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Att bli utsatt för brott 
 

Markus Tielinen 
 
 
              Tidigare forskning visar att brottsoffer påverkas i olika avseenden, de löper 

bland annat risk att utveckla post-traumatiskt stressyndrom och egentlig 
depression. Det sociala stödet har visat sig betydelsefullt för brottsoffers 
återhämtning. Den här studien har studerat hur personer som blivit utsatta för 
ett av tre specifika typer av brott påverkats av händelsen samt betydelsen av 
deras sociala stöd. Totalt åtta personer mellan åldrarna 25-75 med varierande 
sysselsättning deltog i studien. Hälften av deltagarna var kvinnor. 
Datainsamlingen skedde via intervjuer. Gemensamt för alla brottstyperna var 
upplevelsen av (1) att vara ekonomiskt drabbad, (2) påverkad psykiskt, (3) 
otrygghet och (4) bristande stöd från samhället. Speciellt framträdande vid 
personrån var dessutom ångest och rädsla, vid inbrott utanför hemmet ilska 
och tanken att det bara handlar om ersättbara föremål och vid inbrott i hemmet 
oro och tanken att det handlar om oersättliga föremål. Resultatet 
överensstämmer med tidigare forskning, dock framkom även tidigare 
oupptäckta komponenter.  

 
 Keywords: crime victimization, social support, psychological problems, 

victim support, police significance  
  

 
Inledning 

 
Aldrig tidigare har vi varit så exponerade för brott som vi är idag. Med podcasts som P3 
Dokumentär, tv-program som Efterlyst, Veckans brott, Brottskod och Svenska fall för FBI för 
att nämna några, blir vi ideligen informerade om begångna brott. Vi uppmuntras till och med 
till att delta i jakten på brottslingar genom att ringa in och ge eventuell information vi besitter 
samt komma med vittnesupplysningar. Ständigt kan vi ta del av detaljer från ett flertal 
avskyvärda brott och vilka som tros vara gärningsmän. Sociala medier bidrar till att vi blir mer 
exponerade för brott idag än förr. En notis på mobilskärmen kan omedelbart ge oss information 
om att ett brott begåtts omedelbart efter att händelsen har ägt rum.  

Genom att vi idag har så många olika nyhetskanaler är vi ständigt ett klick ifrån att läsa om 
ett nytt terrorattentat eller mord. Om detta informationsflöde påverkar oss och i så fall hur finns 
det ännu begränsat med forskning kring. Forskning (Roche, Picket, & Gertz, 2015) har 
intresserat sig för ifall dagens nyhetsflöde och exponering av just brott ökar den allmänna oron 
för brottslighet. Deras slutsats var att det fanns tendenser till ökad oro för brottslighet på grund 
av dagens internetanvändning och dess snabba informationsrika nyheter (Roche et al., 2015). 
Trots dagens informationsflöde är det inte säkert att vi har mer kunskap om brott och 
brottslighet. Vi är idag helt klart bättre informerade om vilka brott som begås var och när. Men 
frågan är hur mycket kunskap vi har om hur brottsoffer reagerar emotionellt och kognitivt efter 
att ha blivit utsatta för brott. Vilka faktorer kan ha en påverkan på den drabbades psykiska och 
fysiska välmående, samt hur man kan hjälpa en person som kan tänkas behöva hjälp är frågor 
som vi fortfarande kämpar med och som undersöks i denna studie.    

Brottslighet har sannolikt funnits lika länge som det funnits människor. Om du inte själv 
blivit utsatt för något brott är sannolikheten stor att du känner någon som har blivit det. Faktum 
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är att cirka 1.5 miljon brott anmäldes i Sverige 2015 enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). Av 
de brott som anmäldes stod brott mot enskild person, brott som till exempel personrån eller 
sexualbrott, för 13.3 procent. Brott mot personlig egendom, brott som till exempel inbrott eller 
bildstöld, stod för 9.5 procent av de anmälda brotten (Brå, 2016). Eftersom att det begås brott 
över hela världen är det alltid ett angeläget ämne att diskutera eller forska kring. Forskningen 
som finns inom området är varierad. Det finns en övervägande andel studier som gjorts om 
personer som fallit offer för sexualbrott eller våld i nära relationer (Aydin, Akbas, Turla, & 
Dundar, 2016; Shin, Chang, Cho, Kim, N., Kim, K., & Chung, 2015; Van Wijk & Harrison, 
2014). Det finns dessvärre inte samma antal studier som undersökt brottsoffers psykiska eller 
fysiska känslor vid exempelvis personrån eller inbrott. Det finns sannolikt ett stort mörkertal 
vad gäller antalet begångna brott i Sverige eftersom att långtifrån alla brott som begås anmäls 
(Brå, 2016). Men enligt statistik från Brå framgår det att det skett en ökning på 23% av antalet 
anmälda brott de senaste tio åren (2006-2015). En ökad brottslighet innebär inte bara mer arbete 
för polismyndigheten utan det genererar naturligt även fler brottsoffer. I och med den ökade 
brottsligheten ökar också behovet av stöd till personer som blivit drabbade.   
 Att falla offer för ett brott behöver inte enbart betyda ett överfall eller en konfrontation med 
en gärningsman. Att bli utsatt för bedrägeri, identitetsstöld eller inbrott i hemmet kan också 
tänkas vara mödosamt för den drabbade. Ett brott kan alltså ta sig många olika former och 
uttryck och påverka människor inom ett antal olika avseenden. Att känna rädsla inför att se sig 
själv som ett potentiellt brottsoffer är inget ovanligt. Tidigare forskning (Barni, Vieno, Roccato, 
& Russo, 2015) har visat att rädslan för brott hos gemene man delvis beror på ens egna 
grundläggande värderingar men även hur hög andelen brottslighet är i det område eller land 
man är bosatt. Det har visat sig att personer som lever i mer riskabla områden upplever en 
förhöjd rädsla över att bli utsatta för brott. Det kan tyckas logiskt, men de lyckades påvisa att 
somliga personegenskaper också var kopplade till rädslan för brott. Enligt Barni et al., hade 
personer som var traditionella, konservativa och som hade ett utbrett säkerhetstänkande rent 
allmänt hade en förhöjd rädsla för brottslighet. Personer som däremot upplevde högre grad av 
stimulation i sina liv och som var mer öppna för förändring uppvisade ingen förhöjd 
dokumenterad grad av rädsla. 
 
 
Att bli utsatt för olika typer av brott och dess konsekvenser 
 
Att vara ett brottsoffer kan vara påfrestande både psykiskt och fysiskt. Ett flertal studier 
(Belleville, Marchand, St-Hilaire, Martin, & Silva, 2012; Chung, Stedmon, Hall, Marks, 
Thornhill, & Nehrshahi, 2014; Serfaty et al., 2015; Shin et al., 2015) har studerat olika typer av 
brott och brottsoffer, bland annat sexualbrott, beväpnat rån, inbrott i hemmet och äldre 
brottsoffer. Det visade sig att deltagarna till deras studier uppvisade tendenser till alternativt 
fullt uppfyllde kriterierna för Post-Traumatiskt Stressyndrom (PTSD) och egentlig depression. 
Enligt de studier som undersökt områdena rörande just PTSD och egentlig depression bör 
personerna i den drabbades direkta närhet vara uppmärksamma på den drabbades välmående 
tiden efter det att brottet har ägt rum, då risken för att utveckla just PTSD och egentlig 
depression ökar. Man kan utav tvivel konstatera att brott, beroende på brottets natur, kan 
påverka den drabbade i många oangenäma avseenden. 
   Tidigare forskning (Van Wijk & Harrison, 2014) har också visat att kvinnor som faller offer 
för sexualbrott ofta har svårt att bibehålla heterosexuella relationer efter övergreppet. 
Sexualbrott är visserligen extremt när det gäller den vedermöda det ger den drabbade, det är 
personligt och ofta traumatiskt och kränkande.  

Vad gäller äldre brottsoffer finns tydliga indikationer på att brott begångna mot äldre 
människor kan få förödande konsekvenser. Tidigare forskning (Serfaty et al., 2015) visar att 
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äldre personer ofta upplever ångestsymtom, depressivitet och PTSD när de blivit utsatta för 
brott. Även om brott, oavsett ålder, är något hemskt att utsättas för finns det möjligtvis individer 
i samhället som är extra känsliga mot den typen av situationer.  

Vilken typ av brott man utsätts för är en avgörande faktor för hur det kommer att påverka 
den drabbade psykiskt eller fysiskt. Det är med andra ord, utan stöd från forskning, uppenbart 
att den person som blivit utsatt sexuellt drabbas värre än en person som blivit bestulen på sin 
cykel. Det bör dock påpekas att det är en omöjlighet och inte nödvändigt att jämföra unika 
individers upplevelser av åtskiljande brott.  

Det är heller inte ovanligt att personer försöker förebygga brott gentemot de själva genom 
att vidta vissa säkerhetsåtgärder. Åtgärder som att inte vistas utomhus särskilda tider på dygnet, 
att föra ett samtal på telefon med bekant när man är på väg hem ensam eller att man använder 
sig av inbrottslarm i hemmet för att avskräcka inbrottstjuvar för att nämna några. En studie 
gjord av de Oliviera (2016) visar dock på att hemlarm inte har någon imponerande effekt vad 
gäller att minska attraktiviteten på ens bostad för inbrottstjuvar. Dock att en kombination av 
olika tekniska lösningar faktiskt kan ha effekt på vad det gäller att minska risken för att ens 
hem ska bli utsatt för inbrott. De Oliviera visade att en hund faktiskt fungerar mer avskräckande 
än ett inbrottslarm. Det är med andra ord komplicerat att skydda sig mot vissa typer av 
brottslighet. Stundom handlar det om att man befinner sig på fel plats vid fel tidpunkt, eller att 
det är tillfälligheter som styr vilka brott som begås var och när. 

Van Graan (2016) undersökte ifall ett samhälle som samarbetar tillsammans på flera plan 
fungerar brottsförebyggande. Van Graans studie visade att det inte enbart är polisens uppgift 
att bekämpa brott eller att arbeta brottsförebyggande. Ett samhälle där grannsamverkan, 
säkerhetsbolag och polis samarbetar kan alltså vara verkningsfullt. För att hävda något sådant 
behövs dock ett mer omfattande empiriskt underlag. 

Bedrägerier är en brottstyp som vuxit lavinartat med tanke på de senaste decenniers ökade 
internetanvändning (Button, McNaughton, Nicholls, Kerr, & Owen, 2015). Bedrägerier är 
också ett brott som är relativt komplicerat att skydda sig mot, dels på grund av att brott av den 
karaktären till stor del sker över internet. Under 2015 anmäldes drygt 185 000 bedrägeribrott i 
Sverige vilket är en betydande ökning om man jämför med för bara tio år sedan (Brå, 2016). 
Även om ekonomisk brottslighet inte drabbar en person fysiskt kan det fortfarande ge 
omfattande problematik för personer med sämre ekonomisk status. I en studie förklarade Button 
et al. (2015) varför personer blir drabbade av bedrägerier och då huvudsakligen över internet. 
Anledningarna var många, men vanliga anledningar var att det gällde en liten summa pengar, 
att de kände sig pressade, dagens teknik eller att personerna kände att bedragaren var en 
auktoritet av något slag. Om detta leder till en misstro mot personer i ens omgivning man inte 
känner personligen går endast att spekulera kring, men att alstra mer oro och misstänksamhet 
är inte gynnsamt. 

Det är otänkbart att veta hur man kommer att reagera inför ett brott redan innan brottet har 
begåtts. Det är vanligt att bli arg, ledsen eller både och (Wrede, Ask, & Strömwall, 2015). Det 
har dock visat sig att beroende på hur man reagerar efter att ha blivit utsatt för ett brott påverkar 
omgivningen på det sätt de kommer att bemöta den utsatte. Wrede et al. visar på att personer, 
särskilt kvinnor, som visar känslor som sorg upplevs behöva ökat socialt stöd än personer som 
tycks arga. De känslor och emotioner man uppvisar efter att ha blivit utsatt för ett brott påverkar 
alltså det sociala stöd ens omgivning tror eller anser att man behöver. Det är rimligt att spekulera 
kring huruvida personer som visar emotioner som ilska upplever minskat socialt stöd på grund 
av dennes känsloyttringar, men ett sådant uttalande blir prekärt då det saknar empiriskt stöd.   
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Stöd vid brott  
 
Enligt Brottsofferjouren (2016) är det av oerhörd vikt att den som utsatts för ett brott får det 
stöd personen behöver. De påstår att det kan vara problematiskt att återgå till sitt normala liv 
och vanor efter det att man blivit utsatt för ett brott. För att inte hamna i en ond spiral där man 
inte orkar gå till sitt arbete, inte orkar betala sina räkningar eller sköta om sin personliga hygien 
kan stöd eller hjälp vara nödvändigt. Enligt en studie gjord av Barkworth och Murphy (2016) 
bör stödet komma direkt från polisen vid det första mötet med den drabbade. Ett professionellt 
bemötande från polisen kan vara essentiellt för att den drabbade inte ska uppleva viktimisering 
ånyo. Det kan tyckas konstigt att lägga det ansvaret i händerna på polisen, men polisen kan öka 
sannolikheten för en lyckad rehabilitering av brottsoffret ifall polisen bemöter den utsatte lugnt 
och försiktigt.  

Tidigare forskning (Ekström & Lindström, 2016) har också visat att antalet åtal och fällda 
domar ökar när den drabbade upplever stöd från polisen. Om en kvinna som blivit utsatt för 
våld i hemmet får stöd från polis och socialtjänst är sannolikheten större att en anmälan 
exekveras och att ett åtal väcks, men det sociala stödet har fler dokumenterade positiva effekter 
än så. Resultatet av en studie gjorde av Aydin et al. (2016) om barn som blivit utsatta för 
sexualbrott visade på att det sociala stödet är oerhört essentiellt och reducerade symtom av 
depression och PTSD hos de utsatta barnen. Det sociala stödet har påvisad effekt i flera studier 
i varierande sammanhang och bidrar till att minska en rad negativa konsekvenser vid brott.  

Woodward et al. (2015) undersökte ifall socialt stöd från familj och anhöriga kunde 
förhindra utvecklingen av post-traumatiska kognitioner och PTSD. Studien gjordes om bland 
annat personer som utsatts för våld i nära relationer. Det visade sig att socialt stöd minskade 
utvecklingen av post-traumatiska upplevelser och PTSD och ökat socialt stöd hade positiva 
effekter för rehabiliteringen och för att minska den negativa utvecklingen. Woodward et al. 
diskuterade även att personer som upplever minskat socialt stöd har en tendens att lägga mer 
skuld på sig själva än personer som får stöd från familj och anhöriga. Det sociala stödets 
betydelse går inte att ifrågasättas och dess betydelse har signifikanta och bevisade positiva 
resultat.   
 Enligt Wrede et al. (2015) påverkar de emotionella uttryck den drabbade uppvisar hur 
mycket hjälp den drabbade uppfattas behöva. Det kan tänkas påverka både polis och anhöriga 
på det sätt som de erbjuder stöd eller hjälp. En person som är uppenbart ledsen, speciellt om 
det är en kvinna, kan med andra ord eventuellt få mer stöd än en person som är arg och ung 
man. Det är viktig information att ha i åtanke vid hjälpinsatser, speciellt för de personer som är 
först med att möta den drabbade då det kan komma att påverka känslan av viktimisering 
(Barkworth & Murphy, 2016).  

Idag är det mycket den drabbades ansvar att uppsöka hjälp utanför sitt sociala nätverk 
(Brottsofferjouren, 2016). Det har dock visats via forskning (Bryce et al., 2016) att deltagandet 
bland brottsoffer är relativt lågt hos brottsofferorganisationer. De brottsoffer som däremot 
uppsöker hjälp påvisar ett flertal positiva resultat till följd av den hjälp de erbjudits. Eftersom 
att brott kan vara traumatiskt och generera negativa effekter kan man tycka att det är av stor 
vikt att den utsatte aktivt söker hjälp, även om offret inte alltid är medveten om vilken hjälp 
som behövs. Tidigare forskning (Kunst, Popelier, & Varekamp, 2014) undersökte hur 
tillfredsställda brottsoffer är med brottsväsendet samt hur det påverkar brottsoffrens 
emotionella återhämtning. Eftersom att inga tidigare empiriska studier gjorts inom området 
enligt Kunst et al. var underlaget klent, men de lyckades koppla ihop positiva kognitioner med 
de brottsoffer som uppgav en förbättring. Dock kan inga slutsatser från deras studie dras men 
det öppnar upp för framtida forskningsförslag.   
 Om man återgår till forskningen gjord av Saegert och Winkel (2004) om socialt kapital och 
viktimisering uppstår det här ett problem. Deras slutsatser var att om en person som bor i ett 
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utsatt område, som känner utanförskap och som har en begränsad umgängeskrets blir utsatt för 
ett brott ökar känslan av viktimisering. All övrig presenterad litteraturgenomgång som studerat 
socialt stöd visar på att det sociala kapitalet och det sociala stödet är av yttersta vikt för den 
drabbade. Till och med brottsofferjouren (2016) nämner att man bör blir erbjuden eller tilldelad 
den hjälp man behöver för att ta sig igenom tiden efter brottet. Frågan blir då hur en person som 
inte har förmånen att vända sig till någon vän eller familjemedlem med sina problem hanterar 
situationen som uppstår.  

Belleville et al. (2012) visade att personer som blivit utsatta för exempelvis väpnat rån löper 
risk för att diagnosticeras med PTSD och egentlig depression, den logiska slutsatsen borde 
alltså bli att personer som lever i utsatta områden och som har dåligt socialt stöd löper ännu 
större risk för en negativ mental påverkan, i detta fall PTSD. Om man då lägger till forskningen 
gjord av Barni et al. (2015) som handlar om personegenskaper, egenskaper som att vara 
traditionell, ha ett utbrett säkerhetstänkande, vara konservativ samt känna rädsla. Om en person 
är traditionell, det vill säga negativt inställd till förändring, har ett utbrett säkerhetstänkande, är 
konservativ samt har en genuin rädsla för att falla offer för ett brott kan konsekvenserna i teorin 
bli förfärliga. Konsekvenserna innebär att den drabbade löper risk för att utveckla en negativ 
mental påverkan eller åkomma i högre utsträckning än personer som exempelvis är mer öppna 
för förändring.  
 Eftersom att PTSD är förekommande bland somliga brottsoffer och ofta omnämns i de 
refererade artiklarna kan det vara bra om omgivningen är vaksam. Ens anhöriga eller direkta 
omgivning ska helst vidta åtgärder ifall de misstänker att den drabbade lider av händelsen på 
ett sätt som inte är normalt (Belleville et al., 2012). Om en person som blivit utsatt för ett brott 
lider av händelsen bör hjälp sättas in (Brottsofferjouren, 2016). PTSD behandlas vanligen med 
hjälp av psykoanalytisk terapi kombinerat med kognitiv terapi (Barlow & Durand, 2015). 
Denna terapiform har bevisad och signifikant positiva effekter på personer som är i riskzonen 
för att utveckla eller som har utvecklat PTSD.   
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Ovanstående litteraturgenomgång har visat att brottsoffer ofta påverkas psykiskt av det brott de 
utsatts för. PTSD och egentlig depression är exempel på sådan negativ påverkan. Det har också 
framgått att polisen har en viktig betydelse för brottsoffers avtagande av känslan av 
viktimisering. Det sociala stödet och brottsofferorganisationer visar också på ett flertal positiva 
effekter. Dock syftar den tidigare forskningen ofta till att undersöka sexualbrottsoffer eller offer 
till våld i nära relationer. Det saknas kunskap om hur personer som blivit utsatta för till exempel 
inbrott i eller utanför hemmet samt personrån påverkas psykiskt. Denna kunskapslucka är viktig 
att fylla med tanke på att en relativt stor andel av de brott som anmäls är just brott mot personlig 
egendom eller brott mot enskild person. Det finns alltså ett stort antal brottsoffer vars psykiska 
påverkan vi idag har för lite kunskap kring. Den här uppsatsen syftar därför till att undersöka 
hur personer som blivit utsatta för brott påverkas psykiskt av händelsen samt hur de upplevde 
det stöd som de fick från polisen, samhället och anhöriga. Frågeställningarna var: (1) Hur 
kändes det att bli utsatt för ett brott, ett personrån, för inbrott utanför hemmet (i garaget, i bilen, 
i sommarstugan, etc.) eller för inbrott i hemmet? (2) Hur upplevdes stödet från polis, samhället 
och anhöriga i respektive fall? 
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Metod 
 
 

Deltagare 
 
Totalt åtta personer deltog i studien, fyra män och fyra kvinnor. Alla deltagare hade olika 
bakgrund, blivit utsatta för ett av brotten som studien inriktar sig mot, hade olika sysselsättning 
samt var i varierande åldrar. Den yngsta deltagaren var en 26-årig man och den äldsta var en 
75-årig kvinna. Deltagarnas genomsnittliga ålder var 46 år. Tre av deltagarna hade blivit utsatta 
för personrån, tre hade blivit utsatta för inbrott utanför hemmet och de övriga två hade blivit 
utsatta för inbrott i hemmet. Deltagarna handplockades för att skapa ett så representativt urval 
som möjligt. Bortfallet i studien var totalt fyra personer. Bortfallen berodde på att personerna 
inte uppfyllde de krav som ställdes för ett eventuellt deltagande. Kraven som ställdes var att det 
skulle gått minst sex månader mellan deltagandet och brottet, men inte mer än tio år och att 
brottet var av karaktär inbrott i hemmet, inbrott utanför hemmet eller personrån. Två av 
deltagarna uppfyllde inte kravet om att brottet låg mellan sex månader och tio år i tiden. 
Personerna bedömdes ändå kunna ge en rättvis och detaljerad bild av vad som skett. I det ena 
fallet var det positivt att brottet låg mer än tio år bakåt i tiden då personen blev skadad fysiskt 
och delvis psykiskt av brottet. Alla deltagare uppgav att de inte längre lider av det de utsattes 
för och att de idag lever sina liv utan att vara påverkade negativt. Samtliga deltagare blev väl 
informerade om studiens syfte innan deltagandet. Deltagarna fick själva till stor del bestämma 
var intervjun skulle genomföras samt när. Ingen ersättning utgick för deltagandet.  
 
 
Material 
 
Det material som användes var egenformulerade intervjufrågor som formulerats av studiens 
författare. Intervjun bestod av totalt 12 frågor exklusive eventuella följdfrågor. Samma 
intervjuguide användes till alla åtta intervjuer. Frågorna som ställdes besvarade deltagarnas 
subjektiva upplevelse kring brottet, polisens agerade samt hur deras eventuella vänner och 
familj stöttade de kring det som inträffat. Frågorna som ställdes var bland annat ”Kan du 
beskriva hur det kändes att bli utsatt för detta?”, ”Erbjöd polisen dig någon hjälp, om ja, hur?”, 
”Har brottet haft någon påverkan på ditt välmående, om ja, hur?” och ”Fick du något stöd från 
anhöriga, om ja, hur?”. Samtliga deltagare fick även frågan om de hade något mer att tillägga 
innan intervjuns slut. Ljudinspelningen som gjordes vid intervjuerna gjordes med hjälp av en 
mobiltelefon. Författaren till studien hade ett anteckningsblock vid varje intervju för att kunna 
göra eventuella anteckningar.  
 
 
Procedur 
 
Författaren till studien gjorde en efterlysning efter deltagare på sociala medier där studiens syfte 
beskrevs kortfattat samt vilka typer av brott som efterfrågades. Det framgick också att om någon 
önskade att delta i studien så ombads de att kontakta författaren till studien personligen och inte 
via ett kommentarsfält. Detta för att utomstående inte skulle vara medvetna om de potentiella 
deltagarna. Studiens författare kontaktade även vänner, kollegor och familj för att i sin tur be 
de höra med sina vänner och bekanta för att skapa ett så kallat snöbollsurval. Ett missivbrev 
skickades till de personer som var potentiella deltagare alternativt att författaren kortfattat 
beskrev studiens syfte direkt till personen. Innan varje intervju beskrevs studiens syfte utförligt 
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och de fyra etiska forskningsprinciperna informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjadekravet förklarades noggrant (Vetenskapsrådet, 2016). Varje deltagare hade möjligheten 
att när som helst avbryta sin medverkan. Frågan om ljudinspelning fick göras ställdes innan 
varje intervju. När intervjun var över tackade intervjuaren för sig. Intervjuerna varade i 25-35 
minuter. Varje deltagare behandlades konfidentiellt och de etiska aspekterna var ständigt i 
beaktande. Några av deltagarna blev tillfrågade ifall de skulle kunna tänka sig att göra en 
deltagarvalidering vid ett annat tillfälle. 
  
 
Databearbetning 
 
Datainsamlingen skedde via intervjuer. Direkt efter varje intervju transkriberades intervjuerna 
ordagrant efter den ljudinspelning som gjordes och resulterade i ca tre till fem sidor 
transkriberad text per intervju. Vid transkriberingen togs ord som städer och egennamn bort 
och byttes ut mot något likvärdigt men som inte hotade konfidentialiteten eller den information 
deltagarna givit.  

Efter att transkriberingarna var klara meningskoncentrerades samtliga intervjuer. Vid 
meningskoncentreringarna togs allt som inte var relevant för studien bort och likartade uttryck 
och begrepp slogs samman. Uttryck som exempelvis arg och ilska slogs samman till förbannad. 
När meningskoncentreringarna var klara innehöll den abstraherade texten bara information som 
var av vikt för studiens syfte och frågeställningar. Från meningskoncentreringarna gjordes det 
totalt fem listor. Den första listan gjordes utifrån alla intervjuer, syftet var att se ifall det fanns 
komponenter som var gemensamma för alla brottstyper. De komponenter som var 
gemensamma var drabbad ekonomiskt, psykisk påverkan, bristande stöd från samhället och 
otrygghet och dessa bildade kärnan av resultatet. Ytterligare tre listor som jämförde de 
intervjuer med deltagare som blivit utsatt för samma brottstyp gjordes. De komponenter som 
blev slutliga blev kärnan för de brott som listan avsåg att jämföra. De fanns även ett antal 
komponenter som inte var gemensamma för samtliga brottstyper men som ansågs viktiga. 
Dessa komponenter presenteras i antalet deltagare det överensstämmer med. Samtliga 
komponenter presenteras i samband med citat från deltagarna för att förtydliga komponenten 
alternativt hur komponenten uppstått.  

Fyra av deltagarna kontaktades vid ett andra tillfälle för att göra en deltagarvalidering. Vid 
deltagarvalideringen presenterades de komponenter som författaren kommit fram till men också 
hur komponenterna uppstod. Deltagarna som gjorde valideringen tyckte att komponenterna 
överensstämde bra med informationen de givit. För att säkerställa att författaren inte gjort fel 
bedömningar eller tolkningar vid intervjuerna genomfördes ett interbedömmarreliabilitettest. 
Interbedömmarreliabilitetstestet gjordes med hjälp av en utomstående person. Den utomstående 
personen fick läsa igenom tre transkriberingar, det deltagarna sagt vid intervjuerna, för att sedan 
kryssa i listan beståendes av komponenter. Då somliga komponenter var sammanslagna med 
andra komponenter testades att författarens tolkningar av intervjuerna var korrekta. Med hjälp 
av SPSS jämfördes kryssningarna gjorda av den utomstående personen samt författaren till 
studien. Interbedömmarreliabilitetstestet visade ett resultat på Cohens kappa .65. Ett värde på 
ett hade inneburit att testet var så reliabelt det kan vara, och ett värde på noll hade inneburit att 
författaren och den oberoende parten inte överensstämde överhuvudtaget. Ett värde på .60 eller 
högre anses acceptabelt.  
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Resultat 

 
 

Resultatet framkom genom att intervjuerna jämfördes gentemot varandra för att finna 
eventuella likheter mellan deltagarnas berättelser. Resultatet presenteras nedan i fyra olika 
figurer, en figur för de komponenter som var gemensamt för samtliga brottstyper (Figur 1), tre 
figurer som representerar varje enskilt brott (Figur 2, 3 & 4) men även en femte rubrik 
beståendes av viktiga komponenter angivna i antalet deltagare som nämnt komponenten 
presenteras.   
 
 
Gemensamt för alla brotten 
 
Analysen av resultatet visade att samtliga åtta deltagare, oavsett brottstyp, upplevde fyra saker: 
(1) Drabbad ekonomiskt, (2) psykisk påverkan, (3) bristande stöd från samhället och (4) 
otrygghet (se Figur 1). Dessa upplevelser beskrivs nedan. Innan varje citat som beskriver 
komponenterna skrivs IP (intervjuperson) i kombination med en siffra. Siffran hänvisar till 
vilken av de åtta deltagarna som sagt citatet.  
 

 
 
 
Figur 1. Gemensamt för alla brotten 
 

Det drabbar en ekonomiskt. Samtliga deltagare uppgav att de på ett eller annat sätt blivit 
ekonomiskt drabbade av brottet de utsattes för. Antingen var det att självrisken för försäkringen 
var dyrare än värdet på det som stulits eller att det man blivit bestulen på värderats lägre än vad 
det skulle kosta att köpa det nytt. IP2 beskrev det som: ”man blir drabbad för ett brott, saker 
blir stulna och går sönder, förlorar ändå pengar på det” och IP5 beskrev det som: ”det är ju bara 
jobbigt att det drabbar en ekonomiskt” och IP7 beskrev det som: ”sen så hade dem ju tagit 9000 
kronor i kontanter också och det var ju tråkigt, jag sparade pengar för att jag skulle betala en 
resa”.  
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Man blir påverkad psykiskt. Denna komponent är en sammanslagning av olika komponenter. 
Till exempel komponenter som jobbigt, tråkigt, bökigt, nervositet, panik och ångest. Det 
beskrevs av IP3 som: ”man blev rädd, man blev skiträdd rättare sagt, man var nervös och bara 
skakade” och av IP1 som ”då fick jag panik, full panik” och av IP6 som: ”jag var jätte rädd för 
att sova dem första nätterna” och av IP4 som: ”sen blir man ju förbannad när man kommer in 
och ser vad som har hänt”. 
 
 Mer stöd från anhöriga än från samhället. Något som också var gemensamt för alla 
brottstyper var att deltagarna på ett eller annat sätt uppgav att det fått mer hjälp från personer i 
deras direkta närhet än vad de fått från samhället. IP8 beskrev det som: ”man fick ju brev hem 
om att nu är det förhör och nu är det rättegång men mellan så tyckte ju inte jag att man fick så 
mycket stöd” och IP2 beskrev det som: ”jag hade precis flyttat dit, väldigt nytt allting. nåt stöd 
hade man velat ha”. Citaten i denna komponent är deltagarnas svar på vilket stöd de upplevde 
att de fick från samhället och inte deras anhöriga.  
 
 Otrygg. Även denna komponent är en sammanslagning av flera komponenter. Det är också 
en komponent som fastställts efter att ha läst mellan raderna. Svar som jobbigt att bo kvar och 
svårt att duscha när jag var ensam fick representeras under komponenten otrygg. IP2 beskrev 
det som: ”lite väl mycket olustkänslor för att bo där” och IP6 beskrev det som: ”jag tänkte att 
det var ganska långsökt att dem skulle komma hem till mig mitt i natten men dem visste ju min 
identitet och hade nycklarna”.  
 
 
Andra aspekter av att bli utsatt för brott 
 
Det finns mer känslor kring att bli utsatt för ett brott än vad som står nämnt ovan (se Figur 1). 
Det som står beskrivet ovan var gemensamt för alla brotten eller för känslorna kring det, oavsett 
brottstyp. I det här avsnittet presenteras ytterligare aspekter av hur det kan kännas att bli utsatt 
för brott, men som inte är gemensamt för samtliga intervjuer eller brottstyper. En deltagare 
förlorade sin partner efter att ha blivit utsatt för ett person rån och en deltagare fara för sitt liv 
under ett väpnat personrån, detta är exempel på sådant som nämndes under intervjuerna men 
som endast nämndes av en deltagare.  
 
 Beväpnade sig. Denna komponent uppstod då två deltagare uppgav att de beväpnat sig 
efter brottet de utsattes för. Att beväpna sig behöver inte nödvändigtvis betyda att tillta vapen, 
i det första exemplet användes ett skohorn som tillhygge. IP2 beskrev det som: ”jag beväpnade 
mig, jag får slåss om det behövs” och IP6 beskrev det som: ”jag hade tårgas hemma, det är inte 
så bra men det hade jag nära mig”.  
 
 
 Otäckt att det är återkommande brott. Denna komponent blev av då tre deltagare uppgav 
att det brott de utsatts för var återkommande. Antingen att de själva blev utsatta fler gånger än 
en alternativt att det drabbade en anhörig. IP4 beskrev det som: ”men det är otäckt att det är 
återkommande”, IP7 beskrev det som: ”vi hade ju ett inbrott året före också”.    
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Gemensamt för personrån 
  
Utöver de fyra komponenterna (se Figur 1) som omfattade alla tre brottstyper och alla åtta 
deltagare hade brottstypen personrån fyra saker gemensamt (se Figur 2). Dessa fyra 
komponenter beskrivs nedan.  

 
 
Figur 2. Gemensamt för samtliga deltagare som utsatts för personrån  

 
Påverkan psykiskt. Med komponenten påverkan psykiskt menas att den utsatte har blivit 

påverkad av brottet mer än att bara ha blivit bestulen på något. Det kan vara saker som 
mardrömmar, rädsla för vissa händelser eller platser eller liknande. IP6 beskrev det som: ”det 
påverkade mig så mycket mer än vad jag hade trott”, IP8 beskrev det som: ”det var jobbigt att 
det skedde så nära mitt hem, hemmet är ju ens trygghet” 

. 
 Rädsla. Komponenten rädsla syftar till att beskriva rädslan deltagarna kände inför brottet. 
Den beskriver även deltagarnas generella rädsla efter brottet. Det beskrevs av IP3 som: ”jag 
vågade knappt gå utanför dörren”, av IP8 som: ”jag tänkte att jag kanske skulle bli skjuten” och 
av IP6 som: ”jag var jätte rädd för att sova dem första nätterna”. 
 
 Det känns personligt. Komponenten det känns personligt var särskilt tydlig vid just 
personrån. Till skillnad från inbrott utanför hemmet (se Figur 2) beskrev deltagarna som blivit 
utsatta för personrån att det kändes just personligt. Det beskrevs av en deltagare som: ”det är så 
otroligt personligt” och av IP3 som: ” jag kunde inte vistas ute ifall någon skulle komma efter 
mig igen”.  
 
 Ångest. Ångest är en komponent som slagits samman med andra komponenter, såvida det 
inte har nämnts av en deltagare. Komponenten har också framkommit genom tolkningar av 
intervjuare. Det beskrevs av IP3 som: ”psykiskt så kändes det nog desto tuffare kring det hela, 
liksom skakade fram och tillbaka”, av IP6 som: ”första nätterna så var det ångest och 
jättehemskt”, och av IP8 som: ”alltså man var ju blixtstilla så man fick ju panik”  
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Gemensamt för inbrott utanför hemmet 
 
Utöver de fyra komponenterna (se Figur 1) som omfattade alla tre brottstyper och alla åtta 
deltagare hade brottstypen inbrott utanför hemmet fem saker gemensamt (se Figur 3). Dessa 
fem komponenter beskrivs nedan.  
 

Figur 3. Gemensamt för samtliga deltagare som utsatts för inbrott utanför hemmet 
 

Saker är bara saker. Komponenten saker är bara saker uppkom då de deltagare som blivit 
utsatta för inbrott utanför hemmet inte upplevde det hela som personligt och att de inte heller 
blev av med saker som de brydde sig så väldigt mycket om eller hade något affektionsvärde 
till. IP4 beskrev det som: ”det var ju inga saker från mig som försvann” och IP2 beskrev det 
som: ”egentligen så är det ju inget personligt utan det är bara saker”. 
 
 Förbannad. Denna komponent uppkom då deltagarna kände en frustration eller ilska över 
brottet de utsatts för. Även om samtliga deltagare som blivit utsatta för inbrott utanför hemmet 
inte blev bestulna på något av stort pengar eller affektionsvärde så beskrev samtliga en 
frustration eller ilska över det de blev utsatta för. IP5 beskrev det som: ”man blir mera 
förbannad alltså” och IP4 beskrev det som: ”sen blir man ju förbannad när man kommer in och 
ser vad som har hänt”.  
 
 Man är inte i behov av någon hjälp. Till skillnad från de deltagare som blivit utsatta för 
personrån så upplevde de deltagare som blivit utsatta för inbrott utanför hemmet det hela som 
att det varken var personligt eller kränkande. De uppgav också att de inte var i behov av någon 
hjälp, åtminstone inte psykiskt. IP4 beskrev det som: ”jag var inte i så stort behov av hjälp” och 
IP5 beskrev det som: ”jag blev ju inte nedbruten eller påverkad psykologiskt”.  
 
 Det känns obehagligt. Komponenten det känns obehagligt är en sammanslagning av olika 
komponenter så som det känns jobbigt, frustrerande, otäckt och tråkigt. Då samtliga tre 
deltagare som blivit utsatta för inbrott utanför hemmet beskrev händelsen som obehaglig, jobbig 
eller på något annat sätt liknande uppkom komponenten. IP5 beskrev det som: ”det tyckte jag 
var mest obehagligt” och IP2 beskrev det som: ”för det kändes obehagligt allting”. 
 
 Polisen prioriterar andra brott. Komponenten polisen prioriterar andra brott uppkom då 
deltagarna uppgav att det har fått berättat för sig från polis att polisen prioriterar andra brott. 
Den uppkom även av att polisen låtit uppgiven alternativt att polisens information till den 
drabbade varit undermålig eller obefintlig. IP5 beskrev det som: ”men då sa dem rakt ut att det 
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här brottet kommer vi nog att lägga åt sidan för vi prioriterar andra brott” IP2 och IP4 beskrev 
det som: ”den enda kontakten jag hade var när jag larmade”. 
 
 
Gemensamt för inbrott i hemmet 
 
Utöver de fyra komponenterna (se Figur 1) som omfattade alla tre brottstyper och alla åtta 
deltagare hade brottstypen inbrott i hemmet tre saker gemensamt (se Figur 4). Dessa tre 
komponenter beskrivs nedan.  

 
 
 
Figur 4. Gemensamt för samtliga deltagare som blivit utsatta för inbrott i hemmet 
 

Oro. Komponenten oro bildades då de två deltagarna som blivit utsatta för inbrott i hemmet 
uppgav att de antingen har varit oroliga över att det ska ske ett nytt inbrott, att det ska ske när 
de är fortfarande är hemma eller att de har oroat sig mer generellt. IP1 beskrev det som: ”tänk 
om dem kommer tillbaka, tänk om det händer när jag är hemma” och IP7 beskrev det som: ”jag 
gick ju och ältade allt det där”.  
 
 Det blev krångligt. Båda deltagarna som blivit utsatta för inbrott i hemmet uppgav att de 
tyckte det blev ”bökigt”. Med att det blev krångligt menas till exempel att det blev mycket att 
städa upp, att man inte riktigt visste vad man skulle göra och att man tyckte det blev krångligt 
med försäkringsbolag eller liknande. IP7 beskrev det som: ”allt glassplitter fick man också städa 
undan själv sånt fick man ingen hjälp med heller” och IP1 beskrev det som: ”var ska man börja 
liksom, försäkringsbolaget och glasmästare, det var ju bökigt bara det”.  
 
  Oersättliga saker blev stulna. Komponenten oersättliga saker blev stulna uppkom då 
arvegods och personliga saker eller gåvor inte har gått att ersätta. Affektionsvärdet beskrevs av 
deltagarna som en mycket större förlust och ledsamhet än det faktiska värdet av till exempel 
guld. IP1 beskrev det som: ”jag menar guldörhängen osv kan man ju liksom köpa nytt, vissa 
saker är ju bara saker men andra saker har ju ett annat värde för en själv” och IP7 beskrev det 
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som: ”massor var borta, mina smycken. Min pappas saker, min mans saker och min mammas 
saker som man har fått”.  
 
 
Likheter och skillnader mellan att bli drabbad av de tre brottstyperna 
 
Oavsett vilket brott deltagarna utsattes för fanns det saker som var gemensamt för deras 
upplevelser (se Figur 5). Oavsett brottstyp upplevde deltagarna att de drabbades ekonomiskt, 
att det i någon mån kände en känsla av otrygghet och att de fick mer stöd från sina anhöriga än 
från samhället. Det fanns dock skillnader mellan brotten, deltagarna som blev utsatta för 
personrån upplevde bland annat ångest, deltagarna som utsatts för inbrott i hemmet upplevde 
bland annat att det var jobbigt att sådant som var oersättligt blev stulet och de deltagare som 
utsatts för inbrott utanför hemmet upplevde bland annat frustration eller ilska.  
 

 
 
 
Figur 5. En översyn av varje enskilt brotts påverkan samt alla brott gemensamt 

 
 

Diskussion 
 

 
Resultatdiskussion  

 
Studiens syfte var att undersöka hur brottsoffer till tre specifika brottstyper upplevde situationen 
då brottet inträffade samt hur de upplevde det stöd de fick från anhöriga och samhället, för att 
sen identifiera eventuella brister. Studiens resultat visade att de personer som utsatts för 
personrån påverkats hårdare jämfört med de deltagare som utsatts för inbrott i eller utanför 
hemmet. Centralt för personrån var bland annat ångest, medan känslan ilska var centralt för 
inbrott utanför hemmet och den negativa känslan om att få oersättligt gods stulet för inbrott i 
hemmet. Överlag påverkades deltagarna negativt av det brott de utsatts för, det blev förluster 
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rent ekonomiskt och de kände oro. Samtliga deltagare uppgav att de fått mer stöd från deras 
anhöriga än från samhället.  

All insamling av data skedde innan författaren till uppsatsen hade satt sig in i den tidigare 
forskningen. Detta gjordes för att förhindra bias och för att författaren inte skulle ändra sina 
frågeställningar. Den tidigare forskning som finns att tillgå är nästintill undantagslöst ny och 
handlar ofta om mycket grova brott. Forskningen gjord av Aydin et al. (2015) är ett bra exempel 
på sådana studier. Studien handlar om barn som utsatts för sexuella övergrepp, vilket är ett 
grövre brott än vad denna studie avsåg att undersöka. Slutsatserna från den studien kan 
fortfarande vara användbara för denna undersökning. Den här studien visar att polisen 
bemötande var sämre än önskat bland brottsoffren men att det inte påverkade deltagarnas 
livskvalitet, det är ett resultat som motsäger tidigare studiers resultat (Barkworth & Murphy, 
2016) 

Denna studie undersökte brott med olika straffgrad medvetet för att identifiera eventuella 
skillnader. Det resultat som presenteras i studien visar på ett flertal saker som är gemensamt 
med tidigare forskning, bland annat att deltagarna upplevde mer stöd från deras anhöriga än 
från samhället. I inledningen står det att den person som blivit utsatt för ett brott själv måste 
uppsöka hjälp utanför den sociala kretsen. Den här uppsatsen visar dock, precis som tidigare 
studier (Bryce et al., 2016), att brottsoffer inte är speciellt engagerade inom 
brottsofferorganisationer. Denna studie innehöll visserligen deltagare som blivit utsatta för 
inbrott utanför hemmet vilket är en kategori brott där de som drabbas inte blir drabbade på ett 
sätt som nödvändigtvis kräver hjälp. Ytterligare en likhet mellan denna studie och tidigare 
forskning är (Saegert & Winkel, 2004; Woodward et al., 2015) att det sociala stödet är viktigt 
för återhämtningen tiden efter ett brott samt för att minska känslan av viktimisering. Samtliga 
deltagare uppgav att de fått stöd från deras anhöriga om de behövt eller önskat det. Det är heller 
inte någon av deltagarna till denna studie som påverkas av brottet än i dag. Det ger stöd till 
både deras forskning men samtidigt till slutsatsen om att det sociala stödet är viktigt när det 
kommer till att processa situationen efter det att man blivit utsatt för ett brott.  

Trots att några av deltagarna kände ångest, oro och ilska som är typiskt för delar av 
ovannämnd litteraturgenomgång finns det skillnader mellan denna studie och tidigare 
forskning. Till exempel forskningen gjord av Roche et al. (2015) som visar på att dagens 
nyhetsflöde bidrar till en ökad generell oro. Det finns ingenting bland deltagarna till denna 
studie som visat på en generell oro innan det att de blev utsatta för brottet. Det går heller inte 
att koppla denna studie till det som nämns i studien gjord av Barni et al. (2015) om att den 
generella oron för brottslighet kan knytas an till vissa personegenskaper eller värderingar. Då 
ingenting i denna studie mätte deltagarnas personegenskaper eller värderingar blir 
spekulationer kring detta prekärt. Det kan dock vara så att deltagarna till denna studie har de 
personegenskaper som är knutna till positiv rehabilitering, men det är ingenting som analyserats 
i denna studie.  
 Inbrott i hemmet hade inga negativa effekter på de drabbades psykiska välmående sett över 
tid. De deltagare som blivit utsatt för inbrott i hemmet upplevde det som besvärligt. Man ska 
dock inte bortse från att de drabbades anhöriga spelat en viktig roll i deras berättelser då det i 
vissa fall funnit tendenser till panik, ångest och oro. Deras anhöriga har hjälpt till med att 
minska de negativa kognitioner och känslor som uppstod (Saegert & Winkel, 2004; Woodward 
et al., 2015). Men att påstå att symtom på PTSD och egentlig depression varit närvarande hos 
deltagarna vore att frångå studiens resultat. De deltagare som blivit utsatta för inbrott utanför 
hemmet uppgav att det inte blivit påverkade negativt mer än att det kändes besvärligt eller 
frustrerande. De uppgav att de inte blivit av med något av varken faktiskt värde eller 
affektionsvärde. Det kan mycket väl bero på att detta brott är av lägst grad, men att det även 
inte uppfattades som personligt. De deltagare som blivit utsatta för personrån var de deltagare 
som påverkats negativt i störst utsträckning. Som nämnt i inledningen (Belleville et al., 2012) 
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kan personer som blivit utsatta för väpnat personrån löpa risk för att utveckla PTSD och egentlig 
depression. Då vissa deltagare till denna studie som utsatts för personrån uppgett att de inte 
vågat gå ut, att de har beväpnat sig på grund av oro och att de blivit hotade med vapen är goda 
skäl till att utveckla psykiska åkommor. Ingen av deltagarna till studien har blivit tilldelad 
någon diagnos, det kan bero på att ingen av deltagarna uppsökte någon hjälp, att de haft bra 
socialt stöd och att de inte blev påverkade till den grad att någon diagnos var aktuellt.   

Ingen av deltagarna i den här studien uppsökte stöd utanför den sociala kretsen. Detta stöds 
av tidigare studier (Bryce et al., 2016) påvisade att brottsoffer har en tendens till att inte söka 
hjälp efter det att de har blivit utsatta för ett brott, denna tendens återfanns i denna studie.   

Denna studie visar på att polisens bemötande gentemot de drabbade var relativt vag. Även 
om vissa deltagare tyckt polisens bemötande varit professionellt uppgav de också att polisen 
antingen verkat uppgiven till möjligheten att lösa brottet eller att informationsutbytet mellan 
polis och brottsoffer varit undermåligt. Trots detta uppgav ingen av deltagarna en försämrad 
livskvalitet på grund av mötet med polisen, detta blir delvis motstridigt jämfört med Barkworth 
och Murphy (2016) som kom fram till att polisens bemötande påverkade den drabbades 
livskvalitet. Det kan dock bero på att fem av deltagarna blev utsatta för brott som inte anses 
vara speciellt påfrestande psykiskt och att polisens roll i det hela då inte var av samma 
betydelse. Däremot kan ett sådant bemötande från polisen vara katastrofalt för en person som 
blivit utsatt för till exempel ett personrån. Polisens uppgift må vara att lösa brott, men om man 
med relativt enkla hjälpmedel och strategier kan minska den utsattes risk för att utveckla en 
negativt psykisk åkomma borde man göra så.  

En av de deltagare som blivit utsatt för personrån tyckte dock att polisens bemötande hade 
varit bra. Även om den deltagaren påverkades negativt och att brottet aldrig klarades upp 
behövdes det ytterst små till taganden från polisens sida för att det skulle uppfattas som mer 
positivt än negativt. Att hålla den drabbade uppdaterad med utredningens processer och 
framgång kan alltså ha en lugnande effekt på den drabbade. Eftersom att de allra flesta 
deltagarna uppgett att informationen från polisens sida varit undermålig eller obefintlig kan det 
alltså vara ett problem som är relativt lättlöst. Att vinna förtroende hos brottsoffer samtidigt 
som man bidrar till att lugna personerna är positivt för båda parter. Inte minst den drabbade.  

Att ha ett socialt kapital i form av vänner, familj eller andra närstående som man kan förlita 
sig på är viktigt för att lyckas ta sig igenom problematiska situationer. Samtliga deltagare i 
denna studie uppgav att de fått stöd från sina anhöriga och att stödet de mottog var hjälpsamt. 
Somliga deltagare uppgav också att de förmodligen hade upplevt situationen efter att de blev 
utsatta för brottet som än mer ansträngande och problematiskt ifall de inte hade fått stöd. Då 
ingen av de deltagare som deltog i denna studie har blivit tilldelad någon diagnos, som PTSD 
eller egentlig depression, kan man anta att det sociala stödet har haft en positiv inverkan på den 
drabbades välmående. Detta överensstämmer med tidigare studier (Saeger & Winkel, 2004). 
Åldrarna på deltagarna har i denna studie inte varit direkt kopplat till hur dåligt de uppgett att 
de mått efter det att brottet ägde rum. De äldre deltagarna uppgav inte att de mådde sämre än 
de yngre brottsoffren, i vissa fall tvärtom. Detta motstrider resultatet av tidigare forskning 
(Serfaty et al., 2015). Det finns ingen koppling mellan ålder och/eller bostadsområde och lyckad 
rehabilitering i denna studies resultat. Däremot visar resultatet att hur den drabbade upplever 
sin situation och välmående efter att ha blivit utsatt för ett brott beror på vilken brottstyp de 
utsatts för, det är mer påfrestande att bli utsatt för ett personrån än för ett inbrott i eller utanför 
hemmet oavsett ålder.  
 Samtliga deltagare i denna studie uppgav att de inte aktivt sökt hjälp hos någon 
brottsofferorganisation, de allra flesta för att de inte kände att de hade det behovet. Även om 
någon, alternativt några, deltagare möjligtvis skulle kunnat förkorta sin rehabiliteringsprocess 
med den hjälp som finns att tillgå valdes ändå brottsofferorganisationerna bort. Detta 
överensstämmer med tidigare forskning som bevisar att brottsoffer generellt har en benägenhet 
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att inte uppsöka hjälp för det brott de blivit utsatta för (Brottsofferjouren, 2016; Bryce et al., 
2016). 
 
 
Metoddiskussion  
 
Med reliabilitet menas allt som berör studiens tillförlitligt, allt från mätinstrument/material till 
intervjuarens agerande och tolkningsprocess. Metoden som användes var att samla in data via 
kvalitativa intervjuer. Då metodavsnittet och databearbetningen därtill är noggrant och 
kronologiskt förklarat ökar sannolikheten för att möjliggöra replikerbarhet samt att det ger en 
inblick i hur studien utförts (Kvale & Brinkmann, 2015). Att samma intervjuguide användes till 
samtliga intervjuer med endast ett fåtal följdfrågor som skildes åt, ökar även det möjligheterna 
till att replikera studien. Dilemmat med kvalitativa forskningsintervjuer blir dock att det är 
deltagarnas subjektiva minnesbild och reflektioner som utgör kärnan i resultat. För att styrka 
reliabilitet av deltagarnas minnesbild och studiens validitet ställdes kravet att ett deltagande till 
studien inte är aktuellt ifall brottet ligger mer än tio år bakåt i tiden. Detta för att göra studien 
mer reliabel. Att en deltagarvalidering gjordes, där deltagarna överensstämde med resultatet, 
stärker i det här fallet det faktum att författaren till studien gjort korrekta tolkningar, likaså 
stärker interbedömmarreliabilitetstestet studiens reliabilitet då testet gav ett acceptabelt Cohens 
kappa (Kvale & Brinkmann, 2015).  

Med validitet menas i hur stor utsträckning studien mäter eller undersöker det den var avsedd 
till att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2015). I den här studien, om människors subjektiva 
känslor kring brott de utsatts för, valdes en kvalitativ metod för att kunna få ut mer information 
från deltagarna. Genom att göra intervjuer finns det möjlighet till att ställa följdfrågor, samtidigt 
som deltagarna kan styras in på rätt spår ifall de missuppfattat frågan eller ifall de hamnar i ett 
sidospår. För att förhindra bias satte sig författaren till studien inte in i något material eller 
tidigare forskning som berörde ämnet innan datainsamlingen var genomförd. Detta gjordes för 
att författaren skulle vara så opartisk som möjligt under intervjuerna samt för att inte omedvetet 
styra in deltagarna på något spår. Eftersom att förkunskaperna var begränsade kan det vara 
gynnande för att hävda att resultatet till största utsträckning är deltagarnas beskrivningar och 
ingenting annat. Ett hot mot validiteten är dock antalet deltagare. Åtta deltagare utspritt på tre 
olika brottstyper kan begränsa studiens generaliserbarhet. Då endast två av deltagarna hamnade 
under kategorin inbrott i hemmet kan generalisering bli svårt eller helt utebli. För att motverka 
detta gjordes ett noggrant, handplockat urval (Kvale & Brinkmann, 2015), med hälften män 
och hälften kvinnor i varierande åldrar. Studiens bortfall ger en indikation på att deltagarna inte 
valts ut ogenomtänkt utan att de deltagarna som faktiskt valdes var de deltagare som ansågs 
besitta bäst information. På grund av det noggranna urvalet anser författaren till studien att det 
inte finns några skäl till varför studiens resultat inte skulle vara generaliserbart.  

Då denna studie undersöker ett område som kan vara komplext för de drabbade var de etiska 
principerna av yttersta vikt. Varje potentiell deltagare som kontaktades eller som själv 
kontaktade författaren till studien blev omedelbart informerad om studiens syfte, om att 
datainsamlingen skulle ske via intervjuer och vilka brottstyper som efterfrågades för studiens 
frågeställningar. De potentiella deltagarna fick så mycket information som möjligt innan de 
beslöt sig för att delta i studien. Detta för att kunna ge de eventuella deltagarna en ännu bättre 
möjlighet till att reflektera kring ifall de verkligen vill delta i studien eller ej. Varje deltagare 
fick sedan själv bestämma vart intervjun skulle äga rum, detta för att ge deltagarna en möjlighet 
till att genomföra intervjun i en miljö där de känner sig bekväma. Deltagarna var väl 
informerade om att de när som helst fick avbryta intervjun utan att behöva uppge någon orsak 
om varför och att inspelningen då direkt skulle raderas. Efter varje avslutad intervju försäkrade 
sig intervjuaren om att deltagarna mådde bra och att de var nöjda med intervjun. 
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Konfidentialiteten prioriterades från allra första början för att skydda deltagarna och den 
information de givit.  
 
Framtida forskning skulle kunna granska problem som kan uppstå hos brottsoffer mer generellt 
men också hur man på bästa sätt kan förhindra negativa utfall som utveckling av PTSD eller 
egentlig depression. Den forskning som finns idag är liten till antalet och ofta inriktad på 
sexualbrott. Det skulle kunna forskas mer kring hur personer som blir utsatta för olika typer av 
brott reagerar, hur man kan hantera det samt vilka hjälpinsatser som kan vidtas.  
 
 
Slutsatser 
 
Det går med säkerhet att konstatera att brottsoffer påverkas av brottet de utsatts för. Typen av 
brott är avgörande för hur den drabbade påverkas psykiskt, fysiskt, emotionellt och kognitivt. 
Polisens bemötande kan påverka den drabbade positivt, ifall bemötandet är optimalt. Denna 
studie visar dessvärre att polisens agerande har potential till att förbättras när det kommer till 
det som inte avser att lösa själva brottet, utan istället det som avser att förhindra en negativ 
utveckling av den drabbades välmående. Detta är i författarens mening något som borde ses 
över av polisen. Denna studie fastslår även det faktum att brottsoffer inte aktivt söker hjälp för 
de problem som kan uppstå vilket också är ett problem för den allmänna hälsan. 
Brottsofferorganisationer skulle kunna, tillsammans med anhöriga till den drabbade, ha en 
bättre uppföljning av personer som blivit utsatta för brott men som inte aktivt sökt hjälp efter 
det inträffade.  

Samtliga deltagare till denna studie nämnde att de blivit drabbade ekonomiskt, det finns dock 
ingen av ovannämnd litteratur som berör detta. Hur den ekonomiska förlusten, i samvarians 
med övriga komponenter i resultatet, påverkar brottsoffren vet vi fortfarande inte, utan 
ytterligare forskning krävs. Då ångest var centralt vid personrån vore det lyckligt ifall polis och 
anhöriga var uppmärksamma på de personer som blivit drabbade av detta. Brottsoffer mår 
bevisligen dåligt och de söker inte hjälp i den utsträckning som vore optimalt. Detta är ett 
problem som författaren inte har något förslag på hur det ska lösas men en fundering kring 
problemet samt fortsatt forskning vore bra. Dock kan denna studie dra slutsatsen att inte alla 
mår psykiskt dåligt över brott, visserligen kände samtliga deltagare något psykiskt negativt men 
i väldigt varierande utsträckning. Den sammanlagda litteraturgenomgången och denna studie 
bidrar till att öka förståelsen för hur brottsoffer upplever situationen kring brottet samt efteråt, 
nu vore det önskvärt att forska vidare kring stödåtgärder för de drabbade. 
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