
En stumfilm av äldre om äldre – för mångfald och trygghet

Trygghet – vad är det egentligen?
Trygghet är en fråga om att ha goda relationer till 
medmänniskor i olika åldrar, med olika bakgrund 
och livserfarenheter. Tillit och öppen het är grunden 
för trygghet. 

Mångfald – att leva tillsammans
Det är viktigt att bidra till dialog för att öka förstå
elsen mellan människor från olika länder och kul
turer. Skillnader mellan människor är en tillgång.

Filmen som verktyg
Filmen »Väskan – en film att inte bli rädd för« är 
ingen informationsfilm. Den är ett diskussions
underlag för ett gott samtalsklimat i grupp kring 
svåra frågor såsom upplevd trygghet, utsatthet för 
brott, gemenskap och demokrati. Den är ett verk

tyg för erfarenhetsutbyte för att öka förståelsen för 
att upplevelser kan vara olika beroende på ålder, 
kön och bakgrund. 

Kunskapsspridning
Filmen vill bidra till samtal kring såväl trygghets
skapande och hälsofrämjande idéer som kunskaps
spridning om att förebygga brott, bränder och 
fallskador. Den lyfter också frågan om stöd till 
brottsutsatta. 

Äldre som brottsoffer
En ny forskningsstudie som tagits fram i samverkan 
mellan Göteborgs universitet, Brotts offer myndig
heten och Göteborgs Stad visar bland annat att 
äldre som råkat ut för brott inte alltid får det stöd 
de behöver. Många vet inte vart de ska vända sig 
för att få hjälp.
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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 mångfaldsgruppen, 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

Vi som gjort filmen

Filmen hade premiär i Göteborg hösten 2010 och 
vänder sig till de äldre själva. Till alla pensionärer i 
Sverige, inflyttade eller infödda. Den är samtidigt 
gjord till alla er som i ert arbete eller i förenings
livet möter äldre i vardagen och bidrar till gemen
skap och värme. 

Filmen, som är 19 minuter lång, står inte för sig 
själv utan är ett verktyg och en ingång till grupp
diskussioner. Därför medföljer ett handlednings
material. Det inne håller råd och tips, fallstudier/
exempel ur verkligheten och frågeställningar som 
stöd för samtalen och diskussionerna kring trygg
hetsfrågorna efter filmvisning. Allt detta går att 
kostnadsfritt beställa.

Handledningsmaterialet 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 och 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
tel: 031-368 20 00 vxl 
www.goteborg.se

BROTTSOFFERJOUREN GÖTEBORG

Arbetsgruppen Äldre och trygghet bildades hösten 
2003 på initiativ av Göteborgs Stads Pensionärsråd 
och Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, 
Tryggare och Mänskligare Göteborg. Bredden på 
samverkan är påfallande. Så många har bidragit 
med så mycket under så lång tid för att öka trygg
heten bland äldre.

Många invandrare som kom till Sverige på 
1980talet närmar sig nu pensionsåldern. Det är 
känt att man ofta går tillbaka till sitt ursprungsspråk 
när man blir äldre. Plötsligt kan man inte längre 
göra sig förstådd. En film om äldre och trygghet är 

viktig för att bidra till brottsförebyggande kunskap, 
undvika olyckor, få information, skapa engagemang 
och motverka isolering och ensamhet. 

Mängder av möten med en rad olika pensionärs
föreningar med invandrare har också visat att det 
finns ett stort behov av information och kunskap 
kring trygghetsfrågor, vart man vänder sig, hur man 
får hjälp och hur man själv kan agera. Vid dessa 
möten stod det också klart att en film skulle vara en 
bra ingång för diskussioner och kunskapsspridning.

Vi beslöt att göra en sådan film om och med 
pensionärer. 


