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RISKFAKTORER FÖR VIKTIMISERING AV MISSTÄNKTA LAGÖVERTRÄDARE 
Wilhelm Kugelberg och Fadi Lahdo 

Forskning gällande individer som begått våldsbrott och lider av 
psykisk ohälsa har fokuserat på våldsbenägenhet och i mindre 
utsträckning undersökt våldsutsatthet. I föreliggande studie har syftet 
varit att undersöka viktimisering hos individer som är misstänkta för 
brott och lider av psykisk ohälsa samt har minst ett riskbruk för 
alkohol och/eller narkotika. Datamaterialet har baserats på intervjuer 
med 208 respondenter med hjälp av intervjuinstrumentet Addiction 
Severity Index (ASI-6). Viktimiseringen undersöktes för 
tidsperioderna livstid, senaste tolv månader och senaste sex månader. 
Andelen viktimiserade i undersökningsgruppen var större än i 
normalpopulationen och det fanns ett samband mellan viktimisering 
och riskfaktorerna våldsförövande, låg ålder, grad av psykisk ohälsa 
och hög alkoholkonsumtion samt alkohol- och narkotikadiagnos. 
Socioekonomisk status, hemlöshet och narkotikaanvändning uppvisade 
inga samband med viktimisering.  Den kombination av olika 
riskfaktorer som kännetecknar undersökningsgruppen innebär en 
mycket hög risk för viktimisering.  
 

Utsatthet för våldsbrott är en av de ledande dödsorsakerna i världen. Enligt World Health 
Organization (2002) förlorar varje år mer än 1,6 miljoner människor sina liv genom att de 
blir utsatta för våldshandlingar, krig inte inräknat. De flesta våldshandlingar leder dock 
inte till dödsfall, men kan ändå resultera i allvarliga konsekvenser för offret som till 
exempel kroppsskada, försämrad livskvalitet, psykisk ohälsa och sociala problem 
(Golden, Jackson, Peterson-Rohne & Gontkovsky, 1996; Macmillan & Hagan, 2004; 
Resnick, Acierno & Kilpatrick, 1997; Robinson & Keithley, 2000). Förutom negativa 
konsekvenser för den enskilda individen orsakar även våldsbrott negativa konsekvenser 
för samhället, genom ökade kostnader för hälso- och sjukvård och sociala tjänster (Kerr 
& Mclean, 1996; Miller, Cohen & Rossman, 1993; Miller, Cohen & Wiersman, 1996). 
 
Det finns i Sverige en tradition att fokusera på våldsförövaren snarare än på den individ 
som blir offer för ett våldsbrott, vilket har bidragit till att brottsofferområdet inte fått den 
status som det förtjänar (Christianson & Granhag, 2008). Internationellt har forskningen 
sedan en tid uppmärksammat begreppet viktimisering som är ett samlingsnamn på olika 
typer av övergrepp som en person kan utsättas för. Övergreppen kan vara sociala, 
ekonomiska, psykiska, sexuella och fysiska (Sturup, 2009). När begreppet viktimisering 
används i föreliggande studie, åsyftas uteslutande fysiska övergrepp såsom sexuellt våld, 
misshandel och rån utfört av en eller flera förövare. 
 
Forskningen kring viktimisering har visat att risken att utsättas för våld inte är lika stor 
för alla människor, utan relaterad till en individs livsstil, sysselsättning, rutiner och 
beteenden (Bureau of Justice Statistics, 2006; Cohen, Kluegel & Land, 1981; Hindelang, 
Gottfredson & Garafolo, 1978; Klevens, Duque & Ramírez, 2002; Miethe & Meier, 
1994). Människor är på olika sätt även exponerade för våld, genom personliga 
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egenskaper, sociala, demografiska och geografiska omständigheter. Bland annat 
undersöks, vilka faktorer och omständigheter som ökar risken att en individ blir utsatt för 
våldsbrott. 
 
Faktorer som visats sig ha ett samband med en hög risk att bli viktimiserad är exempelvis 
engagemang i kriminalitet (Lansford et al., 2002; Sampson & Lauritsen, 1990; Widom, 
1998) våldsförövande (Klevens et al., 2002; Manasse & Ganem, 2009), psykisk ohälsa 
(Chapple et al., 2004; Choe, Teplin, McClelland, Abram & Weiner, 2008; Hiday 
Swanson, Swartz, Borum & Wagner, 1999; Klevens et al., 2002; Teplin, McClelland, 
Abram & Weiner, 2005; Walsh et al., 2003) och missbruk av alkohol och/eller narkotika 
(Kilpatrick, Acierno, Resnick, Saunders & Best, 1997; Logan, Walker, Cole & 
Leukefield, 2002). Många av de individer som döms för brott i Sverige uppfyller flera av 
dessa riskfaktorer, vilket skulle kunna innebära att de tillhör en högriskgrupp för 
viktimisering (Grundtman, Palmstierna, Lindqvist, Kristiansson & Gumpert, 2005). Inom 
forskningen har man fokuserat på att undersöka samband mellan enskilda riskfaktorer 
och viktimisering, men inte undersökt viktimisering av individer som uppfyller flera av 
dessa faktorer (Chapple et al., 2004; Choe et al., 2008; Grann, Hallqvist, Långström & 
Möller, 2005). 
 
Om de individer som uppfyller riskfaktorerna våldsförövande, psykisk ohälsa och 
missbruk av alkohol och narkotika har en förhöjd risk att bli viktimiserade skulle kunskap 
om sambanden mellan dessa faktorer och viktimisering i förlängningen kunna ligga till 
grund för utvecklandet av adekvata behandlingsåtgärder. Eftersom viktimisering kan leda 
till samma allvarliga negativa konsekvenser som kan predicera viktimisering 
(MacMillian, 2001) är det möjligt att viktimiseringen bidrar till vidmakthållandet av 
dessa problem. Dessa individer skulle därmed kunna bli behjälpta av specifik behandling 
med utgångspunkt i viktimiseringen.  
 
För att utveckla bra behandlingsmetoder är det av stor vikt att först utvärdera 
förekomsten av viktimisering. Det är även nödvändigt att belägga vilka faktorer som 
samvarierar med viktimisering för att i framtiden få kunskap om de komplicerade 
orsakskedjor som ligger till grund för våldshandlingar. Kunskap om riskfaktorer för 
viktimisering skulle i framtiden kunna bidra till bättre riktade behandlingsåtgärder inom 
den rättspsykiatriska vården och kriminalvården, vilket skulle förhindra lidandet för dessa 
indivder och deras omgivning, men också minska den för denna grupp stora 
samhällsekonomiska bördan.  
 
Med föreliggande studie avser vi att undersöka sambandet mellan, de av litteraturen 
identifierade, riskfaktorer och viktimisering. Nedan presenteras resultat från tidigare 
forskning angående riskfaktorer för viktimisering.  

Teoretisk bakgrund 
För att bättre förstå varför andelen viktimiserade är större inom vissa grupper än inom 
normalpopulationen, har den tidigare viktimiseringsforskningen studerat olika faktorer 
som gör vissa individer till mer lämpliga offer än andra (Cohen & Felson, 1979). Ett 
lämpligt offer är en individ som av en potentiell förövare anser sig ha något att vinna på 
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att angripa. Det bör alltså finnas ett skäl som motiverar en potentiell förövare att angripa 
en annan individ, exempelvis att förövandet ger förövaren en materiell förtjänst eller 
symbolisk vinst i form av status. För att en våldsituation skall uppstå krävs det även att en 
potentiell förövare kommer i kontakt med ett för honom lämpligt offer, vilket innebär att 
individer som oftare exponeras för potentiella förövare också har en större risk att bli 
viktimiserade. För att förövandet skall ske krävs det även att offret inte har tillgång till 
adekvat beskydd som skulle kunna förhindra förövandet (MacMillian, 2001).  
 
Individer som engagerar sig brottsliga aktiviteter och har ett socialt umgänge i kriminella 
kretsar kan således vara lämpliga offer för potentiella förövare. Jensen och Brownfield 
(1986) hävdar att en kriminell livsstil kan vara en av de starkaste riskfaktorerna för 
viktimisering. 
 
Kriminalitet som riskfaktor för viktimisering 
Risken att bli viktimiserad är beroende av hur en individs rutiner, aktiviteter och livsstil 
påverkar dennes exponering för en potentiell våldsförövare (Cohen & Felsons, 1979; 
Hindelang, 1978; Miethe, Stafford & Long, 1987). Engagemang i kriminella aktiviteter är 
exempel på en faktor som innebär en ökad risk för viktimisering eftersom individer som 
engagerar sig i kriminalitet exponeras för våld genom ett ökat umgänge med potentiella 
våldsförövare och har en minskad benägenhet att kontakta eller bli betrodd av polis och 
rättsväsende (Lauritsen, Sampson & Laub, 1991; Jensen & Brownfield, 1986). 
Benägenheten att inte förlita sig till rättsväsendet bidrar till att dessa individer inte får del 
av det beskyddarskap som samhället erbjuder gentemot potentiella förövare, vilket gör 
dem till mer lämpliga offer (Jensen & Brownfield, 1986; Klevens et al., 2002).  
 
En central komponent av kriminalitet är brytandet av samhällets vedertagna sociala 
normer. Inom en kriminell subkultur där individerna uppfattar våldshandlingar som en 
legitim form av konfliktlösning, blir våldet på så sätt normbildande. Inom en grupp med 
en utpräglad våldsnorm riskerar därmed fler individer att bli våldsförövare såväl som 
viktimiserade (Singer, 1986). 
 
Principen om homogami, bygger på antagandet att individer som delar sociodemografisk 
karakteristika har en större benägenhet att också interagera socialt med varandra, detta 
kan vara en förklaring till att individer som umgås med våldsförövare också riskerar att 
själva vara våldsförövare (Cohen et al., 1981). Det innebär att exponering av våld inom 
en specifik kriminell miljö, förstärker en våldsbenägenhet. Individer som själva har en 
benägenhet att engagera sig i våldshandlingar har alltså en större risk att också bli utsatta 
för våld, än individer som inte gör det. Studier har visat att våldsförövare och 
viktimiserade inte representerar två distinkta grupper, utan att det ofta är samma individer 
som gör sig skyldiga till våldsbrott som också blir viktimiserade (Sampson & Lauritsen, 
1990; Singer, 1981). 
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Överlappning mellan viktimiserade och våldsförövare 
Sambandet mellan viktimiserade och våldsförövare kan förklaras av begreppet victim/ 
perpetrater overlap1 som syftar på att de individer som själva gjort sig skyldiga till 
våldsbrott, ofta själva varit viktimiserade (Jensen & Brownfield, 1986; Lauritsen et al., 
1991; Sampson & Lauritsen, 1990; Singer, 1981). I en studie visade det sig att cirka 30% 
av normalpopulationen hade varit våldsförövare och viktimiserade någon gång under sitt 
liv (Klevens et al, 2002). Resultaten i studien indikerar även att de individer som både 
varit våldsförövare och viktimiserade skiljde sig från dem som enbart varit viktimiserade 
genom att de oftare var män, tillbringade mycket tid utanför hemmet och rörde sig på mer 
avskilda platser, hade en tuffare attityd samt drack mer alkohol. De individer som enbart 
varit viktimiserade tenderade att vara gifta och oftare befinna sig i det egna hemmet, 
vilket enligt författarna indikerar att det i dessa fall oftare handlade om partnervåld.  
 

Personlighetsegenskaper som förklaring till överlappningen. 
Studier har visat att våldsförövare och viktimiserade delar personlig karakteristik som 
ökar risken för riskbeteenden. Antisociala personlighetsegenskaper som till exempel 
impulsivitet, ansvarslöshet och oförmögenhet att anpassa sig till rådande normer för 
laglydighet, påverkar risken för både viktimisering och våldsförövande (Lauritsen & 
Quinet, 1995). Personlighetsegenskaper som högt risktagande och låg självkontroll har 
samband med riskbeteenden för viktimisering som att vara ute sent på kvällen, 
omdömeslöshet i trafiken, spel om pengar och oskyddat sex (Daday, Broidy & Crandall, 
2008). Även aggressivitet har visat sig ha ett samband med viktimisering. Enligt 
socialinlärningsteori leder exponering av våld, till att individer i sin tur beter sig mer 
aggressivt (Bandura, 1986). Det har även visat sig att aggressivitet leder till senare 
viktimisering, eftersom aggressivitet innebär en ökad benägenhet att engagera sig i 
slagsmål som kan resultera i både våldsförövande och viktimisering (Scarpa & Haden, 
2006).  

Ålder som riskfaktor för viktimisering 
En annan faktor som har visat sig vara väsentlig för att förstå sambandet mellan 
våldsförövande och viktimisering är ålder. Eftersom yngre individer oftare ger sig in i 
konflikter med våldsam utgång, riskerar de i större utsträckning att bli viktimiserade 
såväl som våldsförövare (Hindelang et al., 1978). Dessutom tillbringar unga människor 
mer tid hemifrån än äldre och rör sig i miljöer som innebär en större risk för både 
viktimisering och engagemang i kriminalitet. Det kan även handla om att människor med 
tiden söker sig till miljöer med större beskyddarskap, som exempelvis äktenskap och 
tryggare bekantskapskretsar (Cohen et al., 1981). Bureau of Justice Statistics (1999) har 
konstaterat att personer i ung ålder i större utsträckning är viktimiserade än äldre. I 
studien visade det sig att cirka 9% i åldern 12-15 år varit viktimiserade, cirka 10% i 
åldern 16-19 år och för personer över 65 var nivån cirka 0.5%, under året 1998.  
 
Det finns en förhöjd risk för att ungdomar ska bli viktimiserade om de som barn levt i 
hushåll där vårdnadshavaren själv blivit viktimiserad. Detta beror på att vården (säkerhet, 

                                                 
1 Överlappning mellan viktimiserade och våldsförövare är vår översättning av begreppet victim/perpetrator 
overlap. 
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omvårdnad och vägledning) försämras när vårdnadshavaren blir viktimiserad och leder 
till att barnet blir traumatiserat och ångestfyllt vilket i förlängningen kan leda till 
försämrad psykisk hälsa. Barn som bevittnar våldsbrott blir socialiserade i ett accepterat 
våldnormsbeteende och lär sig att se våld som en lösning på konflikter vilket innebär att 
de dras till risksituationer som ökar sannolikheten för att bli viktimiserade (Mitchel & 
Finkelhor, 2001). Singer (1986) har bland annat visat att personer som blivit 
viktimiserade tidigt i livet, inte bara utsatte sig för en större risk att senare i livet bli 
dömda för våldsbrott, utan också att de gjort sig skyldiga till grövre våldsbrott än de 
våldsförövare som inte blivit viktimiserade. Viktimisering i låg ålder kan göra individen 
mindre framtidsorienterad och ha en negativ påverkan på utbildningsnivå, yrkesmässig 
ställning och lönenivå senare i livet (Macmillian & Hagan, 2004; Sewell & Hauser, 
1975). 

Socioekonomisk status som riskfaktor för viktimisering 
En faktor som är ofta förekommande i studier om våldsförövande och viktimisering är 
socioekonomisk status. Även om våld och viktimisering förekommer inom alla 
samhällsklasser, är det särskilt vanligt i socioekonomiskt svaga områden, det vill säga i 
områden med låg inkomst, låg utbildning och hög arbetslöshet (Hiday, Swanson, Swartz, 
Borum & Wagner, 2001). En förklaring till sambandet är strain teorin, som innebär att 
om det uppstår en diskrepans mellan individens möjligheter och livsmål, uppstår 
frustration som kan leda till kriminalitet och våldsförövande (Agnew, 1992). Exempelvis 
kan det handla om att individer som vill uppnå materiell status och inte har de 
ekonomiska resurserna, ägnar sig åt brottslighet för att uppnå sina önskningar. Brottsliga 
aktiviteter kan i sin tur leda till att dessa individer hamnar i kriminella miljöer, som ökar 
risken både för våldsförövande och viktimisering (Lauritsen et al., 1991; Jensen & 
Brownfield, 1986). 
 
Hemlöshet är ett exempel på låg socioekonomisk status och som i forskning visat sig ha 
samband med viktimisering (Kushel, Evans, Perry, Robertson & Moss, 2003). Det finns 
flera faktorer som förklarar varför hemlösa har en hög risk att bli viktimiserade, bland 
annat frånvaron av beskydd, närhet till brottsliga områden, tidigare viktimisering och 
missbruk. Hemlöshet definieras inte helt enhetligt. Hemlöshet kan i vissa studier innebära 
att undersökningsdeltagare lever på gatan, medan det i andra studier räcker att 
undersökningsdeltagare har bott på härbärge för att de skall definieras som hemlösa. 
Teasdale (2009) kom fram till att det fysiska skyddet som ett tak och fyra väggar utgör är 
ett starkt beskydd för viktimisering hos hemlösa. Ytterligare en faktor som ofta benämns 
ha samband med viktimisering hos de hemlösa är psykisk ohälsa (Kushel et al., 2003). 

Psykisk ohälsa som riskfaktor för viktimisering. 
Det har visat sig att personer med psykisk ohälsa eller allvarlig psykisk ohälsa2 har en 
förhöjd risk att bli viktimiserade i jämförelse med normalpopulationen (Choe et al., 2008; 
Goodmann et al., 2001; Hiday et al., 1999; Teplin et al., 2005; Walsh et al., 2003). Det 
finns dock anmärkningsvärt få studier som redogör för någon utförlig förklaring till detta 

                                                 
2 Psykisk ohälsa åsyftar subjektivt upplevda och självrapporterade besvär av psykisk karaktär, vilka kan ha 
men behöver inte ha samband med diagnostisk psykisk sjukdom (www.lul.se) Allvarlig psykisk ohälsa är 
vår översättning av begreppet severe mental illness vilket åsyftar affektiva och psykotiska symptom.  
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samband och resultaten varierar mycket studierna emellan (Hiday et al., 2001; Silver, 
Arsenhault, Langley, Caspi & Moffit, 2005). Resultaten i en studie av Honkonen, 
Henrikson, Koivisto, Stengard och Salokangas (2004) visade att 5.6% av 
undersökningsgruppen med allvarlig psykisk ohälsa varit viktimiserade de senaste tre 
åren, samtidigt som en studie av Brekke med flera (2001) på en undersökningsgrupp med 
liknande problematik visade att 34% var viktimiserade under samma tidsperiod. En 
förklaring till detta föreslås vara de geografiska olikheterna studierna emellan till 
exempel att undersökningsdeltagarna lever i storstadsmiljö eller på landsbygd (Maniglio, 
2009). 
 
En annan förklaring till skillnader i resultaten mellan studierna är att termen allvarlig 
psykisk ohälsa är diffus och åsyftar ett mycket brett spektra av psykisk problematik, 
vilket gjort att studierna utgått från olika typer av psykisk problematik och 
svårighetsgrad. Studierna har även metodologiskt skilt sig åt då man i vissa studier utgått 
från omfattande diagnostiska utredningar, medan man i andra studier utgått från 
självskattningsformulär (Maniglio, 2009). 
 
En förklaring till att personer med psykisk ohälsa har en förhöjd risk att viktimiseras kan 
bero på maladaptiva psykiska symtom, som till exempel bristande realitetsprövning samt 
planerings- och problemlösningsförmåga. De psykiska symptomen bidrar därmed till att 
individer försätter sig i mer riskfyllda situationer där de blir mer exponerade för 
potentiella våldsförövare (Walsh et al., 2003; Chapple et al., 2004; Teplin et al., 2005). 
Individer som upplever vissa typer av psykisk ohälsa är mer upptagna av ett inre fokus, 
vilket gör dem mindre uppmärksamma på omständigheter runt omkring dem, och därmed 
har de svårare att bedöma risken för att hamna i en våldsam konflikt (Teasdale, 2009).  
 
En annan förklaring till sambandet mellan psykisk ohälsa och viktimisering är att 
personer med psykisk ohälsa exempelvis beter sig oförutsägbart, irrationellt eller bisarrt 
vilket gör de mer sårbara och därmed mer lämpliga offer för potentiella förövare (Silver 
et al., 2005). Det finns två typer av motiv bakom våldsförövandet; det instrumentella 
motivet innebär att förövaren ofta har en ambition att vinna ekonomiskt på offret medan 
det expressiva motivationella förövandet innebär att våldshandlingen i sig är 
tillfredsställande (MacMillian & Hagan, 2001). Psykiska symptom kan göra individer 
mer impulsiva och aggressiva, vilket kan väcka negativa emotioner hos personer i 
omgivningen. Detta i sin tur kan bidra till en ökad benägenhet för potentiella förövare att 
vilja ge sig in i en konflikt med våldsam utgång. Förövandet kan förklaras utifrån både 
det instrumentella som det expressivt motivationella motivet (Silver et al., 2005).  
 
Svårighetsgraden av psykiska symptom har visat sig vara en indikator för i vilken 
utsträckning en individ riskerar att bli viktimiserad. Ju allvarligare psykiska symptom 
som en individ uppvisar, desto större risk för viktimisering. Teasdale (2009) konstaterar 
att vissa individer under psykiskt påfrestande tillfällen i livet, har färre potentiella 
beskyddare omkring sig som kan förhindra viktimisering. Anledningen till detta är att 
personer som vid andra tillfällen skulle ha fungerat som kapabla beskyddare, under svåra 
symtomperioder undviker att vara tillsammans med psykiskt instabila individer av rädsla 
för sin egen säkerhet. Goodmann (2005) konstaterar att det inte finns tillräckligt med 
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forskning som undersökt sambandet mellan specifika psykiatriska diagnoser och 
viktimisering. Det finns dock gott stöd för sambandet mellan generellt beskriven psykisk 
ohälsa och viktimisering.  
 
En betydande faktor som skulle kunna predicera viktimisering hos personer med psykiska 
problem, är missbruk av alkohol och narkotika (Chapple et al., 2004; Teasdale, 2009; 
Teplin et al., 2005; Walsh et al., 2003).  Stevens med flera (2007) konstaterar att man bör 
undersöka faktorer som missbruk och social utslagning för att bättre förstå varför 
individer med psykisk ohälsa i större utsträckning än andra blir utsatta för viktimisering 
(Hiday et al., 1999; Walsh et al., 2003; Teplin et al., 2005; Choe et al., 2008). Resultat 
från forskning har delvis bekräftat detta då de kommer fram till att personer med psykisk 
ohälsa under perioder av alkoholmissbruk är särskilt viktimiserade (Teasdale, 2009). 

Alkohol- och narkotikaanvändning som riskfaktor för viktimisering 
I flera studier har resultat visat på ett samband mellan missbruk3 av alkohol och narkotika 
och viktimisering (Bourgois, 1995; Fattah, 1993; Goldstein, Bellucci, Spunt, & Miller, 
1993; Inciardi, 1990; Inciardi & Pottieger, 1994; Jacobs, 2000; McCoy, Messiah, & Yu, 
2001; McElrath, Chitwood, & Comerford, 1997; Stewart, Elifson, & Sterk, 2004; 
Wittebrood & Nieuwbeerta, 1999, 2000, refererad i Klevens, 2002). Även om studier 
visat att detta samband är av dubbelriktad natur, så har forskningen varit fokuserad på att 
undersöka hur alkohol och narkotika leder till senare viktimisering, men det finns även 
forskning som visat att individer som blir utsatta för våld inleder ett missbruk i 
självmedicinerande syfte för att lindra det psykiska och fysiska lidandet, som följer av 
viktimisering (Weiner, Sussman, Sun & Dent, 2005). 
 
Inom viktimiseringsforskningen förekommer tre olika förklaringsmodeller som skulle 
kunna förklara varför det finns ett samband mellan missbruk samt viktimisering (Stevens 
et al., 2007; Weiner et al., 2005). 

Subkulturell/social förklaring. 
En förklaring till sambandet mellan alkohol och narkotikamissbruk och viktimisering kan 
vara att individer med missbruksproblem blir mer isolerade från 
det konventionella samhället. Missbruket kan leda till att dessa individer hamnar i en 
omgivning präglad av speciella normer och regler, där våld anses vara ett vedertaget sätt 
att hantera konflikter. Wolfgang och Ferracuti (1967) har myntat begreppet violent 
subculture, som syftar på att vissa individer tillhör en subkultur där våld ses som något 
legitimt. Risken för att bli våldsförövare och viktimiserad ökar i en sådan subkultur 
eftersom individer som umgås med potentiella förövare har en större risk att bli 
viktimiserade (Lindblom och Cohen, 1979). Förövaren riskerar inte heller något rättsligt 
efterspel på grund av att ett missbrukande offer tenderar att undvika att anmäla våldsbrott 
(Weiner et al., 2005). 

                                                 
3 Missbruk åsyftar i samtliga studier på missbruksdiagnosen i DSM-IV.    
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Psykofarmakologisk förklaring. 
Att vara påverkad av alkohol eller narkotika är en riskfaktor för viktimisering (Cohen et 
al., 1981; Hindelang et al., 1978; Jensen & Brownfield, 1986; Lauritsen et al., 1991; 
Miethe & Meier, 1994; Sampson & Lauritsen, 1990). Detta eftersom den 
psykofarmakologiska påverkan reducerar en individs omdömesförmåga och reflexer, 
vilket minskar individens möjlighet att försvara sig mot en fysisk attack. Den reducerade 
försvarsmöjligheten gör en individ som är påverkad av någon substans till ett lämpligt 
offer (Goldstein, 1985 refererad i Weiner et al., 2005). 
 
Substansen kan även resultera i impulsiva och irrationella beteenden, vilket ökar risken 
för att individen ska engagera sig i våld och därmed också en ökad risk att bli 
viktimiserad (Goldstein, 1985 refererad i Weiner et al., 2005). Den psykofarmakologiska 
förklaringsmodellen utgår från antagandet att vissa individer, som en följd av kortsiktiga 
eller långsiktiga intag av vissa substanser (som hallucinogener och amfetamin), blir 
aggressiva och att aggressiviteten gör dem mer benägna att engagera sig i våld (Koo, 
Chitwood & Sanchez, 2008).  
 
En studie visade att de personer som regelbundet missbrukade narkotika två eller flera 
gånger i veckan, oftare var utsatta för viktimisering än personer som inte hade ett 
missbruk. Detta förklarades genom att narkotikan stimulerar det centrala nervsystemet 
och producerar ett starkt begär efter fler och större doser, vilket motiverar individen att ta 
större risker och inte dra sig för att hamna i situationer, där risken för viktimisering är 
större (Koo et al., 2008).  

Ekonomisk förklaring. 
Vissa typer av missbruk är kostsamma vilket gör att många individer fastnar i kriminalitet 
och därmed i riskfyllda situationer. Det kan också innebära att det ekonomiska tvånget, 
för att finansiera missbruket, driver drogmissbrukare att engagera sig i brott (Goldstein, 
1985; Koo et al., 2008).  
 
Sammanfattning av den teoretiska bakgrunden 
De riskfaktorer som av tidigare forskning har identifierats ha samband med viktimisering 
är våldsförövande, låg ålder, låg socioekonomisk status, att vara hemlös, psykisk ohälsa 
och missbruk av alkohol eller narkotika. Tre förklaringsmodeller som använts för att 
beskriva sambandet mellan alkohol- och narkotikamissbruk är subkulturell/social, 
psykofarmakologisk och ekonomisk.  

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka förekomsten av viktimisering samt att 
pröva giltigheten för olika riskfaktorers samband med viktimisering i en svensk kontext 
för en undersökningsgrupp där samtliga undersökningsdeltagare var häktade, led av 
psykisk ohälsa samt hade ett riskbruk för alkohol och/eller narkotika. Viktimiseringen 
undersöktes för de senaste sex månaderna, tolv månaderna och/eller livstidsperioden 
beroende på frågeställningarna.  
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Frågeställningar 
1. Är en större andel av undersökningsgruppen viktimiserade jämfört med 

normalpopulationen, för livstidsperioden och de senaste tolv månaderna? Vår 
hypotes är att andelen viktimiserade i undersökningsgruppen är större än i 
normalpopulationen (Hiday et al., 1999; Hiday et al., 2001; Teplin et al., 2005; 
Choe et al., 2008).  

2. Finns det ett samband mellan våldsförövande och viktimisering, för 
livstidsperioden och de senaste sex månaderna? Vår hypotes är att det finns ett 
överlapp mellan våldsförövare och viktimiserade (Klevens et al., 2002). 

3. Finns det ett samband mellan viktimisering och ålder för de senaste tolv 
månaderna? Vår hypotes är att ju yngre undersökningsdeltagare är, desto mer 
sannolikt är att denne har blivit viktimiserad (Bureau of Justice Statistics, 1999). 

4. Vilket samband finns mellan viktimisering och socioekonomisk status, för 
livstidsperioden samt de senaste sex månaderna? Vår hypotes är att ju lägre 
socioekonomisk status en undersökningsdeltagare har desto mer sannolikt att 
denne blivit viktimiserad (Kushel et al., 2003). 

5. Finns det ett samband mellan viktimisering och hemlöshet, för tidsperioderna 
livstid och senaste sex månaderna? Vår hypotes är att andelen viktimiserade är 
större för de undersökningsdeltagare som också varit hemlösa än de 
undersökningsdeltagare som inte varit hemlösa (Hiday et al., 2001; Macmillian & 
Hagan, 2004; Sewell & Hauser, 1975).  

6. Finns det ett samband mellan psykisk ohälsa och viktimisering, för tidsperioden 
livstid och de senaste sex månaderna? Vår hypotes är att ju fler psykiska problem 
undersökningsdeltagare har desto större andel är viktimiserade (Teasdale et al., 
2009).  

7. Vilka samband finns mellan alkoholanvändning och viktimisering samt 
narkotikaanvändning och viktimisering, för alla tre tidsperioderna? Är det så att 
andelen undersökningsdeltagare med allvarligare former av alkohol- och 
narkotikaanvändning (beroende och missbruk) är mer viktimiserade än de med 
mildare former av alkohol- och narkotikaanvändning? Vår hypotes är att ju 
allvarligare alkohol- och narkotikaproblem undersökningsdeltagare har desto 
större andel viktimiserade (Klevens et al., 2002; Weiner et al., 2005)  

M e t o d 
Denna studie är en del av det longitudinella projektet Mental disorder Substance Abuse 
and Crime (MSAC) som är ett samarbete mellan Rättsmedicinalverket och Karolinska 
institutet. Projektets mätningar innefattas av en baslinjeintervju (se ASI-6 nedan) och tre 
uppföljningar; precis innan frigivning samt sex respektive 24 månader efter frigivning. 
Syftet med MSAC är att undersöka behandlingsåtgärders effektivitet för misstänkta 
förövare med en kombination av psykisk problematik och riskbruk. Detta planeras att 
undersökas ur två perspektiv: 1) klienternas subjektiva upplevelse av livskvalitet, hälsa 
och välmående och 2) ett allmänt hälsoperspektiv innefattandes av våldsrisk gentemot 
andra. Projektets hypotes är att generella behandlingseffekter kommer uppnås genom att 
fokusera på att behandla alkohol- och/eller narkotikaproblematiken.  
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Undersökningsdeltagare 
Deltagarna valdes först ut via registerdata och screenades sedan för alkohol- och 
drogriskbruk med hjälp av Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) (Bergman, 
Källmén & Hermansson, 2005) respektive Drug Use Disorders Identification Test 
(DUDIT) (Berman, Bergman, Palmstierna & Schlyter, 2005). De deltagare som hade 
minst ett riskbruk, var skrivna i Stockholms län och tackade ja, intervjuades sedan av en 
av fem forskningsassistenter, med Addiction Severity Index-6 (se nedan) för att mer 
grundligt undersöka potentiellt problematiska livsområden för respondenterna (Gumpert 
& Palmstierna, 2005).  
 
Föreliggande studie bygger på MSACs baslinjeintervjuer insamlade från 208 
respondenter som alla hade minst ett riskbruk4 för alkohol och/eller narkotika samt var 
häktade och befann sig vid rättsmedicinalverket i Stockholm, vid Huddingehäktet eller 
Kronobergshäktet. Intervjuerna skedde under perioden våren 2006 till våren 2009. Det 
fanns även en misstanke om att undersökningsdeltagarna lidit av en psykisk ohälsa och 
alla har därmed genomgått en §75 undersökning (Gumpert & Palmstierna, 2005).  
 
Medelåldern för undersökningsdeltagarna var 34.2 år (SD=11.2 år). Andelen män var 
92.3% och andelen kvinnor var 7.7%. Medelvärdet för den senaste avslutade årskursen 
för undersökningsgruppen var 10.0 (SD=2.0) och medianinkomsten för de senaste sex 
månaderna var 42000 kr; lägst inkomst var 0 kr och högst inkomst var 614000 kr. 
Bortfallet för inkomsten var 87 st. Övriga variabler som har använts i dataanalysen och 
beskriver undersökningsgruppen redovisas nedan i Tabell 1.  
 

                                                 
4 Riskbruk innebär att bruk av substanser medför risker och faror för den enskilda individen vilka kan bli 
svåra att hantera på sikt. Exempelvis finns rekommendationer för alkoholbruk för att bruket inte ska klassas 
som hälsoskadligt (Andersson, 2007).  
5 Ett 45-60 minuters samtal med rättspsykiatriker med syfte att konstatera om individen skall genomgå en 
rättspsykiatrisk undersökning, som i sin tur har betydelse för val av lämplig påföljd; fängelse eller vård.  
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Tabell 1. Svarsfrekvenser för undersökningsdeltagarna utifrån frågor i ASI-6.  
Variabel Svar Antal 

(n) 
Andel 
(%) 

Någonsin utsatts för misshandel/övergrepp 
av någon undersökningsdeltagaren känt 
 

Nej 
Ja 
 

89 
119 
 

42,8 
57,2 
 

Någonsin utsatts för sexuellt 
utnyttjande/övergrepp av någon 
undersökningsdeltagaren känt 
 

Nej 
Ja 
 

171 
37 
 

82,2 
17,8 
 

Någonsin offer för våldsbrott 
 

Nej 
Ja 
 

70 
138 
 

33,7 
66,3 
 

Någonsin omhändertagits av polis för rån 1  
 

Nej 
Ja 
 

116 
63 
 

64,8 
35,2 
 

Någonsin omhändertagits av polis för 
våldsbrott 

Nej 
Ja 
 

48 
146 
 

24,7 
75,3 
 

Någonsin bott på härbärge eller levt på 
gatan 
 

Nej 
Ja 
 

124 
84 
 

59,6 
40,4 
 

Alkoholdiagnos 3  
 

Ingen (minst riskbruk) 
Missbruk 
Beroende 
 

75 
26 
101 
 

36,1 
12,5 
48,6 
 

Narkotikadiagnos 4  
 

Ingen (minst riskbruk) 
Missbruk 
Beroende 
 

74 
16 
112 
 

35,6 
7,7 
53,8 
 

Någonsin känt sig deprimerad eller nere 
varje dag under minst två veckor i följd 
 

Nej 
Ja 
 

43 
165 
 

20,7 
79,3 
 

Någonsin känt sig ångestfylld, nervös eller 
orolig varje dag under minst två veckor 
 

Nej 
Ja 
 

43 
165 
 

20,7 
79,3 
 

Någonsin upplevt hallucinationer  Nej 
Ja 
 

94 
114 

45,2 
54,8 

1 Bortfallet för omhändertagande för rån var 29 
2 Bortfallet för omhändertagande för våldsbrott var 14 
3 Bortfallet för alkoholdiagnos var 6 
4 Bortfallet för narkotikadiagnos var 6 

Material 
Data som uppsatsen är baserad på har inhämtats via intervjuinstrumentet ASI-6 som är en 
semistrukturerad intervju med syfte att ge information om faktorer som är av relevans för 
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en persons alkohol- och drogbruk. För att administrera intervjun krävs en 
tvådagarsutbildning som i Sverige anordnas av Centrum för utvärdering (CUS). Intervjun 
tar cirka 45-60 minuter att genomföra (Andréasson et al., 2003). ASI-6 ger en profil över 
svårighetsgraden inom sju områden: fysisk hälsa, ekonomi, missbruk6 –alkohol och 
narkotika, brottslighet, relationer (där viktimisering finns) samt psykisk hälsa (Engström, 
2005). Intervjun bygger på självskattning och går till så att klienten ombeds att uttrycka i 
vilken utsträckning han/hon har upplevt problem inom vart och ett av de specifika 
områdena och dessutom i vilken utsträckning det är viktigt att få hjälp med dessa. De 
tidsperioder som undersöks är: de senaste 30 dagarna, senaste sex månaderna och livstid 
(Andréasson et al., 2003). I denna studie har vi fokuserat på att undersöka variabler som 
beskriver livstidsperioden och de senaste sex månaderna eftersom dessa tidsperioder ger 
en mer heltäckande bild av populationens viktimisering än vad 30 dagar gör.  

ASI 5 –reliabilitet och validitet. 
ASI-6 (2004) är relativt ny i forskningssammanhang och vi har inte lyckats hitta några 
studier som undersökt validitet och reliabilitet. Mäkelä (2004) genomförde en meta-
analys som omfattade 32 studier som undersökt ASI-5s reliabilitet och validitet och kom 
fram till att interbedömmar- och återtestningsreliabiliteten varierade från utmärkt till 
otillfredsställande. Validiteten mättes genom att jämföra var och en av ASIs sju olika 
områden med mätinstrument som enbart fokuserar på att mäta ett område. Exempelvis 
jämfördes det område i ASI som mäter alkoholanvändning med the Alcohol Dependence 
Scale (ADS) och the Michigan Alcoholism Screening Test (MAST). Det visade sig att 
validiteten var något lägre i ASIs alkoholområde jämfört med ADS och MAST, vilka 
avser att endast mäta alkoholanvändning (Mäkelä, 2004).  
 
ASI-utformarna har hanterat problemen beskrivna av Mäkelä (2004) genom att ta bort 
eller revidera variabler med låg reliabilitet till den sjätte versionen. För att öka 
interbedömarreliabiliteten har ASI-6 blivit mer strukturerad och innehåller ”hoppa över” 
frågor, vilket ger mer information utan att ta längre tid att administrera jämfört med 
föregångaren ASI-5. En annan faktor som uppdaterats är tidsramen för alkohol- och 
narkotikaanvändning som tidigare innefattades av livstid och 30 dagar men i den sjätte 
versionen frågas även om de senaste sex månaderna (McLellan, 2004; McLellan, 
Cacciola, Alterman, Rikoon & Carise, 2006). 

Procedur och datainsamling 
Den forskning som ligger till grund för studiens hypoteser och frågeställningar har 
insamlats genom databassökningen i Bibliography of Nordic criminology, PsycInfo, 
Pubmed och Web of Science. De sökord som använts är: victimis(z)ation, victim, 
substance absue/addiction, victim perpetrator overlap, ASI, crime, criminal, offenders 
och mental illness. En annan metod som tillämpats i artikelinsamlingen har varit att gå 
igenom referenslistan i relevanta artiklar för att på så sätt finna ytterligare artiklar.  

                                                 
6 Ej nödvändigtvis missbruksdiagnos utan snarare alkohol- och narkotikaanvändning.  
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ASI-6 variabler som använts i studien. 
Nedan beskrivs de ASI-6 variabler som använts för att definiera de studiespecifika 
variabler som ingått i dataanalysen. För fullständig variabelsamling se Appendix A.  
 
Viktimiseringen undersöktes med hjälp av tre frågor från ASI-6, med svarsalternativen ja 
eller nej. Frågorna handlade om undersökningspersonerna någonsin hade blivit utsatta för 
misshandel av någon de känt, om de blivit sexuellt misshandlade eller utnyttjade av 
någon de känt och om de varit offer för våldsbrott. Om undersökningsdeltagaren svarade 
ja får denne svara på följdfrågan när detta senast inträffade, det vill säga för hur många år 
och månader. Variablerna kodades om (se nedan under dataanalys) till de beroende 
variablerna viktimiserad livstid, viktimiserad tolv månader och viktimiserad sex månader7 
utifrån undersökningsdeltagarens svar på frågan när övergreppet senast inträffade. 
Tidsperioderna livstid och sex månader valdes för att överensstämma med den tidsaxel 
som fanns beskriven i ASI-6s. Tidsperioden tolv månader valdes för att jämföra med 
normalpopulationen.  
 
Undersökningsdeltagares erfarenhet av att ha gjort sig skyldiga till våldsförövande 
beskrivs av variablerna våldsförövare sex månader och våldsförövare livstid.  
 
För att bedöma undersökningsdeltagares socioekonomiska status användes frågor som 
besvarar vilken den senaste avslutade årskursen i skolan var samt inkomst före skatt 
under de senaste sex månaderna. Hemlöshet beskrivs av variabeln hemlöshet sex 
månader vilket innebär att undersökningsdeltagaren antingen varit hemlös (bott på 
härbärge eller levt på gatan) eller inte. Variabeln hemlöshet livstid svarar på om 
undersökningsdeltagaren någonsin i sitt liv bott på härbärge för hemlösa eller levt på 
gatan. 
 
För att undersöka psykisk ohälsa användes nio oberoende variabler med dikotoma 
svarsalternativ (ja/nej). Varje variabel beskrev ett psykiskt problem exempelvis om 
undersökningsdeltagaren någonsin varit deprimerad. Undersökningsdeltagaren kunde få 
mellan noll och nio psykiska problem inom variabeln psykisk ohälsa. För att göra 
analysen mindre svårtolkad krävdes att de nio problemområdena ordnades i mindre 
kategorier. Vi delade in kategorierna med två problem i varje kategori och fick fem 
kategorier: kategori 1 (0-1 problem), kategori 2 (2-3 problem), kategori 3 (4-5 problem), 
kategori 4 (6-7 problem) och kategori 5 (8-9 problem). Att det blev fem kategorier och 
inte fler eller färre berodde på att vi ville ha ett jämnt antal problem i varje kategori, 
eftersom det var antalet psykiska problem som vi var intresserade av. 
 
Utöver ASI-frågor har även ett flödesschema, som enbart använts inom MSAC- 
projektet, för diagnostisering nyttjats. Med flödesschemat undersöktes om 
undersökningsdeltagaren uppfyllde villkoren för DSM-IV diagnoserna alkoholberoende 
och alkoholmissbruk, vilket beskrivs av variabeln alkoholdiagnos. På samma sätt som vid 
diagnostisering av alkoholdiagnos har det även använts ett flödesschema för variabeln 
narkotikadiagnos.  

                                                 
7 Sex och tolv månader syftar på tidsperioden fram till och med undersökningsdeltagarnas häktningsdatum. 
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Dataanalys 
De statistiska analyserna har genomförts med SPSS version 16.0 för Windows. För att 
jämföra undersökningsgruppens viktimiseringsnivå med normalpopulationens skapades 
variabeln viktimiserad tolv månader, genom att exkludera alla svar som inte uppfyllde en 
till tolv månader. Samma procedur användes för att skapa variabeln viktimiserad sex 
månader.  
 
Analysmetoder 

Z-test för signifikansprövning. 
Z-test kan användas för att undersöka om ett observerat värde skiljer sig från ett annat 
värde. I den här studien användes metoden för att jämföra undersökningsgruppens 
viktimiseringsnivå med normalpopulationen i Stockholms län (www.infovoice.se, 2009). 

Chi-två test.   
Chi-två test användes för att mäta samband mellan två variabler. Sambandet kan 
beskrivas av andelsskillnader i de grupper som bildas i korstabellen. För att kunna 
använda chi-två test skall variablerna vara uppmätta på minst nominalnivå och inom varje 
variabel får en individ förekomma en gång (Brace, Kemp & Snelgar, 2006).  

Logistisk regression. 
En logistisk regression är en analysmetod som används för att skapa en predicerande 
modell, det vill säga vad är sannolikheten för att en undersökningsdeltagare som 
uppfyller ett antal kriterier (oberoende variabler) ska viktimiseras (beroende variabel). 
Den logistiska regressionen lämpar sig för att användas på dikotoma beroende variabler. I 
föreliggande studie kan den beroende variabeln viktimisering anta ett av två värden, 
antingen ja eller nej. Den oberoende variabeln kan tillhöra alla skalnivåer. Om flera 
oberoende variabler ingår i analysen ska multikolinjäritetstest användas, för att testa 
korrelationen mellan de oberoende variablerna. Det acceptabla gränsvärdet, för att den 
logistiska regressionen inte ska bli missvisande, är r < 0.7. Den förklarade variansen R 2  i 
en logistisk regression är inte möjlig att exakt beräkna däremot kan Cox-Snell och 
Nagelkerke ge uppskattningar för R 2 (Brace et al., 2006).  

Bortfall 
Bortfallet i undersökningsgruppen hanterades på olika sätt. Ett tillvägagångssätt var att 
flera enskilda frågor i ASI-6 utgjorde en variabel i analyserna, exempelvis var bortfallet 
för omhändertagandet för rån 29 och omhändertagandet för våldsbrott 14. När dessa 
frågor tillsammans utgjorde variabeln våldsförövare blev bortfallet noll eftersom alla 
undersökningsdeltagare hade svarat på minst en av frågorna. För andra variabler i 
analyserna var bortfallet litet exempelvis för alkohol- och narkotikadiagnos sex stycken, 
vilket inte påverkade resultatet. Det största bortfallet var för medianinkomsten (87 
stycken), vilket naturligtvis kan ha påverkat resultatet samtidigt som det inte fanns en 
bättre variabel att använda för vår frågeställning. Bortfallet kan bero på att 
undersökningsdeltagare inte svarat på frågorna (eftersom de vägrat eller på grund av att 
de inte kommer ihåg), att den som matat in informationen har missat att skriva in svaren 
eller att intervjuaren slarvat när denne fyllt i svaren i ASI-6.  
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Etiska överväganden 
MSAC projektet har blivit godkänt av regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 
(diarienummer 2005/1265-31). Undersökningsdeltagarna har skrivit på ett informerat 
samtycke och därmed givit sitt godkännande för att datamaterialet används i 
forskningssammanhang. Datamaterialet överlämnades till oss via ett usb-minne efter att 
personlig information som klient-id raderats.  

R e s u l t a t 

Andel viktimiserade i undersökningsgruppen jämfört med normalpopulationen 
Av undersökningsgruppens 208 deltagare hade 84.1 % (n=175) vid något tillfälle under 
sin livstid blivit viktimiserade och 15.9 % (n=33) hade aldrig under sin livstid blivit 
viktimiserade. För normalpopulationen män i Stockholms län var motsvarande siffra 68% 
(Soares, Luo, Jablonska & Sundin, 2006), vilket innebär att andelen viktimiserade i vår 
population var signifikant större (Z(n=192)=4.43, p<0.001) än andelen viktimiserade i 
normalpopulationen. Under de senaste tolv månaderna hade 27.9 % (n=58) av 
undersökningsgruppen blivit viktimiserade och för Stockholms län var motsvarande siffra 
13 % (Wigerholt & Irlander, 2009). Andelen viktimiserade undersökningsdeltagare var 
signifikant större än andelen viktimiserade i normalpopulationen under de senast tolv 
månaderna (Z (n=208)=4.32, p<0.001). Under de senaste sex månaderna hade 19.7% 
(n=41) blivit viktimiserade och 80.3% (n=167) hade inte blivit viktimiserade. För 
undersökningsperioden sex månader hittades ingen studie som undersökt viktimisering i 
normalpopulationen.  

Överlappning mellan viktimiserade och våldsförövare 
Ett chi-två test visade att det fanns ett signifikant samband mellan våldsförövande och 
viktimisering ( 2c (1, N=208)=5.2, p<0.05). Överlappningen för undersöknings-

populationen mellan viktimiserad livstid och våldsförövare livstid visade att 69 % 
(n=144) av de undersökningsdeltagare som varit viktimiserade också hade begått 
våldsbrott, se Figur 1.  
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Figur 1. Överlappningen mellan variablerna våldsförövare livstid och viktimiserad livstid.  
 
När variablerna viktimiserad sex månader och våldsförövare sex månader jämfördes via 
en korstabell erhölls ett icke-signifikant resultat ( 2c  (1, N=208))=0.002, p>0.05). Av 

Figur 2 nedan går det att utläsa att 54% (n=112) av undersökningsdeltagarna 
omhändertagits av polis för antingen rån eller annat våldsbrott samtidigt som de inte har 
blivit viktimiserade under de senaste sex månaderna.  

 
Figur 2. Överlappningen mellan variablerna våldsförövare sex månader och viktimiserad 
sex månader.  
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Ålder och viktimisering 
En enkel logistisk regression beräknades med ålder som oberoende variabel och 
viktimiserad tolv månader som beroende variabel. I analysen inkluderades samtliga 
(N=208) undersökningsdeltagare. Variabeln viktimiserad tolv månader predicerades 
signifikant av modellen (omnibus 2c (1, N=208)=7.88, p<0.01). Modellen redogjorde för 

mellan 3.7% och 5.4% av variansen i viktimiserad status. Sammantaget var 72.1% av 
prediktionerna korrekta. Resultatet visar att en ökning av ett år i ålder innebär en 
minskning av sannolikheten för att bli viktimiserad med en faktor av 0.96 (95% KI 0.93 
och 0.99).  

Socioekonomisk status och viktimisering 
För att mäta hur socioekonomisk status predicerar viktimisering livstid genomfördes en 
multipel logistisk regression. Viktimiserad livstid var beroende variabeln och senaste 
avslutade årskursen i skolan och längsta (i månader) heltidsarbetet var oberoende 
variabler. Ett korrelationstest visade att sambandet mellan de oberoende variablerna var r 
=0.16. I analysen inkluderades 207 deltagare. Variabeln viktimiserad livstid predicerades 
inte signifikant av modellen (omnibus 2c (2, N=207)=0.24, p>0.05). Analysen visade att 

det inte gick att signifikant predicera om undersökningsdeltagare under sin livstid blivit 
viktimiserade utifrån de variabler som beskriver socioekonomisk status.  
 
En multipel logistisk regression genomfördes även för tidsperioden sex månader. 
Viktimiserad sex månader var den beroende variabeln och följande två var oberoende 
variabler: inkomst före skatt under senaste sex månader och antal veckor med avlönat 
arbete under senaste sex månader. Ett korrelationstest visade att sambandet mellan de 
oberoende variablerna var r=0.43. I analysen inkluderades 120 deltagare med ett bortfall 
på 88. Variabeln viktimiserad sex månader predicerades inte signifikant av modellen 
(omnibus 2c (2, N=120)=0.24, p>0.05). Det gick inte att signifikant predicera 

viktimisering under de senaste sex månaderna utifrån de variabler som beskriver 
socioekonomisk status.  

Hemlöshet och viktimisering. 
Ett chi-två test visade att det inte fanns något samband mellan variablerna har du 
någonsin i ditt liv bott på ett härbärge för hemlösa eller levt på gatan för att du inte haft 
någon annanstans att bo och viktimiserad livstid ( 2c (1, N=208)=0.810, p>0.05). 

Majoriteten 58.3% (n=102) har inte bott på härbärge eller levt på gatan, men varit 
viktimiserade. 

När variablerna hemlös senaste sex månaderna och viktimiserad senaste sex månaderna 
jämfördes erhölls inte heller något signifikant samband ( 2c (1, N=206)=1.53, p>0.05). 

En stor andel av undersökningsdeltagarna 87.9% (n=145) hade varken varit hemlösa eller 
viktimiserade de senaste sex månaderna.  

Psykisk ohälsa och viktimisering 
När variabeln psykisk ohälsa jämfördes med viktimiserad livstid erhölls ett signifikant 
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resultat som visade att andelen viktimiserade ökade med att antalet problem inom 
variabeln psykiska problem ökade ( 2c (4, N=208)=11.42, p < 0.05). Undantaget är 

kategori 5 som innehåller mindre andel viktimiserade än grupp 4, vilket visas i Tabell 2.  
 

Tabell 2. Psykisk ohälsa och viktimiserad livstid 
   Viktimiserad livstid 
Psykisk ohälsa   Nej Ja Total 

Antal (n) 6 7 13 0-1 problem  

Andel (%)  2,9% 3,4% 6,2% 

Antal (n) 3 20 23 2-3 problem  

Andel (%)  1,4% 9,6% 11,1% 

Antal (n) 3 36 39 4-5 problem  

Andel (%)  1,4% 17,3% 18,8% 

Antal (n) 13 61 74 6-7 problem  

Andel (%)  6,2% 29,3% 35,6% 

Antal (n) 8 51 59 8-9 problem  

Andel (%)  3,8% 24,5% 28,4% 

Antal (n) 33 175 208 Total  

Andel (%)  15,9% 84,1% 100,0% 
 
En enkel logistisk regression beräknades för att undersöka sambandet mellan den 
oberoende variabeln hur många dagar, under de senaste sex månaderna, som 
undersökningsdeltagaren tagit medicin för psykiska besvär och den beroende variabeln 
viktimiserad sex månader.  I analysen inkluderades 196 deltagare med ett bortfall på 12. 
Variabeln viktimiserad sex månader predicerades inte signifikant av modellen 
(omnibus 2c (1, N=196)=0.13, p>0.05). Variabeln som beskriver antalet dagar som 

undersökningsdeltagaren tagit mediciner för psykiska besvär under de senaste sex 
månaderna predicerade inte om undersökningsdeltagare blivit viktimiserade.  

Alkohol och narkotika samt viktimisering 
En multipel logistisk regression genomfördes där viktimiserad livstid var den beroende 
variabeln och följande tre var oberoende variabler: under hur många år som 
undersökningsdeltagaren använt illegala droger (exklusive alkohol) under 3 eller flera 
dagar per vecka, under hur många år som undersökningsdeltagaren druckit regelbundet 
minst (5-män, 4-kvinnor) standardglas eller fler per dag och debutålder för alkohol. I 
analysen inkluderas 175 undersökningsdeltagare med ett bortfall på 33 deltagare. Ett 
interkorrelationstest för de tre oberoende variablerna visade att korrelationen var som 
högst r=0.20. Variabeln viktimiserad livstid predicerades signifikant av modellen enligt 
Hosmer-Lemeshow, där p måste vara större än 0.05 ( 2c  (8)=8.33, p>0.05). Modellen 
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redogjorde för mellan 3.0% och 5.3% av variansen i viktimiserad status. Sammantaget 
var 84.6 % av prediktionerna korrekta. Det var endast variabeln som beskrev under hur 
många år som undersökningsdeltagare regelbundet druckit flera standardglas per dag, 
som signifikant predicerade viktimisering. Resultatet innebär att för varje år som 
undersökningsdeltagare dricker minst (5-män, 4-kvinnor) standardglas per dag ökar 
risken för att viktimiseras med faktorn 1.1 (95% KI 1.0 och 1.2).  
 
För att undersöka om det fanns ett samband mellan antalet olika typer av droger som 
orsakat undersökningsdeltagaren mest problem och variabeln viktimiserad livstid 
användes ett chi-två test. Inget signifikant samband mellan antalet huvuddroger och 
viktimisering hittades ( 2c (3, N=204)=5.52, p >0.05).  

 

Tabell 3. Antal droger och viktimiserad livstid 
   Viktimiserad livstid 
Antal droger   Nej Ja Total 

Ingen drog Antal (n) 9 22 31 
 

 

Andel (%)  28,1% 12,8% 15,2% 
En drog Antal (n) 7 56 63 
 

 

Andel (%)  21,9% 32,6% 30,9% 
Två droger Antal (n) 6 29 35 
 

 

Andel (%)  18,8% 16,9% 17,2% 
Tre droger Antal (n) 10 65 75 
 

 

Andel (%)  31,2% 37,8% 36,8% 
Total Antal (n) 32 172 204 1  
 

 

Andel (%)  100,0% 100,0% 100,0% 
1 Bortfallet var fyra deltagare. 
 

När variabeln alkoholdiagnos testades med viktimiserad tolv månader erhölls ett 
signifikant resultat som visar att 43 av 57 (75.4%) undersökningsdeltagare som blivit 
viktimiserade uppfyller kriterierna för DSM-IV diagnoserna beroende eller missbruk 
( 2c (1, N=202)=6.62, p<0.01), se Tabell 4 nedan.  
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Tabell 4. Alkoholdiagnos och viktimiserad tolv månader  
   Viktimiserad tolv månader 
Alkoholdiagnos   Nej Ja Total 

Antal (n) 64 14 78 Ingen diagnos (minst 
riskbruk) 

 

Andel (%)  44,1% 24,6% 38,6% 

Antal (n) 81 43 124 Beroende eller missbruk  

Andel (%)  55,9% 75,4% 61,4% 

Antal (n) 145 57 202 1  Total  

Andel (%)  100,0% 100,0% 100,0% 
1 Bortfallet var sex deltagare 
 
Ett chi-två test visade att det fanns ett signifikant samband mellan variabeln 
narkotikadiagnos och viktimiserad tolv månader ( 2c (1, N=202) =3.98, p<0.05). Testet 

visade att 42 av 57 (73.7%) av undersökningsdeltagarna som blivit viktimiserade 
uppfyller kriterierna för DSM-IV diagnoserna beroende eller missbruk, se Tabell 5 
nedan.  
 

Tabell 4. Narkotikadiagnos och viktimiserad tolv månader  

   Viktimiserad tolv månader 
Alkoholdiagnos   Nej Ja Total 

Antal (n) 60 15 75 Ingen diagnos (minst 
riskbruk) 

 

Andel (%)  41,4% 26,3% 37,1% 

Antal (n) 85 42 127 Beroende eller missbruk  

Andel (%)  58,6% 73,7% 62,9% 

Antal (n) 145 57 202 1  Total  

Andel (%)  100,0% 100,0% 100,0% 
1 Bortfallet var sex deltagare 
 
När variablerna hur mycket undersökningsdeltagarna drack som mest under de senaste 
sex månaderna och viktimiserad sex månader jämfördes erhölls inget signifikant 
samband ( 2c (4, N=208)=3.80, p>0.05).  

 
Ett chi-två test visade att det inte fanns några signifikanta samband mellan hur ofta som 
undersökningsdeltagaren använt narkotika de senaste sex månaderna och viktimiserad 
sex månader ( 2c (4, N=203)=3.1, p > 0.05) 
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D i s k u s s i o n 

Syfte och resultatsammanställning 
Syftet med denna studie har varit att belysa begreppet viktimisering och att identifiera 
riskfaktorer för viktimisering hos individer som är misstänkta för brott och misstänkts 
lida av psykisk ohälsa, samt har ett riskbruk av alkohol och/eller narkotika. Nedan 
presenteras studiens resultat i sammanfattande form.  
 
Av undersökningsgruppen hade cirka 84% blivit viktimiserade vid något tillfälle under 
sina liv, cirka 28% har varit viktimiserade under de senaste tolv månaderna och cirka 
20% har varit viktimiserade under de senaste sex månaderna. Det innebar att 
undersökningpopulationen var signifikant mer viktimiserade än normalpopulationen i 
Stockholms län både för livstidsperioden och under de senaste tolv månaderna.  
 
Det fanns ett överlapp mellan våldsförövare och viktimiserade, sett ur ett 
livstidsperspektiv. Majoriteten av de undersökningsdeltagare som någon gång under sina 
liv varit våldsförövare, har också varit viktimiserade. När variabeln våldsförövande sex 
månader och viktimisering sex månader jämfördes, erhölls inte något signifikant 
samband.  
 
Ålder visade sig vara en signifikant prediktor för att ha varit viktimiserad under de 
senaste tolv månaderna. För variablerna socioekonomisk status och hemlöshet, erhölls 
inga signifikanta samband med viktimisering vare sig för tidsperioderna, livstid eller sex 
månader.  
 
När variabeln psykisk ohälsa jämfördes med variabeln viktimisering livstid erhölls ett 
signifikant samband, som visade att andelen viktimiserade i undersökningsgruppen ökade 
i takt med att antalet självuppskattade psykiska problemområden ökade. För variablerna 
viktimisering sex månader och psykisk ohälsa erhölls inga signifikanta samband. 
 
Både variablerna alkoholdiagnos och narkotikadiagnos visade sig ha ett signifikant 
samband med viktimisering tolv månader.   
 
För området alkohol- och narkotikaanvändning erhölls ett signifikant samband mellan 
variablerna viktimisering livstid och regelbunden alkoholanvändning. Däremot erhölls 
inget samband mellan variablerna regelbunden narkotikaanvändning och viktimisering 
livstid.  

Resultatdiskussion  
Resultaten från vår studie kan vara unika eftersom det tidigare inte gjorts någon studie 
som undersökt viktimisering där samtliga undersökningsdeltagare har den kombination 
av problematik som kännetecknar vår undersökningsgrupp. Vi har dock inte möjlighet att 
uttala oss om vilka riskfaktorer som kan vara orsaken till viktimiseringen i vår 
undersökningsgrupp, till exempel kan det finnas ytterligare riskfaktorer som studien inte 
undersökt. 
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Viktimiserade i undersökningsgruppen jämfört med normalpopulationen 

Det vi med föreliggande studie kan konstatera är att de flesta av undersökningsdeltagarna 
någon gång under sina liv varit viktimiserade. Andelen viktimiserade var signifikant 
större än i Soares och kollegors (2006) och Wigerholt och Irlanders (2009) studier som 
undersökt viktimisering hos normalpopulationen i Stockholms län, trots att vi i 
föreliggande studie använt oss av en snävare definition av viktimisering. Soares och 
kollegors (2006) inkluderade även hot om våld och Wigerholt och Irlander (2009). 
inkluderade förutom hot om våld även bedrägeri i sin definition av viktimisering.  
 
Den höga andelen viktimiserade inom vår undersökningsgrupp tyder på att risken för 
viktimisering är något som är högst påtagligt hos dessa individer och att den kombination 
av olika riskfaktorer som kännetecknar vår undersökningsgrupp (misstänkta för brott, 
misstanke om psykisk ohälsa samt minst riskbruk av alkohol och/eller narkotika) 
sammantaget utgör en mycket hög risk för viktimisering.  

Överlappning mellan viktimiserade och våldsförövare 
Våra resultat visade att det fanns ett överlapp mellan våldsförövare och viktimiserade 
inom vår undersökningsgrupp, det vill säga att de som någon gång under sina liv gjort sig 
skyldiga till våldsförövande, också har blivit viktimiserade. När vi jämför våra resultat 
med Klevens och medarbetares (2002) som baserat sin studie på normalpopulationen i 
Bogota så kan vi konstatera att andelen våldsförövare som också varit viktimiserade är 
högre i vår population. Det är dock inte optimalt att jämföra vår undersökningsgrupp med 
normalpopulationen i Bogota på grund av kulturella och sociala skillnader 
undersökningsgrupperna emellan. Klevens och medarbetare (2002) är de som myntat 
begreppet victim/perpetrator overlap och vi har inte lyckats hitta några andra studier som 
undersökt överlappet mellan viktimiserade och våldsförövare.  
 
Till skillnad från Klevens och medarbetares (2002) studie är samtliga av våra 
undersökningsdeltagare brottmisstänkta, vilket skulle kunna tyda på att många av dem rör 
sig i sociala miljöer med ett mer utpräglat våldsnormsystem. Inom en sådan miljö finns 
det fler potentiella våldsförövare, vilket kan resultera i fler våldsamma konflikter. 
Eftersom en våldsam konflikt nästan alltid innebär att det finns minst en förövare och 
minst en viktimiserad, riskerar den som rör sig i sociala samanhang med utpräglad 
våldsnorm att i större utsträckning att bli förövare såväl som viktimiserad.  

Ålder och viktimisering 
Vi fick ett resultat som visade att ålder är en signifikant prediktor för viktimisering, vilket 
betyder att ju yngre undersökningsdeltagarna var ju mer sannolikt att de varit 
viktimiserade de senaste tolv månaderna. Vårt resultat bekräftar resultat från en tidigare 
studie som visade att unga människor har en större risk för viktimisering än äldre (Bureau 
of Justice Statistics., 1999). Det finns teorier som beskriver att detta kan bero på att yngre 
individer rör sig i mer riskfyllda miljöer än äldre, bland annat för att de inte har samma 
kognitiva förmåga att bedöma risken att utsättas för våld. Yngre människor har också en 
tendens att oftare ge sig in i konflikter med våldsam utgång samtidigt som äldre söker sig 
till tryggare miljöer som exempelvis det egna hemmet (Hindelang et al., 1978).  Med 
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tiden bygger människor även upp tryggare bekantskapskretsar som kan fungera som 
adekvat beskydd mot viktimisering (Cohen et al., 1981).  
 
Vi har i föreliggande studie inte undersökt sambandet mellan viktimisering i låg ålder och 
framtida konsekvenser, men vi anser att det ändå är värt att uppmärksamma de negativa 
konsekvenser som kan följa viktimisering i låg ålder. Eftersom viktimisering i låg ålder 
kan leda till sådana problem som kännetecknar vår undersökningsgrupp (kriminalitet, 
psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol och narkotika) och vi inte haft möjlighet att 
undersöka när undersökningsdeltagarna blivit viktimiserade, kan vi inte heller utesluta 
möjligheten att viktimisering kan ha orsakat de faktorer som denna studie har avsett att 
undersöka.  

Socioekonomisk status och hemlöshet samt viktimisering 
I tidigare forskning har det konstaterats att det finns ett samband mellan viktimisering 
och låg nivå av socioekonomisk status (Macmillian & Hagan, 2004; Sewell & Hauser, 
1975). Detta är dock inte något som kunnat bekräftas i föreliggande studie. En förklaring 
till detta kan vara att de variabler som använts (längsta heltidsarbete och senaste 
avslutade årskursen i skolan samt lön och antal månader med avlönat arbete under de 
senaste sex månaderna) inte på ett adekvat sätt fångat variabeln socioekonomisk status. 
En annan förklaring kan vara att spridningen i studiens urval har haft en skev fördelning, 
det vill säga att många av individerna i undersökningsgruppen kan ha tillhört en homogen 
socioekonomisk grupp.  
 
Vi fann inget stöd för att det skulle finnas ett samband mellan hemlöshet och 
viktimisering i undersökningsgruppen. Vi har i denna studie använt en definition av 
hemlöshet som innefattar att individer kan ha bott på härbärge, vilket innebär att 
undersökningsdeltagare kan ha varit hemlösa samtidigt som de haft tak över huvudet. 
Enligt Teasdale (2009) var ett tak över huvudet den starkaste skyddsfaktorn mot 
viktimisering för hemlösa. Resultatet kan även bero på att undersökningsgruppen i denna 
studie inte är representativ för undersökningsgrupperna i de tidigare studier som visat på 
att hemlöshet är en riskfaktor för viktimisering (Chapple et al., 2004; Teplin et al., 2005; 
Walsh et al., 2003).  
 
Flera undersökningar som kommit fram till att socioekonomisk status och hemlöshet har 
betydelse för viktimiseringsrisken, är baserade på individer som lever i Amerikanska 
storstäder, exempelvis Los Angeles. En förklaring till varför olika studier skiljde sig åt 
beträffande nivåer av viktimisering handlade om demografiska skillnader, i exempelvis 
urbana områden var viktimiseringen högre än på landsbygden (Maniglio, 2009). Det kan 
således finnas stora strukturella skillnader mellan olika städer, som kan innebära att 
socioekonomisk status har större betydelse för risken att viktimiseras i exempelvis Los 
Angeles än i Stockholm.   

Psykisk ohälsa och viktimisering 
Vi fick ett resultat som tyder på att andelen viktimiserade ökar i förhållande till att 
undersökningsdeltagarnas antal självuppskattade problem ökar. Detta är i linje med 
Teasdale och kollegors (2009) slutsats att svårighetsgraden av psykiska problem är en 
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indikator för i vilken utsträckning en individ riskerar att bli viktimiserad. Eftersom vi inte 
haft möjlighet att mäta svårighetsgraden för varje enskilt symtom så har vi mätt 
svårighetsgraden i antal problem baserat på de variabler som fanns i ASI-6.  
 
De psykiska symptom som undersökningsdeltagarna ger uttryck för, kan göra dem till 
lämpliga offer för potentiella förövare. Den psykiska ohälsan kan även vara en 
bidragande orsak till att det finns färre potentiella beskyddare i deras omgivning (Silver 
et al., 2005), särkilt eftersom dessa individer också är våldsförövare och därmed har en 
potentiellt högre risk att exponeras för våld. Eftersom resultatet åsyftar viktimisering 
under ett livstidperspektiv, finns det inte möjlighet att bedöma undersökningsdeltagarnas 
psykiska hälsa vid tidpunkten för viktimiseringen, vilket gör det svårt att dra några 
slutsatser om huruvida symptomnivån vid viktimiseringstillfället kan ha orsakat 
viktimiseringen. 
 
Det finns begränsningar i att jämföra föreliggande studie med andra undersökningar som 
utreder psykisk ohälsa i förhållande till viktimisering. I internationella studier har 
begrepp som poor mental health, mental illness och severe mental illness använts, när 
individers emotionella och kognitiva ohälsa åsyftas. Dessa begrepp, som inte har någon 
allmänt vedertagen svensk översättning, åsyftar en mängd olika psykiska problem och 
svårighetsgrader, från lindriga sömnsvårigheter till allvarligare psykotisk problematik. 
Metoder som används för att uppmäta dessa skiljer sig också ofta åt, från självskattning 
till omfattande diagnostisering. Begreppen är därför mångtydiga, vilket gör det 
problematiskt att jämföra olika studier med varandra.  
 
I föreliggande studie har en strukturerad intervju använts, vilket givit en uppfattning om 
hur en individ vid ett specifikt tillfälle, retrospektivt upplever sin psykiska hälsa under 
hela sitt liv. Samtidigt har undersökningsdeltagarna, av domstol, bedömts ha psykiska 
problem i en sådan utsträckning att de uppfyllt kraven för att genomföra en §7-
undersökning. Detta ger en fingervisning om att de lider av emotionella eller kognitiva 
problem, men är inte en fullständigt tillförlitlig indikator och kan inte likställas med 
diagnostisering. Vi kan alltså inte dra slutsatsen att psykisk ohälsa i diagnostisk mening, 
har ett samband med viktimisering, dock har vi i denna studie hittat stöd för att antalet 
självupplevda psykiska problem har ett samband med viktimisering.   
 
För variabeln som mäter antalet dagar som undersökningsdeltagare använt medicin för 
psykiska problem uppvisades inga samband med viktimisering. En förklaring till 
resultatet kan vara att medicinering för psykiska besvär inte är en adekvat indikator för 
psykisk ohälsa, samtidigt som det inte fanns andra variabler i ASI-6 som undersöker 
psykisk ohälsa för tidsperioden sex månader.  

Alkohol och narkotika samt viktimisering 
Resultatet visade att regelbundet nyttjande av alkohol hade ett samband med 
viktimisering medan regelbunden narkotikaanvändning och viktimisering inte visade på 
ett samband. En tolkning av resultatet är att variabeln för alkohol mäter just alkohol, 
medan variabeln som beskriver narkotika mäter olika typer av illegala droger, exempelvis 
likställs olika narkotiska preparat med varandra; det blir ingen skillnad mellan att 
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använda marijuana, amfetamin eller heroin. Denna förklaring ser vi som orsak till att det 
inte gick att fastställa något signifikant samband mellan antalet droger som 
undersökningsdeltagaren använt och viktimisering. En annan orsak till resultatet kan vara 
att det är vanligare att alkohol används regelbundet än regelbunden användning av 
narkotika, av skälet att alkohol är lagligt medan narkotika är olagligt. 
 
Resultatet kan även bero på att det finns ett samband mellan våldsbrott och 
alkoholanvändning medan sambandet mellan narkotika och våldsbrott inte är lika 
fastställt. Enligt Grann och medarbetare (2005) är alkohol en stark riskfaktor till att 
individer ska begå våldshandlingar. Det visade sig att undersökningsdeltagare som drack 
alkohol hade 13 gånger högre risk för att engagera sig i våld, jämfört med om samma 
undersökningsdeltagare varit nykter. Eftersom engagemang i våld är en så pass stark 
riskfaktor för att också bli viktimiserad riskerar den alkoholpåverkade våldsförövaren 
också att bli viktimiserad i större utsträckning. För vissa narkotiska preparat, exempelvis 
benzodiasepiner och cannabis visade det sig ha en motsatt effekt, det vill säga minskade 
risken för våldsförövande. I en annan undersökning bekräftades sambandet mellan 
alkoholanvändning och våldsbrott medan sambandet mellan narkotikaanvändning och 
våldsbrott inte var lika tydlig. Vid en genomgång av samtliga fällande våldsbrottsdomar 
från tingsrätterna i Göteborg och Stockholm  året 2008, visade det sig att i 80 % av fallen 
var gärningsmannen alkoholpåverkad medan gärningsmannen endast i enstaka 
domstolsbeslut var narkotikapåverkad (Holmberg & Huitfeldt, 2009).  
 
Det kan även vara så att en individs bruk av alkohol har ett samband med 
våldsförövandet, genom den gemensamma nämnaren aggressivitet. Eftersom bruk av 
alkohol kan resultera i att individen ger utryck för impulsiva, irrationella och aggressiva 
beteenden, kan detta bidra till att individen hamnar i situationer med ökad risk för 
viktimisering (Weiner et al., 2005). Att ofta vara påverkad av alkohol innebär att risken 
för konflikter med andra människor avsevärt ökar. Eftersom undersökningsgruppen i stor 
utsträckning även är våldsförövare kan det tänkas att alkohol och aggressivitet 
tillsammans utgör en ökad risk för dessa individer att hamna i situationer med 
viktimisering som följd.  
 
För tidsperioden tolv månader erhölls signifikant samband för alkoholdiagnos och för 
narkotikadiagnos. Vi valde att använda variabeln viktimisering tolv månader och inte 
någon annan tidsperiod eftersom det är tolv månaders tidsperiod som används i DSM-IV 
och därmed också i ASI-6 för att ställa diagnos. Diagnos är ett bättre mått att använda än 
de enskilda variabler som diskuteras ovan. Detta beror på att DSM-IV riktlinjerna är 
betydligt mer empiriskt belagda och använda internationellt än de enskilda variablerna i 
ASI. Diagnosmåttet fångar även en kontextuell allvarlighetsgrad, genom att det ger en 
bild av hur beroendet eller missbruket påverkar individens liv, som exempelvis att 
mycket tid går åt för drogbruket.  
 
Ett tungt missbruk av alkohol eller droger innebär ofta ett liv som kretsar kring 
missbruket det vill säga att hela individens vardag upptas av att finansiera drogbehovet 
(Goldstein, 1985; Koo et al., 2008). Detta kan innebära att individer som lider av ett 
missbruk eller beroende ägnar sig åt kriminella aktiviteter som stöld eller inbrott. En 
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sådan livsstil innebär att det blir motsättningar och konflikter med andra människor i ens 
omgivning, vilket kan resultera i viktimisering.  
 
Det är viktigt att ta hänsyn till kontextuella faktorer för att förstå sambandet mellan 
alkohol och narkotikabruk och viktimisering. Missbruk och beroende kan yttra sig på 
olika sätt och få olika konsekvenser för individen. Exempelvis är det orimligt att anta att 
en individ som är ensam hemma och dricker per automatik kommer att bli viktimiserad, 
utan viktimiseringen kommer som en följd av den kontext som användningen sker i. 
Sannolikheten för att bli viktimiserad kommer troligtvis att öka om alkoholanvändning 
förekommer i samma kontext som andra riskfaktorer som studien undersökt, exempelvis 
umgänge i kriminella kretsar.  

Studiens begränsningar  

ASI-6. 
Inga studier som testat ASI-6 validitet och reliabilitet gick att finna, vilket kan bero på att 
intervjuinstrumentet är relativt nytt i forskningssammanhang. Vi får därför beskriva våra 
uppfattningar om de begränsningar med ASI-6 som dök upp under arbetets gång.  
 
Att undersöka viktimisering med hjälp av ASI medför vissa begränsningar. Frågorna som 
handlar om viktimisering, begränsar svaren till att gälla våldsbrott och sexuellt 
utnyttjande, vilket inte gör det möjligt att undersöka andra typer av viktimisering som 
exempelvis hot. De variabler som beskriver viktimiseringen är av dikotom karaktär, 
vilket har inneburit att möjligheten att använda vissa analysmetoder begränsats. Vi har 
inte haft möjlighet att genomföra t-test, anova eller linjär regression, utan istället fått 
förlita oss på analysmetoder med sämre mätnoggrannhet, exempelvis beräknas ett exakt 
R2 värde i den linjära regressionen medan den logistiska regressionen endast ger en 
uppskattning av R2.  

Urval. 
Urvalskriterierna riskbruk och psykisk ohälsa är diffusa i den bemärkelsen att de åsyftar 
svåravgränsade områden, vilket gör det svårt att definiera undersökningsgruppen. Många 
av de tidigare viktimiseringsstudier som genomförts bygger på en mer välavgränsad 
undersökningsgrupp exempelvis patienter vid en akut psykiatrisk mottagning eller 
behandlingshem för missbrukare. Vi tror att karaktären på vår undersökningsgrupp kan 
begränsa generaliserbarheten något, exempelvis har vi inte möjlighet att uttala oss med 
samma säkerhet om sambandet mellan psykisk ohälsa och viktimisering som tidigare 
studier gjort.  
 
Vi har inte haft möjlighet att undersöka könsskillnader eftersom män var kraftigt 
överrepresenterade bland undersökningsdeltagarna. Det vore dock intressant att studera 
sambandet mellan variabeln kön och viktimisering. Exempelvis kanske män och kvinnor 
råkar ut för olika typer av viktimisering, en intressant hypotes att undersöka vore om 
kvinnor, i liknande undersökningsgrupper (exempelvis kvinnofängelser), i större 
utsträckning råkar ut för sexualrelaterade brott medan män i större utsträckning blir offer 
för andra typer av våldsbrott.  
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Variabler som mäter sex månader. 
Av de resultat som framkommit har vi endast kunnat konstatera signifikanta samband för 
tidsperioderna livstid och tolv månader. För tidsperioden sex månader har vi inte kunnat 
konstatera några samband alls, vilket kan tyda på att de riskfaktorer vi undersökt kan vara 
av sådan natur att det är först under längre tidsperioder som de uppvisar samband med 
viktimisering.  

Konsekvenser av begränsningarna. 
Det är svårt att bedöma vilka konsekvenser studiens begränsningar får för resultaten, men 
en konsekvens är att studien kan ha missat att bekräfta vissa resultat som tidigare 
forskning konstaterat, exempelvis att det skulle finnas ett signifikant samband mellan 
hemlöshet och viktimisering. Validiteten i den här studien anser vi ändå vara tillräckligt 
god eftersom våra resultat bekräftar flera slutsatser från tidigare studier.  

Framtida forskning 
Tidigare forskning och denna studie har funnit att de individer som uppfyller flertalet 
riskfaktorer har större sannolikhet för att viktimiseras. Det kan även vara så att 
viktimisering kan leda till förvärrad psykisk ohälsa, missbruk och en kriminell livsstil. De 
kausala sambanden kan vara dubbelriktade och det är svårt att uttala sig om vad som 
orsakar vad, utan det handlar snarare om att riskfaktorerna och viktimiseringen 
samvarierar. Detta innebär att det blir svårt att identifiera huvudproblemet och 
individerna hamnar i en ond cirkel som blir svår att bryta. Kausala samband kräver en 
annan typ av design exempelvis en longitudinell studie. Föreliggande studie är en del av 
ett sådant projekt och förhoppningsvis kan MSAC-studien ge svar på mer komplexa 
frågor om kausalitet. En kausalitetsfråga som är väldigt intressant att studera är vilka 
konsekvenser som följer viktimisering tidigt i livet. 
 
Undersökningsgruppen i den här studien är representativ för andra grupper i samhället 
som uppfyller riskfaktorerna. Föreliggande studie utgör en grund för att fördjupa 
förståelsen kring den komplexitet som karaktäriserar vissa subgrupper exempelvis att 
individer som lider av psykisk ohälsa och har en brottskarriär ofta själva är viktimiserade. 
Denna kunskap kan förhoppningsvis användas i framtida studier för att hitta adekvata 
behandlingsåtgärder.    
 
Individerna i vår undersökningsgrupp har ett komplext vårdbehov då de uppfyller många 
av de riskfaktorer för viktimisering som tidigare forskning har konstaterat. Psykisk 
ohälsa, alkohol- och narkotikaanvändning samt en kriminell livsstil är mångfacetterade 
faktorer som var för sig är svårbehandlade. Tillsammans blir behandlingsutsikterna för de 
individer som uppfyller flera av dessa faktorer, ännu dystrare. Trots dessa försvårande 
omständigheter vill vi gärna se att framtida forskning fokuserar på hur eventuella 
behandlingsåtgärder kan se ut. Exempelvis kan olika åtgärder sättas in för att hjälpa 
individer med liknande problematik, som undersökningsgruppen i den här studien, att 
bryta den destruktiva livsstilen. Hur den behandlingen exakt ska se ut är ett ämne för 
framtida studier.  
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Viktiga slutsatser 
Den här studien har kommit fram till följande slutsatser:  

· Andelen viktimiserade i undersökningsgruppen är större än andelen viktimiserade 
i normalpopulationen, vilket förklaras av att undersöknings-populationen 
uppfyller fler riskfaktorer för viktimisering än vad normalpopulationen gör.  

· Våldsförövande har ett centralt förklaringsvärde till viktimisering 
· Ålder är en statistiskt predicerande faktor för viktimisering  
· Alkohol- och narkotikadiagnos samt hög alkoholkonsumtion har ett samband med 

viktimisering, vilket kan förklaras av de konsekvenser som missbruket medför 
och den kontext som individer befinner sig i på grund av missbruket.  

· Graden av självskattad psykisk ohälsa har ett samband med viktimisering, men 
resultatet ska tolkas försiktigt på grund av diskrepans mellan definitioner av 
psykisk ohälsa. 

· För hemlöshet, socioekonomisk status och oberoende variabler som mäter sex 
månader hittades inga samband med viktimisering. Resultatet kan tyda på att 
viktimiseringsstudier bör studera längre tidsperioder än sex månader.  

Sammanfattande reflektioner 
Inom en kriminell subkultur, där en mer eller mindre uttalad våldsnorm råder riskerar en 
individ som uppfattar sig ha problem med den psykiska hälsan samt alkohol- och 
narkotikaanvändning, att utsättas för våld i en större utsträckning än andra, som inte har 
dessa problem. Många av de vetenskapligt bekräftade riskfaktorerna för viktimisering är i 
sig själva konsekvenser av destruktiva beteenden och livsstilar. Sammantaget lever de 
individer som uppfyller dessa kriterier i förhöjd risk att bli viktimiserade, vilket i sin tur 
kan leda till att destruktiva beteenden och livsmönster förstärks. 
 
De riskfaktorer som har samband med viktimiseringen kan vara samma faktorer 
(våldsförövande, alkohol- och narkotikamissbruk samt psykisk ohälsa) som innebär att 
individer ställs utanför det konventionella samhället, som via lagar och normer utgör ett 
beskyddarskap för individer inom samhället. När individer blir uteslutna eller själva 
väljer att stå utanför det konventionella samhället kan de hitta andra subkulturella normer 
att följa. En sådan norm kan vara att våld ses som en lösning på problem, vilket innebär 
att risken för att både begå och utsättas för våldsbrott ökar. Det kan även vara så att dessa 
individer inom subkulturen undviker att anmäla våldsbrott, som de själva blivit utsatta för 
på grund av att det är en del av deras vardag, men också för att de själva har en kriminell 
livsstil och inte vill bli omhändertagna av rättsväsendet. Att tillgodogöra sig det beskydd 
som samhället erbjuder blir därmed svårt. 
 
Människor som befinner sig utanför det konventionella samhället lever under 
komplicerade livsförhållanden, ofta med kriminalitet, psykisk ohälsa och problem med 
alkohol och narkotika som en del av vardagen. Som vi i föreliggande studie har visat, 
lever de flesta av dem dessutom med en hög risk att bli utsatta för våldsbrott. En livsstil 
som innebär konfrontation med det konventionella samhället får konsekvenser inte bara 
för individen, men också för individens anhöriga och samhället i stort. För att kunna hitta 
adekvata behandlingsåtgärder är det i första hand forskningens roll att så realistiskt som 
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möjligt beskriva situationen och ett viktigt perspektiv i sammanhanget är viktimisering. 
Det är en angelägen fråga inte bara för forskare utan även för politiker, sjukvård och 
samhällsmedborgare i övrigt.  
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A p p e n d i x  A  

Viktimisering 
G23. Har du någonsin blivit utsatt för fysisk misshandel eller övergrepp av någon du 
känt? 
G25. Har du någonsin blivit sexuellt misshandlad eller utnyttjad av någon du känt? 
G28. Har du någonsin blivit offer för ett våldsbrott, exempelvis rånad eller överfallen? 

Våldsförövande 
F9. Efter att du fyllt 18 år har du någonsin omhändertagits av polis för rån (stöld med 
inslag av våld eller hot om våld)? Om ja, hur många gånger A) totalt? B) under de senaste 
sex månaderna 
F11. Efter att du fyllt 18 år har du någonsin omhändertagits av polis för våldsbrott 
(överfall, familjevåld, våldtäkt, mord)? Om ja, hur många gånger A) totalt? B) under de 
senaste sex månaderna 

Hemlöshet 
B8. Hur många nätter (under de senaste 6 månaderna) har du tillbringat i ett härbärge (för 
hemlösa)?  
B9. Hur många nätter (under de senaste 6 månaderna) har du levt på gatan, eller på 
platser som övergivna hus, bilar eller i parker för att du inte har haft någon annan plats att 
ta vägen?  
B10. Har du någonsin i ditt liv bott på ett härbärge för hemlösa eller levt på gatan för att 
du inte haft någon annanstans att bo?  

Socioekonomisk status 
D3. Vilken var din senaste avslutade årskursen (skolåret) i skolan? 
D14. hur länge varade ditt längsta heltidsarbete? 
-samma arbetsgivare eller kontinuerligt som egen företagare 
D17. Under de senaste sex månaderna hur många veckor har du haft avlönat arbete? 
-räkna in betald ledighet, sjukdagar, semester, arbete i eget företag och svartjobb 
D18. Under de senaste 6 månaderna vad var din inkomst före skatt? 

Psykisk ohälsa 
H1. Hur många gånger i ditt liv har du fått behandling i dygnsvård för 
känslomässiga/psykiska problem? 
H2. Har du i ditt liv ordinerats läkemedel för behandling av känslomässiga/psykiska 
problem?  
H3. Under de senaste 6 månaderna, hur många dagar har du tagit medicin för att behandla 
känslomässiga/psykiska problem? 
H9. Har du någonsin känt dig deprimerad eller nere i stort sätt hela dagen (i stort sett 
varje dag under minst två veckor i följd?) 
H10. Har du någonsin känt ångest, nervositet eller oro större delen av dagen (i stort sett 
varje dag under minst 2 veckor i följd)? 
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H11. Har du upplevt hallucinationer –hört eller sett saker som andra inte kunnat höra 
eller se? 
H12. Har du någonsin haft svårt att tänka eller koncentrera så att det orsakat problem? 
H13. Har du någonsin haft svårt att kontrollera humöret eller haft impulser att slå eller 
skada någon? 
H14. Har du någonsin knuffat, slagit kastat saker på eller använt vapen mot någon? 
H15. Har du någonsin haft allvarliga självmordstankar? 
H16. Har du någonsin försökt begå självmordsförsök? 

Alkohol och Narkotika 
E9. Under hur många år har du regelbundet druckit minst (5-män, 4-kvinnor) eller fler 
standardglas per dag? 
E11. Hur gammal var du när du för första gången drack och kände effekten av alkohol? 
E12. Under de senaste 6 månaderna, under den månad då du drack som mest, hur ofta 
drack du under den månaden? 
E34. Vilken drogtyp orsakar dig mest problem och kunde ha lett till att du påbörjat 
behandling? 
E35. Vilken drogtyp orsakar dig näst mest problem och kunde ha lett till att du påbörjat 
behandling? 
E36. Vilken drogtyp orsakar dig i tredje hand  mest problem och kunde ha lett till att du 
påbörjat behandling? 
E37. Under hur många år i ditt liv har du använt dig av illegala droger eller missbrukat 
läkemedel under 3 eller fler dagar i veckan?  
E38. Under de senaste 6 månaderna, under den månad då du använde som mest, hur ofta 
använde du…(alkohol, cannabis, lugnande, kokain/crack, amfetamin, heroin, metadon, 
andra opiater, lösningsmedel, övriga preparat, inga)? 
 


