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ABSTRACT 

 

En individ som utsätts för ett traumatiskt brott påverkas på många sätt. Syftet med denna studie är 

att undersöka om individer upplever tillitssvårigheter som följd av att de blivit utsatta för brott, samt 

om professionellt stöd minskar brottsoffers eventuella tillitssvårigheter. Studien genomförs med 

kvantitativ metod utifrån det amerikanska datamaterialet National Crime Victimization Survey från 

2010. Resultatet visar att de flesta brottsoffer upplever tillitssvårigheter som följd av brott. Samtidigt 

uppsöker endast ett fåtal brottsoffer professionellt stöd. Resultatet analyseras utifrån teori om 

betydelsen av tillit och hur brott tenderar att påverka offer negativt. Vidare indikerar studiens resultat 

på att professionellt stöd försämrar brottsoffers tillit. I analysen diskuteras de eventuella 

selektionseffekter som kan tänkas påverka detta överraskande resultat. Denna studie har funnit att 

det är svårt att mäta effekten av professionellt stöd för tilliten gällande brottsutsatthet. Givet att detta 

är en viktig fråga behövs vidare datainsamling som fokuserar på detta problem. 

Nyckelord: Tillit, Brott, Brottsoffer, Professionellt stöd, Kvantitativ studie 
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1 INLEDNING  

 

En händelse som utspelar sig under fem minuter kan komma att påverka oss som individer 

under resten av livet. För människor som utsätts för brott tenderar livet i vissa fall att förändas 

mycket drastiskt. Tilliten har en stor påverkan på våra liv och är högst väsentligt för en väl 

fungerande tillvaro (Johansson 2009). Hur påverkas egentligen de mest grundläggande och 

självklara sakerna i livet när det plötsligt tar en sådan tvär vändning?  

 

Forskning och teorier är eniga om att vår tillit grundar sig i livserfarenheter (Johansson 2009). 

Offerskap för brott kan vara en mycket traumatisk erfarenhet. Brottsoffret kan uppleva att den 

sociala identiteten, sin trygghet och grundläggande möjligheter till tillfredsställelse i tillvaron, 

är hotad. Samtidigt visar forskning att få talar om brottet och känslor kring det. Samtal bidrar 

till att den drabbade får bearbeta vad som hänt. Detta är mycket positivt för att kunna 

återhämta sig från händelsen (Cullberg 2003). 

 

Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning som publicerades 2013, 

blev nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning utsatt för brott under 2012. Att studera tillit i 

relation till brottsoffer, en grupp individer vars liv riskerar att rubbas kraftigt, är därför högst 

aktuellt. Brottsofferstödet lyfts ofta fram som en stor hjälp för många offer. En stor del av den 

litteratur som berör brottsoffer visar också på en kraftig ökning av det professionella stödet 

under de senaste åren. Empiri som visar ett positivt samband mellan brottsoffers tillit och 

professionellt stöd tycks dock saknas. Jämförande studier mellan brottsoffer som uppsökt 

professionellt stöd och som inte gjort det, påträffas inte heller i det fält som tidigare är 

utforskat. Detta är en ytterligare anledning till varför ämnet är högst relevant att studera.  

 

I denna uppsats kommer tillit till andra människor att studeras hos individer som blivit utsatta 

för brott. Syftet är att undersöka om individer upplever tillitssvårigheter som följd av att de 

blivit utsatta för brott, samt om professionellt stöd minskar brottsoffers eventuella 

tillitssvårigheter. 
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Det datamaterialet som ligger till grund för studien är amerikanska National Crime 

Victimization Survey medan en del av den tidigare forskningen som används kommer från 

Sverige. Man kan anta individer generellt sett reagerar lika på brott oavsett om de bor i 

Sverige eller USA. Samtidigt kan man ana en viss skillnad på i vilken utsträckning 

professionellt stöd finns tillgängligt för brottsoffer i de två länderna.  

 

En stor del av forskning om tillit berör fenomenet på allmän makro- eller mikronivå. I många 

fall har tillit till institutioner studerats. Enligt Rothstein och Uslander (2005) går det inte skilja 

mellan tillit på olika abstraktionsnivåer. De lyfter fram att individer som tycker sig kunna lita 

på de flesta människor i sin omgivning också tenderar att ha en mer positiv syn på 

demokratiska institutioner. Tillit finns på många olika abstraktionsnivåer men där emot kan 

man inte skilja på dem från varandra. Om människor förlorar tillit till andra människor 

riskerar de också att förlora tillit till institutioner i samhället (Rothstein & Uslander 2005).  

 

I den här undersökningen studeras tillit till andra människor. Trots dess väsentliga inverkan på 

våra liv är tillit till andra människor ett relativt outforskat område utifrån just denna 

infallsvinkel. Studieobjektet för denna uppsats, bidrar med kunskap om tillit i relation till en 

grupp utsatta i vårt samhälle, nämligen brottsoffer. Givet hur viktigt det är med tillit och att 

professionellt stöd i grunden är samhällets mest individrelaterade åtgärd, är det av vikt att veta 

om professionellt stöd har betydelse brottsoffers tillit till andra människor.  
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

I det här avsnittet redovisas tidigare forskning och teori relaterat till studiens syfte. Inledande 

redovisas betydelsen av tillit samt hur den kan påverkas av brott. Fortsättningsvis presenteras 

teori och forskning om professionellt stöd för brottsoffer. Avslutningsvis redovisas på vilket 

sätt individen tenderar att påverkas negativt av brottsutsatthet.  

 

2.1 Betydelsen av tillit  

Tillit är känslan av att andra människor och omgivningen är pålitlig (Aronsson & Karlsson 

2001). Tidigare forskning och teorier är eniga om att tillit härstammar från våra erfarenheter, 

samt att den är mycket viktig för en väl fungerande tillvaro. En individ vars tillit är bristande 

riskerar att uppleva både psykiska och emotionella svårigheter (Johansson 2009). Individer 

som blivit utsatta för allvarliga brott riskerar att utveckla tillitsvårigheter (Mawby & Walklate 

2002). Brottsoffer kan uppleva en ökad misstänksamhet mot andra människor och förlust av 

trygghet (Brottsofferjouren.se). En traumatisk händelse som ett brott kan innebära, riskerar att 

förstöra bilden av den trygga tillvaron som individen tidigare upplevt (Cullberg 2003). 

 

Lewis och Weiger diskuterar tillit i artikeln Trust as a social reality från 1985. Författarna 

menar att tillit är en betydelsefull verklighet som både genomsyrar individens psyke och hela 

samhällets institutioner. Tillit förenar vårt vardagsliv och är en social konstruktion som 

besvarar individens behov av trygghet. Lewis och Weiger hänvisar till Sissela Boks analys om 

att grundläggande tillit är nödvändig för all fungerande social ordning. Om tilliten skadas eller 

förstörs så kollapsar dessa sociala ordningar. Känslan av det man tidigare tagit för givet 

brister (Bok, 1978). 

 

Brott kan bland annat leda till tillitsvårigheter. Att vara med om en traumatisk händelse kan 

förstöra känslan av det trygga och pålitliga. Bristande tillit kan i sin tur leda till 

stressreaktioner, misstro och brist på kontroll. Psykologiska, emotionella, sociala och 

kroppsliga tillstånd hänger alla samman med individens förmåga att hantera osäkerhet i 

tillvaron. Vid tillitssvårigheter påverkas denna förmåga negativt (Aronsson & Karlsson 2001). 

Att ha tillit under hela livets gång är att eftersträva på grund av dess stora inverkan på våra liv 

(Johansson 2009).  
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2.2 Det professionella brottsofferstödet  

Att tala ut om känslor och händelsen är den mest grundläggande uppgiften i brottsofferstöd. 

Samtal förmodas påverka utsatta individer positivt (Burcar 2005). Att tala om händelsen och 

de känslor som det väcker, är en form av bearbetning som gör det möjligt för brottsoffret att 

gå vidare. Det organiserade stödet för brottsoffer har visat sig ha en avgörande roll för många 

som kommer i kontakt med det (Heber, Tiby och Wikman 2012). 

 

Vilket stöd och bemötande brottsoffer får är väsentligt för bearbetningen. Mawby och 

Walklate (2002) presenterar en studie om poliser som genomgått en särskild utbildning för att 

bemöta brottsoffer. Majoriteten av brottsoffren upplevde att stödet från de utbildade poliserna 

hade varit till hjälp. De som gynnades mest av stödet var de brottsoffer som blivit som mest 

utsatta (Mawby och Walklate 2002). 

 

Det finns också samhälleliga antaganden om att stöd är positivt för brottsoffer. Veronika 

Burcar (2005) genomförde en studie om individers förväntningar på brottsoffer. I 

undersökningen svarade över 90 % ”stämmer helt eller delvis” på påståendet att för individer 

som blivit utsatta för någon form av brott är det viktigt att prata om det (Burcar 2005). 

 

Att som brottsoffer uppsöka professionellt stöd hör dock inte till det vanliga. Burcar redovisar 

att två av 112 ungdomar som hade blivit utsatta för någon typ av brott kontaktade 

Brottsofferjouren direkt efter händelsen. Andra studier uppvisar resultat i samma riktning 

(Burcar 2005). Våldtäkt är det brott som traumatiserar offer i högst utsträckning (Mawby och 

Walklate 2002). Samtidigt är det endast en fjärdedel till hälften av offer för våldtäkt eller 

sexuella övergrepp, som får mental hjälp som följd av brottet (Daigle 2013). 

 

Att uppsöka professionellt stöd och samtal är inte nödvändigt för alla brottsoffer. Stöd som 

följd av utsatthet är något som vissa grupper av brottsoffer kan vara i större behov av än 

andra. Offer för grova brott och offer som lider tenderar att behöva mer stöd än andra 

brottsoffer (Burcar 2005).  
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2.3 Brottets negativa påföljder 

Att bli utsatt för brott kan påverka offret på många sätt. Rädsla, oro, stress, nervositet och 

ångest är bara är ett fåtal av de relativt vanliga psykologiska påföljderna (Mawby & Walklate 

2002). En överväldigande upplevelse av hjälplöshet, kaos och dödsfruktan kan bidra till 

mycket starka reaktioner (Cullberg 2003). 

 

En brutal upplevelse som brott kan leda till en traumatisk kris. Johan Cullberg beskriver en 

traumatisk kris som en påföljd av en plötslig och oväntad yttre påfrestning. Denna yttre 

påfrestning kan innebära ett hot mot individens fysiska existens, sociala identitet, trygghet, 

eller grundläggande möjligheter till tillfredsställelse i tillvaron. Brottets konsekvenser kan 

vara ett obearbetat emotionellt trauma som är skadligt för individen (Cullberg 2003). 

 

Att falla offer för brott kan också påverka individens agerande. Brottsoffer kan utveckla 

undvikande eller defensiva beteenden. Detta är en del av individens beteende för att skydda 

sig själv från skada eller att bli utsatt för brott igen. Rädslan kan i värsta fall bli en sådan 

begränsning att den paralyserar brottsoffret (Daigle 2013). 

 

Det skiljer sig åt mellan vilka typer av brott som kvinnor och män tenderar att utsättas för. 

Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning från 2013 visar att andelen 

kvinnor som utsätts för sexualbrott är betydligt högre än andelen män. Samtidigt är det fler 

män än kvinnor som blir utsatta för misshandel (NTU 2013). Vilket brott individen fallit offer 

för påverkar också följderna. Som tidigare nämnt visar forskning att våldtäktsoffer påverkas 

mest negativt. Det är också våldtäktsoffer som har störst risk för att utveckla tillitssvårigheter. 

Efter våldtäkt är grova angrepp och ofredanden de brott som påverkar offren mest. Dessa 

brottstyper tenderar att traumatisera brottsoffer mer än andra brott. Att bli utsatt för 

egendomsbrott, exempelvis stöld eller skadegörelse, är oftast inte lika traumatiskt för offret 

(Mawby & Walklate 2002). 
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3 METOD 

3.1 Datamaterialet 

Denna studie genomförs utifrån en kvantitativ forskningsmetod. Att det omfattande 

datamaterialet från National Crime Victimization Survey (NCVS) fanns tillgängligt hade en 

avgörande roll gällande metodval. NCVS är Amerikas största källa till information om 

brottsoffer och de konsekvenser som följer av att bli utsatt för brott. Det är det största forumet 

för brottsoffer där de kan beskriva effekterna av brott samt egenskaper hos våldsbrottslingar. 

Varje år samlas uppgifter från ett nationellt representativt urval av cirka 160 000 individer. 

NCVS utförs på uppdrag av the Bureau of Justice Statistics under the United States 

Department of Justice. Datainsamlingen började 1972 och är en pågående undersökning. 

Undersökningens fyra mål är att kunna bidra med detaljerad information om brottsoffer och 

konsekvenser av brott, att uppskatta hur stort antal och vilka typer av brott som inte anmäls 

till polisen, att bidra med enhetliga mått på utvalda typer av brott, samt att möjliggöra 

jämförelser över tid och över olika typer av geografiska områden.  

 

Populationen består av individer som är 12 år eller äldre och bor i USA. Personer som utesluts 

i populationen är besättningar på fartyg, personer som lever på olika institutioner som t.ex. i 

fängelser eller på vårdhem, samt individer anställda inom militären och som bor på 

militärförläggningar. I denna studie används NCVS datamaterial från 2010. Vid 

datainsamlingen från 2010 deltog ca 107 000 hushåll och ca 167 000 individer. Den här 

studien fokuserar på individer som blivit utsatta för attack eller hot om attack och när man gör 

det reduceras datamaterialet till 673 individer.  

 

Datainsamlingen har genomförts utifrån ett stratifierat (flerstegs) klusterurval. Enkäten har 

genomförts via hembesök och intervjuer med respondenterna. Respondenterna har besvarat 

vissa enkätfrågor via dator. Eftersom att denna studie genomförs kvantitativt är 

förhoppningen att kunna uttala sig mer generellt om resultatet. En kvantitativ 

forskningsmetod gör sig också mest lämpad beträffande ett flertal etiska aspekter när den 

grupp individer som studeras är brottsoffer. Datamaterialet är oproblematiskt då ingen 

information finns som gör det möjligt för individerna att identifieras. Materialet har 

genomgått en sekretesskontroll för att begränsa risken för respondenternas avslöjande. Sedan 

1986 har segmentnummer, kontrollsiffror och serienummer kodats samman till en variabel för 
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att skydda konfidentiella uppgifter. Enligt amerikansk lag ska all information som erhålls av 

NCVS behandlas konfidentiellt och får endast användas för statistiska ändamål. Statistik från 

undersökningen som kan avslöja identiteten på en individ eller ett hushåll får ej användas.  

 

3.2 Variabler 

För att undersöka syftet studeras Tillit som beroende variabel i relation till den oberoende 

variabeln Professionellt stöd och ett antal bakomliggande variabler. Nedan följer en 

beskrivning av samtliga variabler inkluderade i studien, samt hus dessa är operationaliserade1. 

 

3.2.1 Tillit 

Den beroende variabeln som studeras är Tillit. Variabeln Tillit har skapats utifrån enkätfrågan 

”Still thinking about your distress associated with being a victim of this crime did you feel 

any of the following ways for a month or more? Did you feel like you couldn't trust people?” 

Respondenterna fick välja mellan de två svarsalternativen ”Yes” och ”No”. Variabeln Tillit 

har utifrån dessa svarsalternativ fått två värden. Respondenter som kryssat i ”Yes” utgör 

variabelvärdet ”Tillitssvårigheter”. Respondenterna som kryssade ”No” i enkäten utgör värdet 

”Inga tillitssvårigheter” i variabeln. Tillit studeras i relation till professionellt stöd, samt ett 

antal bakomliggande variabler. 

 

3.2.2 Professionellt stöd 

Behovet av professionellt stöd som följd av utsatthet för brott kan variera och påverkas av 

många faktorer. Bland gruppen kvinnor utsatta för våld i nära relationer kan behovet av 

professionellt stöd vara stort, dock kan det finnas svårigheter med att uppsöka hjälp och stöd 

när brottet ofta sker i vardagen. Hur man reagerar som följd av brottet kan också påverkas av 

huruvida det erbjuds stöd och information för brottsoffret (Brottsofferjouren.se). Med 

utgångspunkt från forskning kan vi tänka oss att brottsoffrets tillit påverkas av det stöd och 

hjälp individen fått. De brottsoffer som utgör variabeln Professionellt Stöd har svarat ”Yes” 

eller ”No” på frågan ”Did you seek any kind of professional help for the feelings you 

                                                           
1 BILAGA 1: En fullständig lista över de ursprungsvariabler och värden som ligger till grund för variablerna i 

studien.  
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experienced as a result of being a victim of this crime?”. Brottsoffer som svarat ”Yes” på 

frågan utgör variabelvärdet ”Professionellt stöd”, de som svarat ”No” utgör variabelvärdet 

”Inget professionellt stöd”. Eftersom att frågan undersöker om respondenterna har sökt 

professionellt stöd är det inte givet att alla som sökt stöd också beviljats det. Vilken form av 

professionellt stöd respondenterna har sökt kan också variera. Detta kan hållas i åtanke när 

resultatet analyseras.  

 

3.2.3 Brott 

Av tidigare forskning framgår att olika former av psykiska-, fysiska-, och emotionella 

problem är förekommande hos individer som blivit utsatta för brott. Med utgångspunkt från 

tidigare studier kan vi vidare tänka oss att även tilliten påverkas negativt. En begränsning i 

datamaterialet är de filter som leder fram till frågorna om tillit och professionellt stöd. På 

grund av dessa filter är det endast ett fåtal respondenter som besvarar dessa två frågor 2. 

Individerna måste antingen ha blivit attackerade, slagna eller nedslagna av förövaren. 

Förövaren kan också ha hotat eller försökt attackera offret. Det är alltså något av dessa brott 

man måste ha blivit utsatt för, för att få besvara frågorna om tillit och professionellt stöd. 

Endast 0,4 %, 673 individer, har blivit utsatta för de brott som krävs för att besvara dessa två 

frågor. Trots att detta är ett litet antal och en liten andel är det rimligt att anta att gruppen som 

studeras är representativ för de som blivit utsatta för denna typ av brott. I datamaterialet 

framgår inte exakt hur lång tid som passerat mellan det att individerna blivit utsatta för brott 

och att de deltagit i undersökningen. Där emot framgår att det max passerat 6 månader. 

 

3.2.4 Bakgrundsvariabler 

Tidigare forskning visar att tillit till andra människor påverkas av en rad olika faktorer. För att 

studera Tillit i förhållande till Professionellt stöd bör det därför inkluderas några 

bakomliggande variabler. Om du är kvinna eller man, hur gammal du är och hur din 

livssituation ser ut, är bara några av de faktorer som kan tänkas påverka din grad av tillit till 

andra. Tyvärr finns ganska få bakgrundsvariabler i datamaterialet, särskilt av 

sociodemografisk karaktär. En orsak till detta kan vara att det ska vara svårare att identifiera 

väldigt specifika grupper.  

 

                                                           
2 BILAGA 2: Tabell över bortfallet i studiens samtliga variabler. 
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Kön är en faktor som kan påverka din tillit till andra människor. Studier visar att män litar på 

andra människor i högre grad än vad kvinnor gör (Buchanan, Croson & Solnick, 2008). Det 

finns stora skillnader i vilka typer av brott män och kvinnor tenderar att utsättas för. Vi kan 

därför också tänka oss att benägenheten att söka stöd ser olika ut, därför ingår variabeln Kön i 

analysen. I frågeformuläret har respondenterna fått välja mellan svarsalternativen ”Male” eller 

”Female”. Denna fråga utgör variabeln Kön med värdena ”Man” och ”Kvinna”. 

 

Ålder är en annan faktor som kan påverka graden tillit till andra människor. Forskning visar 

att 16-29 åringar litar mindre på andra människor än vad äldre generationer gör (Oskarsson 

och Rothstein 2012). På grund av att ålder kan påverka tillit inkluderas det som en 

bakomliggande variabel som kontrolleras för när syftet studeras. Respondenterna i 

undersökningen är mellan 12 och 90 år gamla.  

 

Brottsoffrets etnicitet kan också påverka tilliten. Forskning har visat att etnicitet påverkar 

individens möjligheter och position i samhället (SOU 2006:59). Eftersom att erfarenheter och 

livssituation påverkar tilliten kan etnicitet tänkas vara en viktig faktor att inkludera. I enkäten 

har respondenterna kryssat för tillhörande etnicitet. De fem svarsalternativen i frågeformuläret 

var ”White”, ”Black/African-American”, ”American Indian/ Alaska native”, ”Asian” och 

”Hawaiian/Pacific Islander”. Respondenterna hade möjlighet att kryssa för flera alternativ, 

samt att själva skriva ut sin etnicitet under det sjätte svarsalternativet ”Other”. I variabeln för 

denna fråga har datainsamlarna skapat ett värde för varje etnicitet, inklusive de som 

respondenterna själva skrivit ut. Denna variabel består därmed av 20 olika värden. Variabeln 

är problematisk på grund av att väldigt få individer utgör de senare kategorierna. På grund 

detta har jag valt slå samman värden. ”White” motsvarar ”Vit” och ” Black/African-

American” motsvarar ”African-American”. Resterande variabelvärden slås samman och utgör 

värdet ”Annan etnicitet”.  

 

Forskning visar att utbildning är en ytterligare faktor som kan påverka graden av tillit till 

andra människor. Högutbildade individer tenderar att vara mer tillitsfulla än andra grupper i 

samhället (Eliasson 2010). Vi kan där med tänka oss att utbildning är väsentligt att inkludera 

som oberoende variabel när huvudsambandet studeras. Variabeln Utbildning har skapats 

utifrån frågan ”What is the highest level of school completed or the highest degree received?”. 

Vid denna fråga har respondenterna själva fått skriva ut sitt svar. De värden som finns i denna 

variabel är ”Nev/kindergarten”, ”Elementary”, ”High school”, ”College 12th grade (no 
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diploma)”, ”High school graduate (diploma or equivalent)”, ”Some college (no degree)”, 

”Associate degree”, ”Bachelor degree”, ”Master degree”, ”Prof school degree” och 

”Doctorate degree”. Datainsamlarna har givit varje år av samtliga utbildningar ett värde i 

variabeln. Det finns t.ex. fyra värden som heter ”High school”, där varje värde motsvarar ett 

år av den fyraåriga utbildningen. Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) är indikatorn för hög 

utbildningsnivå eftergymnasial utbildning. Eftersom att high school motsvarar den svenska 

skolans gymnasium, har detta fått dra gränsen mellan låg- och högutbildade individer. 

Samtliga värden som inte motsvarar en eftergymnasial utbildning har slagits samman och 

utgör ”låg utbildning” i den nya utbildningsvariabeln. De värden som motsvarar en 

eftergymnasial utbildning utgör värdet ”hög utbildning”. 

 

3.3 Analysmetod 

På grund av att den beroende variabeln Tillit är dikotom har logistisk regression valts ut som 

analysmetod. Logistisk regression är lämpligt när det endast finns två möjliga utfall för den 

beroende variabeln. Respondenterna kan antingen ha värde 0 = Tillitsproblem, eller 1 = Inga 

tillitsproblem. B-värdet i tabellen visar den oberoende variabelns effekt på den beroende 

variabeln. Ett minustecken framför B-värdet visar exempelvis att professionellt stöd har en 

negativ effekt på tilliten. Odds-ratiot visar relationen mellan oddset i olika grupper. Odds som 

är högre än 1 tyder på en högre sannolikhet att ha värde 1 på den beroende variabeln (Tillit) i 

jämförelse med referenskategorin. Ett värde mindre än 1 tyder på en mindre sannolikhet att ha 

1 på den beroende variabeln jämfört med referenskategorin (Larsson 2009). 
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4 RESULTAT 

Nedan presenteras inledningsvis andelen brottsoffer med tillitssvårigheter samt andelen 

brottsoffer som uppsökt professionellt stöd. Fortsättningsvis presenteras det professionella 

stödets påverkan på tilliten, följt av hur bakgrundsvariablerna fördelar sig i relation till 

professionellt stöd. Avslutningsvis redovisas resultaten då samtliga variabler är inkluderade i 

logistisk regressionsanalys. 

 

4.1 Tillit till andra människor 

Figur 1 visar frekvensen över brottsoffers tillitssvårigheter till andra människor, samt om de 

uppsökt professionellt stöd eller inte. Över hälften av individerna upplevde en försämrad tillit 

till andra människor som följd av brott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från Figur 1 styrker argumenten om att tillit till andra människor påverkas negativt 

av brott. Samtidigt hade endast en femtedel av brottsoffren uppsökt någon form av 

professionellt stöd. Detta resultat går i samma riktning som tidigare forskning, att få 

brottsoffer uppsöker något form av stöd. Det är alltså en stor andel brottsoffer som upplever 

tillitssvårigheter, men endast ett fåtal som uppsöker professionellt stöd. 

Figur 1. Frekvenstabell över individer som upplever tillitssvårigheter, samt individer som uppsökt 

professionellt stöd. Procent och antal (n). 
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I Figur 2 ser vi resultatet för det professionella stödets påverkan på tilliten. Resultatet visar 

raka motsatsen till vad som förmodades innan undersökningen. Av de brottsoffer som 

uppsökte professionellt stöd var det betydligt fler som upplevde tillitssvårigheter än som inte 

gjorde det. Av individer som fått professionellt stöd upplevde hela 79 % att de hade svårt att 

lita på andra människor. Det var alltså endast 21 % av individerna med professionellt stöd 

som inte upplevde tillitssvårigheter. Resultaten från Figur 2 är statistiskt signifikanta.  

 

 

Resultatet indikerar att professionellt stöd istället för att förbättra tilliten till följd av 

brottsutsatthet, faktiskt skadar tilliten. Detta resultat kan vara ett utslag av selektionseffekter. 

Det är möjligt att de som söker professionellt stöd har karaktärsdrag eller egenskaper som är 

skilda från de individer som inte uppsöker professionellt stöd. Det kan vidare vara så att 

förändringen av tillit är relaterad till selektionseffekter. Förändringen i tillit som följd av 

brottsutsatthet kan till viss del bero på vilken tillit man hade innan brottet skedde. Den 

erfarenhet individerna hade sedan tidigare kan påverka förändringen i tillit som följer av 

brottet.  

 

 

Figur 2. Korstabell över hur professionellt stöd påverkar brottsoffers tillit till andra människor. Procent och 

antal individer (n). 
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4.2 Selektionseffekter 

Huruvida det finns selektionseffekter baserat på karaktärsdrag och egenskaper kan i viss mån 

undersökas med hjälp av de bakgrundsvariabler som är beskrivna i metod-delen. Om det finns 

selektionseffekter bör detta synas vid undersökning av korrelationen mellan dessa variabler 

och professionellt stöd.  

 

 

Figur 3 visar hur bakgrundsvariablerna fördelar sig i relation till professionellt stöd. Syftet 

med Figur 3 är att undersöka om selektion baserad på bakgrundsvariablerna kan misstänkas. 

Trots att det generellt sett är en liten procentandel av individerna som uppsöker professionellt 

stöd, är det mer vanligt att vissa grupper gör det än andra.  

 

Kvinnor som ingår i gruppen ”annan etnicitet”, lågutbildade, samt de individer som är 66 år 

eller äldre, är grupper som i högre grad uppsöker professionellt stöd jämfört med andra (Figur 

3). Dessa grupper tenderar också att ha en lägre grad av tillit till andra människor som följd av 

brott (Ej i figur). De grupper som har låg tillit tenderar också att söka sig till professionellt 

stöd. Därav kan man anta att selektionen baserat på dessa bakgrundsvariabler inte är så stor, 

dock är det värt att testa.  
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Bland individerna som uppsöker professionellt stöd kan det finnas egenskaper skilda från de 

som inte gör det. Den negativa effekten av professionellt stöd borde således avta, om de 

variabler som studeras träffas av den selektionseffekt man kan misstänka ligger bakom 

resultatet, inkluderas i modellen. I Tabell 1 studeras tillit som beroende variabel. Värde 0 

motsvarar ”tillitsproblem” och värde 1 motsvarar ”ej tillitsproblem”. Tabellen redovisar det 

professionella stödets påverkan på tilliten, både bivariat och oberoende av bakomliggande 

variabler. 

 

 

 B S.E. Exp(B) P B S.E. Exp(B) P 

Professionellt stöd          

   Inget professionellt stöd (ref.)        

   Professionellt stöd -0,985 0,237 0,373 * -0,974 0,250 0,378 * 

Kön         

   Kvinna (ref.)         

   Man     0,020 0,188 1,021  

Ålder     -0,005 0,006 0,995  

Etnicitet         

   Afro-amerikan (ref.)        

   Vit     0,001 0,266 1,001  

   Annan etnicitet     -0,119 0,411 0,888  

Utbildning         

   Låg utbildning (ref.)         

   Hög utbildning     0,553 0,186 1,738 * 

 
Constant 

 
-0,314 

 
0,094 

 
0,730 

 
* 

 
-0,338 

 
0,345 

 
0,713 

 

Notera: *p<0.05  

 

Resultatet i Tabell 1 indikerar att de som uppsökt professionellt stöd i större utsträckning fått 

försämrad tillit än de som inte uppsökt professionellt stöd. Oddset för de som uppsökt 

professionellt stöd visar 0,373. De individer som har uppsökt professionellt stöd har alltså 

med större sannolikhet tillitssvårigheter jämfört med de som inte uppsökt något professionellt 

stöd. Detta är oberoende av kön, ålder, etnicitet och utbildning. Vidare visar resultaten att det 

endast är utbildning som statistiskt signifikant korrelerar med försämrad tillit till följd av 

brottsutsatthet. Oddset för hög utbildning visar 1,738 vilket tyder på att högutbildade med 

större sannolikhet har högre tillit.  

Tabell 1. Logistisk regressionsanalys med två modeller. Den första modellen innehåller Professionellt stöd 

som oberoende variabel och Tillit som beroende variabel. Den andra modellen innehåller samtliga 

oberoende variabler och Tillit som beroende variabel. 
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Bortsett från utbildning fångar inte de bakgrundsvariabler som används den misstänka 

selektionseffekten. Det innebär att andra bakomliggande variabler mest troligt fångar 

selektionseffekten bättre. Sammanfattningsvis går det inte att finna stöd för syftet. Misstanken 

om selektionsproblem gör att det inte heller kan falsifieras.  

 

 

5 ANALYS 

Resultaten från studien om brottsoffers tillitsvårigheter analyseras i relation till tidigare 

forskning och teori. Avslutningsvis analyseras resultatet om det professionella stödets 

påverkan på tilliten.  

 

5.1 Tillitssvårigheter som följd av brott 

En stor del av litteratur om brottsoffer lyfter fram flera negativa följder av brott. Vår tillit till 

andra människor är något som härstammar från erfarenheter. Tilliten till andra kan således 

påverkas som följd av att bli utsatt för brott. Resultatet från denna studie redovisar huruvida 

man upplever att det är svårt att lita på andra människor som följd av brott. Resultatet går i 

linje med teorin. Individen påverkas negativt av brott. Nästan 60 % av individerna upplevde 

att det blev svårare att lita på andra människor.  

 

Andersson och Karlsson (2012) beskriver att kärnan i tillit är känslan av att människor är 

pålitliga. Om en individ utsätts för en traumatisk händelse som ett brott kan innebära, är det 

inte förvånande att individen också upplever svårigheter att lita på andra människor. Individen 

känner en ökad misstänksamhet mot andra för att tilliten blivit rubbad av brottet. 

 

Från tidigare forskning vet man att individen påverkas olika beroende på vilket brott man 

blivit utsatt för. Hur svårt en individ har att lita på andra kan också tänkas variera beroende på 

detta. Resultatet som presenterades i Figur 1 visar tillitssvårigheter för individer som antingen 

blivit attackerade, slagna, nedslagna, hotade eller utsatta för försök till någon form av attack. 

De brott som valts att inkluderas kan tänkas påverka resultatet. Personbrott som dessa, 

tenderar att påverka offret mer än de som blivit utsatta för exempelvis stöld. Tidigare 
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forskning visar att sexualbrott är den typ av brott som tenderar att påverka brottsoffer allra 

mest. Utifrån detta kan man anta att tilliten hade varit ännu lägre om denna grupp brottsoffer 

hade studerats. Genom att studera en annan grupp brottsoffer hade resultatet kunnat se helt 

annorlunda ut. 

 

Man kan inte säkert veta att det är brottet i sig som skapar de tillitssvårigheter som vi ser i 

resultaten. Forskning betonar att flera faktorer påverkar hur lätt eller svårt vi har för att lita på 

andra människor. För att kunna studera brottets påverkan på tilliten hade det behövts 

information om individernas tillit både före och efter utsattheten för brottet. Med denna 

information hade man kunna jämföra hur tilliten eventuellt förändrats som följd av brottet.  

 

Det som kan konstateras är att individerna själva upplever tilliten som försämrad som följd av 

brott. På det sätt frågan är ställd ger inte individerna oss information om deras generella tillit. 

De ger oss information om de upplever att det blivit svårare att lita på andra människor som 

följd av brottet. Individen gör alltså en egen uppskattning av brottets påverkan på tilliten. 

 

5.2 Det professionella stödets påverkan på tilliten 

Resultatet tyder på att de som uppsökt professionellt stöd i större utsträckning fått försämrad 

tillit. Detta resultat går emot teorin om att stöd är något som hjälper offret att bearbeta 

händelsen. Professionellt stöd har också visat sig vara positivt för brottsoffer som kommit i 

kontakt med det. Om resultatet inte hade visat sig vara statistiskt signifikant hade man lättare 

kunnat avfärda dem. När det är signifikant men åt fel håll bör man vara misstänksam. Det 

vore mycket konstigt om tilliten försämras av professionellt stöd. Förmodligen är förklaringen 

att andra bakomliggande faktorer spelar in i resultaten. Sambandet kan tänkas vara orsakat av 

selektionseffekter. Detta gör att vi inte kan fastställa vilka faktorer som ligger bakom 

resultatet.  

 

Selektionseffekter påverkar mest troligt både professionellt stöd och tillit. Vissa individer kan 

ha bättre tillit än andra innan brottet. Ålder, kön, yrke, inkomst, religion, etnicitet, utbildning, 

civilstånd etc. är olika aspekter som påverkar individens liv och erfarenheter. Som Johansson 

(2009) betonar påverkas tilliten av erfarenheter. Vidare bör också sociodemografiska faktorer 

som dessa ligga till grund för individens tillit, samt hur den påverkas av brottsutsatthet.  
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National Crime Victimization Survey är ett amerikanskt datamaterial medan en del av den 

tidigare forskning som används i studien kommer från Sverige. Man kan tänka sig en viss 

problematik med detta. Det kan finnas vissa skillnader i vilken utsträckning professionellt 

stöd finns tillgängligt för brottsoffer i Sverige och USA. Man kan ana att brottsoffer i USA får 

stå för eventuella kostnader av den professionella hjälpen själva i högre utsträckning jämfört 

med i Sverige. Givet att detta är fallet har inte alla som blivit utsatta för brott möjlighet att 

söka sig till professionellt stöd av ekonomiska skäl. 

 

Som jag tidigare har lyft fram tenderar brottstyp spela en avgörande roll för hur individen 

påverkas av brottet. Mawby och Walklate (2002) beskriver att personbrott och grova brott 

tenderar att påverka offer negativt i högre grad än andra brott. Utifrån deras argument kan 

brottstyp också tänkas ha verkan på hur mycket tilliten påverkas, samt i vilket behov offret är 

av stöd. Offer som blivit utsatta för personbrott, exempelvis sexualbrott eller våldsbrott, 

tenderar att vara i större behov av professionellt stöd än andra brottsoffergrupper.  

 

Även sociodemografiska faktorer bör påverka vilka offer som söker sig till professionellt stöd 

och inte. Man skulle kunna tänka sig att det är vanligare bland till exempel medelklassen att 

uppsöka professionellt stöd, bland annat p.g.a. eventuella kostnader. Mest troligt är det 

bakomliggande egenskaper i linje med dessa som påverkar det överraskande resultatet. Vidare 

kan vi inte förklara sambandet. Vi kan anta att resultatet beror på selektionseffekter och bias i 

variablerna, samt konstatera att det är en mycket komplex relation att undersöka. 
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6 DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka om individer upplever tillitssvårigheter som följd 

av att de blivit utsatta för brott, samt om professionellt stöd minskar brottsoffers eventuella 

tillitssvårigheter. Resultaten från denna kvantitativa studie med data från National Crime 

Victimization Survey 2010, visar att tillitsvårigheter är en vanlig följd av brottsutsatthet. 

Majoriteten av brottsoffren upplevde att de hade svårt för att lita på andra som en följd brottet. 

Tillit har i tidigare forskning visat sig vara väsentligt för människans välmående. Resultatet 

från denna studie, att tilliten försämras som följd av brott, är således högst relevanta att lyfta 

fram. Det är viktigt att lyfta fram de negativa effekter som brott kan ha på offret.  

 

Fortsättningsvis visade resultaten att en mycket liten andel av brottsoffer uppsöker 

professionellt stöd efter att de blivit utsatta. Detta resultat följer vad många andra studier 

visat. I vidare analys presenterades att professionellt stöd försämrar brottsoffers tillit. Detta 

resultat misstänks vara en konsekvens av selektionseffekter. Man kan tänka sig att individers 

tillit innan brottet ser mycket olika ut, samt att de grupper som uppsöker stöd skiljer sig från 

grupper som inte gör det. Bakomliggande variabler som inte används här, fångar mest troligt 

den selektionseffekt som tros ligga bakom det överraskande resultatet. Det behövs studier 

med betydligt fler variabler, samt longitudinella datamaterial, för att fånga den 

selektionseffekt som misstänks ligga bakom resultatet.  

 

Frågan om professionellt stöd är formulerad så att respondenterna besvarar om de sökt stöd 

eller inte. Vidare är det inte givet att alla som sökt professionellt stöd också beviljats det. 

Eftersom majoriteten av brottsoffer inte uppsöker professionellt stöd kan man ana att de som 

gör det också är i stort behov av det. Vidare kan man anta att brottsoffer som sökt 

professionellt stöd också fått det. Det mesta indikerar på att variabeln mäter det som avses att 

mäta. 

 

Sammanfattningsvis går det varken att verifiera eller falsifiera att professionellt stöd skulle 

minska brottsoffers tillit. Det som kan konstateras är att de variabler som används ej fångar de 

misstänkta selektionseffekterna. Denna studie har funnit att det är svårt att mäta effekten av 

professionellt stöd för tilliten gällande brottsutsatthet. Den kunskapslucka som påträffats 

gällande det professionella stödets påverkan på tilliten hos brottsoffer är högst relevant att 

uppmärksamma. Eftersom att professionellt stöd är positivt för brottsoffer på andra plan är det 
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också viktigt att kunna visa dess påverkan på tilliten, något som har en väsentlig påverkan på 

våra liv. Givet att detta är en viktig fråga behövs datainsamling som fokuserar på detta 

problem. Vidare krävs ett datamaterial som följer individer över tid.  

 

I vidare studier om brottsoffers tillit till andra människor kan brottets direkta påverkan på 

tilliten studeras. För att genomföra detta behövs information om offrens tillit innan och efter 

brottet. Återigen hade man genom en longitudinell ansats kunna studera effekten av 

ursprunglig tillit, något som inte är möjligt med detta datamaterial. Resultatet från denna 

studie ger oss endast informationen att brottsoffer upplever deras tillit som försämrad av 

brottet. 

 

Från det att respondenterna blev utsatta för brott till att de deltog i NCVS passerade det max 6 

månader. Det skulle kunna vara så att de som blev utsatta för brott och deltog i 

undersökningen 6 månader senare inte kommer ihåg om tilliten påverkades negativt av brottet 

eller inte. Risken finns att man inte kommer ihåg rätt. Att bli hotat eller nedslagen är dock ett 

mycket allvarligt brott. Vidare är det också troligt att individen har en bra uppfattning om hur 

den reagerade på brottet eftersom att det är en traumatisk händelse. Det troliga är att man 

svarar på frågan korrekt, men det kan finnas undantag. 

 

Att göra en jämförande studie mellan hur olika brott påverkar offers tillit hade varit högst 

intressant. Detta är viktigt för framtida forskning. En svaghet är att det i denna studie inte 

varit möjligt att titta närmare på olika typer av brott. På grund av att frågan om tillit endast 

ställs till en liten grupp brottsoffer utesluts många respondenter i datamaterialet. Tidigare 

forskning har visat att offer för sexualbrott är den grupp brottsoffer som tenderar att påverkas 

mest negativt. Genom att undersöka offer för sexualbrott i relation till andra brottsoffer, hade 

man kunnat studera om det finns skillnader i tillit till andra människor. Det som går att 

urskilja är de brottsoffer som blivit utsatta för attack, de som blivit slagna, nedslagna eller 

hotade om attack. Dessa brott inkluderar de som fallit offer för våldtäkt. Den variant av data 

som jag har haft tillgång till särskiljer dock inte sexualbrott, men denna variabel finns. För att 

få tillgång till variabeln behövs etisk prövning och eventuellt följer en viss kostnad, något som 

inte varit möjligt att uppbåda denna gång.   
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BILAGA 1: Ursprungsvariabler 

 

Nedan följer de variabler och värden som ligger till grund för variablerna i studien. 

 

Tillit 

 

Still thinking about your distress associated with being a victim of this crime did you feel any 

of the following ways for A MONTH OR MORE? Did you feel like you couldn't trust 

people? 

1 Yes 

2 No 

 

Professionellt stöd 

 

Did you seek any kind of professional help for the feelings you experienced as a result of 

being a victim of this crime? 

1 Yes 

2 No 

 

Brott 

 

Did the offender hit you, knock you down or actually attack you in any way? 

1 Yes 

2 No 

 

Did the offender TRY to attack you? 

1 Yes  

2 No 

 

Did the offender THREATEN you with harm in any way? 

1 Yes 

2 No 
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Kön 

 

Sex 

1 Male 

2 Female 

 

Ålder 

 

Age last birthday 

12 thru 90 

 

Etnicitet 

 

Race  

1 White only 

2 Black only 

3 American Indian, Alaska native only 

4 Asian only 

5 Hawaiian/Pacific Islander only 

6 White-Black 

7 White-American Indian 

8 White-Asian 

9 White-Hawaiian 

10 Black-American Indian 

11 Black-Asian 

12 Black-Hawaiian/Pacific Islander 

13 American Indian-Asian 

14 Asian-Hawaiian/Pacific Islander 

15 White-Black-American Indian 

16 White-Black-Asian 

17 White-American Indian-Asian 

18 White-Asian-Hawaiian 

19 2 or 3 races 

20 4 or 5 races 
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Utbildning 

 

Education (What is the highest level of school completed or the highest degree received?) 

0 Nev/kindergarten 

1 Elementary 

2 Elementary 

3 Elementary 

4 Elementary 

5 Elementary 

6 Elementary 

7 Elementary 

8 Elementary 

9 High school 

10 High school 

11 High school 

12 High school 

21 College 

22 College 

23 College 

24 College 

25 College 

26 College 

27 12th grade (no diploma) 

28 High school graduate (diploma or equivalent) 

40 Some college (no degree) 

41 Associate degree 

42 Bachelor degree 

43 Master degree 

44 Prof school degree 

45 Doctorate degree 
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BILAGA 2: Bortfall 

 

Tabell 2 visar bortfallet för samtliga variabler i studien. Orsaken bakom det stora bortfallet i 

variablerna Tillit och Professionellt stöd, är att ett lågt antal respondenter blivit utsatt för det 

brott som krävs för att få svara på dessa två frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Antal respondenter (n) 

 
Antal respondenter (%) 

Tillit 641 0,4 % 

Professionellt stöd 592 0,4 % 

Ålder 167 444 99,8 % 

Kön 167 444 99,8 % 

Etnicitet 167 444  99,8 % 

Utbildning 162 424 96,8 % 

Hela datamaterialet 167 783  100 % 

Tabell 2. Bortfall för samtliga variabler i studien. Procent och antal (n). 


