen och har diskussioner efter varje 
visning. Det ger alla chansen att tänka efter ytterligare 

och hitta nya infallsvinklar och idéer. Det är viktigt 
med tid för reflektion. Det handlar om att ge diskussionen 

i gruppen stort utrymme och att inte ha för bråttom.

Läs gärna upp den här texten för gruppen strax innan 
ni tillsammans ser på filmen. Det kan ge deltagarna 

bättre möjlighet att sätta in filmen i sitt sammanhang.

Filmen som vi alldeles strax ska se på tillsammans heter 
»Väskan – en film att inte bli rädd för.« Det är en stumfilm 
gjord av äldre om äldre. Den handlar om allas behov av trygg-
het och hur vi kan hjälpa varandra att må bättre.

Det här är en film som det är tillåtet att tycka om, kanske 
rentav tycka att den har ett visst underhållningsvärde, trots 
att det i grunden handlar om allvarliga frågor.

För filmen är bara ett diskussionsunderlag för våra samtal 
kring svåra frågor som trygghet, jämlikhet, utsatthet för brott, 
olyckor, demokrati och mänskliga rättigheter. 

Förhoppningsvis kan vi bli inspirerade att nu efteråt prata 
om såväl stort som smått, både om komplicerade samhälls-
problem och praktiska frågor som vi lever med i vardagen, 
sådant som vi kan tipsa varandra om.

Det är en film som vänder sig till alla pensionärer i Sverige, 
inflyttade eller infödda. Den är samtidigt gjord till alla som i 
arbetet eller föreningslivet möter äldre i vardagen och bidrar 
till gemenskap och värme.

Ta gärna med er era funderingar till vänner och bekanta 
efter denna filmvisning och diskussion så att fler kan bli del-
aktiga och komma med idéer.
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•  Är gruppen som ska se filmen lagom stor för ett samtal där alla 
har möjlighet att komma till tals? Ett alternativ kan vara att dela 
in deltagarna i mindre grupper. Är gruppen stor är det viktigt att 
du som samtalsledare försöker fånga upp och ringa in frågeställ-
ningar som kan finnas. Notera om det råder delade meningar i 
väsentliga avsnitt och diskutera i så fall vidare kring dessa skill-
nader i synsätt. Tänk på att det är trygghetsfrämjande i sig att 
prata om dessa frågor.

•  Tänk på att anmäld brottslighet och upplevelse av trygghet och 
otrygghet kan vara helt olika saker. Det är viktigt att prata om 
brottslighet och säkerhet på ett sådant sätt att man inte förstärker 
känslan av otrygghet. För trygghet är ju just det, en känsla.

•  Det kan vara bra att plocka fram olika sorters statistik inför film-
mötet om man hinner. Befolknings- och boendestatistik, trivsel-, 
trygghets- och olycksfallsundersökningar och brottsstatistik kan 
vara intressant att diskutera när man pratar trygghet.

•  Ta gärna upp frågan om mediernas bilder. Vad är det vi får veta 
om vår närmiljö och omvärld via medierna? Kan det vara skräm-
mande? Är vi rädda i onödan ibland på grund av fördomar och 
okunskap? Hur kan det i så fall te sig och går det att komma åt 
problemet?

efter 
filmen

Att tänka på
Det är väsentligt att filmdiskussionen blir en positiv 

upplevelse och inte skapar rädsla eller förstärker 
otrygghet bland de äldre. Som samtalsledare är det 

viktigt att se till att diskussionen är konstruktiv 
och inte underblåser fördomar.
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•  Tänk på att ha ett brett perspektiv i diskussionerna med fokus 
också på mänskliga rättigheter. Att tillhöra den givna »normen« 
i samhället skapar större trygghet än att känna sig utanför. Vi 
har alla ett ansvar för att gå på »normspaning« i vår egen vardag 
och i oss själva, bli medvetna om vilka som tjänar respektive 
förlorar på att gällande norm får råda. 

•  Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad, vare sig på 
grund av ålder, ursprung, kön, sexuell läggning, religion, funk-
tionsnedsättning eller något annat. Hur kan vi alla jobba för att 
vidga våra vyer, bekämpa fördomar och se till att många fler blir 
delaktiga och synliggjorda i samhället och motverka ensamhet?

•  Tänk på att ta upp genusperspektivet till diskussion. Vi vet att 
kvinnor mer sällan än män vistas i det offentliga rummet. Ett av 
skälen till detta kan vara att kvinnor känner sig mer otrygga. Män 
rör sig mer självklart och känner sig tryggare i offentliga miljöer 
än kvinnor. Samtidigt går män, generellt sett, miste om den närhet 
och livskvalitet som personliga relationer utgör och som utvecklas 
mer mellan kvinnor. Det finns inte någon samlad dokumentation 
om trygghetsupplevelser för äldre, vare sig kvinnor eller män. Vad 
har vi gemensamt och vad är det som skiljer oss åt?

•  Hur är tryggheten för exempelvis homosexuella och transsexuella 
personer i ett land som Sverige om normen är att alla är hetero-
sexuella?

•  Hur trygg känner man sig om man ursprungligen kommer från 
ett annat land och bor och åldras i Sverige?

•  Hur är det att vara äldre i ett samhälle som dyrkar ungdom och 
produktivitet på arbetsmarknaden. Påverkar det hur man mår 
och känslan av trygghet?

•  Göteborgs Stad har i samarbete med Göteborgs universitet tagit 
fram en unik studie kring hur brottsutsatta bemöts i staden och 
vilket stöd de får när de råkat illa ut. (»Utvärdering av stöd till brotts
offer i Göteborg«, hösten 2010. Finns på www.goteborg.se/tryggare
manskligare) Rapporten är underlag för ytterligare analys av hur 
Göteborg kan bli bättre på att hjälpa brottsutsatta människor. 
Resultatet av studien visar bland annat att män samt äldre per-
soner av båda könen kan ha svårt att få det stöd de behöver. Fun-
dera gärna på hur man kan öka och förbättra stödet och hjälpen 
till brottsutsatta, inte minst de äldre.

•  Att få känna tillhörighet har ett klart samband med bättre hälsa, 
trygghet, tillit och livskvalitet. Diskutera hur ni i gruppen kan 
arbeta vidare för ökad trygghet. Vill ni fortsätta att träffas och 
göra någonting tillsammans, bjuda in andra, träffa skolelever, 
ordna föredrag, påverka myndigheter, bygga en utemöbel, göra 
en trygghetsvandring, gå på bio eller ta promenader? Ni kan 
också ta kontakt med ett studieförbund om ni vill gå vidare och 
fördjupa er inom ett visst område.
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fallolyckor

Det är i hemmet de flesta äldre skadar sig. 
Det går att förebygga. 

•  Äldres fall är ofta en kombination av flera faktorer – mat, 
motion, läkemedel, kroppsliga förändringar och fysiska 
hinder i bostaden.

•  Kroppen är byggd för rörelse. Balans, styrka, rörlighet och 
koordinationsförmåga kan, oavsett ålder, förbättras 
väsentligt. 30 minuters promenad varje dag är en god start. 

•  Vanliga läkemedel kan ge en ökad fallrisk. Yrsel, blod-
trycksfall, trötthet, balanssvårigheter – fråga din läkare 
om biverkningar.

•  Har du ramlat hemma någon gång? Vad gjorde du för att 
det inte skulle hända igen?

•  Finns det bra sätt att förebygga olyckor i hemmet, vad 
tycker ni?

Filmen 
skylt for skylt
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brand

Släck på rätt sätt.

•  Har ni tips om vad man kan göra för att inte glömma 
spisen på, ett tänt ljus eller annat som kan orsaka brand?

•  Känner ni till hur man kan få fatt på information om hur 
man ska agera om olyckan är framme och det börjar 
brinna i bostaden?

•  Vad vet ni om hur man ska göra vid en eldsvåda?

•  Vilka tekniska hjälpmedel är lämpliga att ha i hemmet?

säkerhet

Var uppmärksam när någon okänd ringer på dörren.

•  Har någon varit med om något liknande det som hände 
i filmen, att okända oväntat ringer på dörren och ni blev 
osäkra på om allt stod rätt till?

•  Tidningarna skriver om det ovanliga och kanske oväntade, 
det som bryter mot det vardagliga och förväntade. 
Tänker ni på det när ni läser om brott och hemskheter 
som händer – att det är det sällsynta som det skrivs om?

•  Har ni tänkt på att tidningar, radio och TV berättar om 
samma händelse flera gånger, ibland dagar i rad? Det 
har alltså inte hänt något nytt skrämmande, medierna 
följer bara upp händelsen vidare. Kan det i sig kännas 
skrämmande att det skrivs om och om igen om otrevliga 
händelser?

•  Hur rädda behöver vi egentligen vara för att släppa in 
okända? Vad tycker ni?
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information

Öka din kunskap om hur du kan leva tryggare. 
Ta del av den information som samhället erbjuder.

•  Hur kan föreningar bli ännu bättre på att nå ut till med-
borgarna?

•  Vad bör kommunen göra för att nå ut bättre med sin 
 samhällsinformation?

fixartjänst

Vissa kommuner hjälper äldre med Fixartjänst. 
Detta förebygger olycksfall.

•  Har ni Fixartjänst i din kommun och vad tycker ni om 
den? Hur skulle man ytterligare kunna förbättra den 
servicen?

•  Om det inte finns Fixartjänst i er kommun, skulle ni vilja 
ha det?

•  Hur kan man försöka påverka beslutsfattarna att inrätta 
 Fixartjänst?
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vänskap

Det är aldrig för sent att engagera sig 
i föreningslivet och få nya vänner.

•  Hur gör man för att knyta kontakter och kanske lära 
känna sina grannar?

•  Det är inte alltid lätt att få kontakt med svenskar och få 
nya vänner. Har ni goda exempel på hur ni fick nya 
vänner i det nya hemlandet?

•  Hur kan infödda svenskar bli bättre på att välkomna 
nya svenskar?

akut s juk /larm
–ring 112

Symtomen är ibland olika för män och kvinnor 
när vi drabbas av akut insjuknande och 

behöver snabb och effektiv hjälp. 

•  Hur kan vi förbättra informationen och kunskapen till 
 medborgarna om hur vi ska agera vid akut sjukdomsfall? 
 Inte minst med tanke på att kvinnor och män är olika.
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grannar

Kontakt med grannar ökar din trygghet.

•  Hur kan grannar samarbeta för att öka tryggheten?

•  Finns det tillräckligt med mötesplatser där människor 
kan träffas och trivas tillsammans där du bor? 

•  Alla ska kunna känna sig trygga, såväl utomhus som 
hemma. Var uppmärksam och lär dig hur du undviker 
olyckor och att bli utsatt för brott. 

•  Ni vet väl att man kan få hjälp hos brottsofferjouren? 

din hemort

Lär känna orten där du bor.

•  Vilka mötesplatser tycker ni att det finns generellt på en 
ort om man kommer som nyinflyttad? 

•  Vad kan man förbättra? 

•  Vad kan exempelvis kommunen, föreningar och närings-
livet göra?
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exempel 

 Det kan ibland vara lättare att diskutera 
utifrån en faktisk händelse än att prata generellt. 

Vi tror att det går lätt att komma igång med 
diskussionen. Skulle det ändå vara tyst i församlingen 

har du här några exempel att ta till.
Polismyndigheten och Brottsofferjouren (BOJ) 
har bidragit med händelser ur verkligheten. 

Sofia har just tagit ut hela sin pension. Hon har alla pengarna i sin 
handväska. Hon vill ha kontroll över sina pengar och använder 
inte betalkort. När Sofia tog ut pengarna var det en man som såg 
henne göra det. När hon kommit en bit från banken rusar han 
fram, tar Sofias väska och knuffar omkull henne så att hon ramlar.

Sofia blir förtvivlad. När polisen kommer berättar de för henne 
att BOJ finns. Sofia får kontakt med BOJ och får en besökstid. När 
hon kommer berättar hon vad hon varit med om, gråter mycket 
och vet inte hur hon ska klara sig.

Sofia får frågan om hon berättat om detta för sina barn, men det 
har hon inte för hon vill inte belasta dem med detta. Samtidigt kryper 
det fram att Sofia känner skam och skuld över att ha gått omkring 
med alla sina pengar och hon vågar inte berätta det för barnen. 

Efter samtalet tycker Sofia att det ändå skulle kännas skönt att 
få berätta om det som hänt för barnen. Barnen ställer upp för sin 
mamma och hon får komma hem och bo hos dem den första 
tiden efter händelsen. Kontakten med BOJ fortsätter och Sofia 
berättar att hon inte riktigt känner igen sig själv. Hon har börjat 
glömma saker och kan börja gråta för ingenting. Alla svåra gamla 
minnen börjar dyka upp på nytt och hon får möjlighet att prata ut 
hos BOJ. Sakta men säkert återvänder Sofia till sitt gamla jag och 
känner sig stark nog att klara livet på egen hand igen. 

Sofia kontaktade sitt försäkringsbolag där hon fick 2 500 kronor 
för de stulna pengarna vilket är maxbeloppet som man får för för-
svunna/stulna kontanter. Hon fick också 5 000 kronor i skade-
stånd för den kränkning som hon utsattes för genom tillgreppet 
och knuffen.
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Samir är 85 år och har just tagit ut pengar från en bankomat vid torget 
i närheten av sitt hem. Han har inte ens hunnit stoppa ner pengarna 
i plånboken när en yngling kommer framrusande och rycker dem 
ur handen på honom. 

Samir blir chockad. Han får hjälp att komma hem. Polisen lyckas 
gripa förövaren och det ska bli rättegång. Samir ringer till BOJ för 
att få hjälp med att räkna ut skadeståndet. Han får då veta att det 
går att också ansöka om ersättning för kränkning på grund av 
brottets art.

Ritva är 73 år och lider av flera sjukdomar vilket gör det svårt för 
henne att ta sig ut på egen hand. En natt hör hon hur någon för-
söker bryta sig in i hennes lägenhet. Hon ringer polisen som inte 
lyckas ta fast gärningsmannen. 

Denna upplevelse blev så stark för Ritva att hon inte vågade 
sova på nätterna. Hon ringde BOJ och fick stöd via telefonsamtal 
varje dag under en period. Med hjälp av BOJ kontaktades hyres-
värden som hjälpte henne att få en säkerhetsdörr. Detta gjorde att 
oron så småningom avklingade och Ritva kunde börja sova igen. 
Dörren fick hon bekosta själv, men det var det värt, säger Ritva.
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Karl som är 90 år, berättar att han förvarade sin plånbok i sin jacka 
som hängde i hallen. Dörren till bostaden hade under kvällen varit 
olåst och troligtvis har någon smugit in i hallen och tagit plånbo-
ken medan Karl satt i det innersta rummet i sitt radhus och tittade 
på TV. Karl har inte hört eller sett något som kan sättas i samband 
med brottet, men å andra sidan har Karl nedsatt hörsel. Karl för-
lorade sin plånbok som innehöll körkort, Visakort och ytterligare 
ett kreditkort samt 2 500 kronor i kontanter.

kommentarer och råd från polisen

Ett klassiskt stöldbrott som drabbar både gamla och unga. 
Det räknas inte som inbrott eftersom ytterdörren varit olåst, 
man har inte vidtagit de aktsamhetskrav som behövs vilket 
kan försvåra ersättning från försäkringsbolag.

•  Lås alltid ytterdörren, i synnerhet om du vistas i ett inre 
rum, på andra våningen, i källaren, i trädgård på baksidan 
av huset eller liknande.  

•  Förvara inte plånboken lättillgänglig i hallen.
•  Ha inte så mycket kontanter och flera kort i plånboken 

samtidigt.

Det är bra att ha koll på telefonnummer till respektive bank, 
bensinbolag, andra kreditinstitut eller spärrservice där man 
kan spärra korten. Om det inte är uppenbart att brottet precis 
har skett och att gärningsmannen finns i närheten är det 
viktigt att spärra korten så fort som möjligt, gärna innan polis-
anmälan görs. Finns gärningsmannen i närheten ring genast 
112 och beskriv händelsen och den misstänkte personen.
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Märta, 74, kom hem efter att ha varit i mataffären och handlat. Vid 
porten träffade Märta två kvinnor som hon sett i affären. Kvin-
norna var artiga och höll upp dörren för Märta när hon gick in i 
trappuppgången. Efter en stund ringde det på Märtas dörr och de 
två kvinnorna som hjälpt henne in tidigare berättade att de skulle 
sälja tyger till hennes granne som inte var hemma för tillfället. De 
båda kvinnorna bad att få låna papper och penna för att skriva en 
lapp till grannen. De följde med Märta in i köket och den ena satte 
sig och började skriva men den andra kvinnan försvann. Märta går 
med rullator och hade därför svårt att ha koll på vart den andra 
kvinnan försvann i lägenheten. När lappen var färdigskriven gick 
båda kvinnorna. En kort stund senare upptäckte Märta att hennes 
smycken som hon förvarat i sovrummet var borta. Märta blev av 
med ett guldhalsband, ett armband i guld, tre par guldörhängen 
och ett pärlhalsband.

kommentarer och råd från polisen

Ett brott som företrädesvis drabbar äldre och/eller funk-
tionshindrade. Genom att utnyttja Märtas höga ålder och 
fysiska svaghet lurar man sig in och genomför stölden genom 
att en av kvinnorna distraherar Märta medan den andra 
söker igenom bostaden. Märta var förmodligen utvald som 
offer redan i mataffären. Väl inne i bostaden är det vanligt att 
tjuvarna ser till att offret befinner sig i köket eller något annat 
rum med ryggen mot ytterdörren.

•  Lås alltid dörren och var väldigt noga med vem du 
släpper in, oavsett om de visat sig vara artiga och hjälp-
samma tidigare.

•  Ett annat sätt att lura sig in i bostaden är att de med 
pondus säger att de kommer från fastighetsägaren, 
polisen, hemvården eller liknande. De uppger att de har 
ärende till bostaden, till exempel kolla att vattnet rinner 
som det ska ur kranarna eller att elementen är varma. 
Dessa personer ska kunna legitimera sig. Är det en 
hantverkare som fastighetsägaren har skickat dit ska det 
ha meddelats dig innan.

•  Ett tredje sätt är att utge sig för att, ganska påstridigt, 
vilja sälja något. Det kan röra sig om tyger, tavlor, rosor 
eller liknande. 

Forts. nästa sida
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•  Uppfinningsrikedomen vid dessa brott är stor och offren 
är inte utvalda på måfå.

•  Var uppmärksam på människor i din omgivning. 
 Våga ifrågasätta vem de är om de vill in i din bostad, 
 kräv legitimation. 
•  Vill de låna papper och penna, stäng och lås dörren 
 med besökarna på utsidan innan du hämtar papper 
 och penna. 

Har du blivit bestulen på detta sätt, försök dra dig till minnes 
hur besökarna såg ut och hur de talade och gör en polisan-
mälan så fort som möjligt. Förvara inte smycken, pengar och 
annat stöldbegärligt synligt och lättåtkomligt i din bostad.
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Ángeles, 73, var i livsmedelsbutiken för att handla. Precis innanför 
dörren i butiken tog hon fram sin inköpslista ur plånboken. Plån-
boken lade hon tillbaka i sin handväska som hon ställde i kund-
vagnen. Ángeles handlade allt som stod på listan men när hon 
kom till kassan för att betala kunde hon inte hitta sin plånbok.

Ángeles kände sig mycket generad och ledsen när alla varorna 
körts igenom kassan och kön bara växte bakom henne medan hon 
letade efter sin plånbok. Ángeles har inte lagt märke till om någon 
eller några personer varit i närheten av hennes handväska under 
den aktuella tiden. Affären har övervakningskameror. Ángeles för-
lorade sin röda plånbok av skinn, sitt körkort, sitt ICA-kort, Statoil-
kort, Ikeakort, buss- och spårvagnskort och dessutom 3 000 kronor 
i kontanter.

kommentarer och råd från polisen

En klassisk fickstöld som drabbar både äldre och yngre men 
oftast de personer som förvarar plånbok i väska som ställs i 
kundkorg, korg på rullator eller liknande.

•  Använd gärna betalkort så du slipper bära med dig en 
massa pengar.

•  Var förberedd med inköpslista, glasögon och liknande så 
att du inte behöver exponera plånboken och var du 
förvarar den.

•  Ha uppsikt över plånbok och handväska. Har man lagt 
den i kundkorg är det lätt hänt att man vänder ryggen 
till när man exempelvis plockar varor i kyldisk eller på 
låg/hög höjd i en hylla. Tjuvarna kan också på olika sätt 
försöka distrahera dig, med frågor, genom att tappa 
något precis framför dig eller på annat sätt dra din 
uppmärksamhet från din väska.
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Elin, 88 år, var ute och promenerade en dag när hon fick syn på 
en yngling som stod lite »gömd« intill ett gathörn. Det var något 
speciellt med hans beteende som fick Elin att lägga märke till 
honom. Hon gick vidare och förbi honom men lite senare sprang 
han ifatt och förbi Elin och stannade lite längre fram på gatan. 
Ynglingen såg sig om flera gånger och verkade stressad, tyckte 
Elin. När hon så för andra gången passerade ynglingen ryckte han 
till sig Elins väska som hon bar i vänsterhanden. Det våldsamma 
rycket gjorde ont och Elin skrek till, men förgäves. Elin blev av 
med sin handväska som bland annat innehöll id-kort, kreditkort, 
nyckel till bostaden och 200 kronor i kontanter.

En man som Elin mötte kort därpå reagerade och tog upp 
jakten på ynglingen men lyckades inte komma ikapp honom. Istället 
slog man larm och polis kallades till platsen och Elin kunde ge ett 
bra signalement på ynglingen.

kommentarer och råd från polisen

Väskryckningar drabbar både äldre och yngre. Allt fler yngre 
drabbas men stöldgodset består då ofta av dyra mobiltele-
foner och bärbara datorer som rycks ifrån dem under använ-
dande på allmän plats.

•  Var uppmärksam på din omgivning, träna på att notera 
människors utseende.

•  Använd gärna axelremsväska trädd över kroppen och 
vänd den bort från gatan, in mot husväggen där det inte 
är lika lätt att springa eller cykla förbi och rycka väskan i 
farten.

•  Förvara inte id-uppgifter och nycklar i samma väska. 
Nycklar kan med fördel bäras i jackficka istället. Plånbok 
kan också förvaras i innerficka.

•  Spärra kort och byt lås innan förövaren hinner utnyttja dem.
•  Ring polisen.

Att man tränar på att notera andras utseende gör att det blir 
lättare att beskriva personer. Polisen kan sprida signalementet 
fortare vilket kan påskynda ett gripande. Det finns också per-
soner som avstår att angripa offret om de känner att de har 
blivit sedda. Innerficka finns numera ofta både i herr- och 
damkläder. Där kan plånboken förvaras. Om man blir antas-
tad bör man släppa väskan för att undvika att själv bli skadad. 
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Till sist
Vår förhoppning är att denna skrift ger inspiration och stöd till dis-
kussionen efter filmvisningen. Fallbeskrivningarna kan man ha i 
beredskap för att ge bränsle till samtalet. Vi tror dock att deltagarna 
på mötet har många reflektioner och synpunkter kring såväl kom-
plicerade frågor om demokrati och upplevd trygghet som mer var-
dagsnära tips om hur vi minskar risken för olyckor och brott. Ett 
nyanserat samtal främjar alltid gemenskap och skapar trygghet!

Varmt lycka till!

vi som producerade 
handledningsmaterialet och f ilmen

Regional SIOS Göteborg i Västra Götalandsregionen (SIOS), Sveriges 
Pensionärsförbund (SPF), Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF), Pensionärernas 

Riksorganisation (PRO), Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), Svenska 
KommunalPensionärernas Förbund (SKPF), ABF Göteborg, Brottsofferjouren i 

Göteborg (BOJ), Arbetsförmedlingen Kultur Väst, Västra Götalandsregionen 
Folkhälsokommittén, Polismyndigheten i Västra Götaland, Räddningstjänsten 
Storgöteborg, Idrotts och föreningsförvaltningen Göteborgs Stad, Tryggare och 

Mänskligare Göteborg, Utvecklingscentret Senior Göteborg Göteborgs Stad, 
Jämställdhet och mång faldsgruppen Göteborgs Stad, Kulturförvaltningen 

Göteborgs Stad, Försäkrings AB Göta Lejon Göteborgs Stad, Förvaltnings AB 
Framtiden, Västtrafik AB, Göteborgs universitet Gothenburg Research Institute, 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län genom projekt EFIS

Denna skrift finns också på engelska. Filmen finns på tolv språk 
på samma skiva: svenska, finska, persiska, turkiska, arabiska, 
polska, spanska, somaliska, engelska, grekiska, italienska och 
SKB (serbiska/kroatiska/bosniska).

Handledningsmaterial med film kan kostnadsfritt beställas genom:

Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, 
Tryggare och Mänskligare Göteborg
tel: 031-368 00 00 vxl
www.goteborg.se/tryggaremanskligare

Idrotts och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad
tel: 031-368 20 00 vxl 
www.goteborg.se
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