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Sammanfattning 

Var tionde person som misshandlas utomhus av okänd gärningsman råkar ut för 
detta vid upprepade tillfällen. Denna rapport belyser upprepad utsatthet för brott 
utifrån polisanmälningar i Västernorrlands län anmälda under perioden 1 januari 
2005 till och med 31 december 2008. Rapporten är en kvantitativ registerstudie. 

Utav de totalt 2 376 anmälda misshandelsfall så var 453 av dessa anmälningar ett led 
i upprepat utsatthet för brott. Det innebär att 19 procent av alla anmälningar har en 
koppling till upprepad viktimisering. 

Faktorer som rapporten belyser är kön, ålder och tidpunkt. Av de 197 identifierade 
målsägandena är 95 procent män. Målsägandens ålder när de första gången utsattes 
för misshandel har sammanställts. 71,6 procent var i åldersgruppen 15-23 år. Vid 24 
års ålder minskar antalet målsäganden markant. 

De misshandelsfall som ingår i denna rapport har till största del begåtts under 
sommarmånaderna juni, juli och augusti samt i december. Fredag och lördag 
kväll/natt utmärker sig kraftig. Under dessa tidsperioder har 70 procent av 
misshandelsfallen i denna rapport begåtts. 

Från att en målsägande anmäler ett misshandelsbrott så är risken störst att utsättas 
för en upprepad händelse under den första månaden (9 procent). Risken minskar 
sedan kontinuerligt. 43 procent av det totala antalet anmälningar om upprepat våld 
sker under de första sju månaderna. 

Inom länet skiljer sig inte de olika kommunerna i någon större utsträckning med 
avseende på upprepade anmälningar. Samtliga kommuner återfinns i intervallet åtta 
till tretton procent med undantag av Kramfors på sex procent. 

Av de målsäganden som har blivit utsatta för upprepad viktimisering har 64 procent 
själva varit skäligen misstänkta för misshandelsbrott. 

Resultatet i denna rapport stämmer väl överens med tidigare forskning med ett 
undantag, Ekbrand (2005). Hans rapport tyder på att det inte finns något samband 
mellan att själv varit misstänkt för brott och att bli utsatt för upprepad viktimisering. 
Resultatet i vår rapport verifierar tidigare forskning med avseende på kön, ålder och 
tidpunkt. 

En slutsats i denna rapport är att Polisen borde informera en målsägande om att 
riskerna med att utsättas för en upprepad händelse är stor vid anmälan av denna 
brottstyp och motivera varför den är det. 
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1.  Inledning 

Kunskap om upprepad utsatthet för brott är viktig för polisens arbete med att 
förebygga och utreda brott. Genom att veta hur vanligt det är med upprepat 
utsatthet och när riskerna för sådana händelser är särskilt stor kan polisen på ett 
effektivare sätt kan rikta sina insatser genom specifika åtgärder. Flera andra 
aktörer så som socialtjänsten och försäkringsbolag kan också tänkas ha stor nytta 
av kunskap på området för att planera och genomföra sin verksamhet. 

 

Bakgrund 
Det har bedrivits viss forskning kring ämnet upprepad utsatthet för brott i Sverige, 
dock har den gjorts ur ett nationellt perspektiv. I budgetpropositionen för 
2007/2008 pekar regeringen också på att det är viktigt att uppmärksamma 
brottsoffrets risk för upprepad utsatthet (Regeringen). Samverkan mellan 
brottsförebyggande åtgärder och arbetet med brottsoffer skall inte ses som två 
skilda områden utan bör verka tillsammans. Ett exempel är att informera ett 
brottsoffer vid första brottstillfället om upprepad utsatthet istället för när denne 
faktiskt utsätts igen. 
 
Polisutbildningen vid Umeå universitet gick under våren 2009 ut med en förfrågan 
till de närliggande polismyndigheterna för att få in förslag på ämnen till 
polisstudenternas fördjupningsarbeten i termin fyra. Polismyndigheten i 
Västernorrlands län har utifrån detta uttryckt önskemål om en undersökning 
gällande upprepad utsatthet för brott i det egna länet för att kunna jämföra och se 
om resultatet stämmer överens med tidigare nationell och internationell forskning. 
Myndigheten påpekade även att flertalet externa aktörer också var intresserade av 
att få veta mer om upprepad utsatthet för brott. 
 
Vi är tre studenter på polisutbildningen som fann detta mycket intressant och när 
vi började läsa in oss på ämnet så kände vi verkligen att detta var något som vi ville 
fördjupa oss i. Polismyndigheten bjöd ner oss till Sundsvall för att diskutera ämnet 
närmare och se vad som kunde vara relevanta ingångsvinklar.  
 
Västernorrlands län består av två 
landskap, Ångermanland i norr och 
Medelpad i söder. Västernorrlands 
län består av sju kommuner (se 
Figur1) där Sundsvall är den 
invånarmässigt klart största staden. 
Länet har också ett flertal kommuner 
med ungefär 20 000 invånare, dock 
skiljer sig invånartätheten kraftigt åt.  

Figur 1. Kommuner i Västernorrlands län 
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Ett tydligt exempel är Härnösand och Sollefteå där skillnaden i invånartäthet är 
hela 19,6 invånare per kvadratkilometer vilket framgår i tabell 1 (SCB, 2009). 
 
 

 
Polismyndigheten i Västernorrlands län har cirka 410 anställda poliser och 
ytterligare cirka 130 civilanställda. Varje kommun utgörs av ett eget 
närpolisområde. Det finns också ett samarbete med Jämtlands län då Ånge och 
Närpolisområde Öst i Jämtlands län har samma närpolischef (Polismyndigheten i 
Västernorrland). Även Sollefteå och Kramfors har samma närpolischef. 
 
Under år 2008 anmäldes det i Västernorrlands län 24 781 brott mot brottsbalken. 
Av dessa utgjorde tillgrepp och skadegörelse den klart största delen med ungefär 
hälften av alla anmälda brott. Vad gäller misshandel och grov misshandel gjordes 
det 2 243 anmälningar där andelen misshandelsbrott utomhus med obekant 
gärningsman utgjordes av 615 stycken (BRÅ, 2009). I denna statistik är dock inte 
bötesbrott inom trafiken medräknad, men enligt polismyndigheten i 
Västernorrlands län skrivs ca 10 000 ordningsbotar ut per år. 

 

Syfte/frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att se om det finns förekomst av personer som är 
upprepat utsatta för misshandel utomhus inom Västernorrlands län och om det går 
att se ett orsakssamband i polisanmälningarna. 

 

Utifrån detta syfte har vi diskuterat fram följande frågeställningar: 
 

1. Hur stor del av målsägarna har utsatts för upprepad viktimisering?  
2. Finns det faktorer som påverkar risken för att drabbas av upprepad 

viktimisering? 
3. Hur lång tid fortlöper från det första anmälda brottet till dess att det 

upprepade brottet sker? 
4. Skiljer det sig åt mellan kommunerna i Västernorrlands län när det gäller 

upprepad viktimisering? 
5. Har målsäganden som utsatts för upprepad viktimisering själva varit 

skäligen misstänkta för brott? 

Tabell 1, Invånare per km
2 

samt folkmängd fördelade på kommun. 

Kommun Folkmängd Invånare/Km2

Härnösand 24 716 23,2

Kramfors 19 473 11,4

Sollefteå 20 538 3,8

Sundsvall 94 955 29,6

Timrå 17 980 22,8

Ånge 10 323 3,4

Örnsköldsvik 55 387 8,6

Västernorrlands län 243 372 11,2

Källa: SCB, 2009-04-02
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2.  Tidigare forskning och teori 

Länge har det varit känt att en liten grupp gärningsmän står för en stor del av den 
totala brottsligheten och forskningen har i största mån varit inriktad mot att 
förklara gärningsmannens beteende. Det var inte förrän på tidigt 70-tal som man 
började intressera sig för brottsoffret (Carlstedt, 2001). Där såg man ett samband 
med att ett fåtal brottsoffer utsattes för en stor del av den totala brottsligheten 
(BRÅ, 2001). Denna kunskap har även kallats ”förmodligen årtiondets viktigaste 
kriminologiska insikt”.1  
 
Kunskapen på området har under de senaste decennierna utvecklats i andra länder 
och för att få mer kunskap får man ta och vända sig till dessa. Ett land som i 
synnerhet har jobbat med upprepad utsatthet är England där de har erfarenhet 
från flera studier och även praktisk tillämpning av tillvägagångssätt att arbeta mot 
upprepad utsatthet. Ett exempel på en praktisk tillämpning är från stadsdelen 
Killingbeck i Leeds, England, där polisen satte in insatser för att förebygga 
upprepat familjevåld. Detta resulterade i att antalet upprepade brott inom 
familjevåld minskade drastiskt och att tiden mellan de upprepade brott som ändå 
inträffade ökade (Hanmer, Griffiths & Jerwood, 1999). Utöver det så använder de i 
England bland annat upprepad utsatthet som ett mått för att mäta effektivitet i 
brottsförebyggande metoder och hur bra man är på att ge brottsoffren stöd och 
hjälp. Att just uppmärksamma målsäganden vid det första brottet och inte den 
första upprepningen är viktig för att lyckas med att förhindra fortsatt utsatthet. 
(Bridgeman & Hobbs, 1997). 
 
Kunskap och forskning kring upprepad utsatthet för brott i Sverige är väldigt 
begränsad och de flesta studier som har gjorts bygger på offerstudier (BRÅ, 2001). 
Ett exempel är en offerundersökning gjord i Sverige som och visade att 0,5 procent 
av de tillfrågade utsattes för drygt 50 procent av alla våldshändelser (Carlstedt, 
2001). I samma studie gällande stöld och skadegörelsebrott angav cirka 4 procent 
att deras familj drabbats av tre eller fler brott under det senaste året. Om man 
istället tittar på undersökningar som har gjorts på polisanmäld brottslighet i 
Sverige visar det sig att det är mycket vanligt att samma målsägande utsätts för 
upprepad brottslighet. Speciellt butiksinbrott och våld i nära relationer utmärker 
sig då cirka en tredjedel av de polisanmälda händelserna hade föregåtts av en 
tidigare anmälan inom en period på tolv månader. Undersökningen visar även att 
risken för upprepad utsatthet är högst i nära anslutning till brottet (BRÅ, 2001).  
 
En undersökning som gjordes 2005 visar att störst risk för att drabbas av upprepad 
brottslighet sker inom en månad (Svensson & Lindgren, 2005). Susane Axboms 
uppföljning (2005) av denna rapport visar att risken för att drabbas av upprepad 
brottslighet är relativt konstant de närmsta månaderna efter att ett brott har blivit 
anmält, dock gjordes fem av sju anmälningar inom ett halvår. Axbom menar dock 
att dessa data skall tolkas med viss försiktighet på grund av det låga antalet 
upprepade brott i undersökningen.  
  

                                                 
1
 ”Probably the decade´s most important criminological insight.” (Skogan, 1996) Vår egen översättning 
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Gällande upprepad utsatthet för våldsbrott kom även Ekbrand (2005) fram till att 
det är störst risk att utsättas för ett brott igen de närmaste månaderna efter 
indexbrottet (det första brottet). När det gäller våld mot kvinnor med bekant 
gärningsman så menar Ekbrand att om brottsoffret undgår att bli utsatt för ett 
brott inom 2,5 månader från indexbrottet halveras risken att alls bli utsatt inom det 
närmaste året.  
 
Ekbrand visar också i sin studie att vid rån och misshandel mot man och kvinna 
med en obekant gärningsman så syns inget samband mellan upprepad utsatthet 
och om den utsatte själv har varit anmäld för liknande brottslighet. Vid rån mot 
privatperson spelar heller inte kön eller ålder in som en faktor för att drabbas av 
upprepad brottslighet. Men vid misshandel med obekant gärningsman så visade 
studien att män i 20-25årsåldern är särskilt utsatta för upprepad utsatthet. 
 
Det krävs kunskap om varför kriminella handlingar begås för att effektivt kunna 
bedriva ett väl fungerande brottsförebyggande arbete. Detta gäller inte bara 
kunskap om gärningsmännen utan också om dem som utsätts för brotten. De flesta 
kriminologiska teorier försöker förklara varför just gärningsmannen begår 
kriminella handlingar, dock så har det med tanke på det växande intresset för 
brottsoffret uppkommit ett antal teorier som försöker förklara varför vissa har 
större risk att utsättas för brott än andra. I denna studie så kommer vi att utgå från 
rutinaktivitetsteorin och livsstilsteorin då dessa utgår från omständigheterna runt 
brottsoffret och brottet (Axbom, 2008) samt Rational Choice-teorin som utgår 
ifrån gärningsmannen (Sarnecki, 2003). 
 

Rutinaktivitetsteorin  
Rutinaktivitetsteorin grundar sig på att det är våra dagliga aktiviteter som skapar 
de förutsättningar som finns för att utsättas för brott. Teorin utgår ifrån att det 
finns tre olika faktorer som måste samverka för att brott skall uppstå. Det skall 
finnas en motiverad gärningsman, ett lämpligt offer eller objekt och avsaknad av 
kapabla väktare. Enligt Cohen och Felson (1979) är det funktionen av dessa tre 
faktorer som bestämmer hur stor risken är att ett brott ska begås (Sarnecki, 2003). 
Det är alltså genom våra dagliga rutiner som vi ger en gärningsman möjlighet att 
begå brott. Vi lämnar till exempel vår bostad under dagtid och ger då 
gärningsmannen tillgång till ett lämpligt objekt. Med kapabla väktare tänker man 
kanske först på polis eller privata väktare men det kan även vara 
övervakningssystem, grannar eller andra uppmärksamma människor.  
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Livsstilsteorin 

Enligt livsstilsteorin (Hindelang, o.a., 1978) som utformades i slutet av 1970-talet 
så beror olika individers risker att utsättas för brott på deras skilda livsstilar. 
Rutinaktivitetsteorin och livsstilsteorin går omlott, dock inriktar sig livsstilsteorin 
framför allt på brott där gärningsmannen och offret möts såsom misshandel, rån 
eller liknande. Enligt Hindelang med flera anpassar människan sin livsstil efter de 
rollförväntningar och strukturella hinder som finns i samhället. Dessa 
förväntningar och hinder påverkas i sin tur av olika demografiska egenskaper 
såsom utbildning, inkomst, ålder, kön och så vidare. Utöver det vi har räknat upp 
tidigare så påverkar även umgänget invididens exponering på platser och tider där 
det finns en risk att utsättas för ett brott. Dessa faktorer påverkar tillsammans de 
vardagliga rutinerna och aktiviteter det vill säga den livsstil som individen ägnar sig 
åt under sin fritid eller arbete. Livsstilen i sin tur kan leda till att risken för att 
utsättas för ett brott ökar. 
 

Rational Choice-teorin 

Jerzy Sarnecki skriver att Rational Choice-teorin grundar sig på att 
gärningsmannen är rationell och kan fatta egna beslut om att begå brott utifrån det 
mål han har och de faktorer som avgör svårigheten och riskerna i att uppnå det 
(Sarnecki, 2003). En gärningsman väljer enligt Rational Choice-teorin hellre att 
råna en ensam person än att försöka råna en person i en folksamling. Chansen att 
gärningsmannen skall lyckas med rånet är större när offret är ensamt och inte kan 
tillkalla hjälp. Gärningsmannen ökar på så sätt sin chans att lyckas genom att välja 
det ensamma offret samtidigt som risken att han ska misslyckas eller bli upptäckt 
minskar.  
 
Per Isdal menar i sin bok ”Meningen med våld” att även våldsbrott där 
gärningsmannen och målsägande är obekanta styrs av ett rationellt beteende. Isdal 
menar att det i våldet finns en mängd med värderingar och avvägningar som 
gärningsmannen måste göra för att uppnå sitt mål. Är gärningsmannens mål att 
misshandla en person så ökar risken för att gärningsmannen genomför dådet om 
offret är onykter, ensam och därför har svårt att värja sig. Valet av person grundar 
sig enligt Isdal även på gärningsmannens tidigare erfarenheter och historia. Sett ur 
gärningsmannens ögon med hänsyn till hans kulturella ramar och tidigare 
erfarenheter kan det vara helt logiskt att välja ett offer medan offret själv uppfattar 
händelsen som överraskande, oförklarligt och oprovocerat (Isdal, 2000). 
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3.  Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ registerstudie för att undersöka syftet i 
denna rapport. Vi använder oss av anmälda våldsbrott i Rationell anmälansrutin 
(RAR) som utgångspunkt för att undersöka om det förekommer upprepad utsatthet 
för brott i Västernorrlands län. 
 

Terminologi  

De termer som används i studien definieras nedan. 
 
För att definiera ett brottsoffer måste vi först ta reda på vad ett brott är enligt 
svensk lag. I Brottsbalken 1:1 kan vi läsa följande: Brott är en gärning som är 
beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som 
sägs nedan är föreskrivet (Thomson Fakta AB, 2007, s. 1482). Inom juridiken 
kallas detta för legalitetsprincipen, det vill säga att om det inte finns definierat i 
handling och det inte finns något straff så är det inte heller något brott. Principen 
brukar även omnämnas som ”Nullum crimen sine lege” – Inget brott utan lag 
(Sarnecki, 2003).  
  
Brottsoffer/Målsägande – Begreppet definieras som den mot vilken brott har blivit 
begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada. Detta kan man läsa i 
Rättegångsbalkens 20 kap. 8§ 3st. Målsägande kan vara både juridiska och fysiska 
personer. Till juridiska personer hör bland annat företag och organisationer. Då vi 
kommer att inrikta oss mot våldsbrott mot fysiska personer kommer vi bara att 
använda målsägandebegreppet om fysiska personer.  
 
Upprepad utsatthet för brott/Upprepad viktimisering – En svårighet när det 
gäller definitionen av upprepad utsatthet för brott är att den varierar kraftigt då det 
finns så många olika påverkbara faktorer man kan välja att ta hänsyn till. Det kan 
exempelvis vara en tidsperiod, om begreppet inriktar sig på en typ av brott eller 
flera olika typer av brott mot samma person, område, plats eller objekt. Det är 
därför viktigt att ta hänsyn till hur man har definierat upprepad utsatthet för brott 
när man läser olika rapporter (Axbom, 2008). I denna rapport definierar vi att 
upprepad utsatthet förekommer när ett brottsoffer utsätts för samma kategori av 
brott som indexbrottet.  
 
Misshandel – definieras i 3:5 BrB som den som tillfogar en annan person 
kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt 
eller något annat sådant tillstånd. 
 
Grov misshandel – Döms man till om brott i 3:5 BrB anses som grovt. Vid 
bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen var 
livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig 
sjukdom eller eljest visat särskild hänsynslöshet eller råhet enligt 3:6 BrB. 
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Utomhus –  Platser där ordning och brottslighet kan påverkas genom polisens 
övervakning eller där polisen har insyn under patrullering. Dessa innefattar  

 Gator, parker och torg 

 Fortskaffningsmedel –bil, buss ,tåg, spårvagn och tunnelbana 

 Områden och lokaler i anslutning till järnväg, tunnelbana och trafikterminal 
till vilket allmänheten har tillträde 

 Affärs- och servicecentra under tak (innetorg), gångtunnlar och passager 

 Trottoarserveringar 

 Sportanläggningar eller annan anläggning för publika evenemang som har 
karaktär av utomhusanläggning t.ex. öppen idrottsplats utan tak. (Brå, 
2005) 

Bekant med offer –  Offer och gärningsman är bekanta med varandra, mer än till 
namn och utseende. (Ibid) 
 
Obekant med offer  – Offret och gärningsmannen är inte bekanta med varandra 
enligt ovanstående definiton. Det är okänt om det finns en tidigare relation. (Ibid) 
 
Antalsräkning –   

 Ett brott räknas för varje tillfälle en person utsatts för detta brott. 

 Om en och samma person har misshandlats vid skilda tillfällen räknas ett 
brott för varje preciserat tillfälle. 

 Antal gärningspersoner räknas ej. (Ibid) 

Rationell anmälningsrutin (RAR) – År 1994 började Polismyndigheten i 
Västernorrlands län att använda sig av dataverktyget RAR för att ta upp 
anmälningar och föra register över dessa. Systemet är uppbyggt på ett sådant sätt 
att man ska få med de viktigaste uppgifterna angående det anmälda brottet. I dessa 
uppgifter ingår bland annat plats, tidpunkt för brottet, målsägande, med mera. 
Även det aktuella brottet skrivs in och detta kodas enligt Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) instruktioner. Det som kan påpekas är att brottskodningen i RAR inte gör 
någon skillnad på stämpling, förberedelse, försök eller ett fullbordat brott vid 
misshandelsbrott. 

Tidpunkt för det anmälda brottet – I RAR skrivs både starttid och sluttid för det 
aktuella brottet in i anmälan. I rapporten har vi använt brottets sluttid som 
tidpunkt för det aktuella brottet. Vid de tillfällen då det bara finns en brottstid 
angiven i anmälningarna har denna tid använts. 
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Urval/Avgränsningar 

I studien begränsas våldsbrott till misshandel och grov misshandel mot person över 
femton år som har misshandlats av okänd gärningsman utomhus i Västernorrlands 
län.  
 
Denna avgränsning görs på grund av att det annars blir allt för mycket data att 
processa under kort tid. Det är även dessa brott som Polismyndigheten i 
Västernorrlands län uttryckligen önskat mer information om. 
 
Vi utgår ifrån det totala antalet anmälningar som registrerats sedan 1996 då 
Västernorrland introducerade RAR-systemet. Efter att ha diskuterat med 
myndigheten kom vi fram till att antalet anmälningar under en fyraårsperiod skulle 
vara hanterbart . För att resultatet skall bli så aktuellt som möjligt beslutades det 
att använda de fyra senaste åren. Tidsspannet för rapporten kommer således att 
vara från 1 januari 2005 till och med 31 december 2008.  
 
Brottskoder som ingår i studien: 
 
Brottskoder som gällde innan den 1 juni 2007. 

 0355 – Misshandel mot kvinna 15 år eller äldre, obekant med brottsoffret, utomhus. 

 0357– Misshandel mot man 15 år eller äldre, obekant med brottsoffret, utomhus. 

 0375 – Misshandel grov mot kvinna 15 år eller äldre, obekant med brottsoffret, 
utomhus. 

 0377 – Misshandel grov mot man 15 år eller äldre, obekant med brottsoffret, utomhus. 

Brottskoder som gäller efter den 1 juni 2007. 

 0355 – Misshandel mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med brottsoffret, utomhus. 

 0357– Misshandel mot man 18 år eller äldre, obekant med brottsoffret, utomhus. 

 0375– Misshandel grov mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med brottsoffret, 
utomhus. 

 0377– Misshandel grov mot man 18 år eller äldre, obekant med brottsoffret, utomhus. 

 9317– Misshandel mot flicka 15-17 år, obekant med brottsoffret, utomhus. 

 9319– Misshandel mot pojke 15-17 år, obekant med brottsoffret, utomhus. 

 9341– Misshandel grov mot flicka 15-17 år, obekant med brottsoffret, utomhus. 

 9343- Misshandel grov mot pojke 15-17 år, obekant med brottsoffret, utomhus. 

Vid sökningen i RAR angående om målsägande som har blivit utsatt för upprepad 
viktimisering själva har varit misstänkta för brott har vi avgränsat oss till 
misshandel och grov misshandel under tidsperioden 2005 - 2008. Vi har inte tagit 
med hur många fall av misshandel personen är misstänkt för utan bara om 
personen har förekommit som skäligen misstänkt.  
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Tillvägagångssätt 

Rapporten har sammanställts under perioden mars till och med juni 2009. Data för 
denna studie har insamlats med hjälp av poliskommissarie Leif Hemmingsson från 
Polismyndigheten i Västernorrlands län.  
 
Efter att avgränsningen har gjorts och det är bestämt vilka brott som skall 
användas görs sökningar i RAR. Den tjänst som skall användas är ”Formulärsök 
Fysisk person”. I detta formulär skall åtta sökningar göras .  
 
Skillnaden mellan dessa sökningar är att olika brottskoder används. Förutom 
brottskod skall tidsspannet skrivas i fältet för ”tidpunkt för anmälan” (1 januari 
2005 till 31 december 2008), området Västernorrlands län samt att sökningen 
gäller målsägande. De brottskoder som används i sökningen är 0355, 0357, 
0375,0377, 9317, 9319, 9341 och 9343. Dessa sökningar skall visa hur många 
anmälningar som har inkommit per brottskod under den aktuella tiden i 
Västernorrlands län.  
 

Sökningarna skrivs sedan ut genom att välja ”Visa lista” i RAR. Listorna sorteras 
sedan efter namn och dessa listor skall därefter manuellt läsas igenom och de 
målsägande som eventuellt förkommer mer än en gång markeras. De olika listorna 
jämförs sinsemellan för att fånga upp om någon som utsatts för misshandel också 
hade utsatts för grov misshandel. 
 
De aktuella målsägarna markeras på listorna där också anmälningarnas 
identifieringskod (K-nummer) finns med. Med hjälp av dessa listor skall sedan 
arbetskopior av de anmälningar som markerats skrivas ut. Anmälningarna skall 
sedan manuellt granskas för att kontrollera felkällor såsom dubbelanmälningar och 
gallra bort de brott som har skett före avgränsningsperioden. 
 
Därefter förs utvald data såsom ålder vid indexbrottet, kön, plats, antal upprepade 
anmälningar, tid vid indexbrott och tid mellan anmälningar in i ett Excel-
dokument för vidare analys. I och med detta avidentifieras målsägarna. Utifrån 
dessa data baseras senare rapportens resultat. 
 
För att ta reda på om de målsägande som ingår i rapporten själva har varit 
misstänkta för misshandel eller grov misshandel under perioden 2005-2008 görs 
en ny sökning i RAR. Denna sökning görs manuellt för varje målsägande genom att 
använda sig av ”Snabbsök – Person”. På denna sida väljer man att söka på 
personnummer genom att skriva en 3:a i första fältet. Personnumret skrivs i det 
andra fältet och i det sista fältet skrivs MT (misstänkt). Därefter görs sökningen och 
de brott som personen har varit misstänkt för åskådliggörs i en lista. 
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Tillförlitlighet 

Det är viktigt att rapporten har en hög tillförlitlighet. För att få så hög tillförlitlighet 
som möjligt är det viktigt att utgå ifrån begreppen validitet och reliabilitet. 
Reliabilitet kan beskrivas som ett mått på hur väl rapporten mäter det den har för 
avsikt att mäta medan validitet är ett mått på hur noggrant den mäter det ovan 
nämnda. Sammanfattningsvis är målet att rapporten skall mäta det den är avsedd 
att mäta samt att den skall kunna replikeras vid ett senare tillfälle.  
 

Metodproblem 

Tillförlitligheten i denna rapport kan belysas med flera punkter. För det första kan 
det diskuteras om Polisanmälningar är ett bra sätt att mäta upprepad 
viktimisering. En anmälan visar att något kan ha inträffat, inte att det faktiskt har 
hänt. Domar å andra sidan är inte heller en säker ursprungskälla då målsägande 
inte alltid vill driva målet till domstol. Vidare uppstår ett mörkertal då alla brott 
inte kommer till polisens kännedom. Sarnecki (2003) menar att förhållandet 
mellan den anmälda brottsligheten och den faktiska brottsligheten är svår att 
uppskatta men borde överlag uppskattas som stor. Han menar också att det finns 
mycket som visar på att den största delen av brottsligheten inte anmäls till polisen. 
Dock varierar det mycket beroende på vilken typ av brott det rör sig om. Ju grövre 
brott det är fråga om desto högre är sannolikheten för att målsäganden skall 
anmäla händelsen till polisen.  
 
Flera studier visar att anmälningsbenägenheten kan förändras hos ett brottsoffer 
beroende på hur denna person tidigare har blivit bemött av polis, åklagare och 
domstol. Har målsägande upplevt sig dåligt bemött så minskar även benägenheten 
att anmäla framtida brott (Lindgren, o.a., 2001). Relationen mellan gärningsman 
och målsägande påverkar också anmälningsbenägenheten. Är målsäganden 
obekant med gärningsmannen ökar benägenheten till att anmäla händelsen. 
Händelsens karaktär och mängden av våld påverkar också målsägandens 
benägenhet att polisanmäla (Sarnecki, 2003).  
 
I och med att man gör en avgränsning till en viss tidsperiod kan det uppstå 
problem med att en serie av anmälningar från samma brottsoffer bryts av. Ett 
exempel på detta som också kan finnas är att en anmälan i början av år 2005 
räknas som indexanmälan i rapporten och att denna person åter är utsatt två 
gånger under år 2008. I detta fall kan det finnas en anmälan år 2004 som 
rapporten missar.  
 
Vilken typ av brott som rapporten har avgränsats till påverkar också resultatet. Om 
rapporten undersöker misshandelsfall med en obekant gärningsman, utomhus så 
kommer rapporten att missa anmälningar som görs för alla andra typer av brott. 
Skulle rapporten ta upp ett större antal brott skulle troligen både antalet 
anmälningar per målsägande och antalet målsägande som är utsatt för upprepad 
utsatthet öka.  
 
Inkodningen i polisens anmälningssystem görs av ett stort antal olika personer i 
olika befattningar, allt från civilanställda på polisens kontaktcenter stationerade 
runt om i Sverige till rutinerade poliser från orten. Dessutom är RAR ett ”levande” 
program och det kommer ständigt nya uppdateringar och förbättringar. Detta gör 
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att en viss skillnad i hur man för in data i systemet uppstår. Som exempel så 
ändrades brottskoderna för misshandelsbrott under den tidsperiod vi valt att 
undersöka. Andra exempel kan vara hur utförlig man är i fritexten eller hur noga 
man har varit med rätt områdeskodning. Görs anmälan långt efter brottstillfället 
kan också flera uppgifter saknas då målsägande inte kommer ihåg händelsen så 
tydligt och information om tid och plats kan vara väldigt knapphändiga.    
 
En annan felkälla som kan förekomma är vid själva datainsamlandet och vid 
överföringen till analysdokumentet. Allt detta gjordes manuellt och trots att 
upprepade kontroller har gjorts så kan den mänskliga faktorn göra att fel kan 
förekomma i det analysgrundande materialet.  
 

Bortfall 

När anmälningarna granskades och överfördes till Excel-dokumentet upptäcktes 
det att flertalet av anmälningarna var så kallade ”dubbelanmälningar”. Det vill säga 
samma händelse som har blivit anmält två gånger fast vid olika tidpunkter. Till 
exempel en yngre man har blivit misshandlad och polis har varit på plats och tagit 
upp en anmälan. Mannen har dock inte förstått att en anmälan har gjorts och har 
dagen efter gått till polisstationen för att göra anmälan. Vid genomgång av 
anmälningarna så hittades totalt 13 dubbelanmälningar och dessa har inte tagits 
med i det analysgrundande materialet. Under granskningen hittades även två 
anmälningar där själva anmälan har gjorts under 2005 men själva händelsen har 
utspelats sig under 2004. Dessa har inte heller tagits med i det analysgrundande 
materialet då det faller utanför avgränsningen för rapporten.  
 

Etik och sekretess 

Polisanmälningarna som analyseras i rapporten innehåller en mängd känslig data 
rörande brottsoffren, vittnen och de skäligen misstänkta. Dessa uppgifter består 
bland annat av personnummer, namn, adress, telefonnummer och diarienummer. 
Det finns föreskrivna forskningsetiska principer för hur man bör förhålla sig till 
sådana uppgifter. Fyra olika krav ställs på en studie som genomförs: 
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

På grund av praktiska skäl var det omöjligt att fråga de personer vars anmälningar 
låg som underlag till rapporten om samtycke till medverkan, vi har inte heller 
informerat dem om att studien genomförs. Dock avidentifierades samtliga 
målsägande i samband med att vi förde in utvald data i Excel-dokumentet för 
bearbetning och analys. All information och samtliga utskrivna anmälningar som vi 
fått ta del av har förvarats inlåst under tiden för studien och det är bara de tre 
författarna av detta fördjupningsarbete som har befattat sig med det 
sekretessbelagda materialet.  
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En polisanmälan skyddas av 5 kap 1§ i Sekretesslagen (1980:100) samt 9 kap 17§ 1p 
samma lag då anmälan är en del av en polisiär förundersökning. Sekretess gäller 
även för uppgifter rörande enskilds personliga och ekonomiska förhållande i 
polisens verksamhet i övrigt för att förebygga, uppdaga, utreda, eller beivra brott 
enligt 9 kap 17§ 4p Sekretesslagen (1980:100). (Thomson Fakta AB, 2007) För att 
få ta del av den information som vi behövde till rapporten skrev vi på ett 
sekretessavtal med ett förbehåll enligt 14 kap 9§ sekretesslagen (1980:100) från 
Polismyndigheten i Västernorrland. I förbehållet gavs rätten att utsöka och läsa 
informationen om brottsutsatta personer men att den endast får användas i syftet 
att göra en analys av förekomsten av upprepad utsatthet för våldsbrott samt att 
informationen inte fick användas på ett sådant sätt att enskild person eller 
förundersökning kunde identifieras i det slutliga materialet.  
 
Efter att ha samlat in alla uppgifter och data som behövdes för detta 
fördjupningsarbete skickades samtliga listor och anmälningar som vi fått ta del av 
tillbaka till Polismyndigheten i Västernorrlands län för destruktion. 
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4. Resultat 

Anmälda brott 
 
Under perioden 2005-2008 anmäldes 2 376 fall av misshandel inklusive grov 
misshandel utomhus med obekant gärningsman inom Västernorrlands län. Utav 
dessa var 2 049 anmälda av män 15 år eller äldre medan kvinnor 15 år eller äldre 
stod för 327 anmälningar. 
 
 

 
Tabell 2 visar att utav de ursprungliga anmälningarna har 256 identifierats som 
upprepade händelser, det vill säga att målsägarna i dessa anmälningar tidigare har 
råkat ut för minst en misshandelshändelse som stämmer med rapportens 
inriktning. Det motsvarar 10,8 procent av det totala antalet anmälningar av 
misshandel inklusive grov misshandel utomhus med obekant gärningsman i 
Västernorrlands län. Detta visar att drygt var tionde anmälan som görs är ett fall av 
upprepad viktimisering.  
 
När man pratar om upprepad utsatthet för brott glöms indexbrottet lätt bort då det 
inte visar på den huvudsakliga upprepade utsattheten. Som visas i Tabell 2 ingick 
totalt 453 anmälningar som ett led i en upprepad viktimisering för 
misshandelsbrott utomhus med obekant gärningsman. Det betyder att vid 19,1 
procent av alla anmälda misshandelsbrott utomhus med obekant gärningsman är 
det en målsägande som blir utsatt för en misshandel som är ett led i en upprepad 
utsatthet.  
 

  

Tabell 2. Översiktsdata i tabellform 

Anmälningar Antal

Misshandelsfall totalt 2 376

Led i upprepad utsatthet 453

Upprepad utsatthet 256

Målsägande Antal

Totalt 2 123

Målsägande som drabbats av upprepad utsatthet 197
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Hur stor del av brottsoffren utsätts för upprepad utsatthet? 
 
Utifrån de anmälningar som har gjorts under tidsperioden 2005 till 2008 har 2 123 
målsägande identifierats. Av dessa har 197 personer d.v.s. 9,3 procent blivit utsatta 
för upprepad viktimisering. Detta innebär att nästan var tionde person som har 
blivit misshandlad av en obekant gärningsman utomhus i Västernorrlands län blir 
utsatt för minst en misshandel till inom en fyraårsperiod. Dessa målsägande har i 
snitt anmält 2,3 misshandelsbrott med obekant gärningsman på offentlig plats per 
person. 

Bland dessa målsäganden förekommer flertalet personer som har blivit utsatta för 
två eller fler upprepningar av misshandelsbrott. Dessa utgjordes av fyrtio 
målsägande eller 20,3 procent av det totala antalet målsägande som utsatts för 
upprepad viktimisering. Dessa fyrtio målsägande har tillsammans gjort 139 
anmälningar av de 453 eller 30,6 procent som varit en del i en upprepad utsatthet 
för misshandelsbrott. 
 

  

Figur 2. Antal målsägande fördelat på antalet upprepade anmälningar 

Antal målsägande fördelat på antalet 
upprepade anmälningar 
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Finns det faktorer som påverkar risken för att drabbas av 
upprepad viktimisering? 
 

Ganska snart gick det att se ett mönster av faktorer som verkar påverka risken för 
att bli utsatt för upprepad viktimisering. När det gäller kön kan man snabbt utläsa 
att män står för en väldigt stor del av utsattheten. Totalt har männen gjort 2 049 
anmälningar, vilket är 86,2 procent av alla anmälningar för misshandel utomhus 
med obekant gärningsman. Av de som har blivit utsatta för upprepad utsatthet är 
90,9 procent män. 

Av de målsägande som har gjort tre eller fler anmälningar gällande misshandel 
utomhus med obekant gärningsman är 38 av 40 målsägande män (95 procent). De 
två kvinnorna som har blivit utsatta för tre eller fler brott har tillsammans gjort 
totalt sju anmälningar. 

  

Figur 3. Könsfördelningen över målsägande som är drabbade för upprepad 
viktimisering 

Könsfördelning över målsägande som är 
drabbade av upprepad viktimisering 
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I rapporten har målsägarnas ålder då indexbrottet enligt polisanmälan ägt rum 
sammanställts. Som diagrammet visar utmärker sig åldersgrupperna 15-17 samt 
18-20 samt 21-23 tydligt. Dessa åldersgrupper står tillsammans för 71,6 procent av 

det totala antalet målsägande. Samtliga målsäganden som var 30 år eller äldre när 
de utsattes för indexbrottet utgör 14,7 procent av det totala antalet målsäganden 
som drabbas av upprepad viktimisering. Störst risk är det alltså att drabbas för 
upprepad viktimisering när man vid indexbrottet är mellan 15-23 år gammal.  

 
Det går att se ett mönster i när brotten är begångna under året. Antalet brott ökar 
klart under sommarmånaderna juni, juli och augusti samt december månad som 
skiljer sig från de övriga. 

 

  

Figur 4. Målsägandes ålder vid indexbrottet 

Figur 5. Anmälningar som ingår i upprepad utsatthet för brott uppdelat i månader 

Månad för vilket brott som ingår i upprepad 
utsatthet är begånget 

Målsägandes ålder vid indexbrottet 
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Skillnaden i tidpunkt och veckodag mellan indexbrott och första upprepningen 
visade sig i det närmaste vara obefintlig.  
 
 

Som diagrammet visar följer de båda linjerna varandra under hela veckan och det 
går att se ökningar i antalet anmälningar då det gäller både indexbrottet och första 
upprepningen under kvällen och natten under de flesta veckodagarna. Som man 
kan avläsa ur diagrammet så ökar anmälningarna markant mellan 21:00–24:00 
och för att sedan ha sin topp mellan 00:00-03:00. Därefter dalar den ut 03:00-
06:00 för att sedan vara i det närmaste obefintlig mellan 06:00-12:00. Detta gäller 
samtliga veckodagar dock så utmärker sig onsdag, fredag och lördag. Under alla 
veckodagar utgör tiden mellan 21:00–06:00 den klart största delen av alla 
anmälningar. Under den perioden har 90 procent av anmälningarna gällande 
indexbrott och den första upprepade utsattheten i denna rapport anmälts. 
 
Det som kan påpekas är att det finns nio anmälningar som det inte finns någon 
brottstid på. Detta kan bero på att det var länge sedan brottet skedde eller att 
anmälaren inte vet mellan vilka tider händelsen utspelat sig. Ytterligare en orsak 
till att klockslag ej finns angivet i anmälan kan vara att den polisanställde som 
skrivit anmälan glömt bort att ta reda på och fylla i uppgiften. Anmälningsfältet för 
klockslag är inte tvingande att fylla i. 
  

Figur 6. Antal anmälda brott med avseende på tidpunkt 

Antal anmälda brott med avseende på tidpunkt 

 



Rapport 534 

  18 

Hur lång tid fortlöper från det första anmälda brottet till 
dess att det första upprepade brottet sker? 
 

Resultatet av rapporten visar att det är absolut störst risk att drabbas av en 
upprepad liknande händelse under den första månaden efter indexbrottet. Det är 
9,1 procent av alla fall av upprepad utsatthet som anmäls inom den första månaden 
efter indexbrottet. 43,1 procent av målsägarna anmälde inom en 
sjumånadersperiod en upprepad anmälan gällande misshandel utomhus med 
obekant gärningsman. Som diagrammet visar minskar risken för att drabbas ju 
längre tid det fortlöper från indexbrottet med några undantag. 

 

 

Månad 15 utmärker sig då det under denna månad har anmälts mer än dubbelt så 
många misshandelsfall som under de angränsande månaderna. Mellan månad 18 
och 44 efter indexbrottet anmäls 24,9 procent av de upprepade misshandelsfallen 
vilket ger ett snitt på 1,8 anmälningar per månad. Detta kan jämföras med den 
första månaden efter indexbrottet då 18 anmälningar gjordes. Sammanfattningsvis 
kan man säga att största risken att drabbas av upprepad viktimisering är under de 
första månaderna efter indexbrottet och ju längre tid som fortgår desto lägre risk är 
det att drabbas. 

  

Figur 7. Antal månader mellan indexbrott och första upprepningen 

Antal månader mellan indexbrott och första upprepningen 
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Skiljer det sig åt mellan kommunerna i Västernorrlands län 
när det gäller upprepad viktimisering? 
 

Sammanställningen visar tydigt att ju större befolkningsmängd kommunen har 
desto fler anmälningar rörande upprepad viktimisering anmäls till polisen. Störst 
antal anmälningar har Sundsvall med 125 upprepade brott, minst antal har Ånge 
med fyra anmälningar som faller under upprepade brott. Om antalet anmälningar 
över upprepade brott jämförs med det totala antalet anmälningar för misshandel i 
varje kommun blir resultatet att det inte skiljer sig nämnvärt kommunerna 
emellan. 

Härnösand har störst andel upprepade brott på 13 procent tätt följt av 
Örnsköldsvik och Sollefteå på 12 procent. Kramfors är den kommun i 
Västernorrlands län som har den minsta andelen anmälningar av upprepade brott. 

  

Figur 8. Antalet anmälningar rörande upprepad viktimisering fördelat på kommuner i Västernorrlands län. 

Antalet anmälningar rörande upprepad viktimisering 
fördelat på kommuner i Västernorrlands län 
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Har målsäganden som utsatts för upprepad viktimisering 
själva varit skäligen misstänkta för misshandelsbrott? 
 
Vid sökning i RAR framkom att de som har blivit utsatta för upprepad 
viktimisering också själva till stor del varit skäligen misstänkta för 
misshandelsbrott. 

Det syns en tydlig ökning i procent beroende på hur många brott de själva har blivit 
utsatta för. Av de målsägande som har utsatts för en upprepad händelse har 64 
procent själva varit skäligen misstänkta för minst ett misshandelsbrott under 
perioden 1 januari 2005 till 31 december 2008. För de sex personer som har varit 
utsatta för fyra upprepningar har samtliga varit skäligen misstänkta för 
misshandelsbrott vid minst ett tillfälle. 

  

Figur 9. Andel målsägande som själva har varit skäligen misstänkta för 
misshandel inklusive grov misshandel under tidsperioden 2005- 2008 

Andel målsägande som själv varit skäligen misstänkta för misshandel 
inklusive grov misshandel under tidsperioden 2005-2008 
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5. Diskussion och slutsatser 

Kunskap om upprepad utsatthet för brott då det gäller misshandel utomhus med 
obekant gärningsman kan vara till stor nytta för polisen och andra myndigheter då 
det ökar möjligheterna att effektivisera sina insatser. Att upprepad viktimisering 
existerar i Västernorrland län åskådliggörs i denna rapport vilken visar att en av tio 
som blir misshandlad utomhus av obekant gärningsman blir utsatt för upprepad 
utsatthet. Den här rapporten belyser några av de faktorer som underlättar 
möjligheterna att inrikta det brottsförebyggande arbetet och placerar brottsoffret i 
fokus. 

 

Egna resultat och jämförelse med tidigare studier 

Brottsförebyggande rådet gjorde år 2001 en studie angående misshandel utomhus 
med en obekant gärningsman. Två orter var med i studien där Örebro analyserades 
noggrant medan Sundsvall analyserades mer översiktligt  (BRÅ, 2001). I likhet med 
denna rapport visar vår studie att var tionde person som anmäler en misshandel 
utomhus med en obekant gärningsman återkommer med ytterligare anmälningar 
inom ett år. 

Resultaten i denna rapport angående hur lång tid som har förflutit mellan 
indexbrottet och den första upprepningen visade sig stämma väl överens med 
tidigare forskning. Svensson och Lindgrens (2005) rapport om upprepad utsatthet 
visar på att det är störst risk att drabbas för ett upprepat brott inom den första 
månaden efter indexbrottet. Risken är dock fortfarande stor de närmaste 
månaderna efter indexbrottet (Axbom, 2008). Trots att denna rapport har ett 
större tidsspann än föregående studier så är resultaten väldigt lika. I övrigt kan 
man utläsa att risken är relativt konstant mellan månad 7 och månad 21 för att 
sedan minska markant.  

Jämför man resultatet i denna rapport med Ekbrands (2005) studie som tar upp 
misshandel av obekant gärningsman utomhus skiljer sig resultaten åt. Ekbrand 
visade att åldersgruppen 20-25 år var särkilt utsatta medan denna rapports resultat 
pekar på att den största risken ligger vid 15-23 års ålder. Om målsäganden varit 
skäligen misstänkt för brott påverkas enligt Ekbrand inte risken att utsättas för 
upprepad viktimisering. Enligt resultatet i denna rapport har 64 procent av de som 
drabbas av ett upprepat brott varit skäligen misstänkta för misshandel vilket skiljer 
sig från Ekbrands resultat. 
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Återkoppling till teorin 

Tolkas resultatet i denna rapport utifrån rutinaktivitetsteorin så talar den entydigt 
för att det finns en motiverad gärningsman, det finns ett lämpligt brottsoffer men 
det saknas en kapabel väktare och därigenom så kan misshandeln utföras. Med 
utgångspunkt från de som har varit utsatta för upprepad viktimisering kan vi 
utifrån vår rapport tydligt koppla detta till stora delar av livsstilsteorin. Enligt 
Hindelang och andra (1978) påverkar de demografiska egenskaperna såsom kön, 
ålder, utbildning och så vidare de rollförväntningar och strukturella hinder som 
finns i samhället, människan anpassar sig sedan efter dessa. Detta kan man även se 
på de resultat vi tagit fram i denna rapport. I de anmälningar som sammanställts i 
denna rapport finns det några faktorer som är återkommande. Målsäganden som 
har blivit offer för upprepade brott har oftast blivit utsatta på helger, nattetid 
mellan 01:00-03:00. Det är framför allt unga män mellan 15-23 år som blivit 
utsatta för upprepad viktimisering. Dessutom är det till stor del de personer som 
varit utsatta för upprepade misshandelsbrott som själva är skäligen misstänkta för 
liknande brott. Åldrarna 15-23 är en period då det händer mycket i livet. 
Identitetsskapande, frigörelse från föräldrarna, introduktion till alkohol och man 
går från skola till arbetsliv. Allt detta kan leda till att den unge hamnar i fel 
umgängeskrets vilket kan påverka individen att befinna sig på platser vid 
tidpunkter som ökar risken att utsättas för brott. Att risken att utsättas för 
upprepad viktimisering sedan kraftigt sjunker efter 23 års ålder kan bero på att 
livet stabiliseras och att individen kanske har fått bostad, jobb, familj, utbildning 
och så vidare. Personen har överkommit en del av de strukturella hinder som finns 
och därigenom anpassat sin livsstil som i sin tur minskar personens risk att 
exponeras för de platser och tider där misshandel sker. Sett ur en gärningsmans 
perspektiv är Rational choice-teorin en bra utgångspunkt. Där kan vi se starka 
kopplingar till de resultat vi har fått fram. Offret har rört sig på platser och under 
tider där risken för gärningsmannen att bli upptäckt är liten. Vad vi har kunnat 
utläsa av anmälningarna har även offren i många fall varit onyktra.  

 

Brottsförebyggande arbete 

Något som kan diskuteras när det gäller den upprepade utsattheten är 
anmälningsbenägenheten för de brottsoffer som blir utsatta. Generellt tenderar 
anmälningsbenägenheten att sjunka desto fler gånger man blir utsatt för 
misshandel (Lindgren, o.a., 2001). Detta kan leda till att mörkertalet torde vara 
ganska stort när det gäller upprepad viktimisering. Att polisen har ett bra 
bemötande vid en första anmälning och verkligen är bra på att informera om risker 
för att bli utsatt igen kan vara viktigt både ur ett ekonomiskt och samhällssocialt 
perspektiv. För att polisen och andra myndigheter ska kunna effektivisera och 
inrikta sina insatser är det viktigt att mörkertalet är så lågt som möjligt. Att öka 
anmälningsbenägenheten är en viktig del i polisens arbete och säger mycket om det 
förtroende som brottsoffren får för Polisen.   
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De flesta brotten kan antas ha koppling till krogmiljön. Att identifiera platser och 
tider är ett bra arbetsredskap att utgå från. Utifrån den här rapporten kan man 
klart och tydligt peka på att samhällets resurser borde inriktas mot stängningsdags 
för krogar och restauranger. Att till exempel frivillighetsorganisationer och Polisen 
syns och befinner sig på rätt plats vid rätt tidpunkt kan antas vara en viktig del i det 
brottsförebyggande arbetet för att motverka upprepad viktimisering. Att detta även 
underlättar att uppmärksamma och snabbare ta hand om de som blir utsatta 
möjliggör troligen att anmälningsbenägenheten ökar. Att polisen skapar kontakt, 
informerar och har ett bra bemötande till de som blivit utsatta för brott är en stor 
del i brottsoffrets återhämtningsprocess och kan utgöra en stor del i att motverka 
upprepad utsatthet. 

 

Nya frågeställningar 

De olika faktorer som rapporten åskådliggjort berättar inte så mycket om själva 
personerna bakom brotten utan den visar mer på olika platser och tidpunkter där 
risken för att bli utsatt är högre än normalt. Den tar visserligen upp både kön och 
ålder men missar mycket information då rapporten utgår från polisanmälningar. 
Något som hade varit intressant skulle ha varit att intervjua målsäganden för att ta 
fram mer kunskap om målsäganden själv, men även om brottets karaktär. Finns 
det ytterligare faktorer som påverkar risken att utsättas för upprepad 
viktimisering? 

Denna rapport inriktas enbart mot misshandel utomhus med obekant 
gärningsman. Gör man en studie med flera olika brottstyper som målsägande kan 
ha utsatts för, såsom olaga hot, ofredande m.m. skulle man troligen få en klarare 
bild av den upprepade viktimiseringen. Om man gör en liknande studie om 5-10 år 
inom Västernorrlands län så kan man se om den upprepade utsattheten har 
förändrats. Detta kan vara en bra måttstock på hur effektivt samhällets och de 
polisiära resurserna har använts. Det skulle vidare vara intressant att ta reda på 
hur många av det anmälningar som ingått i denna rapport som har lett till åtal. 

Ytterligare frågeställningar som vore intressanta är om den upprepade utsattheten 
skiljer sig åt emellan olika län och hur ser den upprepade utsattheten ut i storstäder 
såsom Stockholm, Göteborg och Malmö? 
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