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SAMMANFATTNING  
 
 
Syftet med det här arbetet har varit att studera vad som kännetecknar primära brottsoffer samt 

om det går att förebygga brott gentemot dessa. Metoden för studien har varit kvalitativ där 

litteratur samt erfarenheter kring ämnet legat till grund för resultatet. Resultatet visade att det 

finns olika typer av brottsoffer såsom primära, sekundära och tertiära offer. Vidare finns det 

olika kännetecken för offer. Offer kan karaktäriseras som idealoffer, motsats till idealoffer 

samt andra typer av offer, som kan vara motsträviga eller medskyldiga. Det finns dock inga 

värderingar som exempelvis ålder, kön och etnicitet i dessa begrepp vilket är viktigt att 

observera. För att ett brott ska uppstå måste det finnas ett attraktivt objekt, en potential 

gärningsman samt brist på kontroll. De som utsätts för brott har ofta en viss typ av leverne 

eller ingår i så kallade riskgrupper. Viktimiseringsprocessen försöker förklara hur olika 

faktorer kan inverka på risken att bli utsatt för brott. Upprepad viktimisering är ett vanligt 

förekommande begrepp. Begreppet innebär att på samma sätt som att det är få människor som 

begår brott så är det en liten klick som gång på gång blir drabbade. Beträffande det preventiva 

arbetet tar beslutsteorin upp olika åtgärder i förebyggande syfte att minska brottsligheten. En 

minskad brottslighet leder till färre brott, vilket generar färre brottsoffer. Vidare gäller det att 

ändra attityd hos olika institutioner i samhället för att på ett effektivare sätt bekämpa 

brottsligheten. Resurser för polis och andra institutioner måste också finnas för att olika 

insatser skall kunna genomföras och ge resultat. Dessa resurser kan lättast frigöras genom 

politiska beslut vilket innebär att politiker också måste se relevansen i dessa frågor.  
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1.   INLEDNING 

 

Att klargöra vem som är ett brottsoffer kan tyckas som en trivial fråga men är många gånger 

väldigt svårt. Vem är egentligen ett brottsoffer? En person som drabbats av inbrott eller 

drabbats av oprovocerat våld? Är det anhöriga till de som utsatts för brott? Eller är hela 

samhället ett brottsoffer? Eller är det möjligt att gärningsmannen själv är ett brottsoffer? 

I lagstiftningen används begreppet målsägande. Enligt rättegångsbalken (RB) 20:8 är 

målsägande den mot vilket brott blivit begånget eller som har blivit förnärmad av brottet eller 

lidit skada. Brottsoffer är inte ett lika klart definierat begrepp. Brott drabbar även ofta kretsen 

runt den omedelbart utsatte. Även den som står en målsägande nära kan anses vara ett offer 

för brott. Detta borde också gälla barn som blir vittne till att den ene föräldern misshandlar 

den andre. Att vara vittne till våld är att vara utsatt för våld (Lindgren, Petterson & Hägglund, 

2001).   

Många människor är rädda och oroliga för att drabbas av brott. De faktiska riskerna 

överensstämmer inte riktigt med den oro många upplever. Äldre är mest oroliga men dock 

minst drabbade statistiskt sett. En av förklaringarna till att de är mest oroliga är att de oftast 

påverkas/drabbas hårt när de blir utsatta för ett brott. Det tar lång tid att återhämta sig och 

rehabilitera sig från ett brott, vissa gör det aldrig. En förklaring till att äldre är minst drabbade 

kan naturligtvis vara att många äldre undviker att gå ut, till exempel på kvällen. 

Omständigheter som påverkar människors rädsla i dagens moderna samhälle brukar vara var 

man bor, stämningen och ordningen i grannskapet samt om det finns personlig kännedom om 

brottshändelser. Vidare kan omständigheter som om man själv varit utsatt för brott och hur 

sårbar man uppfattar sig själv påverka människors rädsla (Internet 1).  

 

På samma sätt som det är få personer som begår många brott, dessa brukar kallas kroniker, så 

är det få människor i förhållande till folkmängden som gång på gång drabbas av brottslighet. 

Detta brukar benämnas som upprepad viktimisering. Detta har sedan länge varit känt i länder 

som USA och England men har efter forskning även visat sig gälla i Sverige. Det finns vidare 

kännetecken som var du bor samt hur du lever ditt liv som kan påverka i vilken utsträckning 

människor riskerar att utsättas för brott (Torstensson, 1999). 
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Det skulle vidare vara effektivt att identifiera de personer som drabbas av upprepad 

viktimisering. Genom information och rådgivning kan man hjälpa dessa människor från att 

utsättas för brott. Frågan som då dyker upp är vem som egentligen är brottsoffret och på vilket 

sätt som det kan fångas upp. Den här promemorian kommer undersöka vad som kännetecknar 

primära brottsoffer samt vilka förebyggande åtgärder det finns för att minska risken för att bli 

utsatt för ett brott. 

 

1.1   Bakgrund 

Under 1700-talet var självaste brottet i sig i centrum men under senare delen av 1800-talet 

fick brottslingen allt större uppmärksamhet. Brottslingen granskades i större utsträckning ur 

psykologiskt, biologiskt och fysiologiskt perspektiv. Det var först under 1970-talet som man 

började intressera sig för brottsoffren och deras situation. Utgångspunkten för det ökade 

intresset för brottsoffren startade i kvinnorörelser som koncentrerade sig på kvinnor som blivit 

utsatta för våldtäkt. (Internet 2) 

 

Sverige är ett land som ligger på den undre halvan av den internationella listan beträffande 

människor som blivit utsatta för brott, enligt den statistik som presenterats av 

brottsförebyggande rådet. Detta gäller både för det totala antalet brott samt för de flesta 

enskilda brotten. Enligt internationella brottsofferundersökningar framgår bland annat att 

risken för att utsättas för bilstöld är hälften så stor i Sverige som i England. Risken att utsättas 

för bostadsinbrott är en tredjedel så stor som i England och hälften så stor som i Frankrike. 

Brottsofferundersökningarna visar också att oron för att bli utsatt för brott är mindre bland 

svenskar än bland människor i andra delar av världen. (Internet 1) 

 

Antalet polisanmälda brott i Sverige har ökat markant under andra hälften av 1900-talet. 

Rättsväsendet har idag åtskilligt fler brott att utreda. Ökningen av antalet brott har medfört en 

större arbetsbelastning på olika utredande myndigheter, såsom polis, åklagare, domstolar och 

kriminalvård. Det finns dock regionala skillnader som påvisar att de urbaniserade områdena 

har ett större inflöde av antalet polisanmälda brott. Vidare är mörkertalet stort i förhållande 

till antalet faktiska brott som begås. (Torstensson, 1995). 

 

Under senare år har brottoffrens situation uppmärksammats i allt större utsträckning. Tidigare 

fick begreppet brottsoffer inte så stort utrymme. En rad åtgärder och reformer har vidtagits 

som att brottsofferjourer exempelvis har inrättats, utvidgade juridiska möjligheter såsom 



 

 3 

rätten till stödperson samt att begreppet brottsoffer har fått en större innebörd. Detta har i sin 

tur inneburit att samhällsdebatten kring de personer som utsatts för brott fått nya perspektiv. 

(Internet 2). 

 

1.2   Syfte 

Syftet med den här promemorian är att studera vad som kännetecknar primära brottsoffer 

samt om det går att förebygga brott gentemot dessa. För att ge syftet en konkret ram har fyra 

centrala frågeställningar formulerats. Dessa är följande: 

 

• Vilka olika typer av brottsoffer finns samt vad som skiljer dem åt? 

• Vad kännetecknar ett brottsoffer? 

• Vilka faktorer ökar risken att bli utsatt för brott? 

• Hur kan förebyggande arbete minska risken att bli utsatt för brott? 

 

Dessa frågeställningar kommer att om inte besvaras så i varje fall diskuteras eftersom de utgör 

kärnan i denna promemoria. 

 

1.3   Avgränsningar och definitioner 

Eftersom det finns ett antal olika typer av brottsoffer så har fokus i detta arbete riktats mot de 

så kallade primära brottsoffren. Att fokus riktats mot just denna grupp beror på att författarna 

ansåg att det är denna grupp som i allmänhet förknippas med brottsoffer och därför är de mest 

intressant. De andra typerna av brottsoffer presenteras, dock behandlas de inte lika grundligt. 

Vidare har ingen avgränsning gjorts beträffande vilka typer av brott brottsoffren som studerats 

blivit utsatta för. Att ingen avgränsning gjorts grundar sig på att läsaren förhoppningsvis ska 

kunna se på olika faktorer hos brottsoffren, vilka inte kan relateras till det enskilda brottet. De 

teorier som behandlas i studien är vidare ett axplock av de teorier som finns att tillgå. 

Författarna har valt just dessa teorier eftersom de anses ha mest relevans för detta arbete. 

 

Definitionen för faktisk brottslighet och mörkertal är som följer. Faktisk brottslighet är den 

brottslighet som omfattar alla brott, både de dolda och de synliga. Av teoretiska och praktiska 

skäl kan storleken på den faktiska brottsligheten aldrig anges exakt. Mörkertalet anger 

relationen mellan det faktiska antalet brott och det synliga eller anmälda antalet brott. Om till 

exempel mörkertalet är 1, anmäls alla begångna brott. Om mörkertalet är 2, är det faktiska 

antalet brott dubbelt så stort som det synliga antalet brott. Begreppet brottsoffer förekommer 
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inte i lagstiftningen. Den juridiska termen för någon som utsatts för brott är målsägande. I RB 

20:8 definieras målsägande som den mot vilken ett brott har blivit begånget eller som har 

blivit förnärmad av brottet eller som har lidit skada av det. Definitionen för ett primärt 

brottsoffer är någon som blivit direkt utsatt för ett brott, som exempelvis en person som blivit 

misshandlad (Internet 3). 

 

1.4   Metod och källkritik 

För att kunna prestera och presentera en så bra promemoria som möjligt så användes följande 

metod. Först o främst valdes utifrån de förutsättningar som delgivits ett intressant ämne. Valet 

av ämne grundade sig på författarnas nyfikenhet beträffande brottsoffer samt vilka åtgärder 

som finns för att förebygga risken att bli utsatt för brott. Vidare förkovrade sig författarna i 

litteratur samt erfarenheter kring ämnet. Därefter formulerades ett syfte som skulle fungera 

som en riktlinje för promemorian. Vidare samlades material in dels genom information från 

olika institutioner i samhället, genom litteratur i övrigt samt via internet. Därefter bearbetades 

och analyserades det insamlade materialet. Utifrån dessa åtgärder författades detta arbete. 

Studien är således en kvalitativ litteraturstudie där den subjektiva uppfattningen i många fall 

överväger det objektiva. Set innebär att egna tankar och uppfattningar från författare och 

andra institutioner dominerar och att objektiva fakta inte har så stor del 

 

Den uppmärksamme läsaren kan se att vissa delar av arbetet innehåller subjektivt tyckande 

från olika källor. Detta ska ses ur perspektivet att det finns olika sätt att se saker på samt att 

det som presenteras i detta arbete inte är objektiv fakta. Vidare är just svårigheten med 

kvalitativa studier att hitta en balansgång där källor inte står i för stor kontrast till varandra. 

Beträffande källorna är en del av dem gamla. Författarna har dock gjort bedömningen att de 

har relevans. 
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2.   TEORI 

 

Genom åren har ett flertal teorier sökt förklaringar till brott och brottslighet. En del av 

teorierna har fokuserat kring offrets beteende medan andra varit inriktade på gärningsmannen. 

I det här kapitlet kommer fyra olika teorier att studeras. Först kommer livsstilsteorin att 

studeras. Vidare ska den så kallade rutinaktivitetsteorin, en teori om interaktion 

offer/gärningsman studeras. Slutligen behandlas beslutsteorin. Författarna kommer att 

återkoppla teorierna i resultatkapitlet samt i diskussionen. Vilka som betraktas som brottsoffer 

hänger till viss del samman med synen på brottet. 

 

2.1   Livsstilsteorin 

En teori när det gäller att förklara uppkomsten till och omfattningen av brott är livsstilsteorin. 

Teorin går ut på att förklara variationer i risken att bli ett offer för brott där det finns en direkt 

koppling mellan offer och gärningsman. Grundantagandet i teorin är att vissa livsstilar leder 

till situationer där risker för brott är stora. Ett annat antagande är att livsföringen påverkas av 

individers demografiska och sociala egenskaper. Exempel på egenskaper som kan påverka 

risken att utsättas för brott kan vara kön, ålder, civilstånd, yrke, etnicitet och socialgrupps-

tillhörighet. Dessa faktorer påverkar i sin tur de aktiviteter som en individ ägnar sig åt under 

arbetstid och fritid (Lindgren, Petterson & Hägglund, 2001).  

  

2.2   Rutinaktivitetsteorin 

Enligt rutinaktivitetsteorin ska tre faktorer samspela för att ett brott skall kunna inträffa. Det 

skall finnas en motiverad gärningsman, ett lämpligt offer eller objekt samt frånvaro av 

personer som kan förhindra brottet. Teorin förklarar hur en kriminogen situation uppstår om 

de ovan nämnda faktorerna sammanfaller i tid och rum. Detta påverkas i sin tur av hur 

vardagslivet är organiserat. En del människor hamnar i sitt vardagsliv ofta i situationer där det 

är vanligt att de tre faktorerna sammanstrålar medan andra sällan eller aldrig hamnar i sådana 

situationer (Lindgren, Petterson & Hägglund, 2001).   

 

2.3  Teorin om interaktionen mellan offer/gärningsman 

De tidiga teorierna försökte finna personliga egenskaper hos offret eller i interaktionen mellan 

offret och gärningsmannen. Von Hentig (1940) menade på att många våldsbrott är en följd av 

ytlig eller djup interaktion mellan offer och gärningsman. Enligt Von Hentig är offret inte 

alltid ett passivt objekt utan menade på att offrets beteende i interaktionen med 
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gärningsmannen i själva verket kunde bidra till uppkomsten av brott. En annan teoretiker, 

Wolfgang (1958) myntade uttrycket ”offerframkallande” (victim percipitation), som innebär 

att brott och situationer där offret genom sitt beteende kan sägas vara den som framkallar 

brottet. (Lindgren, Petterson & Hägglund, 2001).   

 

2.4   Beslutsteorin 

Beslutsteorin tar upp fyra inriktningar på hur brottsligheten ska bekämpas vilket i 

förlängningen minskar antalet brottsoffer. Först och främst ska man öka upptäcktsrisken. 

Vidare ska genomförandet av brott försvåras samtidigt som utbytet av att begå brott minskar. 

Slutligen ska bortförklaringar försvåras med hjälp av till exempel social brottsprevention. 

Denna teori är relevant ur ett brottsofferperspektiv då antalet brottsoffer kommer att sjunka då 

den faktiska brottsligheten sjunker. Således fokuserar denna teori på att minska antalet brott 

men kan som ovan nämnts relateras till brottsoffer. (Torstensson, 1999) 
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3.   RESULTAT 

 

I det här kapitlet kommer resultatet av det material som samlats in att presenterats. Till en 

början kommer fokus inriktas mot vilka typer av brottsoffer som kan urskiljas i samhället. 

Därefter behandlas de olika kännetecken som kan härröras till brottoffer. Vidare ska olika 

faktorer som kan öka utsattheten för brott studeras. Slutligen inriktar sig kapitlet på vilka 

förebyggande åtgärder som finns för att minska risken för att utsättas för brott. 

 

3.1 Brottsoffertyper 

”Kalle är 25 år och har åkt in till stan med sina vänner. De har druckit en hel del öl och de är 

ganska högljudda. På busstationen möter de ett annat gäng killar. De två gängen börjar gruffa 

med varandra vilket leder till att Kalle blir svårt misshandlad. Kalle kommer till akutkliniken 

där han behandlas för svullnader i ansiktet, blödande ögonbryn och troligen en spricka i ett 

revben. Han har fått knytnävslag mot huvud och kropp. Polisen utreder ärendet där Kalle 

blivit misshandlad. Kalle kontaktar vidare försäkringsbolaget för eventuell ersättning.” 

 

Denna situation är ett klassiskt exempel hur brottsoffer framträder i olika typer.  När Kalle 

blir misshandlad är han ett primärt brottsoffer. Den som direkt blir utsatt för ett brott är 

således det primära brottsoffret. Juridiskt sett är det målsägande som är det primära 

brottsoffret. Ibland kan det finnas flera primära brottsoffer. Exempelvis vid ett inbrott där en 

hel familj drabbas så är hela familjen primära brottsoffer. Kalles vänner kan i exemplet ovan 

betraktas som sekundära brottsoffer. Vidare kan alla närstående som familj, släkt och vänner 

till Kalle betraktas som sekundära brottsoffer. (Lundström & Öhrvall).  

 

Ett sekundärt brottsoffer är med andra ord den person som inte direkt blivit utsatt för ett brott 

utan den som har en närstående relation till det primära brottsoffret. Således är det sekundära 

brottoffret ett vidare begrepp än det primära brottoffret på så sätt att det oftast finns flera 

sekundära brottoffer. För att kunna titulera sig som ett sekundärt brottsoffer ska det finnas 

någon slags relation till det primära brottsoffret vilket är viktigt att understryka (Lundström & 

Öhrvall). 

 

När Kalle får hjälp av polis, sjukvård och försäkringsbolaget framträder dessa institutioner 

som ett tertiärt brottsoffer. Med tertiärt brottsoffer så förestås samhället och det ekonomiska 

ansvar som samhället får ta i samband med ett brott. Det tertiära brottsoffret har således inga 
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personliga kopplingar till Kalle. Det tertiära brottsoffret är på så sätt inte lika konkret som det 

primära och sekundära brottsoffret. Medan dessa två brottoffertyper har en social prägel så 

har det tertiära brottoffret en mer ekonomisk prägel (Lundström & Öhrvall).  

 

3.2 Kännetecken för brottsoffer 

Det finns en schablonbild av hur ett brottsoffer ska vara. Denna bild kännetecknas av 

uppfattningen av ett så kallat idealoffer. I teorin om interaktionen mellan offer och 

gärningsman så pekas det på att offrets beteende kan bidra till uppkomsten av brott. Det vill 

säga att vissa människor i högre utsträckning genom att bete sig på ett visst sätt kan locka till 

uppkomst av brott. Till skillnad från ett idealoffer så har den senare varianten av ett 

brottsoffer genom ett visst agerande framkallat brott. (Christie, 1986) 

 

3.2.1 Idealoffret 

Enligt den norske kriminologen Nils Christie besitter ett idealoffer åtminstone sex 

egenskaper. Offret är för det första vara svagt, både fysiskt och psykiskt. Offret är involverad 

i en respektabel aktivitet, exempelvis föreningsliv. Offret är vidare på väg till en plats som 

hon eller han inte kan förebrås för. Det kan vara att offret måste åka iväg och hjälpa sin sjuka 

pappa. För det fjärde är gärningsmannen i överläge i förhållande till offret och kan beskrivas i 

negativa termer, exempelvis att gärningsmannen antastar en liten flicka. Vidare är 

gärningsmannen okänd för offret och de har ingen relation till varandra . Slutligen skall offret 

ha tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin ”offerstatus”, det vill säga att det ska stå 

utom allt rimligt tvivel att personen kan betraktas som ett brottsoffer i juridisk mening. Alla 

dessa egenskaper skulle kunna sägas bilda ett så kallat idealoffer. Idealoffer ur perspektivet att 

det är försvarslöst och inte har någon delaktighet i brottet. (Christie, 1986). 

 

3.2.2 Motsatsen till idealoffret 

Enligt Christie är motsatsen till idealistiska offret ett offer som inte är försvarslöst och har 

delaktighet i ett brott. Det kan vara den berusade mannen som provocerat någon vid bardisken 

och därefter blivit misshandlad. I detta exempel finns det utrymme för moraliska 

betänkligheter; han borde inte ha gått till baren, han borde inte blivit berusad, han borde inte 

provocerat och så vidare (Christie, 1986). 

 

Den aktivitet som en person ägnar sig åt kan även påverka vilken typ av offer denne blir. I 

SOU 1992:84 (Statens Offentliga Utredningar) konstateras att våldtäkt  för prostituerade 
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kvinnor inte vanligtvis innebär en så allvarlig kränkning som för kvinnor i allmänhet. Detta 

tyder en än gång på att ”hon borde inte” mentaliteten som nämndes i föregående stycke (SOU, 

1992:84). 

 

3.2.3 Andra typer av offer 

Det finns även andra typer av offer såsom medskyldiga offer, passiva offer samt motsträviga 

offer. Ett typiskt medskyldigt offer är någon som provocerat fram uppkomsten av ett brott. Ett 

exempel är när någon tränger sig i krogkön och skapar irritation som utmynnar i en 

misshandel (Lindgren & Malm, 2000). Det passiva offret är till skillnad från det medskyldiga 

offret inte aktivt när vederbörande bli utsatt för ett brott. Exemplet är när en kvinna blir utsatt 

för en våldtäkt där hon intar en passiv roll för att minska och förkorta det obehag som 

handlingen medför. Motståndet från kvinnans sida uteblir eftersom det skulle medföra större 

risk för hot om livet. När en person hotas till livet är en försvarsmekanism att reagera passivt 

samt om möjligt avskärma sig från vad som händer för att undvika konfrontation (Lindgren & 

Malm, 1997a). Slutligen är det motsträviga offret det som inte vill medverka eller tenderar att 

försvåra utredningar. Ett exempel är mäns våld mot kvinnor i närstående relationer. Kvinnan 

vill ofta inte göra en anmälan eller alternativt tar hon tillbaka anmälan (Eriksson, 1995).   

 

3.3 Riskfaktorer 

I det här avsnittet kommer faktorer som ökar risken för att bli utsatt för brott behandlas. Först 

studeras faktorer som måste finnas för att brott ska uppstå. Därefter ska vissa riskfaktorer att 

studeras och i samband med det även vilka människor som blir utsatta. Slutligen ska den så 

kallade viktimiseringsprocessen presenteras. 

 

3.3.1 Faktorer för uppkomst av brott 

För att det ska brinna krävs tre faktorer, brännbart material, syre och värme. För att förhindra 

en eldsvåda räcker det med att eliminera en av dessa faktorer. Samma sak gäller för att 

undvika brott. Enligt rutinaktivitetsteorin krävs det att tre faktorer ska sammanfalla i tid och 

rum. Dessa faktorer är; en motiverad gärningsman, ett attraktivt objekt i form av sak eller 

person samt bristande kontroll. Om en av dessa faktorer faller bort så kommer brott liknande 

exemplet med eldsvådan, inte uppstå. Denna teori förklarar hur en krimogen situation uppstår. 

Samhällets utformning, utbud av varor och aktiviteter kan styra hur ofta dessa situationer 

uppstår (Torstensson, 1995).  
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Personer som blir utsatta för brott hamnar ofta i situationer där samtliga tre faktorerna som 

nämnts ovan ofta sammanfaller i tid och rum. Det är aldrig sällan att det attraktiva objektet är 

personen själv. Det är lätt att i efterhand säga ”Enkelt, undvik situationer där dessa faktorer 

sammanfaller i tid och rum”. Rent teoretiskt är en sådan argumentation rimlig men i praktiken 

faller den eftersom det är mycket svårt eller i vissa fall omöjligt att styra över dessa faktorer 

samtidigt. Det är dock viktigt att ha en vetskap om teorin för att i vart fall minska risken att bli 

ett brottsoffer. Personer som sedan tidigare är brottsoffer kan vidare få insikt varför just de 

blev utsatta för brott samt hur de kan undvika att bli det igen. (Torstensson, 1995). 

 

3.3.2 De utsatta 

Vilka är det då som drabbas av brott kan man fråga sig. Det finns en mängd olika faktorer 

som ökar risken att bli utsatt för brott. En undersökning om gatuvåldet i Stockholm har visat 

följande resultat. Enligt undersökningen var: 

 

• 66% av offren alkoholpåverkade. 

• 47% hade misshandlats tidigare. 

• 71% av våldsfallen inträffade sen kväll och förnatt. 

• 26% respektive 32 % inträffar på lördag respektive söndag. 

• 77% av våldet föregicks av någon form av ordväxling. 

 

Viktigt att observera är att undersökningen som gjordes inriktade sig på kategorin våldsbrott. 

Resultatet av undersökningen är dock ett exempel på hur ett visst leverne kan öka risken för 

att bli utsatt. Exempelvis att bo i en storstad och att ha ett omfattande uteliv på kvällar och 

nätter kan öka risken att bli utsatt för brott. Vidare har undersökningar visat att det finns så 

kallade riskgrupper såsom arbetslösa, socialhjälpsberoende och invandrare för att ta några 

exempel. Att just dessa grupper är särkskilt utsatta har med den så kallade viktimiserings-

processen att göra som kommer behandlas senare. (Torstensson, 1999). 

 

Människor har även av naturliga skäl olika möjlighet och intresse av att skydda sig mot brott.  

Det kan vara av sociala och ekonomiska skäl, såsom att du har råd att välja vart du vill bo. 

Om du blivit utsatt för brott tidigare kan det vidare påverka din riskbedömning och om du 

väljer att skydda dig. Slutligen kan försäkringsvillkor styra om du överhuvudtaget ”bryr dig”. 

Exempelvis om man lämnar cykeln olåst och tänker försäkringen täcker den ändå 

(Torstensson, 1999).  
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3.3.3 Viktimiseringsprocessen 

Enligt livsstilsteorin leder vissa livsstilar till situationer där risker för brott är stora. Ett annat 

antagande i teorin är att livsföringen påverkas av individers demografiska och sociala 

egenskaper. Denna teori är starkt kopplad till den så kallade viktimiseringsprocessen. 

 

Viktimiseringsprocessen/modellen (Figur 1) försöker förklara varför det är en tydlig 

snedfördelning beträffande risken att drabbas av brott. Kunskapen som går att utvinna ur 

modellen kan vidare användas i det brottsförebyggande arbetet. Modellen utgår från 

demografiska kännetecken såsom kön, ålder, etnisk tillhörighet samt utbildning för att ta 

några exempel. Denna faktor påverkar i sin tur livsstilen hos en person. Livsstilen 

karaktäriseras genom yrke och fritidsaktiviteter. Utifrån livsstilen finns två vägar. Dels vilka 

risksituationer en person befinner sig samt om personen i sig uppfattas som ett lämpligt offer. 

Med en risksituation menas vilket umgänge en person har, alkoholvanor och samt vart en 

person rör sig i tid och rum. Ett lämpligt offer kan vara en person som är kraftigt berusad 

vilket medför ett omdömeslöst beteende. Ett annat exempel kan vara att en person exponerar 

stöldbegärligt gods (Torstensson, 1999).  

 

Vidare talas det om upprepad viktimisering vilket innebär att om en person en gång blivit 

utsatt för brott så är risken större att bli utsatt igen. Liksom det finns kroniker som är 

kriminella finns det offer som är kroniker (Torstensson, 1999).  

 

Figur 1 

 

 

       ”Viktimiseringsprocessen”                                                    Risksituationer 

                                                 Demografiska kännetecken  Livsstil                Offerrisk                         
                                                                                                                  Lämpligt offer 

 

 

3.4 Förebyggande åtgärder 

Beslutsteorin tar upp fyra inriktningar på hur brottsligheten ska bekämpas. Först och främst 

ska risken att upptäckas när man begår brott öka. Därefter ska genomförandet av brott 

försvåras. Utbytet av brott ska även minska. Slutligen ska bortförklaringar försvåras. Teorin 

visar hur polisen resonerar för att förhindra att brott begås. Att exempelvis sätta upp 

gatubelysning minskar benägenheten hos gärningsmannen att begå brott då risken att 
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upptäckas blir större. Vidare kan det vara svårt att genomföra ett brott om exempelvis lås, 

larm eller andra förebyggande åtgärder vidtagits. Utbytet av brott kan vara litet om envar 

tänker på att exempelvis inte bära så mycket pengar på sig, lämna mobiltelefon i bilen eller 

lämna cykeln olåst. Polis och andra institutioner kan vidare genom kampanjer, information, 

åldersgränser, restriktioner och andra förehavanden försvåra eventuella bortförklaringar från 

gärningsmannens sida (Torstensson, 1999).  

 

Det som nämnts ovan är enkla åtgärder för att minska brottslighet och i förlängningen 

utsatthet för brott. Svårigheten är dock att applicera teorin i praktiken. Det gäller att ändra 

människors attityd angående vilka preventiva åtgärder som går att tillämpa. Myndigheter, 

företag och privatpersoner för att ta några exempel måste förstå att det går att påverka 

brottsligheten med enkla medel samt vilket framgångsrikt resultat det skulle kunna leda till. 

Vidare måste institutioner och myndigheter få tillräckligt med resurser för att kunna driva 

kampanjer och dylikt för att kunna satsa på olika preventiva åtgärder. Det kan öka 

anmälningsbenägenheten bland allmänheten för att synliggöra den faktiska brottsligheten. På 

så sätt kan mörkertalet sjunka (Torstensson, 1995). 

 

En minskad brottslighet innebär givetvis i sin tur ett minskat antal brottsoffer. Detta innebär 

att genom att arbeta preventivt så minskar antalet brottsoffer. Vidare är det viktigt att de som 

blivit utsatta för brott kan dela med sig av upplevelsen. Brottsoffer kan komma med förslag på 

vad som kunnat förhindra att just de blev utsatta för brott. Således kan nya metoder att arbete 

preventivt födas och dessa kan i sin tur generera nya idéer. På detta sätt kan en slags ”ringar 

på vattnet” effekt generera ett säkrare samhälle (Torstensson, 1995). 

 

3.5 Slutsats   

I det här avsnittet kommer slutsatserna av det resultat som presenterats att sammanfattas. 

Avsnittet kommer att följa i samma kronologiska ordning som resultatet. Det som 

kännetecknar ett primärt brottsoffer enligt denna promemoria är att det är ett offer som blivit 

direkt utsatt för ett brott. Exempelvis någon som blir misshandlad eller frånstulen plånboken. 

Vidare har personen som blivit utsatt för brott vissa egenskaper som gör denne till ett offer. 

Olika benämningar som idealoffer, motsats till idealoffer eller annan typ av offer kan 

användas i dessa sammanhang. Ingen av dessa offertyper kan sägas stå framför den andra utan 

alla typer av offer är representativa i samhället. 
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Vidare finns det faktorer som samspelar när brott inträffar. Exempelvis måste det finnas ett 

attraktivt objekt, en potential gärningsman och en viss brist på kontroll. Det finns även vissa 

riskgrupper såsom socialt utsatta, invandrare, studenter och personer som lever ett så kallat 

”krogliv”. Den så kallade viktimiseringsprocessen pekar även på att en viss livsstil kan öka 

riskerna att bli utsatt för brott.  

 

Förebyggande åtgärder för att minska brottsligheten och i förlängningen antalet brottsoffer är 

att anamma nya metoder. Beslutsteorin är en modell att jobba efter för att minska 

brottsligheten. Vidare kan ökade anslag till myndigheter och institutioner stärka det 

preventiva arbetet. Slutligen kan brottsoffer själva komma med förslag på vad som skulle 

kunna förhindra att just de blev utsatta för brott. Det som nämnts ovan är slutsatserna av just 

den här promemorian. Slutsatserna har dragits utifrån det material som författarna har valt att 

behandla, vilket är viktigt att ha i åtanke.  
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4.   DISKUSSION 

 

I inledningskapitlet av studien formulerades ett syfte med tillhörande frågeställningar. Syftet 

med studien var att studera vad som kännetecknar primära brottsoffer samt om det går att 

förebygga brott gentemot dessa. Den första frågeställningen var vilka olika typer av 

brottsoffer det finns och vad som skiljer dem åt. Det som visade sig i resultatet var att det 

finns tre olika nivåer av brottoffer, primära, sekundära och tertiära brottsoffer. Den här 

promemorian behandlar de primära offren. Det nämndes kortfattat i resultatet att de två första 

brottsoffertyperna har en mer social prägel, medan den tertiära typen har en mer ekonomisk 

prägel där kostnaden för samhället är det centrala. Brottsoffer begreppet blir ur detta 

perspektiv mycket intressant eftersom att begreppet går att göra väldigt snävt eller väldigt 

brett beroende på hur man vill se det. Gemene man tänker nog oftast vid benämningen  

brottsoffer på den person som blivit direkt utsatt för ett brott. Vidare kan familj och nära 

vänner till den som blivit utsatt också vara brottoffer, dock ur ett känslomässigt perspektiv. Så 

långt är nog de flesta överens om att dessa kan kallas brottsoffer. När samhället och 

institutioner som sjukvård och polis betraktas som brottsoffer kan däremot meningarna om att 

titulera sig som brottsoffer gå isär. Eftersom samhället inte har några personliga eller 

känslomässiga anknytningar till den som blivit utsatt så kan acceptansen vara annorlunda. På 

detta sätt är brottsoffer begreppet ett väldigt dynamiskt och känsligt begrepp som måste 

anpassas till den specifika situationen.  

 

Den andra frågeställningen var vad som kännetecknar ett brottsoffer. Resultatet här visade att 

det finns olika typer av kännetecken för brottsoffer. Det talas om olika typer av offer som 

idealoffer, motsats till idealoffer samt andra typer av brottsoffer, som exempelvis motsträviga 

och medskyldiga offer. Vidare kan det diskuteras vad man lägger för olika värderingar i de 

olika begreppen. I resultatet talas det exempelvis om att ett idealoffer har vissa egenskaper 

och befinner sig i en viss miljö vid en viss tidpunkt. Dock finns det inget som talar för att det 

finns några värderingar såsom kön, ålder, etnicitet eller klädstil i begreppet. Det som skiljer 

de olika typerna av offer är istället personliga egenskaper, miljö och levnadsvanor för att ta 

några exempel. Teorin om interaktionen mellan offer och gärningsmannen talar vidare om hur 

just offret kan framkalla ett brott genom att uppträda på ett visst sätt. Exempelvis om någon 

provocerar en annan så kan ett brott uppstå. Det är inte att sammankoppla med en tjej som har 

en kort kjol och som blir ofredad. Båda fallen kan framkalla brott men skillnaden är att 
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värderingar såsom klädstil inte får sammankopplas med som i första fallet provokation som är 

en personlig egenskap.   

 

Den tredje frågeställningen som ställdes upp var vilka faktorer som ökar risken för att bli 

utsatt för brott. Som tidigare nämnts i rapporten krävs tre faktorer, en potential gärningsman, 

ett attraktivt objekt samt bristande kontroll för att brott ska uppstå. Enligt livsstilsteorin spelar 

det vidare roll hur man lever sitt liv, exempelvis om man vistas i riskmiljöer vid krogen på 

helger och nätter. Viktimiseringsprocessen pekar vidare på olika faktorer som kan öka risken 

för att bli utsatt. Exempelvis demografiska kännetecken såsom ålder kan inverka på risken att 

bli utsatt. Begreppet upprepad viktimisering är intressant ur perspektivet att på samma sätt 

som det finns så kallade kroniker som begår brott så finns det de som gång på gång drabbas 

av brottslighet. Det tycks vara så att ju fler gånger man drabbats av brott desto större är risken 

för en upprepning. En spontan slutsats av det som nämnts ovan är att försöka identifiera de 

personer som gång på gång blir utsatta för brott, och genom information, rådgivning och 

andra metoder minska riskerna att bli utsatt igen. Metoden kan vara allt från tekniska 

förbättringar till nya rutiner och beteenden för den enskilda individen.  

 

Den fjärde och sista frågeställningen var hur det förebyggande arbetet kan minska risken att 

bli utsatt för brott. Resultatet behandlade bland annat beslutsteorin som en preventiv modell 

för minskad brottslighet. Vidare pekades på vikten av att polis och andra institutioner ska 

våga ta till sig nya metoder och arbetssätt för att hitta nya vägar att minska brottlighet, och i 

förlängningen antalet brottsoffer. Författarna till promemorian tycker vidare att idén om att 

brottsoffer själva ska få komma med förslag på preventiva metoder är intressant. Det är dock 

viktigt att polis och andra institutioner vågar ta till sig dessa idéer så att inte traditionellt 

arbete alltid går före. Vidare är anslag till myndigheter och andra institutioner viktiga för att 

ett fullgott arbete ska kunna genomföras. Slutligen är det viktigt att politiker också inser 

vikten av dessa frågor så att de beslut som fattas kan frigöra resurser, vilka kan stärka det 

brottspreventiva arbetet och i förlängningen säkerheten i samhället. 
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