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Boken är en viktimologisk antologi skriven av forskare verksamma vid olika universitet, högskolor och
myndigheter. Den lyfter fram flera problem som är kopplade till brottsoffer och belyser dem utifrån både
individuella och strukturella perspektiv. Vi visar hur begreppet brottsoffer skapas i olika sammanhang, vi
problematiserar brottsofferskapet och brottsofferstödet samt belyser brottsoffrens möte med rättsväsendet. I
boken presenteras aktuell forskning med betoning på teori och metod. Boken tar bland annat upp sexualbrott,
hatbrott mot muslimer, grooming på internet, gärningspersoner som utsätts för brott och barn som bevittnat
våld. Den tar även upp arbetsrelaterat våld, brott mot äldre och mot unga, mediers beskrivningar av brottsoffer
samt innehåller ett kapitel skrivet strax efter terrordåden i Oslo och Utøya. Boken kan användas i undervisning
på universitet och högskolor men riktar sig även till en bredare publik med intresse för brottsofferfrågor och
kan vara av intresse för studenter inom kriminologi, sociologi, psykologi, juridik, statsvetenskap och socialt
arbete.
Den kan också läsas av studenter i medievetenskap, journalistik, statsvetenskap och genusvetenskap samt vara
till nytta på polisutbildningar. Boken riktar sig även till dig som är forskningsmässigt intresserad av
viktimologi, arbetar professionellt med brottsoffer eller känner ett personligt engagemang för brottsoffer.
Författare: Ulf Borelius, Nils Christie, Görel Granström, Stig Grundvall, Anita Heber, Margareta Hydén,
Håkan Jönson, Carina Ljungwald, Cecilia Hansen Löfstrand, Bo Nilsson, Anna Rypi, Annika af Sandeberg,

David Shannon, Annelie Siring, Eva Tiby, Sara Uhnoo, Ulla-Britt Wennerström, Lisa Westfelt, Sofia Wikman
och Malin Åkerström.
Vi förbättrar lärandet. Brottsoffer i teori och. Om du har utsatts för ett brott står du troligen inför en ovan
situation som kan göra dig orolig och osäker. , Tired of activity all day. Det kan vara svårt att veta vart du ska
vända dig. Fear of crime in the Swedish daily press – descriptions of an. Det kan vara svårt att veta vart du
ska vända dig. Are you too busy working. Allt i nära samverkan med företrädare.
,Tiby, E, & Wikman, S. So do not have time to read the book. do not have time . That's a very. pdf
Welcome to our website . Om du har utsatts för ett brott står du troligen inför en ovan situation som kan göra
dig orolig och osäker. Allt i nära samverkan med företrädare.
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