
 

Policy Brief – Trygt offer 

PROJEKT FINANSIERET AF RÅDET FOR OFFERFONDEN 

Introduktion 

Bekæmpelse af utryghed er en væsentlig samfundsmæssig udfordring. Dette gælder særligt for ofre for 
kriminalitet, der ofte oplever en stigende utryghed efter de har været udsat for kriminalitet. Spørgsmålet 
er imidlertid, hvilke offergrupper (potentielle målgrupper for indsats), der oplever den største utryghed, 
og hvilke sociale og samfundsmæssige betingelser (indsatser eller foranstaltninger), der kan bidrage til at 
mindske ofres utryghed. I dette policy brief vil vi skitsere forskningsbaseret viden om ofres utryghed og 
tryghedsskabende indsatser over for ofre.  Udsathed for kriminalitet har nogle helt umiddelbare negative 
emotionelle og fysiske konsekvenser for ofrene, men samtidig er der også risiko for længerevarende 
effekter for ofrene i form af utryghed. Disse sociale konsekvenser af udsathed for kriminalitet er 
væsentlige at inddrage, når vi skal undersøge kriminalitet som et samfundsmæssigt problem.  

Undersøgelsen 

Dette policy brief bygger på viden fra et nyt forskningsprojekt finansieret af Offerfonden om de 
tryghedsmæssige konsekvenser af at være udsat for kriminalitet. Undersøgelserne som dette forskning 
indeholder er baseret på et stort datamateriale fra Dansk politis tryghedsundersøgelse og data fra 
European Social Survey.  

Dansk politis tryghedsundersøgelse anvendes til at analysere hvordan udsathed for forskellige former for 
kriminalitet samt ofrenes karakteristika og ressourcer påvirker utrygheden. Der anvendes data fra fem 
runder af politiets tryghedsundersøgelse (2014-18). Rigspolitiets tryghedsundersøgelse er karakteriseret 
ved, at ca. halvdelen af respondenterne deltager i undersøgelsen i to på hinanden følgende år og i dette 
forskningsprojekt gøres alene brug af svarene fra disse personer – de såkaldte panelrespondenter. Ved at 
kombinere de fire datasæt fås 27.004 besvarelser fra denne undersøgelse. Dette data giver meget bedre 
mulighed for at belyse de tryghedsmæssige konsekvenser af udsathed for kriminalitet end hidtidige danske 
undersøgelser på området. 

På baggrund af data fra European Social Survey (ESS) fra 2010, 2012 og 2014 med 108,792 respondenter 
fra 21 EU-lande undersøger vi tillige, hvordan forskellige indretninger af velfærdstaterne påvirker 
sammenhængen mellem udsathed for kriminalitet og utryghed. 

 

 

 



Analyseresultater 

Undersøgelsen viser, at de utryghedsmæssige konsekvenser af at blive udsat for kriminalitet i høj grad 
afhænger af typen af kriminalitet. Ikke overaskende peger undersøgelsen på at mere alvorlig kriminalitet 
såsom vold og trusler er mere utryghedenskabende end mindre alvorlig kriminalitet fx tyveri og hærværk.  

Analysen peger også på, at jo flere typer af kriminalitet man som offer bliver udsat for jo mere utryg 
bliver man. Endvidere viser analysen, at personer der vedvarende udsættes for kriminalitet over en 
længere årrække (især alvorlig personfarlig kriminalitet), er betydeligt mere utrygge end personer som kun 
en gang imellem udsættes for kriminalitet eller personer som ikke udsættes for kriminalitet.  

 

Undersøgelsen viser desuden, at de 
utryghedsmæssige konsekvenser ikke 
overordnet set er langvarige. For de fleste 
ofre er trygheden tilbage på niveauet før 
viktimiseringen efter ca. 1 år. Udsathed for 
personfarlig kriminalitet kan dog for særligt 
kriminalitetsbelastede ofre have 
længerevarende tryghedsmæssige effekter 
der kan spores 13 år efter. 

Undersøgesen viser, at ressourcer i form af 
højere indkomst, længere uddannelse og 
beskæftigelse ikke har en beskyttende effekt 
i forhold til de utryghedsmæssige effekter af 
at være udsat for kriminalitet. Derimod har 
isolationsfaktorer såsom udenlandsk 
herkomst og kort tid på bopælen betydning 

for utrygheden i forbindelse med udsathed for kriminalitet. Et overaskende resultat er, at der er 
indikationer på, at den utryghedsskabende effekt af at blive udsat for kriminalitet er mindre for kvinder 
og ældre personer. 

Den komparative analyse viser, at indbyggerne i de nordiske lande har det laveste utryghedsniveau i 
Europa, og det at være offer for kriminalitet har mindre tryghedsmæssig betydning i de nordiske lande. 
Undersøgelsen peger på tre centrale forhold, der mindsker utrygheden for ofre.  



For det første viser undersøgelsen, 
at de utryghedsmæssige 
konsekvenser af at blive udsat for 
kriminalitet er mindre i lande med 
høj grad af social sikkerhed. Det 
skyldes, at velfærdsstater med et 
fintmasket socialt sikkerhedsnet har 
en kompenserende funktion, når 
negative begivenheder indtræffer. 
Velfærdsstaten kan med dens 
forskellige offentlige støtte- og 
hjælpetilbud afbøde nogle af de 
værste negative konsekvenser ved 
kritiske livsbegivenheder – såsom at 
blive udsat for kriminalitet – især for 
de svageste grupper i samfundet. 

For det andet viser undersøgelsen, 
at i lande med høj tillid til politi og 
retsvæsen bliver ofre mindre 
utrygge. Forklaringen er, at den høje tillid til politiet og retssystemet bl.a. afspejler et velfungerende 
retssystem, hvor det er nemt at anmelde kriminalitet, og hvor anmeldelsen bliver taget alvorligt, og hvor 
ofre i mindre grad mistænkeliggøres eller forskelsbehandles på grund af køn, etnicitet og socialklasse.  

For det tredje er ofre i de nordiske lande mindre utrygge, fordi de nordiske velfærdsstater er karakteriseret 
ved større lighed ikke bare på det økonomiske område, men også på det uddannelsesmæssige og sociale 
område. De nordiske velfærdsstater er således kendetegnet ved, at der investeres mange ressourcer i 
uddannelse, børn og unge og andre politikker, der inkluderer sårbare grupper i samfundet. Disse 
velfærdspolitikker, bidrager til at opbygge borgeres evne til selv at håndtere modgang og kritiske 
livsbegivenheder – såsom udsathed for kriminalitet.  

Politikanbefalinger 

1. Prioriter forebyggelse af reviktimisering og vedvarende viktimisering i det kriminalpræventive 
arbejde. Det indebærer, at især politiet har særligt fokus på at identificere de ofre der har størst risiko 
for at blive særligt kriminalitetsramte ofre og på den baggrund fx i samarbejde med andre relevante 
organisationer og offentlige myndigheder får iværksat en kriminalpræventiv indsats. 
 

2. Prioriter det tryghedsgenoprettende arbejde over for kriminalitetsofre  
a. Prioriter forsat alle ofre. Det indebærer som minimum et tilbud om en samtale med en 

kompetent og veluddannet offerrådgiver.  
b. Prioriter især indsatser over for ofre for alvorlig kriminalitet – både den alvorlige personfarlige 

kriminalitet såsom vold og den alvorlige berigelseskriminalitet (indbrud).  
c. Prioritet i særdeleshed de ofre, som inden for et år har været udsat flere gange eller som 

gentaget – år efter år – bliver udsat for kriminalitet. De er absolut set de ofre som er mest 
utrygge. Arbejd for at identificere denne undergruppe og giv dem målrettet støtte. Dette 
indebærer at give en sikkerhed for rettidige tilbud om psykologhjælp og andre kompenserende 
tilbud samt andre sociale foranstaltninger. 
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3. Prioriter at politiets betjening og støtte til alle offergrupper er tilstrækkeligt udbygget, målrettet og 
effektiv. For de fleste ofre er det mere vigtigt at blive taget seriøst og mødt med forståelse og respekt 
af politiet, end at gerningsmanden arresteres og straffes hårdt.  

 

 


