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Brå – centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott 

Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.  
Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete  
och rättsväsendets reaktioner på brott.
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Det är en liten grupp gärningspersoner 
som begår en stor del av alla brott. 
Samma förhållande gäller för dem som 
drabbas av brott – en liten grupp utsatta 
drabbas vid upprepade tillfällen och 
utsätts därmed för en stor andel av alla 
brott. Det brottsföre byggande arbetet har 
därför mycket att vinna på att utgå från 
kunskap om upprepad utsatthet.
 I denna skrift presenteras de grupper 
som är upprepat utsatta för brott mot 
enskild person, liksom förklaringar till 
att samma person drabbas flera gånger. 
I skriften finns även några exempel på 
åtgärder som kan förebygga upprepad 

Förord
utsatthet för inbrott, ungdomars uppre-
pade utsatthet och upprepad utsatthet 
för mobbning. Dessutom sammanfattas 
resultaten från en systematisk granskning 
av 31 studier som utvärderar insatser mot 
upprepad utsatthet.
 Slutligen presenteras ett förenklat sätt 
att beräkna årliga variationer i upprepad 
utsatthet, vilket kan användas som under-
lag såväl för val av strategi som vid utvär-
dering av åtgärdernas effekter. 
 Avsikten med skriften är att samman-
ställa den befintliga kunskapen om upp-
repad utsatthet för att stödja och utveckla 
det lokala brottsförebyggande arbetet.
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 Vissa drabbas oftare av brott än andra 

Upprepad utsatthet
Kunskap för att förebygga 
Att en liten grupp gärningspersoner begår en 
stor del av alla brott är ett känt faktum och en 
utgångspunkt i det brottsförebyggande arbetet. 
Samma förhållande gäller för dem som drabbas 
av brott; en liten grupp utsatta drabbas vid upp-
repade tillfällen och utsätts därmed för en stor 
andel av alla brott. För att förebygga den uppre-
pade utsattheten behövs fördjupad kunskap. 
 Kunskapen om att brotten är koncentrerade 
till vissa brottsutsatta, vissa brottsobjekt eller 
platser tillför en dimension till det brottsföre-
byggande arbetet. Genom att förebygga att de 
som redan har drabbats av brott utsätts igen, 
begränsas de brottsförebyggande åtgärderna till 
en mindre grupp personer eller objekt som lö-
per stor risk att utsättas i framtiden. Trots att det 
handlar om åtgärder för en mindre grupp, kan 
brottsminskningen bli betydande. Kunskapen 
om till vilka platser och till vilka tider brotten 
koncentreras bidrar exempelvis till att begrän-
sade resurser kan användas effektivare. 
 Brås rapport 2010:11 Platsens betydelse för 
polisarbete, visar att det finns platser där det 
upprepat sker brott, så kallade hot spots. Genom 
att rikta fokus på små, avgränsade platser med 
hög brottslighet skulle det brottsförebyggande 
arbetet kunna leda till färre brottsutsatta och en 
ökad trygghet för dem som vistas på dessa plat-
ser. Detta gäller även i skolmiljö. I Brås idéskrift 
nr 19, Att förebygga brott och problembeteenden 
i skolan, förs ett resonemang om hur utform-
ningen av en plats, exempelvis en skolgård, 
kan påverka förekomsten av upprepat våld och 

mobbning i skolan.  Genom att identifiera de 
mest våldsutsatta platserna lyckades till exempel 
en skola i Tyresö utanför Stockholm minska 
våldet med 33 procent på två år.
 I bland annat England har polisen tagit fasta 
på att koncentrera insatser till dem som redan 
utsatts för brott. På olika platser koncentrerar 
polisen sina resurser till dem som redan utsatts 
för inbrott genom skalskyddsinsatser (target 
hardening) och har på så sätt lyckats minska 
den upprepade brottsligheten. Med projektet 
”HomeSafe” i Blackburn lyckades man genom 
skalskyddsinsatser få ner den upprepade utsatt-
heten för inbrott med cirka 70 procent och den 
övriga brottsligheten med 62 procent under 
samma tid. Insatserna bestod i att gratis erbjuda 
redan utsatta och potentiellt utsatta i området 
titthål, låsbultar och ordentliga lås till fönster 
och dörrar. Polisen såg dessutom till att projek-
tet fick publicitet i media. Projektet inkluderade 
2 287 hushåll.

De som en gång utsatts för brott löper 
risk att utsättas igen
Det vanligaste då man utsätts för brott är att det 
rör sig om en enskild händelse under ett år. En 
liten del av befolkningen utsätts dock för brott 
flera gånger under ett och samma år. En tion-
del av de utsatta har utsatts för hälften av alla 
anmälda brott. Förutom att studera andelar av 
befolkningen som utsätts för olika antal brott, 
är det därför också av intresse att undersöka hur 
stor andel av den rapporterade brottsligheten 
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Figur 1. Upprepad utsatthet för brott mot enskild person 2010, enligt 

NTU 2011. Andel utsatta 1 gång, 2–3 gånger samt 4 eller fler gånger, i 

förhållande till andel händelser, i procent.

som utgör så kallad upprepad utsatthet. Brå 
tar fram denna kunskap genom den Nationella 
trygghetsundersökningen (NTU) där nära 14 000 
personer årligen intervjuas om bland annat sin 
utsatthet för brott.
 Figur 1 visar att de som utsatts för ett brott 
(69 procent av de utsatta) utsätts för en knapp 
tredjedel (29 procent) av alla händelser. De som 
utsatts för två eller tre brott (21 procent) utsätts 
för en femtedel av händelserna (20 procent). 
 Den lilla grupp (10 procent) svarande i NTU 
som uppger att de har utsatts för fyra eller 
fler brott står dock för hälften av brotten som 

riktats mot enskild person. Ett annat sätt att 
uttrycka detta är att en mycket liten andel (1,2 
procent) av den totala befolkningen utsattes för 
hälften (50 procent) av alla brott mot enskild 
person under 2010. Det finns faktorer som ökar 
respektive minskar risken för att en enskild 
individ ska drabbas av upprepade brott under 
en begränsad tidsperiod. Livsstil är en faktor i 
upprepad utsatthet (Hindelang, Gottfredsson 
och Garafalo 1978). Personer som ofta vistas på 
barer och klubbar löper större risk att utsättas 
för stöld, rån eller misshandel av obekanta än 
personer som stannar hemma. Deras obevakade 
hem kan även utsättas för inbrott medan de är 
ute. Brottslingar kan också vara brottsoffer, till 
exempel när knarklangare och -köpare rånar 
varandra på pengar och droger. Sannolikheten 
att bli anmäld är minimal då ingen av parterna 
kommer att kontakta polisen. 
 Sir Anthony Bottoms vid universiteten i 
Cambridge och Sheffield, skriver i sin nya rap-
port Hearing the Victim 2012 att det finns en 
tendens att glömma överlappningen brottsut-
satt och gärningsperson. Brottslingar som även 
är utsatta ses ofta som andra klassens utsatta 
och tas inte hänsyn till vid beslutsfattande 
angående till exempel insatser för att hjälpa 
brottsutsatta. 
 Medvetenheten om att det finns en överlapp-
ning mellan brottsutsatt och gärningsperson vid 
våldsbrott har funnits länge, men nu finns bevis 
på att detta också är fallet när det gäller brott i 
hushåll. Med polisens rapportdata som grund 
har Anthony Bottoms och hans kollega Andrew 
Costello delat upp Sheffield i hushåll där det 
bor en gärningsperson och hushåll där det inte 
bor någon gärningsperson. Deras analyser visar 
att risken att utsättas för exempelvis inbrott är 
betydligt högre i ett hushåll där det bor en gär-
ningsperson än i ett hem där det inte bor någon 
förövare. 
 För att följa upp dessa iakttagelser intervjuade 
forskarna 100 brottslingar. En stor del av dem 
hade också varit brottsutsatta. Två tredjedelar av 
dem som hade blivit utsatta för inbrott trodde 
sig veta vem som hade begått brottet. Detta 
resultat skiljer sig avsevärt från den bild som 
vanligtvis finns i undersökningar av brottsoffer, 
enligt Bottoms. I allmänhet saknar de som ut-
satts för inbrott helt information om vem som 
begick brottet. 

Vilka grupper är upprepat utsatta för 
brott mot enskild person?
Resultaten hittills visar att den upprepade ut-
sattheten för brott mot enskild person svarar för 
en mycket stor andel av det totala antalet brott. 
Eftersom de som utsatts fyra eller fler gånger 
utsätts för hälften av alla brott mot enskild per-
son är det angeläget att känna till mer om dessa 

Figur 2. Utsatthet för brott mot person fyra eller fler gånger 

2010, enligt NTU 2011. Särredovisning efter ålder. Andel för 

respektive grupp i befolkningen, i procent.
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personer, i synnerhet om någon enskild grupp 
skulle visa på särskilt stor upprepad utsatthet. 
Denna kunskap ger rättsväsendet möjlighet att 
genomföra riktade åtgärder för att minska den 
upprepade utsattheten. 
 Resultaten visar att upprepad utsatthet för 
brott mot enskild person följer samma mönster 
som för utsatthet i allmänhet. Det innebär att 
andelen upprepat utsatta är högre i de grupper 
där en större andel personer är utsatta och lägre 
i de grupper där andelen utsatta personer är 
liten. Som figur 2 visar är det främst unga per-
soner som utsätts för brott mot enskild person 
fyra eller fler gånger. Vanligast är det i gruppen 
20–24 år, och därefter blir det mindre vanligt ju 
äldre personerna blir. 
 Resultaten visar vidare att det är något vanli-
gare bland kvinnor (1,5 procent) än bland män 
(0,8 procent) att ha utsatts för brott mot enskild 
person vid minst fyra tillfällen. Andra grupper 
med något högre utsatthet är ensamstående 
med (2,3 procent) och utan barn (2,0 procent), 
boende i flerfamiljshus (1,6 procent) samt 
personer med endast förgymnasial utbildning 
(1,4 procent). När det gäller svensk/utländsk 
bakgrund är utsatthet vid minst fyra tillfällen 
vanligare bland personer med utländsk bak-
grund (1,6–2,2 procent) jämfört med personer 
med svensk bakgrund (1,0 procent). (NTU 2011, 
s. 33.)

Förklaringar till att samma person  
drabbas flera gånger
Trots att det i dag finns mycket forskning 
om upprepad utsatthet är det få studier som 
fokuserar på orsakerna till detta. I litteraturen 
diskuteras dock två olika typer av förklaringar. 
Den ena innebär att utsatthet för brott antas 
öka sannolikheten för framtida utsatthet. Denna 
förklaring utgår från att det finns någon form av 
samband mellan händelserna. Den andra utgår 
från att utsattheten speglar en redan, sedan 
tidigare, förhöjd risk. Ur detta perspektiv antas 
utsattheten i sig inte förändra den framtida 
risken för att drabbas (Upprepad utsatthet för 
brott, Brå 2001:3).
 Tidigt framhölls att den senare förklaringen 
är mer rimlig än den förra. Denna tolkning 
överensstämmer också väl med de kriminologis-
ka teorierna, livsstils-och rutinaktivitetsteorin, 
om att det kan förväntas att människor (eller 
objekt) löper olika stora risker att drabbas av 
brott beroende på hur deras livsstil ser ut och 
var till exempel objekt är placerade.
 Förklaringar till upprepad utsatthet behöver 
dock inte endast utgå från de utsatta, de kan 
också utgå från gärningspersonerna. I stället för 
att fråga sig varför vissa offer eller objekt drab-
bas vid upprepade tillfällen, kan man fråga sig 
varför gärningspersoner väljer samma offer eller 

samma objekt. Enligt teorin om rationella val 
antas gärningspersoner väga vinst mot förlust 
i sina val av brottsobjekt. Faktorer som är avgö-
rande i valen är exempelvis objektens attrakti-
vitet och tillgänglighet. Att vissa personer och 
objekt löper särskilt stora risker att utsättas för 
brott kan förklaras med att de uppfyller dessa 
kriterier i särskilt stor utsträckning och att det 
är därför som gärningspersonerna föredrar dem.

Brottet utifrån gärningspersonens 
perspektiv 
På senare år har empiriska studier i allt större 
utsträckning visat att även den första tolkningen 
(att utsatthet i sig ökar risken för framtida 
utsatthet) har betydelse. Det kan till exempel 
vara rationellt för en gärningsperson att angripa 
samma objekt flera gånger. Det innebär mindre 
ansträngning och lägre risk än att välja nya 
objekt. Gärningspersonen har ju kunskap om 
tidigare angripna objekt, och denna kunskap 
kan vara användbar för att genomföra fler brott. 
Det kan exempelvis handla om kunskap om 
flyktvägar, grannar eller larm. 

 När det gäller bostadsinbrott 
har en forskare beskrivit det på 
följande sätt:

En inbrottstjuv som promenerar längs en gata 
där han tidigare inte har begått några inbrott 
ser två sorters hus – troligen olämpliga och 
troligen lämpliga. Han genomför ett lyckat 
inbrott i ett av de hus som han bedömde 
som lämpliga. Nästa gång han promenerar 
längs gatan ser han tre sorters hus – troligen 
olämpliga, troligen lämpliga och ett som han 
vet är lämpligt. (Farrell, 1995, s. 391)

Genom att förebygga att de 
som redan har drabbats av 
brott utsätts igen, begränsas de 
brottsförebyggande åtgärderna 
till en mindre grupp personer 
eller objekt som löper stor risk 
att utsättas i framtiden. 
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 Åtgärder bör sättas in där risken är störst

Risken för upprepning av brott är störst under den närmaste tiden 
efter att brottet har skett. Det gäller många olika brottstyper, till 
exempel bostadsinbrott, brott mot skolor, våldsbrott och brott mot 
företag och bilar. Denna kunskap kan och bör ligga till grund för att 
styra åtgärder till den tid då risken för upprepning är särskilt stor. 
Brås undersökning från 2001 (Upprepad utsatthet för brott, rapport 
2001:3) visar exempelvis att av de misshandelsbrott som upprepas 
inom ett år, upprepas en fjärdedel redan inom en månad från det 
första brottet. Vid inbrott är detta mönster ännu tydligare. Av de 
upprepade inbrott mot butiker och skolor som anmäldes under ett 
år inträffade 40 procent inom en månad och de allra flesta inom 
den första veckan.
 Kunskapen om att risken för att ett brott ska upprepas är särskilt 
stor i nära anslutning till tidigare brott ger möjligheter att förebygga 
upprepning på åtminstone två sätt. För det första bör brottsföre-
byggande åtgärder vidtas så snabbt som möjligt. För det andra kan 
det vara rimligt med tidsbegränsade åtgärder, eftersom behovet 
av förebyggande åtgärder minskar i takt med att risken successivt 
avtar när tiden går.
 Upprepad utsatthet är särskilt vanlig i brottsbelastade områden. 
För det brottsförebyggande arbetet är även detta viktig kunskap. 
Lokala brottsförebyggande aktörer kan då styra åtgärder till de 
områden där behoven är som störst – utan att områdena för den 
skull behöver pekas ut.

 Enligt brittiska studier, där dömda gärnings-
personer har intervjuats om hur ofta de angri-
per samma person eller objekt, är detta ganska 
vanligt. I en studie med personer dömda för 
inbrott svarade nästan hälften av de inter-
vjuade gärningspersonerna att de någon 
gång hade begått flera brott 
mot samma objekt (Ashton 
m.fl. 1998). Skälen till det kan 
betraktas som klara och ra-
tionella. De sade bland annat 
att de upprepade brotten för att 
”det var så lätt den första gången”. Andra 
skäl var att de ville ”hämta” saker som de 
hade sett första gången, men inte fått med 
sig då. Några påpekade också att det är lätt-
tare att begå brott en andra gång eftersom man 
då känner till brottsplatsen.

Befogat och humant att  
förhindra upprepad utsatthet
En invändning mot att förebygga upprepade 
brott är att det innebär en reaktion först när 
någon eller något redan har utsatts. Men att 
förebygga att brott upprepas är endast en del av 
en brottsförebyggande strategi, som alltid bör 
bedrivas utifrån olika infallsvinklar. Mot bak-
grund av att de som har drabbats av brott löper 
särskild risk att utsättas igen är förebyggandet 
av upprepning både befogat och humant. Dess-

utom kan den brottsförebyggande insatsen vara 
en del i arbetet med att ge stöd till brottsutsatta.
 En annan kritik som har riktats mot att före-
bygga upprepade brott är att det kan tolkas som 
att skulden för brotten läggs på brottsoffren. Det 
är naturligtvis inte syftet. Att de flesta utsatta 
skulle föredra att inte få hjälp med att förebygga 
framtida brott, är heller inte troligt. Däremot 
är det viktigt att beakta risken för skuldbelägg-
ning i mötet med de brottsdrabbade. Flera av 
de praktiska verksamheter som har bedrivits i 
England visar att brottsoffren många gånger är 
nöjda med att få hjälp att förändra sin situation. 
Undantagen bör inte innebära att de som vill 
inte ska få hjälp

Nyckeltal – hjälp för polisen i det 
förebyggande arbetet 
Behovet av nyckeltal som kan användas i det 
brottsförebyggande arbetet och arbetet med 
brottsutsatta är stort. Ett mått på brottsligheten 
är att följa hur den polisanmälda brottsligheten 
utvecklas. Eftersom denna utveckling påverkas 
av en mängd olika faktorer (varav flera ligger 
utanför exempelvis polisens kontroll) behövs 
också andra mått. Upprepad utsatthet kan vara 
ett värdefullt mått i detta sammanhang. Att ob-
jekt eller personer som tidigare har varit utsatta 
för brott utsätts på nytt, tyder på att man inte 
har lyckats förändra de omständigheter som 
orsakade det första brottet.
 Att mäta hur vanligt detta är inom de olika 
polismyndigheterna kan ge en uppfattning om 
hur väl polisen har lyckats med denna del av det 

förebyggande arbetet. 
 Det korrekta sättet att beräkna årliga 
variationer i upprepad utsatthet i anmäl-
ningsstatistiken är att följa varje anmäl-
ning ett år tillbaka i tiden. Problemet är 
att sådana datainsamlingar tar tid och att 
beräkningarna som ska göras inte är helt 
enkla. 
 I stället visas i bilaga 1 ett alternativt 
sätt som baseras på statistiken över antalet 

polisanmälda brott. Statistiken över an-
talet polisanmälda brott har brister, men är 

lättillgänglig. Denna metod innebär visserligen 
en förenkling, men är användbar som underlag 
för både val av strategi och utvärdering av åtgär-
dernas effekter. 

Hur väl fungerar åtgärder  
som riktas mot dem som redan utsatts 
för brott?
Metastudien Preventing Repeat Victimization, 
A Systematic Review (Brå 2012), presenterar 
resultaten från en systematisk granskning av 31 
studier som utvärderar insatser som syftar till att 
förebygga upprepad utsatthet. De flesta utvärde-
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ringarna fokuserar på förebyggandet av inbrott 
i bostäder, men det finns även utvärderingar 
som fokuserar på inbrott hos företag, våld i nära 
relationer och utsatthet för sexualbrott. 
 Metastudiens resultat visar att upprepad 
utsatthet kan förebyggas och att brottslighe-
ten kan minskas. Men effekterna ser olika ut 
beroende på vilken brottslighet det gäller. 
Minskningen var störst (uppemot en femtedel) i 
programmen som var avsedda för att förebygga 
upprepade inbrott i bostäder och hos företag. 
Förbättrat skalskydd och grannsamverkan tycks 
vara de mest effektiva insatserna, medan rådgiv-
ning och utbildning för brottsoffer är mindre 
effektiva, eftersom de åtgärder som polisen före-
slår att de utsatta ska vidta, inte nödvändigtvis 
vidtas.
 Det fanns inte lika många utvärderingar av 
program som syftar till att förebygga upprepad 
utsatthet för sexualbrott, och de få program som 
fanns verkade generellt sett inte vara effektiva. 

Läs mer om mobb-
ning och före-
byggande arbete i 
skolan under fliken 
”Förebygga brott” 
på Brås webbplats. 

läs mer

Avslutande resonemang
Det finns alltså flera fördelar med att förebygga 
upprepad utsatthet. Dessa kan sammanfattas i 
följande punkter:

· Genom att förebygga upprepad utsatthet styrs 
åtgärder automatiskt till de personer eller 
objekt som löper stor risk att utsättas i framti-
den.

· Att förebygga utsatthet bland dem som redan 
utsatts begränsar åtgärderna till en mindre 
grupp personer eller objekt.

· Eftersom upprepade brott tenderar att ske 
snabbt, finns det möjlighet att begränsa insat-
serna även i tid. 

Genom att förebygga att brott upprepas kan 
man också integrera brottsförebyggande och 
stödjande arbete för brottsutsatta. Eftersom 
brottsutsatta är i behov av såväl stöd som 
prevention, och eftersom behoven infaller vid 
samma tidpunkt (direkt efter ett brott), är ett 
sådant arbetssätt strategiskt. På så vis uppnår 
man förbättringar för de brottsutsatta. En an-

nan fördel med arbetssättet, så länge det 
utgår från polisanmälda brott, är att 

målgruppen vanligtvis själv tar 
kontakt med polisen. I andra fall, 
när åtgärder ska riktas mot en 
viss målgrupp, är det ofta svårt 
att över huvud taget nå och eta-

blera kontakt med målgruppen. 
Insatser för att förebygga upprepade 

brott kan även samordnas med insatser för att 
upptäcka gärningspersoner. Kunskapen om var 
och när risken för brott är stor kan användas för 
såväl prevention som för att upptäcka gärnings-
personer. Det har även hävdats att det finns 
belägg för att gärningspersoner som upprepar 
brott mot samma objekt har kommit förhål-
landevis långt i sin kriminella karriär (Ken Pease 
1998). Om detta stämmer ger kunskapen om 
upprepad utsatthet också möjlighet till insatser 
mot livsstilskriminella.
 Det finns flera praktiska exempel på åtgärder 
som kan förebygga upprepad utsatthet. Grann-
samverkan och skalskydd har redan nämnts som 
de mest effektiva åtgärderna mot inbrott. Mer 
information om grannsamverkan finner du un-
der fliken ”Förebygga brott” på Brås webbplats. 
Nedan presenteras några exempel på åtgärder för 
att förbättra skalskydd hos boende, insatser som 
är brottsförebyggande och samtidigt brottsoffer-
stödjande, insatser som ger stöd till brottsutsatta 
ungdomar samt en modell för att arbeta mot 
mobbning i skolan. 

 De huvudsakliga slutsatserna 
från rapporten var att 

· upprepad utsatthet kan förebyggas och den 
totala brottsligheten därmed minskas

· påverkan på brottsligheten kan variera bero-
ende på den förebyggande taktikens effekti-
vitet och tillämpning 

· det verkar som att lämpligt utformade brotts-
förebyggande metoder och insatser, såsom 
grannsamverkan och skalskydd, är de mest 
effektiva

· rådgivning och utbildning för offren är mindre 
effektiva, då det är svårt att få dem som tagit 
del av informationen att vidta de åtgärder 
som föreslås 

· det också finns behov av att lösa de problem 
som är kopplade till genomförande av åtgär-
derna

· arbetet i framtiden också behöver fokusera 
på de mest utsatta, på upprepade brott som 
sträcker sig över flera områden och på upp-
repade brott i närområdet. I det senare fallet 
kan det handla om likartade brott som ofta 
sker i närliggande områden och kort därefter 
begås mot liknande brottsoffer. 

Upprepad 
utsatthet 
kan före-
byggas 

och brotts-
ligheten 

kan 
minskas.
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Förebygga upprepad utsatthet för brott
Under 2011 polisanmäldes omkring 22 000 
bostadsinbrott. Enligt Brås nationella trygghets-
undersökning (NTU) 2011, uppgav en procent av 
hushållen i Sverige att de utsatts för bostadsin-
brott under det senaste året.
 Inbrott i bostad står för drygt en procent av 
alla anmälda brott och är med andra ord ett 
ganska ovanligt brott. Dessutom är det ett brott 
där risken för att utsättas upprepade gånger är 
mindre i Sverige än i flera andra länder. Om-
kring fem procent av dem som blivit utsatta för 
inbrott i Sverige anmäler att de blivit utsatta för 
inbrott igen inom ett år. Forskningen visar ock-
så att risken att utsättas för ytterligare ett inbrott 
inom ett år är större om man redan blivit utsatt 
än om man inte blivit utsatt alls.  

 Den granskning som gjordes i rapporten 
Upprepad utsatthet för brott visar att bostadsin-
brott uppvisar ett liknande mönster som inbrott 
i skolor och butiker samt bilbrott, nämligen att 
nästan hälften av de upprepade bostadsinbrot-
ten i undersökningen inträffade inom en må-
nad.
 Bostadsinbrott är ett brott som skapar mycket 
oro eftersom det upplevs som mer kränkande 
än andra stöldbrott. Trots de låga siffrorna är 
det därför angeläget att arbeta med att försöka 
förhindra att människor utsätts för upprepade 
bostadsinbrott. Att informera brottsutsatta om 
vad de kan göra för att minska riskerna att bli 
utsatta igen är ett arbetssätt som uppskattas 
både av polis och av dem som utsatts för inbrott 
(Bendt, M. och Blom, U. 2005 Bostadsinbrott 2004 
– utvärdering av projekt på uppdrag av Södertälje 
polismästardistrikt). 

Södertäljepolisen 
Projektet ”Bostadsinbrott 2004”  
blev ordinarie verksamhet
År 2004 införde Södertäljepolisen ett nytt 
arbetssätt vid inbrott. Grundtanken var att 
besöka alla utsatta för inbrott i hemmet och 
att samtidigt informera om hur man kan 
förebygga inbrott. Arbetet inleds med att den 
polis som besöker de brottsutsatta och tar emot 

 Förebygga upprepad utsatthet

Praktiska exempel 
på åtgärder

Omkring fem procent av dem som 
blivit utsatta för inbrott i Sverige 
anmäler att de blivit utsatta för 
inbrott igen inom ett år. 



 11 

anmälan i hemmet också ger en kort inledande 
information om brottsförebyggande åtgärder. 
Polisen lägger dessutom lappar i brevlådan till 
grannarna i området där det står att ett inbrott 
inträffat. Inom två veckor efter inbrottet ska 
polisen göra ett återbesök hos den brottsutsatte. 
Vid detta andra besök ges en mer utförlig brotts-
förebyggande information, polisen informerar 
om grannsamverkan och gör en utvändig och 
invändig besiktning. Om det finns behov får 
den utsatta även tid att prata om händelsen med 
polisen. Polisen delar därefter ut en broschyr 
där det finns råd om olika sätt att förbättra bo-
stadens skalskydd i form av bättre lås och larm.  
 Arbetet i Södertälje inspirerades av en sats-
ning som tidigare drivits av Västerortspolisen i 
Stockholm. Arbetsmetoderna i Västerort och Sö-
dertälje uppmärksammades av Stockholmspo-
lisen på länsnivå som nu har infört ett liknande 
arbetssätt i hela Stockholms län. I utvärderingen 
av Södertäljeprojektet gjordes ingen analys av 
om de som fått besök från polisen och vidtagit 
brottsförebyggande åtgärder har utsatts för nya 
inbrott. 

Stockholmspolisen 
Utan tillfälle – inget brott
Under våren 2012 tog Polisen i Stockholm 
tillsammans med Svenska Stöldskyddsför-
eningen (SSF), Brandskyddsföreningen 
och Tyresö kommun fram broschyren 
Utan tillfälle – inget brott. Broschyren 
har sedan augusti 2012 delats ut 
av polisens lokala brottsplats-
undersökare som besöker hem 
som blivit utsatta för inbrott och 
inbrottsförsök. Broschyren är 
tänkt att uppmuntra mottagaren 
att vidta förbyggande åtgärder 
för att minska risken att bli drab-
bad av inbrott eller inbrottsförsök 
igen.  Men i ett brottsutsatt område 
fungerar broschyren också som ge-
nerell information till boende som inte blivit 
utsatta för inbrott då den ger tips på hur man 
kan skydda sitt hem med olika typer av inbrotts-
skydd. I broschyren går det också att läsa om 
hur man kan minska risken för att det börjar 
brinna i bostaden, och den ger tips och råd för 
den som är äldre eller funktionshindrad. Den 
innehåller även information om var man kan 
köpa säkerhetsprodukter och vilka av dessa som 
är godkända av SSF. Denna broschyr finns att 
ladda ner och skriva ut på Brås webbplats under 
”Förebygga brott”. Arbetet med brottsförebyg-
gande information vid besök och återbesök hos 
inbrottsutsatta är ett bra exempel på hur stöd 
för de brottsutsatta och brottsförebyggande 
verksamhet kan kombineras. Projektet är ännu 
inte utvärderat.

Härnösandspolisen 
Villatillsyn för bortresta Härnösandsbor
Att få boende att se över och förstärka skalskyd-
det på sin bostad och märka sin värdesaker är 
inte alltid så lätt genom bara information. Men i 
Härnösand har polisen hittat ett bra incitament 
för de boende att vidta dessa åtgärder. Villaägare 
i kommunen som förstärker sitt skalskydd er-
bjuds att  få sin bostad kontrollerad av polisen 
i mån av att de har tid. Villatillsynen innebär 
att polisen utökar bilpatrulleringen i bostads-
områden där flera är bortresta. Under patrulle-

ringen gör polisen utvändiga kontroller av 
fastigheterna och letar efter tecken på 
inbrott. För att få denna tillsyn måste 

villaägarna förbinda sig att vidta ett 
antal brottsförebyggande åtgärder, 

exempelvis att ha godkända lås, 
att posten tas om hand av gran-
nar samt att smycken och värde-
saker märks och förvaras säkert. 
 Projektet har inte utvärderats, 

men enligt polisen i Härnösand 
har satsningen tagits emot positivt 
av allmänheten. I första hand är 
tillsynen ett verktyg för att stävja in-
brott, där polisen även får en möjlig-

het att avgränsa tiden för när ett inbrott 
ägt rum genom de anteckningar som de gör 

när de varit på plats. Men lika viktig är den 
förtroendeskapande effekten. Polisen träffar fler 
människor ute i bostadsområdena och får tips 
och råd. Tidigare har Härnösandspolisen erbju-
dit villatillsyn enbart under sommarmånaderna, 
men eftersom intresset har varit så stort arbetar 
de numera enligt samma rutiner året runt.

Att förebygga ungdomars  
upprepade utsatthet för brott
Stödcentrum
Ungdomar är den åldersgrupp som är klart mest 
utsatt när det gäller stöld- och våldsbrott, och en 
stor del av dessa brott har begåtts av personer 

Men lika viktigt är den 
förtroendeskapande effekten. 
Polisen träffar fler människor 
ute i bostadsområdena och  
får tips och råd.



 12 

i samma ålder. I synnerhet när det gäller vålds-
brott är det välkänt att mycket av våldet sker 
mellan jämnåriga. Enligt kriminalstatistiken (år 
2011) är cirka sju av tio personer som misstänks 
för misshandel mot ungdom 15–17 år, själva 
i åldern 15–20 år. (Brottsutvecklingen i Sverige 
2008–2011, rapport 2012:13)
 Socionomen Ann Hellströmer startade 1999 
landets första Stödcentrum för unga brottsoffer 
då hon genom sitt arbete med unga brottsutsat-
ta insett att många unga människor som utsatts 
för brott lämnades ensamma med sin rädsla, sitt 
hat och sin frustration. Ann Hellströmer fick 
2006 i uppdrag av dåvarande länspolismästaren 
i Stockholms län, Carin Götblad, att starta mot-

svarande verksamheter över hela Stockholms 
län. I dag finns Stödcentrum för unga brottsof-
fer i hela landet.
 Till Stödcentrum kan den komma som är 
mellan 12 och 21 år och har blivit utsatt för brott 
eller är vittne till brott. Även anhöriga till en 
ungdom som har blivit utsatt för brott eller är 
vittne till brott kan få hjälp hos Stödcentrum. 
Dessutom välkomnar Stödcentrum unga förö-
vare, alltså gärningspersoner mellan 12 och 21 år 
som vill veta mer eller delta i medling.
 Flera kommer i kontakt med Stödcentrum 
genom att polisen skickar information om 
brottet till Stödcentrum som i sin tur kontaktar 
ungdomarna. Den som utsatts för brott kan 
också själv ta kontakt. Man kan även komma 
anonym.
 Det har gjorts flera mindre studier av Stöd-
centrum för unga. En är en studie som gjorts av 
Kriminologiska institutionen vid Stockholms 
universitet, på uppdrag av Preventionscentrum 
i Stockholm. Studien visar att Stödcentrum har 
bidragit till att minska de hämndkänslor som 
brottsoffer kan uppleva. Stödcentrum har även 
varit en bra länk mellan polisen och ungdo-
marna. Studien visar dessutom att de ungdomar 
vars ärenden gått vidare till rättegång har posi-
tiva erfarenheter av rättsväsendet vilket är ett av 
Stödcentrums syften. (Rytterbro, Lise-Lotte och 
Eklund, Anna, Tiden läker alla sår?, 2006). 
 Det saknas dock kunskap om huruvida 
Stödcentrum har en brottsförebyggande ef-
fekt. I arbetet med att försöka förhindra att 
ungdomarna blir utsatta för brott igen, pratar 
personalen med dem bland annat om vilka 
livsstilsförändringar de kan göra och diskuterar 
hur ungdomarna skulle kunna hantera liknan-
de situationer om de dyker upp igen. Som ex-
empel har man erbjudit kurser i självförsvar för 
att den utsatte ska kunna försvara sig bättre om 
han eller hon skulle bli utsatt igen, men främst 
för att skapa större självförtroende och öka 
trygghetskänslan hos den utsatte. Dessutom 
resonerar man om vikten av att tänka på vilka 
signaler man sänder ut till andra. Medling är 
ytterligare ett arbetssätt som används där det 
går och erbjuds av kommunen, bland annat 
för att öka förståelsen för varför ”just jag” blev 
utsatt. 
 

Förebygga upprepad utsatthet  
för mobbning
Mobbning är inte helt enkelt att definiera och 
avgränsa från andra typer av beteenden.
 Återkommande i definitioner är att det 
handlar om en obalans i makt mellan två parter 
(fysisk eller psykologisk), där en starkare person 
eller grupp utsätter en svagare för negativa 
handlingar. Mobbning förutsätter också att de 
negativa handlingarna sker över tid med någon 

För mer informa-
tion eller för att 
hitta Stödcentrum i 
din kommun besök 
www.ungabrotts-
offer.se

läs mer

 Stödcentrum för unga brottsoffer

Stödcentrum för unga brottsoffer jobbar med att hjälpa unga att bli av 
med sina rädslor efter att ha blivit utsatta för brott. Stödcentrum syftar 
dels till att förebygga att unga begår brott, dels till att unga brottsoffer 
ska utsättas för brott igen. Stödcentrum erbjuder: 

Stödsamtal

Om personen vill ha hjälp med att bearbeta brottshändelsen och dess 
följder.

Praktisk hjälp

Stödcentrum hjälper till i kontakten med polisen, åklagaren och försäk-
ringsbolagen. Besökaren får information om sina juridiska rättigheter 
och kan även få sällskap av en stödperson inför och vid en rättegång.

Stöd till föräldrar

Föräldrar till brottsoffer och vittnen kan få individuella samtal eller delta 
i föräldraträffar.

Medling

Medling är frivilligt och innebär att gärningsperson och brottsoffer 
träffas tillsammans med en opartisk medlare för att tala om brottshän-
delsen. Läs mer om medling (extern länk till sidan om medling på Brås 
webbplats, fliken Förebygga brott). 

Utpressning inom skolmiljö är i 
många fall en vidareutveckling 
eller förlängning av mobbning 
och bör därför förebyggas på 
samma sätt.
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form av upprepning (Skolverket 2002). I svensk 
lagstiftning finns inte mobbning som brotts-
rubricering, men de handlingar som ingår i 
begreppet är brottsliga: kränkning, misshandel, 
hot, etnisk diskriminering, övergrepp och tra-
kasserier. Därför är antimobbningsprogram och 
mobbningsförebyggande arbete relevant när det 
gäller att förebygga upprepad utsatthet för brott. 
 Mobbning är ett allvarligt problem i skolan. 
Mobbningen medför negativa konsekvenser, 
både för den som blir mobbad och för den som 
mobbar. Den som blir utsatt för mobbning 
riskerar att få sämre självkänsla och en mer 
depressiv livsinställning jämfört med elever som 
inte blir mobbade. Mobbade löper även större 
risk än icke-mobbade att bli utsatta för andra 
brott i skolan, som misshandel, skadegörelse, 
stölder och även utpressning. Utpressning inom 
skolmiljö är i många fall en vidareutveckling 
eller förlängning av mobbning och bör därför 
förebyggas på samma sätt. (Utpressning i Sverige, 
Brå 2012:6) 
 Vidare visar forskningen att de elever som 
mobbar i högre utsträckning än icke-mobbare 
riskerar att bli dömda för brott i vuxen ålder. En 
studie av Olweus 1992 och Olweus 1993, visar att 
60 procent av de före detta mobbarna (pojkar) 
hade dömts för minst en kriminell handling 
före 24 års ålder. Det finns alltså flera goda skäl 
för skolor att förebygga mobbning. 
 De senaste 25 åren har det utvecklats olika 
typer av anti-mobb nings program. Forskningen 
visar att de är effektiva instrument för 
att minska mobbning. Pro-
grammen har stor inverkan 
och minskar både antalet 
barn som mobbar och anta-
let barn som blir utsatta. Det 
visar den hittills mest omfat-
tande genomlysningen av ut-
värderingar av anti-mobb nings-
program i världen, Effectiveness of 
Programmes to Reduce School Bullying, 
Brå 2008 och Effekter av anti-mobbnings-
program – vad säger forskningen? Brå 2009. I ge-
nomlysningen har 593 utvärderingar av mobb-
ningsprogram från USA, Kanada och ett flertal 
länder i Europa och Australien identifierats. Två 
nordiska program nämns, norska Olweuspro-
grammet och finska KiVa. Olweusprogrammet 
mot mobbning och antisocialt beteende är ett 
skolprogram där man arbetar mot mobbning 
på skol-, klass- och individnivå. Programmet 
är relativt hårt strukturerat och utgår från ett 
varmt och positivt förhållningssätt mot barnen. 
År 2011 publicerade Skolverket en utvärdering 
av program som används för att förebygga och 
åtgärda mobbning. I utvärderingen granskas 
effekterna av bland annat Olweusprogrammet 
(Utvärdering av metoder mot mobbning, Skolver-
ket, rapport nr: 353, 2011).

KiVa Skola-programmet
KiVa Skola-programmet är ett vetenskapligt 
utvärderat anti-mobbnings program från Fin-
land som visat sig vara effektivt för att minska 
olika typer av skolmobbning. År 2009 vann 
programmet den europeiska brottsförebyggande 
tävlingen ECPA. 
 KiVa Skola-programmet har utvecklats i nära 
samarbete med Åbo universitet och har medfört 
en ökad förståelse för hur gruppmekanismer 
påverkar mobbning. Programmet har tagit fasta 
på studier som visar att elever som blir vittne till 
mobbning ofta kan förstärka mobbarens moti-
vation att  mobba.
 Utvärderingar av KiVa Skola-programmet 
visar att programmet är effektivt för att minska 
olika typer av skolmobbning. Även den senaste 
utvärderingen Effectivness of the KiVa antibul-

lying program av Antti Kärna 2012 visar 
samma sak. Det visade sig dessutom att 

effekterna av programmet är större i 
mellanstadiet än i högstadiet och att 

pojkar i högstadiet påverkas i högre 
grad än flickor.

KiVa programmet bygger 
i huvudsak på fyra karak-

täristiska drag:
1.  Ett mångsidigt konkret material: 

Materialet är riktat såväl till lärare som till 
elever och föräldrar.

2. En virtuell inlärningsmiljö: Dataspel, nätmiljö.
3. Hela gruppens påverkan: För att minska och 

förebygga mobbning poängteras varje elevs 
ansvar för det gemensamma välbefinnandet. 
För de elever som iakttar mobbningen utan 
att vara inblandade erbjuder programmet 
medel att stödja den mobbade eller att visa 
att mobbningen inte accepteras.

4. Heltäckande: Programmet innehåller både 
allmänna och specifika åtgärder.

I Finland har intresset för programmet varit 
mycket stort bland skolor. Sammanlagt har 
cirka 2 500 finländska skolor registrerat sig som 
användare av KiVa Skola-programmet. Det mot-
svarar cirka 90 procent av Finlands grundskolor. 

Sammanlagt har cirka 90 
procent finländska skolor 
registrerat sig som användare 
av KiVa Skola-programmet.
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Även skolor i Nederländerna, Luxemburg, Ja-
pan, USA och Sverige har börjat prova program-
met. Utvärderingen av programmet i en skola i 
Västra Götaland visade nästan en halvering av 
antalet mobbade och en 30-procentig minsk-
ning av mobbare efter införandet av program-
met (Sanna Roos, KiVa 2012). 
    De allmänna åtgärderna i KiVa Skola-pro-
grammet riktar sig till alla elever och är huvud-
sakligen mobbningsförebyggande. De specifika 
åtgärderna vidtas då mobbning upptäcks och 
riktar sig speciellt till mobbarna och de mob-
bade, i syfte att få ett slut på mobbningen. 
 En utgångspunkt i KiVa är att mobbare delvis 
motiveras av en jakt efter makt och status i 
kamratgruppen, de söker alltså efter erkännande 
i sin omgivning. För att demonstrera en sådan 
makt behövs vittnen. Mobbaren kan genom att 
ge sig på en person med mindre makt försäkra 
sig om en statusposition i gruppen med sina 
mobbningsbeteenden, speciellt om det sker 
utan rädsla för att någon ska motsätta sig mob-
barens beteenden.
 KiVa-forskning (Salmivalli) visar att elever 
tenderar att inta olika roller vid mobbnings-
situationer. Dessa roller är mobbad, mobbare, 
medlöpare, förstärkare, tysta godkännare och 
försvarare. De som är förstärkare, medlöpare och 
tysta godkännare utgör den stora majoriteten 
medan de som försvarar den mobbade ofta är i 
minoritet. 
 Även om de flesta elever är klart negativt 
inställda till mobbning, verkar det alltså som 
om kamraternas närvaro och beteenden snarare 
förstärker än avbryter en pågående mobbning. 

Läs mer på  
www.kivakoulu.fi

läs mer
Att skratta och heja är en typ av beteenden som 
stärker och belönar mobbaren. Men även de 
tysta godkännarna som bevittnar händelsen 
och inte gör något kan mobbaren tolka som en 
uppmuntran och ett godkännande av mobb-
ningen. En tanke i KiVa är att om den mobba des 
skolkamrater utgör en del av problemet,  
så kan de också bli en del av lösningen.
 KiVa Skola-programmet är därför alltid ett 
program för hela skolan, med andra ord är det 
inte ändamålsenligt att förverkliga program-
met i endast en eller två klasser. Ett barn, vars 
skola infört KiVa Skola-programmet, deltar i 
KiVa-lektioner under årskurs 1 och på nytt under 
årskurs 4. Lektionerna är en del av de allmänna 
mobbningsförebyggande årgärderna. När elev-
erna börjar i årskurs 7 övergår lektionerna till 
fyra KiVa-teman som skolan kan förverkliga på 
olika sätt, som lektioner eller temadagar.
 KiVa-programmet innebär också att åtgärder 
mot mobbning sätts in på flera olika nivåer i en 
skola (i skolforskning kallat Whole School Ap-
proach) för att bland annat få fler elever att ta 
avstånd från mobbning. Det kan handla om för-
äldrautbildning, bildande av ett KiVa-team med 
skolpersonal som ansvarar för att reda ut akuta 
mobbningsfall och ett 20-lektionsprogram som 
bland annat ska leda fram till klassregler mot 
mobbning. 
 Bland åtgärderna märks även ett förstärkt 
rastvaktsystem, där vuxen skolpersonal har på 
sig speciella KiVa-västar och ett modernt virtu-
ellt datorspel som ska öka elevernas förståelse 
för mobbning. Dataspelet finns i olika versioner 
för olika årskurser. 
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Alternativ beräkning  
av upprepad utsatthet
För att kunna värdera var, när och hur resurser 
bör sättas in samt för att utvärdera vilka effekter 
de åtgärder som vidtagits har haft, behövs ett 
eller flera mått, så kallade nyckeltal, på upprepad 
utsatthet. Det korrekta sättet att beräkna årliga 
variationer i upprepad utsatthet i anmälnings-
statistiken är att följa varje anmälning ett år 
tillbaka i tiden. Problemet är att sådana datain-
samlingar tar tid och att beräkningarna som ska 
göras ofta är komplicerade. 
 I stället visas nedan ett alternativt sätt, som 
visserligen är en förenkling, men som är an-
vändbart som underlag såväl för val av strategi 
som vid utvärdering av åtgärdernas effekter. 
Exemplet är inspirerat av en rapport från det 
brittiska inrikesdepartementet, Bridgeman, C. 
och Hobbs, L. 1997: Preventing repeat victimisa-
tion: the police officers’ guide. Home Office Police 
Research Group.
 I exemplet används den polisanmälda brotts-
ligheten som underlag. Denna statistik är inte 
den enda möjliga källan för att få fram uppgif-
ter om vilka som utsatts för brott. Den är heller 
inte utan brister. Men eftersom statistiken över 
antalet anmälda brott är lättillgänglig ges nedan 
ett enkelt exempel på hur man kan beräkna 
sådana mått.

Steg 1.  
Välj brottstyp, tidsperiod och 
geografiskt område
Det första man bör göra för att räkna fram ett 
mått på upprepad utsatthet är att bestämma 
vilken eller vilka brottstyper som ska studeras. 
I föreliggande rapport visar det sig att andelen 
brott som är upprepningar mot samma offer 
eller objekt, varierar mellan olika brottstyper. 
Vissa brottstyper är därför mer intressanta än 
andra. I detta fiktiva exempel belyses inbrott i 
butiker och varuhus (brottskod 0818).
Ett andra val är att bestämma omfånget på 
de tidsperioder under vilka antalet brott ska 
studeras. I denna rapport valdes en ettårspe-
riod, men i en större kommun eller i ett större 
polisområde kan det vara av intresse att välja 
kortare tidsperioder. Fördelen med att välja en 
halvårsperiod är att man relativt snabbt erhåller 
en serie av siffror som kan användas för att följa 
upp och värdera den egna verksamheten. Nack-
delen är att talen kan bli så små att beräkning-

arna blir osäkra. I exemplet nedan görs därför 
beräkningarna för ett kalenderår.
 Ett tredje val gäller vilket geografiskt område 
som ska studeras. Även detta val begränsas av 
antalet brott. Om man väljer ett för litet område 
kan det vara svårt att studera upprepad utsatthet 
eftersom antalet brott ofta är så få att beräkning-
arna blir osäkra. I det fiktiva exemplet nedan har 
beräkningarna gjorts för en kommun.
 För att kunna gå vidare till steg 2 krävs ett 
utdrag från polismyndigheten över samtliga 
anmälda brott med koden 0818 som begåtts 
inom kommunen under det aktuella året. På 
denna lista ska det finnas uppgifter om butikens 
namn och adress. Det kan också vara bra att ha 
uppgifter om när brottet inträffat och anmälts.

Steg 2.  
Beräkna antalet brott  
och antalet utsatta
Den första uppgiften är att summera antalet 
inbrott (inklusive försök). Det finns här skäl att 
gå igenom listan över anmälda brott för hand, 
för att se om det förekommer att en händelse 
anmälts två gånger (exempelvis av två olika vitt-
nen). Detta kan man enkelt se om man studerar 
tidpunkten (datum och klockslag) för brotten. 
Sådana händelser ska räknas endast en gång, an-
nars räknas butiken som utsatt två gånger, vilket 
ju inte är fallet. Därefter beräknas antalet utsatta 
butiker, det vill säga antalet butiker som varit 
utsatta för brott minst en gång under det aktu-
ella året. Detta steg bör göras noggrant, eftersom 
en butik som utsatts flera gånger kan ha blivit 
identifierad på olika sätt i olika anmälningar. I 
den ena anmälan kan själva gatuadressen vara 
antecknad och i den andra namnet på butiken 
i fråga. I det fall en butik räknas som två olika 
butiker underskattas andelen upprepat utsatta 
butiker. I exemplet har totalt 306 butiker anmält 
sammanlagt 495 brott.

Steg 3.  
Beräkna antalet upprepade brott
Eftersom antalet utsatta butiker är 306 och an-
talet brott är 495, är antalet upprepade brott 189 
(495-306).

Bilaga 1
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Steg 4.  
Beräkna andelen upprepade brott
Ett första mått på hur stort problemet med upp-
repad utsatthet är erhålls genom att sätta antalet 
upprepade brott i relation till det totala antalet 
brott. Eftersom 189 av de 495 anmälda brotten 
är upprepade, uppgår andelen brott, som riktas 
mot butiker som redan varit utsatta en gång, 
till 38 procent (189 dividerat med 495). (Obser-
vera att detta är en underskattning av andelen 
upprepade brott. För att få en mer korrekt siffra 
krävs, som nämnts tidigare, en mer avancerad 
beräkning som tar hänsyn till om de utsatta 
butikerna har anmält brott exempelvis ett år 
tillbaka i tiden.) Även om den andel som räknas 
fram här ger en underskattning av andelen upp-
repade brott, är den användbar för jämförelser 
mellan brottskategorier och områden samt för 
utvärdering av verksamheter.

Steg 5.  
Beräkna fördelningen av brotten  
per utsatt butik
Det mått som räknades fram under steg 3, kan 
vara användbart som ett uppföljningsbart mål 
för en lokal verksamhet. Men det är inte särskilt 
användbart när det gäller att välja hur de resur-
ser man har till förfogande ska användas. Siffran 
38 procent kan ju vara ett resultat av att några 
få butiker varit utsatt ett stort antal gånger, 
medan de övriga endast utsatts en gång. Men 
måttet kan också vara ett resultat av en betydligt 
jämnare fördelning, där ungefär hälften utsatts 
två gånger och den andra hälften en gång. Nästa 
steg i beräkningarna blir därför att fördela brot-
ten per utsatt
butik.
 I tabellen nedan har all den information som 
är relevant som underlag för val av strategi och 
för att beräkna uppföljningsbara mål ställts 
samman. I den första kolumnen (a) anges anta-
let gånger som olika butiker varit utsatta, i den 
andra kolumnen (b) antalet butiker. 
 Av de 306 butiker som någon gång varit utsatt 
under året hade 201 utsatts en gång, 54 vid två 
tillfällen och 28 butiker vid tre tillfällen. En 
butik hade haft inbrott vid sju tillfällen. Det är 
viktigt att komma ihåg att varje butik endast ska 
räknas en gång i kolumnen. Summan av siffror-
na i denna kolumn ska således överensstämma 
med antalet butiker som någon gång utsatts, i 
detta exempel 306.
 Genom att multiplicera siffran i kolumnen 
(a) med den i kolumn (b) erhålls en summa 
som anger hur många brott som de som anmält 
ett, två respektive tre brott och så vidare varit 
utsatta för. Denna summa noteras i den tredje 
kolumnen (c). Av kolumnen framgår att de 54 
butiker som anmält två inbrott var, tillsammans 
har varit utsatta 108 gånger, det vill säga för 22 

procent av samtliga inbrott som anmäldes det 
aktuella året. 
 Vidare framgår att de butiker som varit ut-
satta fem eller fler gånger totalt varit föremål för 
39 inbrott, vilket utgör 8 procent av inbrotten i 
kommunen. (En kontroll av att beräkningarna 
gjorts på korrekt sätt, erhålls genom att summe-
ra antalet brott i kolumnen (c). Denna summa 
ska överensstämma med det totala antalet brott, 
i detta exempel 495.)

I den fjärde kolumnen (d) slutligen, anges hur 
många av brotten som är upprepningar. Efter-
som varje butik endast finns representerad en 
gång i tabellen, erhålls antalet upprepningar 
genom att dra ifrån värdet i kolumn (b) från 
det i kolumn (c). Exempelvis har 16 butiker 
varit utsatta fyra gånger under året, vilket ger 64 
brott. Genom att dra ifrån den första gången de 
utsattes för brott under året, erhålls det totala 
antalet upprepningar. (Summan av alla brott i 
kolumn (d) ska överensstämma med det totala 
antalet upprepade brott som räknades fram i 
steg 3, det vill säga i det här fallet 189.)

Steg 6.  
Att avgöra en lämplig målsättning
Utifrån beräkningar av det här slaget får man 
således en uppfattning om omfattningen och 
fördelningen av upprepade brott i anmälnings-
statistiken. Med utgångspunkt i denna infor-
mation är det möjligt att sätta upp en lämplig 
målsättning.

Antal gånger 

utsatt

Antal  

butiker

Antal  

brott

Antal upp-

repningar

1 201 201 0

2 54 108 54

3 28 84 56

4 16 64 48

5 5 25 20

6 1 6 5

7 1 7 6

Summa 306 495 189
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