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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Alla brottsutsatta individer överensstämmer inte med bilden av det 

ideala offret och uppfattas inte alltid som brottsoffer. Tidigare studier har visat att 

brott begångna mot ideala offer har ansetts vara allvarligare än brott mot icke-

ideala offer. Teori: Nils Christies teori om ideala offer menar att om vissa 

egenskaper och omständigheter föreligger hos brottsutsatt och gärningsperson, 

kan den brottsutsatta lättare hävda sin status som brottsoffer. Syfte: Syftet med 

föreliggande studie var att undersöka vilka uppfattningar studenter på 

Mittuniversitetet hade om brottsutsatta utifrån ideala och icke-ideala egenskaper 

hos och omständigheter kring den brottsutsatta och gärningspersonen, samt att 

beskriva hur synen på brottsutsatta skiljde sig mellan män och kvinnor. Metod: 

En kvantitativ enkätstudie genomfördes på 166 studenter vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Enkätfrågorna utformades efter Nils Christies teori om det ideala 

brottsoffret. Svaren analyserades med ett Mann-Whitney U test. Resultat: 

Resultatet visade inte på några signifikanta skillnader i studenters uppfattningar 

om brottsutsatta som brottsoffer utifrån den svarandes kön, eller utifrån om ideala 

eller icke-ideala egenskaper samt omständigheter beskrevs föreligga. Diskussion: 

Resultatet överensstämmer inte med Nils Christies teori om ideala brottsoffer. 

Studenternas uppfattningar om brottsutsatta var oberoende av om egenskaper hos 

och omständigheter kring den brottsutsatta och gärningspersonen beskrevs som 

ideala eller icke-ideala. Slutsats: Resultatet i föreliggande studie är bra ur en 

moralisk aspekt, utifrån de värderingar som finns i dagens Svenska samhälle. 

Resultatet tyder på att studenter vid Mittuniversitetet uppfattar brottsutsatta 

individer lika, oberoende av den svarandes kön samt oberoende av ideala och 

icke-ideala egenskaper hos och omständigheter kring den brottsutsatta och 

gärningspersonen. 

 

Nyckelord: brottsutsatta, brottsoffer, ideala offer, icke-ideala offer, uppfattningar, 

Nils Christie. 
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Introduktion 

Inledning 

Ett brottsoffer är den som har blivit utsatt för ett brott (BoJ, 2015). Det finns olika 

grupper i samhället som är extra utsatta för brott. Ett exempel på en utsatt grupp är 

yngre män som deltar i nöjeslivet och utsätts för våld på allmän plats (BoJ, 2015). Även 

människor som redan befinner sig i utsatta situationer, så som hemlösa och missbrukare, 

löper en större risk att utsättas för brott (BoJ, 2015; Åkerström & Sahlin, 2001). Alla 

människor som utsätts för brott betraktas dock inte automatiskt som brottsoffer 

(Åkerström & Sahlin, 2001). Samhällets syn på brottsutsatta har visat sig kunna variera 

och vissa individer eller grupper av individer har haft svårare att bli erkända som offer 

(Heber, 2013). Något som har visat sig kunna påverka samhällets syn på dem som offer 

är beteendet hos den brottsutsatta (Polisen, 2003; Sahlin, 2004). Den brottsutsatte bör 

undvika gärningspersonen, inte agera provokativt samt bibehålla bilden av det oskyldiga 

offret ända fram till och i rätten (Sahlin. 2004). För att en brottsutsatt ska betraktas som 

ett idealt offer bör denne inte ha någon som helst delaktighet i, eller ha provocerat fram 

brottet (Polisen, 2003; Sahlin, 2004). Det finns dock fall där individen inte har 

provocerat fram brottet, men ändå inte har kunnat hävda sig som offer (Björkman, 

2004). Exempelvis har kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt ibland ansetts som 

medskyldiga till brottet på grund ut av klädsel och uppträdande. 

Nils Christies teori om ideala brottsoffer 

Den norske kriminologen Nils Christie (1986) myntade begreppet ”det ideala 

brottsoffret”. Ett idealt brottsoffer är ett offer som kan anses vara typiskt och vars 

brottsofferstatus inte ifrågasätts. Christie (1986) menade att om vissa egenskaper och 

omständigheter hos en brottsutsatt och en gärningsperson föreligger vid ett brott, får den 

brottsutsatta en legitim och absolut status som offer.  Han beskrev sex egenskaper hos 

ett idealt brottsoffer. Offret skulle vara (1) svagt och försvarslöst, (2) involverad i en 

respektabel aktivitet vid tidpunkten för brottet och (3) vara på väg till en plats som 

offret inte kan förebrås för. Gärningspersonen skulle (4) i förhållande till brottsoffret 

vara i överläge och skulle kunna beskrivas i negativa termer och skulle vara (5) för 

offret en okänd person som denne inte hade någon relation till. Offret skulle även (6) ha 

tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin status som offer. Christie (1986) 

beskrev ett idealt offer som en liten, äldre kvinna som mitt på dagen var på väg till sin 

sjuka syster och som blev slagen och rånad av en okänd, storvuxen man som ville ha 

pengar till droger. Ett icke-idealt offer beskrev Christie (1986) som en ung man som 

hänger vid en bar och blir slagen i huvudet av en bekant som därefter tar hans pengar. 

Det är möjligt att hans skador är värre än den äldre damens och att han tar större skada 

av pengaförlusten, men han får ändå inte samma status som ett idealt offer. Detta 

eftersom att han var stark, han var inte involverad i en respektabel aktivitet, han kunde 
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och borde ha skyddat sig själv från detta genom att inte befinna sig på platsen, 

gärningspersonen var inte i överläge och han hade en relation till gärningspersonen 

(Christie, 1986). 

Tidigare forskning 

Faktorer hos den brottsutsatta 

Förförståelse och fördomar om offer samt hur ett offer framställs i rättegångar har visat 

sig kunna påverka utgången på domar (Myres & Arbuthnot, 2008; Zaykowski, 

Kleinstuber & McDonough, 2014). Zaykowski, Kleinstuber och McDonough (2014) 

fann att rätten i Delawere behandlade individer som hade blivit utsatta för brott olika 

beroende på om de betraktade dem som ideala offer eller som avvikande offer. 

Resultatet i studien visade att rätten ansåg att vissa brottsutsatta individer betraktades 

vara mer värdiga offer och att straffet för en gärningsperson som hade begått ett brott 

mot ett idealt offer var hårdare än straffet för de som begått ett brott mot ett avvikande 

offer. Detta stämmer överens med resultatet i en studie av Greene, Koehring och Quia 

(1998) där forskarna fann att ett brott ansågs vara mer allvarligt om den brottsutsatta var 

ett respektabelt offer än om denne var ett icke respektabelt offer. Greene et al. (1998) 

fann även att beskrivningen av ett brottsoffer påverkade hur deltagarna uppfattade 

denne, samt att de sympatiserade mer med respektabla offer än med icke respektabla 

offer. 

 

Något som har visat sig kunna påverka synen på en brottsutsatt individ är dennes kön 

och ålder (Björkman, 2004). Historiskt sätt har kvinnor och barn haft lättare att hävda 

sig som offer både i media och i samhället (Björkman, 2004). Det har även antagits att 

kvinnor och barn är rädda, sköra, sårbara och passiva offer (Davies, 2007). Van Wijk 

(2013) fann att människor vid gisslantagningar såg allvarligare på brottet om gisslan var 

ett barn än om gisslan var en vuxen individ. Detta tyder enligt van Wijk (2013) på att 

barn, som ses som svagare individer, lättare får offerstatus. Van Wijk (2013) menar 

vidare att ideella organisationer oftare använder sig av barn när de ska samla in pengar, 

eftersom att dessa upplevs som svaga och ideala offer och då är lättare att sympatisera 

med. I en studie av Moshe och Ehud (2012) visade resultatet att ålder på den 

brottsutsatta hade en betydande roll för hur allvarligt individer såg på en brottslig 

handling. Individer såg allvarligare på ett brott och föreslog allvarligare konsekvenser 

för gärningspersonen om den brottsutsatta var en gammal person än om denne var en 

yngre person. 

Respektabel aktivitet 

Van Wijk (2013) fann stöd för Christies idé om att svaga personer som upplevs ägna sig 

åt en respektabel aktivitet oftare anses som mer ideala offer och oftare beviljas 
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offerstatus, än individer som betraktas som starka och upplevs ägna sig åt en icke-

respektabel aktivitet, när de utsätts för brott. Van Wijk (2013) resonerar om att en 

journalist som skriver en artikel om en föraktad regering och sedan blir torterad av 

denna regering, lättare kan hävda sin offerstatus då denne varit involverat i en 

respektabel aktivitet. I motsats till detta menar Van Wijk (2013) att en terrorist som 

trotsar regeringen och utför brott mot civila och sedan blir straffad och själv utsätts för 

brott, inte kan hävda sin offerstatus i lika hög grad som journalisten. Detta eftersom att 

terroristen inte varit involverad i en respektabel aktivitet. Även Sims, Noel och Maisto 

(2007) fann stöd för att huruvida en brottsutsatt var involverad i en respektabel aktivitet 

kunde ha betydelse för omgivningens uppfattningar om denne. De undersökte synen på 

våldtäktsoffer och resultatet visade att människor var mer villiga att skylla på den 

brottsutsatta om hon var alkoholpåverkad, vilket inte ansågs vara respektabelt. 

Offrets inflytande att hävda offerstatus   

För att en brottsutsatt individ ska vinna allmänhetens sympatier och kunna hävda sin 

brottsofferstatus krävs det ofta att den brottsutsatta anses vara fri från skuld till det 

inträffade (Lindgren & Lundström, 2010). I studie av Greene (1999) undersökte 

forskaren hur en falsk rättegångsjury betraktade brottsoffer. Resultatet visade att när 

brottsutsatta beskrevs på ett positiv sätt (“arbetar hårt”, “är en bra människa”, “har 

många barn” etc.) betraktades dessa oftare som ideala offer och gärningspersonen skulle 

tilldelas ett hårdare straff än vid de tillfällen då den brottsutsatta individen beskrevs i 

negativa termer (Greene, 1999). Exempelvis så ansågs en gift familjefar, med ett bra 

jobb och god socioekonomisk status, vara ett respektabelt offer. Detta till skillnad från 

den frånskilde och arbetslöse mannen som ansågs vara ett mindre respektabelt offer 

(Greene, 1999).  Enligt en studie av Smolej (2010) tenderar media att välja ut nyheter 

som ska generera medkänslor bland tittare och läsare och undviker att uppmärksamma 

marginaliserade grupper, så som alkoholiserade män. Forskaren menade att utslagna och 

alkoholiserade individer inte stämmer överens med bilden av ett idealt och oskyldigt 

offer och att det inte skulle göra lika bra TV som till exempel när ett barn utsätts för 

brott, och därmed inte generera i medkänsla och sympatier. 

 

Forskning har visat att när marginaliserade individer i samhället utsätts för brott glöms 

de ofta bort och anses inte vara ideala offer (Litzén, 2004). Marginaliserade grupper 

som samhället har haft svårare att betrakta som offer är exempelvis gatuprostituerade, 

hemlösa, kriminella och missbrukare (Björkman, 2004; Litzén, 2004; Åkerström & 

Sahlin, 2001). Dessa individer är en särskilt utsatt grupp, och kan anses som socialt 

viktimiserade eftersom att de ofta saknar tillgång till skyddsnät om de fallit offer för ett 

brott (Litzén, 2004). Prostituerade har genom tiderna ansetts som icke ideala offer, detta 

på grund ut av deras yrke (Björkman, 2004). Dessa marginaliserade individer har haft 

svårare att betraktas som ideala offer då de på grund av deras livsstil ofta har fått 

skulden för sin utsatthet, så kallad victim-blaming (Björkman, 2004). 
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Faktorer hos gärningspersonen 

För att ett brottsoffer ska framstå som idealt ska gärningspersonen vara så olik offret 

som möjligt (Christie, 2001). Något som är vanligt i media är att gärningspersonen 

framställs som farlig och ond (Lindgren & Lundström, 2010).  Allmänheten tenderar att 

lättare sympatisera med den brottsutsatta om gärningspersonen representerar något 

“ont” och av denna anledning framställs ofta gärningspersoner i negativ dager i media 

(Lindgren & Lundström, 2010). 

 

Ett idealt offer skapar automatiskt en ideal gärningsperson (Christie, 2001). När 

gärningspersonen och offret känner varandra är det svårare att hävda brottsofferstatus 

(Christie, 2001). I dessa fall är även anmälningsbenägenheten lägre (Brottsrummet, 

2015). I en studie av Grubb och Harrower (2008) där synen på våldtäktsoffer studerades 

visade det sig att om gärningspersonen var bekant eller känd för den utsatte, lades mer 

ansvar hos offret för det inträffade än när gärningspersonen var okänd. Detta har även 

stöd i en studie av Scott och Scheridan (2011) där brottet stalkning studerades. 

Resultatet i denna studie visade på att relationen mellan brottsoffer och förövare 

influerade deltagarnas uppfattningar om brottet. De brottsutsatta ansågs bära mindre 

ansvar för det inträffade om gärningspersonen var en främling än om den brottsutsatta 

hade en relation till förövaren. 

Könsskillnader i uppfattningen om brottsutsatta 

I en studie av Luginbuhl och Mullin (1980), där män och kvinnors uppfattningar om 

våldtäktsoffer studerades, fann forskarna att män och kvinnor tenderade att uppfatta den 

brottsutsattas deltagande för det inträffade olika mycket. Resultatet visade att männen 

lade mer ansvar hos den brottsutsatta än kvinnorna, speciellt om den brottsutsatta var 

påverkad av droger eller alkohol (Luginbuhl & Mullin, 1980). Detta gjorde att den 

brottsutsatta ansågs vara ett icke-respektabelt offer och denne fick mindre sympatier 

från männen. Detta går i linje med andra studier som har visat att män lägger mer skuld 

på offret för det inträffade än kvinnor (Anderson & Quinn, 2009; Greber, Cronin & 

Steigman, 2004; Harris & Cook, 1994). I en studie av Sylaska och Walters (2014) fann 

forskarna att män och kvinnor lade olika mycket ansvar på offret i 

partnervåldsituationer. Män tenderade att betrakta de brottsutsatta som mer ansvariga 

till deras egen viktimisering än kvinnor. Det var dock det ingen skillnad mellan könen i 

hur allvarligt de såg på partnervåldssituationen (Sylaska & Walters, 2014). Resultat 

rörande könskillnader i synen på våldtäktsoffer är dock inte entydiga, det finns även 

studier vars resultat visar att kvinnor skuldbelägger våldtäktsoffer i större utsträckning 

än men (Grubb & Harrower, 2008). 
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Brottsutsattas behov 

Den individ som har blivit utsatt för ett brott har ofta ett behov att få stöd och hjälp för 

att bearbeta händelsen (Boj, 2014). En individ som blivit utsatt för ett brott är ofta 

väldigt sårbar och omvärldens åsikter kring individen kan vara avgörande för dennes 

återanpassning i samhället (BoJ, 2015). De individer som har egenskaper som utmärker 

dem som ideala brottsoffer har visat sig ha störst chans till att få stöd och hjälp (BoJ, 

2015). Om den brottsutsatta blir illa bemött kan det leda till en sekundär viktimisering, 

vilket innebär att den brottsutsatta under sin bearbetningsprocess utsätts för 

påfrestningar som kan leda till en känsla av ytterligare utsatthet (BoJ, 2015). Sekundär 

viktimisering kan exempelvis uppstå hos polisen, socialtjänst, bland vänner och familj 

eller sjukvården (Boj, 2015). 

Problemformulering 

Många som har blivit utsatta för brott stämmer inte överens med bilden av det typiska 

offret och i värsta fall kan detta leda till att alla inte behandlas lika inför lagen (BRÅ, 

2010; Myres & Arbuthnot, 2008; Greene, 1999; Greene et al., 1998; Zaykowski et al., 

2014). Vissa individer som har blivit utsatta för ett brott kan ha lättare att hävda sin 

status som brottsoffer och forskning har visat att egenskaper hos och omständigheter 

kring en brottsutsatt och gärningsperson kan påverka i vilken grad den brottsutsatta blir 

uppfattad som ett offer (Björkman, 2004; Davies, 2007; Greene et al., 1998; Lindgren & 

Lundström, 2010; Moshe & Ehud; 2012; Myres & Arbuthnot, 2008; Scott och 

Scheridan, 2011; Tetreault & Barnett, 1987; Wijk, 2013; Zaykowski et al., 2014). 

Bilden av ett idealt brottsoffer stämmer inte alltid överens med verkligheten, där det 

finns grupper av individer som är speciellt utsatta för brott men inte har de egenskaper 

som krävs för att bli betraktad som ideala offer (BoJ, 2015; Åkerström & Sahlin, 2001). 

Exempel på utsatta grupper som ofta inte betraktas som ideala offer är unga män i 

nöjeslivet, hemlösa, missbrukare samt prostituerade (BoJ, 2015; Åkerström & Sahlin, 

2001). Även om dessa grupper löper en större risk att utsättas för brott så har de ofta 

svårare att hävda sin status som brottsoffer och kan på grund av detta ha svårare att få 

hjälp och stöd, vilket i sin tur kan leda till sekundär viktimisering (BoJ, 2015). Denna 

sekundära viktimisering kan uppstå då en brottsutsatt blir illa bemött när den befinner 

sig i ett sårbart och utsatt tillstånd (BoJ, 2015). 

 

Alla individer i samhället kan någon gång under sin livstid komma i kontakt med 

brottsutsatta på olika sätt. Det är därför av vikt att bemöta alla brottsutsatta likadant, 

oavsett kön, ålder, fysik, yrke eller brottstyp (BoJ, 2015). Den brottsutsatta ska även 

bemötas med respekt, medkänsla och vänlighet. Ingen brottsutsatt ska känna sig mindre 

värdigt (BoJ, 2015). För att dessa förutsättningar ska finnas för brottsutsatta krävs 

kunskap om brottsoffer. Studenter kommer med stor sannolikhet att bemöta brottsutsatta 

i framtiden, som yrkesmän och i privatlivet. Eftersom att människors värderingar och 
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fördomar om brottsutsatta kan påverka arbetet kring brottsutsatta var det av vikt att 

undersöka studenter på Mittuniversitetets uppfattningar om brottsutsatta utifrån 

egenskaper hos och omständigheter kring den brottsutsatta och gärningspersonen. Då 

tidigare studier har visat på skillnader i mäns och kvinnors uppfattningar om individer 

utsatta för partnervåld och våldtäkt (Anderson & Quinn, 2009; Greber, Cronin 

&Steigman, 2004; Grubb & Harrower, 2008; Harris & Cook, 1994; Luginbuhl & 

Mullin, 1980; Sylaska & Walters, 2014), så var det även av vikt att i denna studie 

undersöka om män och kvinnors uppfattningar om brottsutsatta även skiljde sig för 

andra typer av brott.   

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka uppfattningar studenter på 

Mittuniversitetet hade om brottsutsatta utifrån ideala och icke-ideala egenskaper hos och 

omständigheter kring den brottsutsatta och gärningspersonen. Syftet var även att 

beskriva eventuella skillnader mellan män och kvinnor i synen på brottsutsatta utifrån 

ideala och icke-ideala egenskaper hos och omständigheter kring den brottsutsatta och 

gärningspersonen. Studien hade sin utgångspunkt i Nils Christies (1986) teori om ideala 

brottsoffer och följande frågeställningar formulerades: 

 Vilka egenskaper hos samt omständigheter kring en brottsutsatt och 

gärningsperson beskrivs vara av störst vikt för hur en brottsutsatt individ 

uppfattas som ett brottsoffer? 

 Hur skiljer sig studenters uppfattningar om brottsutsatta som brottsoffer 

beroende av ideala och icke-ideala egenskaper hos och omständigheter kring den 

brottsutsatta och gärningspersonen? 

 Hur skiljer sig män och kvinnors syn på brottsutsatta som brottsoffer utifrån 

ideala och icke-ideala egenskaper hos och omständigheter kring den brottsutsatta 

och gärningspersonen?  

Metod 

Urval 

Respondenterna i studien bestod av 166 individer som studerade vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall.  Könsfördelningen i urvalet var 41.60 procent män (n=69) respektive 58.40 

procent kvinnor (n=97). Medelåldern bland deltagarna var 25 år (24.80 år). Den yngsta 

deltagaren var 19 år och den äldsta var 56 år. Av respondenterna var 12.70 procent 

uppväxta i en storstad (n=21), 52.40 procent var uppväxta i en tätort (n=87) och 31.30 

procent var uppväxta på landsbygden (n=52). Sex personer uppgav inte sitt ursprung. 

För scenariorna, där både ideala och icke-ideala brottsoffer beskrevs, så besvarade 

hälften av respondenterna scenariofrågor med ideala offer (n=83) och hälften med icke-

ideala offer (n=83). 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

De inklusionskriterier som sattes upp för denna studie var att respondenterna skulle vara 

studenter på Mittuniversitetet. För att inkluderas i studien krävdes även att studenterna 

(klasserna) hade lektionstillfällen under veckorna då data samlades in. Författarna valde 

att exkludera kriminologstudenter, alla årskurser, av den anledningen att de kunde ha 

förkunskap och förförståelse kring detta ämne. Dessa studenter skulle kunna genom 

förkunskapen de har förstå vad studien gick ut på och svara utifrån det, vilket skulle 

kunna leda till missvisande resultat. 

Bortfall 

Internt bortfall avser ett bortfall av enstaka frågor i enkäten och externt bortfall 

föreligger om en individ i urvalet inte vill eller har någon möjlighet att delta i studien 

(Ejlertsson, 2014). Det externa bortfallet i föreliggande studie avser de individer som 

befann sig i klassrummet men inte ville medverka i studien och valde att inte svara på 

enkäten. I detta fall svarade alla individer på enkäten och inget externt bortfall fanns. 

Design 

För att besvara föreliggande studies syfte genomfördes en kvantitativ studie. Enkäter 

delades ut till universitetsstudenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall, Sverige. Studien 

hade ett deduktivt arbetssätt och utgick ifrån Nils Christies (1986) teori om det ideala 

brottsoffret. Författarna önskade att urvalet skulle kunna generaliseras till populationen 

studenter och eftersom att det är svårt att göra generaliseringar genom en kvalitativ 

design så passade en kvantitativ design bäst för denna studie (Davies & Hughes, 2014; 

Eljertsson, 2014). För att besvara frågeställningarna har både en kvasi-experimentell 

studie samt en observationsstudie med tvärsnittsanalys genomförts. 

Kvasi-experimentell studie 

För att undersöka om studenters uppfattningar om brottsutsatta som brottsoffer var 

beroende av egenskaper hos och omständigheter kring den brottsutsatta och 

gärningspersonen så genomfördes en studie med en kvasi-experimentell design. En 

kvasi-experimentell design kännetecknas av kontroll över den oberoende variabeln men 

utan randomisering av undersökningsdeltagare (Borg & Westerlund, 2012; Trochim & 

Donnelly, 2006). I förliggande studie hade författarna kontroll över den oberoende 

variabeln som studerades. Denna variabel manipulerades av författarna för att kunna se 

vad det gav för effekt. Författarna formulerade 12 scenarier. Studenternas uppfattningar 

om brottsutsatta var den beroende variabeln och ideala eller icke-ideala faktorer hos 

brottsutsatt och gärningsperson (ålder, aktivitet vid tidpunkten för brott, relation till 

gärningspersonen etc.) var den oberoende variabeln som manipulerades. 
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Respondenterna fick svara på scenarion där den oberoende variabeln antingen beskrevs 

som ideal eller som icke-ideal. 

 

Vanligen när en design med två grupper genomförs så används en kontrollgrupp och en 

undersökningsgrupp för att se utfallet av till exempel en behandling, där 

undersökningsgruppen motar behandling och kontrollgruppen får placebo (Trochim & 

Donnelly, 2006). I andra fall kan två grupper jämföras samtidigt och tilldelas 

exempelvis olika behandlingar för att kunna jämföra utfallet av dessa (Trochim & 

Donnelly, 2006). Den senare designen är den som har använts i denna studie, då två 

grupper undersöktes samtidigt och tilldelades två olika enkäter för att se eventuella 

skillnader i uppfattningar bland respondenterna. För att denna design ska vara tillämplig 

krävs det att de två grupperna kan antas vara så pass homogena att eventuella olikheter 

beror på undersökningsmetoden och inte på skillnader mellan grupperna (Trochim & 

Donnelly, 2006). Detta för att utfallet av undersökningen ska kunna vara tillförlitlig 

(Trochim & Donnelly, 2006).   

 

Urvalet i denna studie bestod av studenter på Mittuniversitetet i Sundsvall, samtliga 

program och klasser som deltog i studien fanns representerade i båda grupperna. Båda 

grupperna bestod av både män och kvinnor. Hälften av respondenterna (n=83) fick 

svara på enkät ett och hälften fick besvara enkät två. För de respondenter som fick enkät 

ett var 37.35 procent (n=31) män och 62.65 procent (n=52) kvinnor. För de 

respondenter som fick besvara enkät två var 45.80 procent (n=38) män och 54.20 

procent (n=45) kvinnor. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande 

kön, X
2
 (1, n = 166) = ,893, p = 272,  phi = -.086. Det var heller ingen signifikant 

skillnad i ålder mellan gruppen som besvarade enkät ett (M = 24.41, SD = 5.73) och 

gruppen som besvarade enkät två (M = 25.21, SD = 6.90 ; t (162) = -.81, p = .420. Detta 

gör att grupperna kan anses som likvärdiga och därav jämförbara. 

Observation med tvärsnittsanalys 

För att undersöka eventuella skillnader i män och kvinnors syn på brottsutsatta som 

brottsoffer utifrån egenskaper hos och omständigheter kring den brottsutsatta och 

gärningspersonen, så genomfördes en observationsstudie med tvärsnittsanalys. Vid 

observationsstudier med tvärsnittsanalys manipulerar inte författarna någon variabel 

utan observerar endast utfallet av exempelvis en enkät (Pagano, 2013). Vid en 

tvärsnittsanalys genomförs en observation eller en jämförelse av data, insamlat ifrån en 

population vid ett och samma tillfälle (Nationalencyklopedin, 2015). Den delen av 

enkäten som konstruerades för att besvara denna frågeställning (Se bilaga 2 & 3, del 2) 

såg likadan ut i båda enkäterna och ingen variabel hade manipulerats av författarna.  
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Material 

Enkäterna 

För att besvara studiens syfte konstruerades två enkäter. Frågorna till enkäterna 

formulerades utifrån syftet och frågeställningarna till denna studie. Enkäterna bestod av 

några inledande frågor, sex olika scenarion som vart och ett representerade en del i Nils 

Christies (1986) teori om det ideala brottsoffret samt åtta frågor utformade efter teorins 

olika delar (se bilaga 2 & 3). De inledande frågorna samt de åtta frågorna som 

formulerats utifrån teorin var desamma i båda enkäterna, det som skiljde enkäterna åt 

var scenarierna. De åtta frågorna besvarades genom en sjugradig likertskala, där 

respondenterna fick svara till vilken grad den beskrivna egenskapen samt 

omständigheten hade betydelse för huruvida de uppfattade individen som ett brottsoffer 

eller inte. Det har visat sig att det är bra att inleda med några enkla frågor innan de 

frågor som ska besvara syftet ställs (Eljertsson, 2014). Av denna anledning fick 

respondenterna inledningsvis svara på om de var man eller kvinna, hur gamla de var, 

vilket program de studerade samt om de kom ifrån en storstad, mindre stad eller 

landsbygd. Enkäterna inleddes med ett kort sammanfattande brev som förklarade för 

deltagarna varför denna studie genomfördes, samt att alla uppgifter skulle komma att 

behandlas konfidentiellt (se bilaga 1). Denna aspekt har visat sig vara viktig att ta 

hänsyn till i enkätstudier då anonymitet är något som ska beaktas noga i studier 

(Eljertsson, 2014). 

 

De två olika enkäterna delades ut till lika många respondeneter. Respondenterna fick 

svara utifrån en likertskala (0-6) på i vilken grad de tänkte på den brottsutsatta i 

scenarierna som ett brottsoffer. Om de svarade 0 innebar det att respondenten inte alls 

tänkte på personen som ett brottsoffer och om de svarade 6 innebar det att respondenten 

fullständigt tänkte på den brottsutsatta som ett brottsoffer. Som avslutning på enkäten 

skrevs ett kort tack samt kontaktuppgifter till författarna, brottssofferjour, kvinnojour 

och tjejjour. 

Scenarion 

Författarna konstruerade 12 olika scenarion som representerade samtliga delar i Nils 

Christies teori om det ideala brottsoffret. Enkäterna innehöll ett scenario som 

representerade varje del i teorin; ett scenario där offret framställdes som svagt, ett där 

offret var involverad i en respektabel aktivitet, ett där offret var på väg till en plats som 

han/hon inte kunde förebrås för, ett där gärningspersonen var okänd, ett där 

gärningspersonen kunde beskrivas i negativa termer samt ett där offret hade tillräckligt 

med inflytande för att kunna hävda sin offerstatus. För vart och ett av dessa scenarion 

utformades även ett motscenario, det vill säga ett scenario där dessa faktorer inte 

förelåg. De enda som skiljde ett scenarion från sitt motscenarion var just denna 
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egenskap eller omständighet, i övrigt var scenarierna desamma. Scenariofrågorna var 

inte desamma för de båda enkäterna. I den ena enkäten representerade scenario 1 ett 

svagt offer, i den andra enkäten fanns dess motscenario och den brottsutsatta 

framställdes istället som ett icke-svagt offer. I den första enkäten representerade 

scenario 2 en brottsutsatt som var involverad i en respektabel aktivitet och i den andra 

enkäten fanns motscenariot till denna omständighet, och så vidare. Nedan följer 

exempel på ett scenario med ett idealt offer samt ett scenario med ett icke-idealt offer 

där det är åldern på den brottsutsatta som skiljer dem åt. 

 

Idealt offer: Sandy, 75, är på väg hem från affären och stannar vid en 

bankomat. Då Sandy står och tar ut pengar kommer en person upp bredvid 

Sandy och befaller med en hotfull ton att hen tar ut alla sina pengar. Sandy 

tar ut de pengar som finns på kortet och överlämnar dessa till personen, 

som därefter lämnar platsen. 

Icke-idealt offer: Sandy, 25, är på väg hem från affären och stannar vid en 

bankomat. Då Sandy står och tar ut pengar kommer en person upp bredvid 

Sandy och befaller med en hotfull ton att hen tar ut alla sina pengar. Sandy 

tar ut de pengar som finns på kortet och överlämnar dessa till personen, 

som därefter lämnar platsen. 

För att inte alla scenarier som framställde den brottsutsatta som ett idealt offer skulle 

finnas i en enkät och alla scenarion som representerade ett icke-idealt offer i den andra 

enkäten, så blandades scenarierna där offret framställdes som idealt med scenarierna där 

offret icke framställdes som idealt. Detta gjordes eftersom att det skulle kunna vara 

alltför tydligt vad studiens syfte var om alla scenarion med icke ideala offer var i samma 

enkät, respektive om alla scenarion med ideala offer var i samma enkät. I scenarierna 

hade den brottsutsatta individen alltid ett könsneutralt namn. Detta eftersom att könet på 

en brottsutsatt har visat sig kunna påverka individers syn på dem som brottsoffer 

(Björkman, 2004; Davies, 2007). Scenarierna utformades därför så att endast den 

variabel som undersöktes var det som skiljde ett scenario från dess motscenario. Detta 

så att endast den egenskap eller omständighet som studerades och manipulerades kunde 

ha varit det som påverkat i vilken grad respondenterna såg på de brottsdrabbade som ett 

brottsoffer. Om könen hade benämns på de utsatta individerna så hade det funnits en 

risk att även könet på den brottsutsatta hade påverkat respondenterna då de besvarade 

frågan till scenarierna. 

Motivering till scenarion 

Informationen i scenarierna har stöd i tidigare forskning kring brottsutsatta. I scenariot 

som beskriver ett svagt offer valdes en äldre individ. Detta med bakgrunden att äldre 

ofta betraktas som ideala och svaga offer som ofta får sympatier från omgivningen 
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(Wijk, 2013). Därför valdes åldern 75 år på den individ som skulle representera ett 

idealt offer. Den individ som skulle representera ett icke-idealt offer fick åldern 25 år. 

 

Som respektabel aktivitet valdes till denna studie att den brottsutsatta närvarande vid en 

gudstjänst. En aktivitet som ofta har betraktats som icke respektabel är att vara ute på 

nattklubbar i kombination med intag av alkohol och droger (BoJ, 2015). Detta var 

anledningen till att denna aktivitet valdes som motscenario till den respektabla 

aktiviteten. Eftersom alkoholrelaterade aktiviteter har ansetts som icke-respektabla, 

valdes “på väg till nattklubb” (icke respektabel) respektive “på väg till kyrkogård” 

(respektabel) som platser den brottsutsatta var på väg till vid tidpunkten för brottet. 

 

Egenskaper hos förövaren som innefattar alkohol, droger samt att denne är i överläge 

gentemot offret har visat sig kunna ha en påverkan på hur den brottsutsatta uppfattas 

som ett idealt brottsoffer (Christie, 1986; Heber, 2013). Med detta som grund skrevs ett 

scenario där förövaren var i överläge gentemot den brottsutsatta samt var drogpåverkad. 

I det motsatta scenariot var förövaren liten och svag samt ung, ungefär samma ålder 

som den brottsutsatta, och var inte påverkad av droger. En annan faktor hos förövaren 

som har visat sig kunna påverka individers syn på en individ som brottsoffer är 

huruvida förövaren är okänd för offret eller inte (Christie, 1986). När offret och 

gärningspersonen känner varandra får offret sällan lika mycket sympatier som när 

gärningspersonen är okänd (Christie, 1986; Grubb & Harrower, 2008; Masser et al., 

2009). Därför utformades ett scenario med en okänd gärningsperson och ett motscenario 

där den brottsutsatta hade en relation till gärningspersonen. 

 

En annan faktor som har visat sig kunna spela in i huruvida den brottsutsatta får sympati 

från allmänheten är om offret har så pass mycket inflytande att denne kan hävda sin 

status som offer (Christe, 1986). Med detta menas om offret har god socioekonomisk 

status och kan anses som “god” samt har ett skyddsnät omkring sig (Greene, 1999). 

Marginaliserade individer som utsätts för brott har visat sig kunna “falla mellan 

stolarna” då de redan är socialt viktimiserade och vinner inte lika mycket sympatier från 

omgivningen (Björkman, 2004; Litzén, 2004; Åkerström & Sahlin, 2001). Exempel på 

marginaliserade grupper kan vara prostituerade, hemlösa, kriminella och missbrukare 

(Björkman, 2004; Litzén, 2004; Åkerström & Sahlin, 2001). Därför valde författarna att 

i det ena scenariot beskriva den utsatte individen som en mäklare, vilket kan antas vara 

en person med god socioekonomisk status som kan antas ha tillräckligt med inflytande 

att kunna hävda sin offerstatus. I motscenariet var den utsatte individen en hemlös 

person vilket kan antas vara en person som inte har inflytande att hävda sin offerstatus. 

Procedur 

Data samlades in genom enkäter som delades ut till 13 olika klasser ifrån 11 program på 

Mittuniversitetet. De program som valdes ut var grafisk design och kommunikation, 
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sjuksköterskeutbildningen, samhällsvetarprogrammet (två klasser), civilingenjör i 

datateknik, civilingenjör i teknisk design, psykisk ohälsa, basår/berhörighetsgivande 

utbildning, journalistprogrammet (två klasser), ekonomprogrammet, mobila 

applikationer, civilingenjör i industriell ekonomi. Den population författarna ville 

studera i denna studie var den totala mängden studenter på Mittuniversitetet i Sundsvall, 

men eftersom att denna population var för stor för att författarna skulle kunna inkludera 

samtliga individer i populationen gjordes ett stickprov ifrån populationen. 

Urvalsmetoden för denna studie var ett bekvämlighetsurval. Författarna valde ut klasser 

utifrån lektionstillfällen. Genom de programscheman som finns tillgängliga på 

Mittuniversitetets hemsida gick författarna igenom alla scheman för de olika 

programmen med starttermin på hösten 2011, 2012, 2013 och 2014. Författarna mejlade 

läraren för de klasser som hade lektionstider under vecka 13, 14, 15 och 16 och frågade 

om denne kunde avlägga lite tid till enkätutdelning för denna studie. Läraren 

informerades även om studiens syfte. Slutligen besöktes 13 klasser på universitetet och 

de individer som befann sig i klassrummen representerade urvalet för denna studie. 

Enkäterna delades ut till klasserna under lektionstid, antingen i början eller i slutet 

beroende på vad som hade blivit överenskommet med respektive lärare. Denna metod 

valdes eftersom att enkäter som delas ut direkt ansikte mot ansikte genererar i en hög 

svarsfrekvens samt eftersom att denna form av insamlingsmetod ger författarna 

möjlighet att kontrollera att det verkligen är de tillfrågade som svarar på enkäten 

(Ejlertsson, 2014). Det är även bra att kunna presentera sig personligen och förklara mer 

ingående vad enkäten är till för samt vikten av respondenternas medverkan (Davies & 

Hughes, 2014). Detta kan höja förtroendet och således viljan att svara på enkäten 

(Davies & Hughes, 2014). Vid eventuella frågor på enkäten finns även författarna på 

plats och kan förklara eventuella oklarheter. Innan enkäterna delades ut till 

respondenterna så presenterade författarna sig, redogjorde för studiens syfte samt 

berättade att deltagandet i studien var frivilligt. Det delgavs även att kontaktuppgifterna 

till brottsofferjourer samt till författarna kunde behållas av respondenterna. Författarna 

blandade enkäterna innan utdelning för att randomisera svaren i så stor utsträckning 

som möjligt. Varje besök tog cirka tio minuter. 

Analys 

Resultatet analyserades med ett icke-parametriskt test. Vid scenariofrågorna fick 

respondenterna svara utifrån en likertskala från noll till sex på hur pass mycket de tänkte 

på den brottsutsatta individen i respektive scenario som ett brottsoffer. Att scenarion 

användes i enkäterna var för att scenariofrågor har visat sig vara bra för att få fram 

individers underliggande attityder och värderingar, som de annars kan vara ovilliga eller 

oförmögna att erkänna (Vargas, 2008). Med detta tillvägagångssätt hoppades författarna 

på att minska risken för att respondenterna svarade utifrån vad de trodde var moraliskt 

rätt att svara istället för vad de egentligen ansåg. De åtta frågorna som utformats utifrån 
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teorin besvarades även med en likertskala. Att likertskala användes var för att frågorna 

ansågs vara utformade på ett sätt att det skulle vara svårt för respondenterna att kunna 

besvara dem med endast “ja” eller “nej. För att kunna statistiskt analysera materialet så 

kodades alla enkäter in i statistikprogrammet SPSS, (Statistical Package for the Social 

Sciences) version 21 Windows software.  

 

För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan hur studenter på Mittuniversitetet 

uppfattade brottsutsatta som offer beroende av egenskaper hos samt omständigheter 

kring den brottsutsatta och gärningspersonen, så genomfördes ett Mann-Whitney U test. 

Denna frågeställning besvarades genom de scenarier som utformades i enkäten där 

författarna testade om det fanns någon signifikant skillnad mellan hur de utsatta 

individerna uppfattades som brottsoffer i scenarierna där de framställdes som ideala 

offer och dess motscenarier där de framställdes som icke-ideala offer. Ett Mann-

Whitney U test användes även för att undersöka vilka likheter och skillnader det finns i 

män och kvinnors syn på brottsutsatta som brottsoffer utifrån egenskaper hos och 

omständigheter kring den brottsutsatta och gärningspersonen. Denna frågeställning 

besvarades med de åtta frågorna som var utformade utifrån teorin om ideala brottsoffer. 

För att beskriva vilka egenskaper hos och omständigheter kring en brottsutsatt och 

gärningsperson som var viktigast för hur en brottsutsatt individ uppfattas som ett 

brottsoffer genomfördes inget statistisk test, utan endast en deskriptiv analys av 

resultatet. 

Mann-Whitney U test 

Mann-Whitney U är ett icke-parametriskt test vilket lämpar sig för ordinaldata (Borg & 

Westerlund, 2012; Pallant, 2013). Icke-parametriska test används för beskrivning och 

analys av data när det inte är hämtade ur ett normalfördelat material, och är även 

lämpliga när data är uppdelade på olika kategorier (Borg & Westerlund, 2012). Ett 

Mann-Whitney U test kan användas för att mäta skillnader mellan två oberoende 

grupper, exempelvis män och kvinnor. I denna studie undersöktes två oberoende 

grupper för att se om det fanns några skillnader och likheter mellan grupperna. Datan 

var på ordinalskalenivå och därav valdes det att genomföra ett Mann-Whitney U test. 

Testet är ett tvåsidigt (two tailed) test, vilket testar om det finns någon skillnad mellan 

två variabler, i båda riktningarna (Borg & Westerlund, 2012; Pallant, 2013). Testet 

kräver två variabler, en bestämd variabel, exempelvis kön, och en kontinuerlig variabel, 

exempelvis uppfattningar. De faktorer som är intressanta i testet är z-värdet och 

signifikansnivån (Borg & Westerlund, 2012; Pallant, 2013). Om z är mindre än -1.96 

eller större än +1.96 så finns det en signifikant skillnad. För en signifikansnivå som är 

0.05 eller mindre (p ≤ .05) innebär det att resultatet skulle kunna bero av slumpen i 

endast 5 procent av fallen. Detta innebär alltså att skillnaden är signifikant vid p ≤ .05. 
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Forskningsetiska överväganden 

Etik bör vara en naturlig del i alla faser av en studie (Ejlertsson, 2014). Etiken i studien 

utgick ifrån de fyra forskningsetiska principerna som är informationskravet, 

samtycketskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Riskriscentrum, 2014). 

Med dessa principer som bakgrund så delgavs information om studiens syfte för 

respondenterna. Ejlertsson (2014) poängterar att det finns en risk att tappa den etiska 

aspekten vid enkätutdelning i klassrum, då respondenterna kan känna sig tvingade att 

delta, vilket gör det extra viktigt att poängtera och framföra frivilligheten vid 

gruppenkäter.  Respondenterna i föreliggande studie informerades därför om att 

deltagandet var frivilligt. Uppgifterna som inkom från enkäterna behandlades med 

största möjliga konfidentialitet då de förvarades hemma hos författarna och ingen 

utomstående fick ta del av dessa. Data som framkommer av materialet ska endast 

användas till forskningsändamål och på grund ut av detta så förstördes enkäterna efter 

studiens avslut. Denna information meddelades till respondenterna vid utdelningen av 

enkäten. Den etiska problematik som kom att finnas i denna studie var om någon av 

respondenterna hade blivit utsatt för brott och kunde uppleva scenarierna som en 

sekundär viktimisering. För att undvika denna problematik förklarades det noga att 

deltagandet i studien var helt frivilligt. Kontaktuppgifter till brottsofferjour, tjejjour och 

kvinnojour fanns med i slutet på enkäten utifall att någon skulle känna ett behov av att 

kontakta en jour. 

Resultat 

Deskriptivt resultat 

En frågeställning till föreliggande studie var att beskriva vilka egenskaper hos och 

omständigheter kring en brottsutsatt och gärningspersonen som respondenterna ansåg 

var av störst vikt för hur en brottsutsatt individ uppfattas som ett brottsoffer. Resultatet 

visade att samtliga egenskaper och omständigheter hade liten eller ingen betydelse för 

respondenternas uppfattning om en brottsutsatt som ett brottsoffer (se tabell 1). 

 Respondenterna fick på en sju-gradig likertskala ange till vilken grad de uppfattade att 

en egenskap eller omständighet hos en brottsutsatt och gärningsperson var av vikt för 

deras uppfattning om brottsutsatta som brottsoffer. Noll på likertskalan innebar att 

egenskapen eller omständigheten inte alls hade någon betydelse för respondenternas 

uppfattning om en brottsutsatt som brottsoffer och sex på likertskalan innebar att 

egenskapen eller omständigheten hade fullständig betydelse för hur respondenterna 

uppfattade den brottsutsatta som ett brottsoffer. Det totala medianvärdet var två eller 

mindre för samtliga av de egenskaper hos och omständigheter kring en brottsutsatt och 

gärningsperson som studerades. Ålder och fysik hos brottsutsatt, platsen för brottet, den 

brottsutsattas relation till gärningspersonen samt den brottsutsattas inflytande att hävda 

brottsofferstatus hade ett medianvärde på noll. Detta visar på att respondenterna i denna 
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studie inte alls upplevde att dessa egenskaper hos samt omständigheter kring en 

brottsutsatt och gärningsperson var av betydelse för deras uppfattningar om en 

brottsutsatt som brottsoffer. 

Tabell 1 
Studenters uppfattningar om brottsutsatta som brottsoffer utifrån egenskaper hos samt 
omständigheter kring den brottsutsatta och gärningspersonen. 

 
 

 
n 

 
M 

 
SD 

 
Md 

 
Ålder på brottsutsatt 

 
166 

 
1.16 

 
1.62 

 
0 

 
Brottsutsattes fysik 

 
166 

 
1.23 

 
1.66 

 
0 

 
Brottsutsattes aktivitet vid brottstillfället 

 
166 

 
1.75 

 
1.76 

 
1 

 
Platsen den brottsutsatte var på väg till vid 
brottstillfället 

 
165 

 
1.32 

 
1.76 

 
0 

 
GP var alkohol/drogpåverkad 

 
165 

 
2.06 

 
2.06 

 
2 

 
GP var i överläge gentemot den brottsutsatta 

 
166 

 
2.50 

 
2.24 

 
2 

 
GP var okänd för den brottsutsatta 

 
166 

 
1.38 

 
1.92 

 
0 

 
Brottsutsattes inflytande att hävda 
brottsofferstatus 
 

 
164 

 
.89 

 
1.50 

 
0 

Not: n = antal personer.  M = medelvärde. SD = standardavvikelse. Md = median. 

De omständigheter som blev tilldelade högst medianvärde på likertskalan, och således 

representerar de omständigeter som respondenterna ansåg var av störst vikt för hur en 

brottsutsatt individ uppfattas som ett brottsoffer, var om gärningspersonen var i 

överläge gentemot den brottsutsatta samt om gärningspersonen var alkohol och/eller 

drogpåverkad vid tidpunkten för brottet. För båda dessa omständigheter var det totala 

medianvärdet två på en sju-gradig likertskala. Dessa medianvärden var dock fortfarande 

låga. 

Resultat från Mann-Whitney U test 

För att undersöka om studenters uppfattningar om brottsutsatta som brottsoffer var 

beroende av ideala och icke-ideala egenskaper hos eller omständigheter kring den 

brottsutsatta och gärningspersonen så genomfördes ett Mann-Whitney U test. Resultatet 

visade inte på någon signifikant skillnad i studenters uppfattningar om brottsutsatta som 

brottsoffer utifrån om ideala eller icke-ideala egenskaper samt omständigheter beskrevs 

föreligga i scenarierna (se tabell 2).  

För att undersöka om det fanns några skillnader i män och kvinnors syn på brottsutsatta 

som brottsoffer utifrån ideala och icke-ideala egenskaper hos och omständigheter kring 

den brottsutsatta och gärningspersonen så genomfördes ett Mann-Whitney U test.  
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Tabell 3 
Skillnader mellan manliga och kvinnliga studenters uppfattningar om brottsutsatta som brottsoffer utifrån egenskaper hos samt 
omständigheter kring den brottsutsatta och gärningspersonen. 

 
 
 

 
Män 

 

  
Kvinnor 

 

   

 n M SD Md  n M SD Md  U z r p 

 
Ålder på brottsutsatt 

 
69 

 
1.16 

 
1.53 

 
0 

  
97 

 
1.16 

 
1.69 

 
0 

  
3229.50 

 
  -.42 

 
.03 

 
.673 

 
Brottsutsattes fysik 

 
69 

 
1.29 

 
1.57 

 
0 

  
97 

 
1.20 

 
1.73 

 
0 

  
3144.00 

 
  -.73 

 
.06 

 
.467 

 
Brottsutsattes aktivitet vid 
brottstillfället 

 
69 

 
1.87 

 
1.65 

 
2 

  
97 

 
1.67 

 
1.84 

 
1 

  
3025.50 

 
-1.09 

 
.08 

 
.277 

 
Platsen den brottsutsatte 
var på väg till vid 
brottstillfället 

 
68 

 
1.34 

 
1.78 

 
0 

  
97 

 
1.31 

 
1.75 

 
0 

  
3233.50 

 
  -.24 

 
.02 

 
.813 

 
GP var 
alkohol/drogpåverkad 

 
69 

 
2.22 

 
1.99 

 
2 

  
96 

 
1.95 

 
2.10 

 
1 

  
3018.50 

 
-1.00 

 
.08 

 
.318 

 
GP var i överläge 
gentemot den 
brottsutsatta 

 
69 

 
2.59 

 
2.12 

 
3 

  
97 

 
2.43 

 
2.33 

 
2 

  
3209.00 

 
  -.46 

 
.04 

 
.644 

 
GP var okänd för den 
brottsutsatta 

 
69 

 
1.35 

 
1.81 

 
0 

  
97 

 
1.40 

 
2.01 

 
0 

  
3344.00 

 
  -.01 

 
.00 

 
.993 

 
Brottsutsattes inflytande 
att hävda brottsofferstatus 
 

 
68 

 
 .87 

 
1.54 

 
0 

  
96 

 
  .91 

 
1.47 

 
0 

  
3172.00 

 
  -.72 

 
.03 

 
.716 

Not: GP = Gärningsperson. n = antal personer.  M = medelvärde. SD = standardavvikelse.  Md = median. U = Mann Whitney U-värdet. z 
= z-värde. r = effektstorlek. .  p= signifikansvärde. Signifikant skillnad om p< 0,05. df=1. 

 

Tabell 2 
Studenters uppfattningar om brottsutsatta som brottsoffer utifrån ideala och icke-ideala egenskaper hos samt omständigheter 
kring den brottsutsatta och gärningspersonen. 

  
Ideala offer 

 

  
Icke-ideala offer 

 

   

 n M SD Md  n M SD Md  U z r p 

 
Ålder på brottsutsatt 

 
83 

 
5.65 

 
 .72 

 
6 

  
83 

 
5.64 

 
 .86 

 
6 

  
3350.00 

 
-.43 

 
.03 

 
.668 

 
Brottsutsattes aktivitet 
vid brottstillfället 

 
83 

 
4.49 

 
1.56 

 
5 

  
82 

 
4.48 

 
1.62 

 
5 

  
3391,50 

 
-.04 

 
.00 

 
.969 

 
Platsen den 
brottsutsatte var på väg 
till vid brottstillfället 

 
82 

 
5.94 

 
  .24 

 
6 

  
83 

 
5.95 

 
  .22 

 
6 

  
3359,50 

 
-.36 

 
.03 

 
.719 

 
Egenskaper hos GP 

 
83 

 
5.63 

 
  .79 

 
6 

  
82 

 
5.50 

 
  .92 

 
6 

  
3182,50 

 
-.95 

 
.07 

 
.343 

 
Brottsutsattes relation till 
GP 

 
80 

 
4.75 

 
1.30 

 
5 

  
83 

 
4.64 

 
1.51 

 
5  

  
3256,00 

 
-.22 

 
.08 

 
.825 

 
Brottsutsattes inflytande 
att hävda 
brottsofferstatus 

 
82 

 
4.65 

 
1.61 

 
5 

  
83 

 
4.58 

 
1.60 

 
5 

  
3303.00 

 
-.35 

 
.06 

 
.730 

Not: GP = Gärningsperson. n = antal personer.  M = medelvärde. Md = median. U = Mann Whitney U-värdet. z = z-värde. 
r = effektstorlek.  p= signifikansvärde. Signifikant skillnad om p < 0,05. df=1. 
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Resultatet visade inte på någon signifikant skillnad i synen på brottsutsatta som 

brottsoffer utifrån egenskaper hos och omständigheter kring den brottsutsatta och 

gärningspersonen mellan män och kvinnor (se tabell 3). 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka uppfattningar studenter på 

Mittuniversitetet hade om brottsutsatta utifrån ideala och icke-ideala egenskaper hos och 

omständigheter kring den brottsutsatta och gärningspersonen. Syftet var även att 

beskriva eventuella skillnader mellan män och kvinnors syn på brottsutsatta utifrån 

ideala och icke-ideala egenskaper hos och omständigheter kring brottsutsatta och 

gärningspersonen. Resultatet visade inte på några signifikanta skillnader i studenters 

uppfattningar om brottsutsatta utifrån om ideala eller icke-ideala egenskaper och 

omständigheter beskrevs föreligga. Resultatet visade inte på någon signifikant skillnad 

mellan mäns och kvinnors syn på brottsutsatta som brottsoffer utifrån egenskaper hos 

och omständigheter kring den brottsutsatta och gärningspersonen. De omständigheter 

som hade störst betydelse för hur respondenterna i föreliggande studie uppfattade en 

brottsutsatt person som ett brottsoffer var om gärningspersonen var i överläge gentemot 

den brottsutsatta samt om gärningspersonen var alkohol och/eller drogpåverkad vid 

tidpunkten för brottet. 

Könsskillnader 

Resultatet från Mann-Whitney U visade inte på några signifikanta skillnader i manliga 

och kvinnliga studenters uppfattningar om brottsutsatta utifrån egenskaper hos och 

omständigheter kring brottsutsatt och gärningsperson. Detta resultat går inte i linje med 

tidigare forskning, som har visat på skillnader mellan män och kvinnor i uppfattningar 

om brottsutsatta (Anderson & Quinn, 2009; Grubb & Harrower, 2008; Luginbuhl & 

Mullin, 1980; Sylaska & Walters, 2014). En möjlig förklaring till att resultatet i 

föreliggande studie skiljer sig från tidigare forskning kan vara att de tidigare studierna 

var gjorda på våldtäkts- och partnervåldsoffer vilket denna studie inte undersökte. Av 

etiska skäl beskrev inget av scenarierna sexualbrott eller partnervåldsbrott.  Reultatet i 

föreliggande studie är bra ur en moralisk aspekt, utifrån de värderingar som finns i 

dagens svenska samhällde. Att inga signifikanta könsskillnader kom fram i resultatet 

kan tyda på att manliga och kvinnliga studenter vid Mittuniversitetet tänker på 

människor likadant oavsett vilket kön de själva har och att deras åsikter är jämställda. 

Ideala och icke-ideala egenskaper och omständigheter 

Det fanns heller ingen signifikant skillnad i studenters uppfattningar om brottsutsatta 

som brottsoffer beroende av ideala och icke-ideala egenskaper hos och omständigheter 

kring den brottsutsatta och gärningspersonen. Resultatet visade att både de manliga och 
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kvinnliga respondenterna uppfattade att egenskaper hos samt omständigheter kring 

brottsutsatta hade en liten eller ingen betydelse för deras uppfattning om en brottsutsatt 

som brottsoffer. Detta resultat tyder på att studenter vid Mittuniversitetet uppfattar alla 

som utsätts för ett brott lika, oberoende av yttre omständigheter och egenskaper hos en 

brottsutsatt och gärningsperson. Detta är ur moralisk synvinkel ett positivt resultat, 

utifrån de värderingar som finns i dagens svenska samhällde. Av detta resultat 

framkommer att individers uppfattningar om brottsutsatta är oberoende av egenskaper 

hos och omständigheter kring den brottsutsatta och gärningspersonen, så som ålder, 

drogpåverkan, brottsplats, fysiska egenskaper samt relation mellan offer och 

gärningsperson. Resultatet i denna studie tyder på att respondenterna uppfattar alla som 

utsätts för ett brott på ett likvärdigt sätt. 

Teorin om ideala brottsoffer 

Tidigare forskning har visat på resultat som överensstämmer med Nils Christies (1986) 

teori om ideala brottsoffer (Björkman, 2004; Greene, 1999; Grubb & Harrower, 2008; 

2010; Litzén, 2004; Moshe och Ehud, 2012; Scott & Scheridan, 2011; Sims et al., 2007; 

van Wijk, 2013; Åkerström & Sahlin, 2001). Ett idealt brottsoffer är enligt teorin ett 

offer som kan anses vara typiskt och vars brottsofferstatus inte ifrågasätts (Christie, 

1986). För att en individ som har blivit utsatt för ett brott ska anses vara ett idealt 

brottsoffer ska denne enligt teorin om ideala brottsoffer vara (1) svagt och försvarslöst, 

(2)  involverad i en respektabel aktivitet vid tidpunkten för brottet och (3) vara på väg 

till en plats som offret inte kan förebrås för. Gärningspersonen ska (4) i förhållande till 

brottsoffret vara i överläge och kan beskrivas i negativa termer och ska vara (5) för 

offret okänd person som denne inte har någon relation till. Offret ska även (6) ha 

tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin offerstatus. Tidigare forskning har 

visat att brottsutsattas ålder, sociala position i samhället samt vad de gjorde vid 

tidpunkten för brottet var av betydelse för individers uppfattningar om dem som 

brottsoffer (Björkman, 2004; Greene, 1999; 2010; Litzén, 2004; Moshe och Ehud, 2012; 

Sims et al., 2007; van Wijk, 2013; Åkerström & Sahlin, 2001). Studier har även visat att 

omständigheter kring gärningspersonen, såsom att gärningspersonen var okänd för den 

brottsutsatte, var alkohol-/narkotikapåverkad samt var i överläge gentemot den 

brottsutsatte påverkade i vilken grad en brottsutsatt individ blev betraktad som ett offer. 

 (Grubb & Harrower, 2008; Scott & Scheridan, 2011).  Resultatet i föreliggande studie 

överensstämmer dock inte med tidigare forskning eller med Christies (1986) teori om 

det ideala brottsoffret. Resultatet i föreliggande studie visar inte på någon signifikant 

skillnad i studenters uppfattningar om brottsutsatta som brottsoffer beroende av ideala 

eller icke-ideala egenskaper hos och omständigheter kring den brottsutsatta och 

gärningspersonen. Ingen av de egenskaper och omständigheter som Christie (1986) 

beskrev var av betydelse för hur respondenterna i föreliggande studie uppfattade en 

brottsutsatt som ett brottsoffer. Det fanns inga skillnader i studenternas uppfattningar 

beroende av om egenskaper hos eller omständighet kring ett brottsoffer och 
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gärningsperson beskrevs som ideala eller som icke-ideala. Detta resultat stämmer 

således inte överens med teorin om ideala brottsoffer. 

Metoddiskussion 

Att ingen signifikant skillnad framkom mellan uppfattningarna kring ideala och icke-

ideala brottsoffer kan ha sin förklaring i att de skrivna scenarierna innehöll lite 

information. Mer bakgrundsinformation skulle kunna ha bidragit till att respondenternas 

underliggande åsikter hade kommit fram. Hade mer information funnits i scenarierna är 

det möjligt att andra värden på likertskalan hade framkommit och att resultatet hade sett 

annorlunda ut. Att scenarierna inte innehöll mer information om offer, gärningsperson 

och brott var på grund av att ingen bakomliggande variabel skulle påverka resultatet 

utan endast den egenskap och omständighet som undersöktes. Denna egenskap och 

omständighet var därför det enda som fick skilja scenarierna åt. Om scenarierna hade 

innehållit mer information så hade resultatet möjligen blivit annorlunda, men det hade 

då funnits en risk att något annat än den manipulerade egenskapen och omständigheten 

hade varit det som påverkade respondenternas svar. Att resultatet inte visade på någon 

signifikant skillnad mellan hur individer med ideala egenskaper och individer med icke-

ideala egenskaper uppfattades av respondenterna skulle även kunna bero på den 

brottstyp som beskrevs i scenarierna. Vissa av scenarierna i denna studie beskrev ett 

relativt grovt brott, exempelvis misshandel. Det är möjligt att omkringliggande faktorer 

ges mindre betydelse vid grövre brott och att allmänheten då sympatiserar med den 

brottsutsatta oberoende av om denne kan uppfattas som ett idealt offer eller inte. 

Styrkor och svagheter med scenarier   

Det kan finnas både för- och nackdelar med att använda sig av scenarier i en 

enkätstudie. Genom att använda sig av scenariofrågor så finns det en risk att 

respondenterna svarade utifrån andra omständigheter i scenarierna än de som 

undersöktes när de uppgav till vilken grad de uppfattade en brottsutsatt som ett offer, 

och att resultatet således har påverkats av bakomliggande variabler (Trochim & 

Donnelly, 2006). Det finns en risk att brottstypen kan ha haft betydelse för 

respondenternas uppfattningar, att de svarade utifrån brottens grovhet och karaktär 

snarare än faktorer hos den brottsutsatta och gärningspersonen. Det finns dock även 

fördelar med att använda sig av scenarion i en enkätstudie (Vargas, 2008). En fördel 

som finns med att ha scenariofrågor i en studie har visat sig vara att det är ett bra sätt att 

få fram respondenternas underliggande attityder och värderingar, som de annars kan 

vara ovilliga eller oförmögna att erkänna (Vargas, 2008). Detta tillvägagångssätt har 

visat sig kunna minska risken för att respondenterna svarar utifrån vad de tror är 

moraliskt rätt istället för vad de egentligen anser vilket skulle kunna leda till 

missvisande resultat (Vargas, 2008). 
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Intern och Extern validitet 

Det kan misstänkas att den interna validiteten i föreliggande studie kan vara bristfällig, 

eftersom att andra faktorer än de egenskaper och omständigheter som manipulerades 

kan tänkas ha påverkat resultatet. Intern validitet handlar om att kunna dra slutsatser om 

att ett orsakssamband kan påvisas mellan två variabler samt hur pass säkra de slutsatser 

som dragits i studien är (Borg & Westerlund, 2012). Den interna validiteten en studie 

avser om det test som används mäter det som avses att mätas (Borg & Westerlund, 

2012). För att en studie ska ha god intern validitet ska författarna med säkerhet kunna 

säga att det var just den variabel som manipulerades i studien som påverkade utfallet, 

och inte någon bakomliggande variabel (Trochim & Donnelly, 2006). I denna studie är 

det möjligt att det ha funnits bakomliggande variabler som kunnat påverka utfallet av 

resultatet.  Tidigare studier har visat att förkunskap om en viss händelse kan påverka hur 

en respondent svarar (Greene, 1999; Myres & Arbuthnot, 2008). I detta fall skulle 

exempelvis förkunskaper och förförståelse kunna utgöra möjliga bakomliggande 

variabler som kan ha påverkat hur respondenterna svarade. En annan faktor som kan ha 

påverkat hur respondenterna svarade är huruvida de hade någon tidigare erfarenheter av 

brottslighet, då en brottsupplevelse kan få olika konsekvenser för de individer som är 

inblandade (Boj, 2015). Det finns en möjlighet att respondenterna i denna studie 

tidigare kan ha blivit utsatta för brott och att konsekvenserna av detta kan ha påverkat 

hur respondenten svarade. Detta var dock något som författarna inte kunde kontrollera 

eftersom att föreliggande studie var en enkätundersökning, där individerna i urvalet inte 

var handplockade och författarna således var ovissa om huruvida respondenterna hade 

någon erfarenhet av att ha utsatts för brott eller inte. 

 

Extern validitet handlar om huruvida generaliseringar kan göras på det samband som 

har påvisats (Borg & Westerlund, 2012). Det kan tänkas att den externa validiteten för 

föreliggande studie är god och att resultatet kan generaliseras till populationen 

studenter. Detta eftersom att studien är gjort på en relativt stor grupp studenter (N=166) 

från ett flertal olika program på universitetet. 

Förslag på framtida forskning 

Förslagsvis kan framtida forskning undersöka en annan målgrupp för att se hur 

uppfattningarna ser ut bland dem. Exempelvis skulle individer som arbetar med 

brottsoffer kunna undersökas, förslagsvis personer inom rättsväsendet. Det är av stor 

vikt att denna yrkesgrupp behandlar och betraktar alla brottsutsatta likvärdigt då illa 

bemötande kan leda till sekundär viktimisering (BoJ, 2015).Det kan även föreslås att en 

kvalitativ studie kring samma ämne skulle kunna genomföras. Detta eftersom att 

kvalitativa studier kan generera i djupare diskussioner där underliggande värderingar 

kan komma fram (Davies & Hughes; 2014). 
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Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie överensstämmer inte med Nils Christies (1986) teori om 

det ideala brottsoffret. Trots att tidigare forskning har funnit resultat som 

överensstämmer med teorin om ideala brottsoffer så fann denna studie inga signifikanta 

skillnader i studenters uppfattning om brottsutsatta som brottsoffer beroende av ideala 

eller icke-ideala egenskaper hos och omständigheter kring en brottsutsatt och 

gärningsperson. Detta resultat är ur en moralisk synvinkel positivt, utifrån värderingar 

som finns i dagens svenska samhälle, då det tyder på att studenters uppfattningar om 

brottsutsatta är oberoende av egenskaper hos och omständigheter kring den brottsutsatta 

och gärningspersonen. Studiens resultat visade inte heller på några könskillnader i 

respondenternas uppfattningar kring brottsutsatta. Även detta resultat är moraliskt 

positivt då det tyder på att manliga och kvinnliga studenter vid Mittuniversitetet 

uppfattar brottsutsatta lika, oberoende på könet de själva har, och att deras åsikter är 

jämställda. 
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Bilaga 1: Följebrev 

Till dig som är student vid Mittuniversitetet i Sundsvall och deltar i denna studie! 

 

Vi är två tjejer som går termin 6 på Kriminologprogrammet på Mittuniversitetet. Vi 

håller just nu på att skriva vår C-uppsats där vi vill undersöka universitetsstudenters 

uppfattning kring brottsoffer. 

 

Ett brottsoffer är den som har utsatts för ett brott. Det finns olika grupper i samhället 

som är extra utsatta för brott. Alla individer i samhället kan någon gång under sin livstid 

komma i kontakt med brottsoffer på olika sätt. Det kan vara i yrket eller i privatlivet och 

det är därför viktigt att se vilken uppfattning allmänheten har om brottsoffer. 

 

Deltagandet i vår studie är helt frivilligt och svaren kommer endast att användas i denna 

studie och kommer att analyseras på gruppnivå, vilket innebär att enskilda personer inte 

kan identifieras. Svaren kommer även att behandlas konfidentiellt och förvaras så att 

endast vi kommer att ha tillgång till dessa. 

 

Vi vore väldigt tacksamma om Du ville ta dig tid att svara på denna enkät. Det skulle 

vara av stor betydelse för oss! 

 

Tack på förhand! 

/Linn Bjernfalk & Frida Berger Gradén 

 

Om du är intresserad av studiens resultat eller har några frågor så får du gärna 

vända dig till någon av oss! 

 

Frida Berger Gradén          frgr1200@student.miun.se                      076-827 7189 

 

Linn Bjernfalk                    libj1207@student.miun.se                       076-826 8893 

 

 

Har du blivit utsatt för brott och behöver någon att prata med? 

 

Brottsofferjouren Sundsvall-Ånge-Timrå                                            0200 - 21 20 19  

 

Tjejjouren - Skogsrå                                                                             070 675 25 26 

 

Kvinnojouren Sundsvall                                                                       060-126990 
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Bilaga 2: Enkät 1 

Enkätundersökning – studenters syn på brottsoffer 

Är du man eller kvinna? (ringa in) 

Man Kvinna   

Hur gammal är du? 

____år 

Vilket program studerar du på? 

__________________________________ 

Kommer du ifrån en (ringa in);   

Storstad?      (Någon av Sveriges tre största städer; Stockholm, Göteborg, Malmö) 

Tätort?      (Stad i Sverige som inte tillhör någon av de tre största, t.ex. Sundsvall, 

Umeå) 

Landsbygd?      (Mindre ort/område beläget mellan städer) 

Nedan kommer du att läsa sex stycken scenarion som beskriver olika händelser. Vi 

vill att du efter att ha läst dessa tar ställning till i vilken grad du tänker på 

personen som ett brottsoffer? (dvs. uppfattar du att personen är ett brottsoffer). 

Vänligen ringa in en av siffrorna nedan där 0 betyder att du inte alls tänker på 

personen som ett brottsoffer och 6 betyder att du fullständigt tänker på den utsatte 

som ett offer.  

Sandy, 25, är på väg hem från affären och stannar vid en bankomat. Då Sandy står och 

tar ut pengar kommer en person upp bredvid Sandy och befaller med en hotfull ton att 

hen tar ut alla sina pengar. Sandy tar ut de pengar som finns på kortet och överlämnar 

dessa till personen, som därefter lämnar platsen. 

Till vilken grad tänker du på Sandy som ett brottsoffer? 

Inte  

alls offer 
     Fullständigt  

offer 

0 1 2 3 4 5 6 
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Jamie, 21, är på gudstjänst med sina vänner. När de ska lämna kyrkan efteråt så 

upptäcker Jamie att mobiltelefonen som hen fått på sin födelsedag inte längre ligger i 

fickan. Den har blivit stulen. 

Till vilken grad tänker du på Jamie som ett brottsoffer? 

Inte  

alls offer 
     Fullständigt  

offer 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Sasha, 22, är på väg till en hemmafest för att dricka öl med sina kompisar. En man 

närmar sig bakifrån och slår ner Sasha på marken med flera knytnävsslag. Därefter tar 

mannen Sashas väska och lämnar platsen. 

Till vilken grad tänker du på Sasha som ett brottsoffer?  

Inte  

alls offer 
     Fullständigt  

offer 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Riley, 16, står och väntar på bussen. En storvuxen man som verkar vara under 

drogpåverkan dyker upp bredvid hen. Mannen befaller Riley att lämna ifrån sig sin 

mobiltelefon och plånbok till honom och hotar att slå Riley om hen inte gör som han 

sagt. Riley gör som rånaren säger och mannen lämnar därefter platsen. 

Till vilken grad tänker du på Riley som ett brottsoffer?  

Inte  

alls offer 
     Fullständigt  

offer 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Charlie, 35, är på en krog med sina vänner. När de går ut för att röka hamnar vännerna i 

en konflikt. En av vännerna kastar en glasflaska mot Charlie som träffar hen i huvudet 

och Charlie börjar genast blöda. 

 

Till vilken grad tänker du på Charlie som ett brottsoffer?  

Inte  

alls offer 
     Fullständigt  

offer 

0 1 2 3 4 5 6 
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Kim, 45, har nyligen blivit hemlös och sover på gatan eller hos vänner. Kim har en 

cykel som hen brukar parkera utanför en väns hus när den inte används. När Kim har 

varit hos sin vän och ska gå till sin cykel så står cykeln inte längre kvar där Kim 

parkerade den. Kim förstår att cykeln måste ha blivit stulen. 

Till vilken grad tänker du på Kim som ett brottsoffer?  

Inte  

alls offer 
     Fullständigt  

offer 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Nedan följer åtta frågor som rör egenskaper hos offret och gärningsperson som 

kan ha betydelse för hur denne uppfattas som ett brottsoffer. Vänligen ringa in en 

av siffrorna nedan där 0 betyder att du inte alls anser att det har betydelse för hur 

individen uppfattas som ett brottsoffer och 6 betyder att du anser att det har stor 

betydelse för hur individen uppfattas som ett brottsoffer.  

1. Hur stor betydelse anser du att den brottsdrabbades ålder vid tiden för brottet har 

för din syn på denne som ett offer?  

 
Ingen 

betydelse  
     Full 

betydelse  

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

2. Hur stor betydelse anser du att den brottsdrabbades fysik (stark/svag) vid tiden 

för brottet har för din syn på denne som ett offer? 
Ingen 

betydelse  
     Full 

betydelse  

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

3. Hur stor betydelse anser du att den brottsdrabbades aktivitet (vad den 

brottsdrabbade gjorde - t.ex. festade, besökte vänner, handlade etc.) vid 

tidpunkten för brottet har för din syn på denne som ett offer? 
Ingen 

betydelse  
     Full 

betydelse  

0 1 2 3 4 5 6 

 

4. Om en person som utsätts för ett brott är på väg någonstans vid tidpunkten för 

brottet (plats kan t.ex. vara kyrkan, nattklubb, travbanan etc.), hur stor betydelse 

anser du då att just den platsen har för din syn på den utsatte som ett offer? 
Ingen 

betydelse  
     Full 

betydelse  

0 1 2 3 4 5 6 



Studenters uppfattningar om brottsutsatta: 

betydelsen av ideala och icke-ideala egenskaper och omständigheter 

 
 

33 
 

 

5. Om gärningspersonen är t.ex. drog/alkoholpåverkad vid tiden för brottet, hur 

stor betydelse har detta för hur du ser på den utsatte som ett offer?  
Ingen 

betydelse  
     Full 

betydelse  

0 1 2 3 4 5 6 

 

6. Om gärningspersonen är i överläge (t.ex. större och starkare) gentemot den 

utsatte, hur stor betydelse har detta för hur du ser på den utsatte som ett offer? 
Ingen 

betydelse  
     Full 

betydelse  

0 1 2 3 4 5 6 

 

7. Om gärningspersonen är okänd för den utsatte, hur stor betydelse har detta för 

hur du ser på den utsatte som ett offer? 
Ingen 

betydelse  
     Full 

betydelse  

0 1 2 3 4 5 6 

 

8. Hur stor betydelse anser du att den brottsdrabbades position i samhället (ex. 

vilken social klass den utsatte tillhör) har för din syn på denne som ett offer? 
Ingen 

betydelse  
     Full 

betydelse  

0 1 2 3 4 5 6 

Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 3: Enkät 2 

Enkätundersökning – studenters syn på brottsoffer 

Är du man eller kvinna? (ringa in) 

Man Kvinna   

Hur gammal är du? 

____år 

Vilket program studerar du på? 

__________________________________ 

Kommer du ifrån en (ringa in);   

Storstad?      (Någon av Sveriges tre största städer; Stockholm, Göteborg, Malmö) 

Tätort?      (Stad i Sverige som inte tillhör någon av de tre största, t.ex. Sundsvall, 

Umeå)  

Landsbygd?    (mindre ort/område beläget mellan städer) 

Nedan kommer du att läsa sex stycken scenarion som beskriver olika händelser. Vi 

vill att du efter att ha läst dessa tar ställning till i vilken grad du tänker på 

personen som ett brottsoffer? (dvs. uppfattar du att personen är ett brottsoffer). 

Vänligen ringa in en av siffrorna nedan där 0 betyder att du inte alls tänker på 

personen som ett brottsoffer och 6 betyder att du fullständigt tänker på den utsatte 

som ett offer.  

Sandy, 75, är på väg hem från affären och stannar vid en bankomat. Då Sandy står och 

tar ut pengar kommer en person upp bredvid Sandy och befaller med en hotfull ton att 

hen tar ut alla sina pengar. Sandy tar ut de pengar som finns på kortet och överlämnar 

dessa till personen, som därefter lämnar platsen. 

Till vilken grad tänker du på Sandy som ett brottsoffer?  

Inte  

alls offer 
     Fullständigt  

offer 

0 1 2 3 4 5 6 
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Jamie, 21, är på en nattklubb med sina vänner för att festa. När de ska lämna 

nattklubben vid stängning så upptäcker Jamie att mobiltelefonen som hen fått på sin 

födelsedag inte längre ligger i fickan. Den har blivit stulen. 

Till vilken grad tänker du på Jamie som ett brottsoffer?  

Inte  

alls offer 
     Fullständigt  

offer 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Sasha, 22, är på väg till kyrkogården för att se över sin mormors grav. En man närmar 

sig bakifrån och slår ner Sasha på marken med flera knytnävsslag. Därefter tar mannen 

Sashas väska och lämnar platsen.  

Till vilken grad tänker du på Sasha som ett brottsoffer?  

Inte  

alls offer 
     Fullständigt  

offer 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Riley, 16, står och väntar på bussen. En tanig kille som verkar vara jämnårig med Riley 

dyker upp bredvid hen. Killen befaller Riley att lämna ifrån sig sin mobiltelefon och 

plånbok till honom och hotar att slå Riley om hen inte gör som han sagt. Riley gör som 

hen blivit tillsagt och killen lämnar därefter platsen. 

Till vilken grad tänker du på Riley som ett brottsoffer?  

Inte  

alls offer 
     Fullständigt  

offer 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Charlie, 35, är på en krog med sina vänner. När de går ut för att röka hamnar Charlie i 

konflikt med en för hen främmande person som också står ute och röker. Främlingen 

kastar en glasflaska mot Charlie som träffar hen i huvudet och Charlie börjar genast 

blöda. 

Till vilken grad tänker du på Charlie som ett brottsoffer?  

Inte  

alls offer 
     Fullständigt  

offer 

0 1 2 3 4 5 6 
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Kim, 45, arbetar som mäklare och ska snart hålla i en visning. Kim tar cykeln till 

visningen och ställer den utanför huset. När visningen är över och Kim ska cykla hem 

står cykeln inte längre kvar där hen parkerade den. Kim förstår att cykeln måste ha blivit 

stulen. 

Till vilken grad tänker du på Kim som ett brottsoffer?  

Inte  

alls offer 
     Fullständigt  

offer 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Nedan följer åtta frågor som rör egenskaper hos offret och gärningsperson som 

kan ha betydelse för hur denne uppfattas som ett brottsoffer. Vänligen ringa in en 

av siffrorna nedan där 0 betyder att du inte alls anser att det har betydelse för hur 

individen uppfattas som ett brottsoffer och 6 betyder att du anser att det har stor 

betydelse för hur individen uppfattas som ett brottsoffer.  

1. Hur stor betydelse anser du att den brottsdrabbades ålder vid tiden för brottet har 

för din syn på denne som ett offer? 

 
Ingen 

betydelse  
     Full 

betydelse  

0 1 2 3 4 5 6 

 

2. Hur stor betydelse anser du att den brottsdrabbades fysik (stark/svag) vid tiden 

för brottet har för din syn på denne som ett offer? 
 

Ingen 

betydelse  

      

Full 

betydelse  

0 1 2 3 4 5 6 

 

3. Hur stor betydelse anser du att den brottsdrabbades aktivitet (vad den 

brottsdrabbade gjorde - t.ex. festade, besökte vänner, handlade etc.) vid 

tidpunkten för brottet har för din syn på denne som ett offer? 
Ingen 

betydelse 

     Full 

betydelse 

0 1 2 3 4 5 6 

 

4. Om personen som utsätts för ett brott är på väg någonstans vid tidpunkten för 

brottet (plats kan t.ex. vara kyrkan, nattklubb, travbanan etc.), hur stor betydelse 

anser du då att just den platsen har för din syn på den utsatte som ett offer? 
 

Ingen 

betydelse  

      

Full 

betydelse  

0 1 2 3 4 5 6 
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5. Om gärningspersonen är t.ex. drog/alkoholpåverkad vid tiden för brottet, hur 

stor betydelse har detta för hur du ser på den utsatte som ett offer?  
Ingen 

betydelse 

     Full 

betydelse 

0 1 2 3 4 5 6 

 

6. Om gärningspersonen är i överläge gentemot den utsatte, hur stor betydelse 

har detta för hur du ser på den utsatte som ett offer?  
Ingen 

betydelse 

     Full 

betydelse 

0 1 2 3 4 5 6 

 

7. Om gärningspersonen är okänd för den utsatte, hur stor betydelse har detta för hur 

du ser på den utsatte som ett offer?  

 
Ingen 

betydelse 

     Full 

betydelse 

0 1 2 3 4 5 6 

 

8. Hur stor betydelse anser du att den brottsdrabbades position i samhället (vilken 

social klass den utsatte tillhör) har för din syn på denne som ett offer?  

 
Ingen 

betydelse 

     Full 

betydelse 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

 

 


