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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med projektet var att följa vuxna brottsoffer under en tvåårsperiod efter brottet för att 

undersöka hur det psykiska måendet förändrades över tid. Brottsoffren, som inkluderades i 

projektet, hade utsatts för grov fysisk misshandel, sexualbrott eller grovt rån enligt polisens 

klassifikationssystem av en tidigare okänd gärningsman. Brottsoffer, som varit utsatta för 

partnervåld, hade allvarligt missbruk av alkohol eller droger eller känd kriminalitet 

exkluderades. Totalt 91 konsekutiva brottsoffer i åldern 18-65 år deltog - indelade i två 

grupper, a) en behandlingsgrupp (BEH) och b) en jämförelsegrupp (JÄM). Deltagarna i BEH 

gruppen intervjuades inom en två veckors period efter traumat (T1), de intervjuades 

ytterligare efter åtta månader (T2), och en telefonintervju genomfördes två år efter brottet 

(T3). Vid T1 erbjöds denna grupp en krisbehandling maximalt 10 sessioner. JÄM gruppen 

intervjuades åtta månader efter traumat (T2) och en telefonintervju genomfördes efter två år 

(T3). Signifikanta skillnader fanns mellan män och kvinnor i BEH gruppen vad gäller 

återhämtning efter våldsbrottet. Kvinnorna rapporterade signifikant högre symtomnivåer än 

männen strax efter brottet. Vid 8 månaders-uppföljningen hade symtomnivån hos både BEH 

kvinnorna och männen minskat. Mellan T2 och T3 skedde en mindre symtomförbättring. 

Kvinnorna i JÄM gruppen mådde signifikant sämre än de kvinnor som fått den tidiga 

interventionen. Detta gällde såväl vid 8 månader som efter två år. Kvinnorna i JÄM gruppen 

hade endast i mindre utsträckning förbättrats efter två år mätt med Harvard Trauma 

Questionnaire (HTQ) och baserat på gruppmedelvärden. Studien visar på vikten av att tidiga 

stödinsatser sätts in strax efter brottet och att ett genusperspektiv beaktas. De brottsoffer som 

var mest i behov av hjälp och erbjöds behandling var också de som tackade ja till detta 

erbjudande.  

 

Riskfaktorer, som tidigare psykiatrisk historia, problematisk uppväxt samt kön, har betydelse 

hur man mår psykiskt 8 månader efter våldsbrottet tillsammans med upplevd hjälplöshet och 

starka känslomässiga reaktioner. Både situationsrelaterad skam och skambenägenhet som 

personlighetsdrag visade sig vara viktiga prediktorer för post-traumatiska besvär. Detta 

implicerar att båda typer av skam bör ägnas uppmärksamhet vid behandlingsinsatser för 

brottsoffer. 

 

Förvirring och kaos är vanliga och naturliga reaktioner på svåra trauman. Tyvärr förstärks 

dessa inre tillstånd också ibland av en lika kaotisk yttre situation. Många brottsoffer har varit 

desorienterade i fråga om när, hur och av vem de kan få hjälp. Detta gäller för samhällets hela 

system av hjälpande instanser såsom sjukvård, polis, rättsväsende, brottsofferjour, 

försäkringsväsende och socialtjänst. Vi har också ett starkt intryck av att samordning mellan 

dessa instanser är bristfällig. Här finns utrymme för en hel del förändringar som skulle skapa 

en tryggare struktur kring brottsoffren. Detta talar för att effektiva interventioner – tidigt 

insatta efter brottet, kontinuitet och ett flexibelt förhållningssätt - för att hjälpa brottsoffer, 

måste bygga på ett nära och väl fungerande samarbete mellan polisen, behandlare och andra 

viktiga instanser i ärendet.  

 

Redovisade studier bygger mycket på jämförelser av gruppmedelvärden. I och med att vi 

träffat samtliga deltagare personligen 2- 3 gånger har vi kunnat se att den individuella 

variationen är mycket stor. En erfarenhet från krisinterventionerna är vikten av att 

individualisera behandlingen genom att finna och understödja brottsoffrens egna försök att 

komma till rätta med sin livssituation. De individuella behoven är mycket olika vilket gör det 

svårt att manualisera en behandling som hjälper för alla. Det är mycket viktigt med klinisk 

erfarenhet och att kunna möta personerna i det läge de befinner sig i.  
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BAKGRUND 

 

Vad händer med en människa som plötsligt utsätts för något trauma som är bortom hans eller 

hennes förmåga att kunna hantera, som kanske innebär ett hot mot överlevnad, eller som 

innebär både fysiskt och psykisk smärta? Enligt Krystal (1988) konfronteras personen i fråga 

av överväldigande affekter och inser att hon inte har något val utan kan bara underkasta sig 

det som sker. Underkastelsemönstret är den första delen av den traumatiska processen, som 

kan slå mot alla delar av den psykologiska funktionen: varseblivningen, tänkandet och 

affekterna, sviktande identitet och detta kan slutligen leda till en total förlamning av både 

viljestyrda funktioner och affekter. Med en affektteoretisk och kristeoretisk förklaringsmodell 

kan vi förstå den uppsplittrade bild många akut drabbade brottsoffer uppvisar, utan att ha en 

djupgående psykiatrisk problematik. 

 

Interpersonellt våld är ett tilltagande samhällsproblem som påverkar brottsoffrets framtida 

livskvalitet – psykologiskt som socialt och ju fler våldsbrott man har drabbats av desto större 

är risken för mer påtagliga mentala problem (t ex Hedtke m fl., 2008; Kilpatrick, Resnick, och 

Acierna, 1997, Blanchard, Hickling, Fredenberg, Malta, Kuhn, och Sykes, 2004; Mayou, 

Bryant, och Ehlers, 2001; Friedrich, Gerber, Koplin, Davis, Mykelbust, och Franchowiak, 

2001). Forskningen har också visat att interpersonellt relaterade trauma som våld, misshandel 

och våldtäkt har en tendens att resultera i mer allvarliga psykiska problem än andra typer av 

trauma (Green m fl., 2000). Flera studier har visat att kvinnor har större risk för att utveckla 

mer allvarliga mentala problem efter brott än män (Norris, Foster, och Weisshar, 2002; Frans, 

Rimmö, Åberg, och Fredriksson, 2005). 

 

Individuella skillnader och individuell sårbarhet har stor betydelse när det gäller att förstå 

reaktioner relaterade till ett trauma och för utvecklingen av hälsoproblem efter ett våldsbrott. 

Många forskningsresultat har presenterats som visat på komplexiteten för utvecklandet av 

posttraumatiska symtom, där faktorer såväl före, under som efter traumat är viktiga att beakta 

för att förstå symtombilden (review, se Brewin, Andrews, och Valentine, 2000; Ozer, Best, 

Lipsey, och Weiss, 2003). 

 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är definitionsmässigt ett av de viktigaste 

traumaspecifika psykiatriska tillstånden i vuxen ålder (American Psychiatric Association, 

1994). Men alla drabbas inte av PTSD efter en traumatisk händelse. En genomgång av studier 

visar att sannolikheten för utvecklande av PTSD varierar kraftigt. T ex är punktprevalensen 

för PTSD vid allvarliga sexuella övergrepp ca 15-25% (Michel, Lundin och Otto, 2001). 

Förutom de egentliga posttraumatiska symtomen som ingår i PTSD handlar det också om att 

man kan drabbas av t ex andra ångestsymtom, depression, missbruk, sömnproblem och 

övergående symtom som liknar PTSD men behöver inte vara lika allvarliga. Fysiska symtom 

utlöst av den stress som brottsoffret känner förekommer också som t ex högt blodtryck och 

andra somatiska besvär. Dissociativa störningar är också vanliga vid traumatisering. Det 

gemensamma för dessa störningar är förändringar i medvetande, minne, identitet och 

varseblivning av omgivningen. Även skam och skuld är ofta förknippade med 

traumarelaterade symtom.  

 

Affekter 

Affekterna förstås idag som ett kommunikativt signalsystem, vilka är primärt motiverande, 

nedärvda och anses ha en central inverkan på hur beteendemönster och självkänsla 

organiseras under personlighetsutvecklingen. Överhuvudtaget antas affekten eller känslotonen 

vara grundläggande för sorteringen av våra upplevelser. Tomkins (1991) är en av de teoretiker 
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inom modern affektteori som har utvecklat hur affekter fungerar, och vilken betydelse dessa 

har för det psykiska välbefinnandet. Centralt i affektteorin är utvecklandet av 

affektmedvetenhet, vilket innebär individens förmåga att uthärda känslor utan att bli 

överväldigad av ångest, utan att förtränga eller hämma sina känslomässiga uttryck eller att 

isolera de kognitiva aspekterna från de affektiva. När intensiteten eller varaktigheten hos en 

affekt medför risk för att individen skall överväldigas sker en modifiering av 

affektupplevelsen med hjälp av försvar, vilket är ett normalt sätt att hantera affekter. Hinder 

för ett konstruktivt hanterande kan dels vara brister i själva affektutvecklingen men även 

konflikter kring olika affekter, vilket aktiverar försvar som förvränger eller hämmar 

affektupplevandet för att på detta sätt skydda självkänslan. Ju mer man är medveten om sina 

egna och andras affekter, desto mer är affekttillstånden integrerade och differentierade i 

självbilden och desto bättre mår man mentalt. Tidigare relationer och upplevda livshändelser 

är här av betydelse. Monsen m fl., (1996) redovisar ett positivt samband mellan hög 

affektmedvetenhet och mental hälsa, och negativt samband mellan mental hälsa och 

dysfunktionella (förvrängande eller hämmande) affektmönster. Terapi med fokus på ökad 

affektmedvetenhet och förändring av dysfunktionella affektmönster gav mycket goda resultat 

på olika kliniska grupper (Monsen m fl., 1996).  

 

Affekten skam har en framskjutande plats när det gäller moral, förmågan att relatera till andra, 

hantera interpersonella konfliktsituationer samt när det gäller psykopatologi (mildare till 

svårare) (t ex Wurmser, 1981; Natanson, 1992). Trots detta har affekten skam fram till för 

något decennium sedan varit en av de forskningsmässigt minst belysta affekterna. Eftersom 

den är en av de mest negativa affekterna aktiveras ofta försvar vilket gör att affekten istället 

indirekt manifesterar sig i form av symtom (Tangney, 1996). De sista åren har allt större 

uppmärksamhet ägnats åt sambandet mellan våldsbrottsrelaterade posttraumatiska symtom 

och affekten skam. Ett flertal studier har visat på att speciellt skam men också aggressivitet 

har ett starkt samband med följdverkningarna av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld (t ex 

Andrews m fl., 2000). Leskela m fl. (2002), studerade skam och skuld hos krigsveteraner, och 

fann att skam - men inte skuldbenägenhet - hade samband med PTSD symtom hos dessa 

personer. Vad denna studie inte ger svar på är i vilken mån mångåriga PTSD symtom 

genererar skambenägenhet, eller om skambenägenhet är en riskfaktor för att utveckla PTSD. 

Författarna framför att det krävs prospektiva studier för att öka kunskapen om skammens 

betydelse för utvecklandet av posttraumatiska symtom bland brottsoffer. Mycket talar dock 

för att många brottsoffer känner skam för det som hänt, vilket kan förutom mental ohälsa 

resultera i socialt tillbakadragande och isolering. Anledningen till detta antas vara 

brottsoffrets uttalade sårbarhet, större behov av andras bekräftelse och stöd, och ibland också 

bristande tillit och rädsla gentemot omgivningen som tidigare varit trygg och familjär. Det är 

vanligt att brottsoffret kan känna skam för att ha låtit sig förnedras trots att de själva inte 

orsakat händelsen (Lansky, 2000). Att leta efter orsaken till våldsbrottet hos sig själv 

förekommer hos många traumatiserade personerna, av alla åldrar, som ett sätt att finna 

mening i det de utsatts för. 

 

Aggressivitet är en adaptiv reaktion för att försvara sig med vid t ex fysiskt våld, men denna 

affekt kan vara irrationell i efterförloppet. I en studie av Riggs m fl., (1995) bedömdes olika 

former av aggressivitet hos kvinnliga brottsoffer kort efter att de utsatts för våldsbrott. Dessa 

kvinnor upplevde signifikant högre grad av aggressivitet än kontrollgruppen. Senare visade 

det sig att brottsoffrens aggressivitet strax efter traumat bidrog till utvecklandet av 

posttraumatiska symtom. En tolkning, som författarna ger, är att de aggressiva känslorna i 

efterförloppet kanske är ett sätt att skydda sig för ångest, vilket hindrar en genomarbetning av 

de plågsamma affekterna, som t ex en underliggande känsla av skam. En bearbetning av 
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smärtsamma upplevelser är en nödvändighet för ett psykiskt välmående på sikt (Varvin och 

Hauff, 1998). Vad vi inte riktigt vet är om aggressivitet i allmänhet är relaterat till dålig 

prognos eller om det är riktningen på aggressiviteten som är det avgörande (dvs. om 

aggressiviteten riktas mot andra personer eller om den riktas mot en själv). Andrews m fl., 

(2000), som intervjuade brottsoffer några månader efter våldsbrottet, fann att de personer som 

hade utvecklat PTSD symtom riktade sin aggressivitet i större utsträckning mot den egna 

självbilden, dvs. de upplevde att det var deras fel, det var de som var dåliga etc. Med andra 

ord en känsla av skam. 

 

Riskfaktorer för utvecklande av posttraumatiska symtom och diagnos 

Brewin, Andrews, och Valentine (2000) presenterade en meta-analys baserad på ett flertal 

studier med fokus på riskfaktorer för utvecklande av PTSD hos vuxna personer som utsatts 

för trauma. Resultatet visade bl. a att få prospektiva studier har rapporterats där riskfaktorer 

kartlagts innan den traumatiska händelsen inträffat, undantaget var Macklin m fl. (1998). 

Däremot redovisas några studier, som kartlagt riskfaktorer efter traumat, men före 

utvecklandet av PTSD (t ex Andrews, Brewin, Rose, och Kirk, 2000). I de flesta studierna har 

man dock kartlagt riskfaktorerna retrospektivt, dvs. efter det att PTSD symtomen utvecklats, 

vilket aktualiserar frågan i vilken mån PTSD symtomen färgat den retrospektiva 

rapporteringen. Sammanfattningsvis visade resultatet från denna metaanalys att riskfaktorer 

som t ex kön, ålder och etnicitet hade en prediktiv betydelse i vissa studier men inte i andra. 

Däremot hade utbildning, upplevda traumatiska händelser i barndomen och otrygga 

uppväxtförhållanden en större prediktiv betydelse för utvecklande av PTSD symtom. Dock 

hade alla dessa riskfaktorer en ganska modest betydelse jämfört med den aktuella 

livssituationen vid traumatillfället, traumats svårighetsgrad, brist på socialt stöd, och andra 

aktuella livs stressorer. Alla dessa hade en något större betydelse för utvecklande av PTSD 

symtom jämfört med de pre-traumatiska faktorerna. I en annan metaanalys (Ozer, Best, 

Lipsey, och Weiss, 2003) baserad på 68 studier framkom att otrygga familjeförhållanden, 

tidigare upplevda traumatiska händelser och tidigare psykologiskt fungerande hade en mindre 

betydelse för utvecklande av posttraumatiska symtom. Däremot hade individer som strax efter 

den traumatiska händelsen rapporterade dissociativa upplevelser och som också uttryckte 

starka negativa känslor den största risken att få PTSD symtom. En av författarnas slutsatser 

var att individens egen subjektiva psykologiska upplevelse av den traumatiska händelsen har 

en mycket stor betydelse för huruvida ett brottsoffer ska utveckla posttraumatiska symtom 

eller inte. Även om dessa studier pekar på att det finns signifikanta samband mellan specifika 

riskfaktorer och utvecklandet av symtom krävs det dock ytterligare forskning och fördjupade 

analyser för att förstå processerna och de specifika mekanismerna bakom dessa riskfaktorer. 

Studierna visar på att sambanden är komplexa och varierar beroende på bl.a. vilka 

undersökningsgrupper, designer och metoder som använts i skilda studier samt traumats 

svårighetsgrad. Både kvantitativa och kvalitativa studier behövs där brottsoffrets egen röst får 

ta plats. 

 

Behandling 

Weaver och Clum (1995) studerade sambandet mellan interpersonellt våld och psykologisk 

stress. Det visade sig att den subjektivt upplevda stressen som personlig tolkning, 

självanklagelse och upplevt dödshot bidrog dubbelt så mycket till upplevelsen av psykologisk 

stress jämfört med mer objektiva faktorer som t ex fysisk skada och användandet av vapen. 

 

Många studier visar att de psykiska problemen uppstår i anslutning till traumat och strax 

därpå. Interventioner implementerade snabbt efter den traumatiska händelsen (t ex inom en 

fyraveckorsperiod) har visat sig påskynda återhämtningsprocessen och att reducera risken att 
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utveckla mer långdragna problem (t ex Bryant, Moulds, Nixon, Mastrodomenico, 

Felmingham, och Hopwood, 2006). Å andra sidan, trots akuta stressreaktioner omedelbart 

efter brottet och upp till tre månader efter traumat, är det naturliga förloppet att många 

brottsoffer upplever att de mår mycket bättre efter några månader (T ex Rothbaum, Foa, 

Riggs, Murdock, och Walsh, 1992; Riggs, Rothbaum, och Foa, 1995) och att många 

brottsoffer återhämtar sig utan kvarstående emotionella men (Shalev, 2002). Detta faktum har 

inneburit att man t ex i England har rekommenderat en period av ”watchful waiting” innan 

man tar beslut om att en trauma-fokuserad intervention ska erbjudas (National Collaborating 

Centre for Mental Health, 2005) (O’Donnell m fl., 2008). Att kunna identifiera de brottsoffer 

som löper risk för att utveckla mer allvarliga psykiska problem och som skulle behöva hjälp 

av professionellt utbildade är viktigt. Bara en minoritet av vuxna brottsoffer identifieras och 

behandlas för sina posttraumatiska psykologiska problem efter ett brott (Zatzick m fl., 2004). 

En slutsats man kan dra av detta är att många brottsoffer inte får den behandling de skulle 

behöva. 

 

Många terapeutiska inriktningar har används för behandling av posttraumatisk stress. Många 

forskningsrön visar att kognitiv terapi med eller utan exponering är framgångsrik vid 

behandling av PTSD (t ex Ehlers m fl., 2003; Tarrier och Sommerfield, 2004; Resick, 

Galovski, O’Brien Uhlmansiek, Scher, Clum, och Young-Xu, 2008). När man jämfört olika 

behandlingsutformningar har man funnit att det har betydelse hur mycket terapi man erhållit. 

Bedömningar i sig - i en varm och stödjande miljö - har en mindre effekt, en avbruten 

behandling har en moderat effekt, och en helt full genomförd behandling en stor effekt 

(Resick m fl, 2008). Clarkin och Levy (2004) studerade forsknings litteraturen kring vad som 

utmärkte de brottsoffer som sökte behandling och de som inte gjorde detta. Deras intryck var 

att de som sökte behandling var de personer som hade mer uttalade symtom och mådde 

sämre. Liknande resultat har vi också funnit i en av våra delstudier (se nedan: Semb, 

Fransson, Henningsson och Sundbom, 2010, accepterad för publicering). Kliniker som möter 

svårt traumatiserade personer möts ofta av varierande hinder som t ex personerna har ett 

undvikande beteende, extrem ångestnivå och dålig motivation (Bryant och Harvey, 2000). 

Dessa faktorer interfererar naturligtvis med behandlingen och kan leda till högre 

bortfallsfrekvens. 

 

 

Syftet med projektet 

Syftet med det aktuella projektet var att följa vuxna brottsoffer under en tvåårsperiod efter 

brottet för att undersöka hur det psykiska måendet förändras över tid. Exempel på 

forskningsfrågor som varit i fokus i projektet: 1. Har en tidig krisintervention i form av en 

intervju efter traumat och en korttids terapi en positiv effekt på det psykiska måendet åtta 

månader och två år efter brottet jämfört med ett naturligt förlopp där ingen aktiv intervention 

från projektets sida erbjudits brottsoffret direkt efter brottet. 2. Skiljer det psykiska måendet 

sig över tid för män och kvinnor? 3. Vilka tackar ja respektive nej till erbjudandet till en 

korttidsterapi? 4. Vad är brottsoffrens egna röster om hur livet har utvecklat sig efter brottet 

sett utifrån ett tvåårs perspektiv? 

 

Vår hypotes var att behandlingsgruppen (BEH), som intervjuades strax efter brottet och 

erbjöds en traumafokuserad intervention skulle må bättre mentalt efter åtta månader och två år 

jämfört med jämförelsegruppen (JÄM) som intervjuades först efter åtta månader efter brottet 

och följdes upp efter två år. En annan hypotes var att de kvinnliga brottsoffren skulle må 

sämre över tid jämfört med de manliga brottsoffren (Tolin & Foa, 2006). 
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METODER OCH DELTAGARE 

 

Deltagare 

Totalt 91 konsekutiva brottsoffer deltog i projektet indelade i två grupper, a) en 

behandlingsgrupp (BEH) och b) en jämförelsegrupp (JÄM).  

 

Behandlingsgruppen (BEH) 

Denna grupp bestod av 50 brottsoffer i åldern 18-65 år. Dessa intervjuades konsekutivt inom 

en två veckors period efter traumat (T1), de intervjuades ytterligare efter åtta månader (T2), 

och en telefonintervju genomfördes två år efter brottet (T3). Samtliga uppfyllde 

inklusionskriterierna för deltagandet i projektet, dvs. att de hade utsatts för grov fysisk 

misshandel, sexualbrott eller grovt rån enligt polisens klassifikationssystem, eller försök till 

något av dessa brott, och att brottet hade skett i Umeå med omnejd under tidsperioden 1:a 

januari 2004 t o m 30:e november 2005 av en tidigare okänd gärningsman. Exklusionskriterier 

för deltagande i projektet var partnervåld, känd kriminalitet, allvarligt missbruk av alkohol 

eller droger, känd hjärnskada eller akut psykotisk episod. Av de 71 personer, som uppfyllde 

inklusionskriterierna och omedelbart efter traumat kontaktades av den 

brottsoffersamordnande polisen, accepterade 65 brottsoffer att delta i projektet. Inom en 

tvåveckorsperiod efter brottet kontaktade projektledningen personen i fråga. Av de 65 

personer, som initialt var intresserade att delta, uteblev 15 till den första intervjun. Skälet till 

detta var att 9 av dessa 15 personer hade ångrat sig och ville inte delta. De resterande 6 

personerna vet vi inte orsaken till varför de uteblev. Dessa kunde vi inte nå på telefon. I tabell 

1 ges en beskrivning av brottsoffrens sociodemografiska bakgrund och brotts karaktäristiska. 

Medelåldern var 32.8 år (20 kvinnor/30 män). Av deltagarna hade 46% varit utsatta för grovt 

rån, 42% av personerna grovt rån och 12% för våldtäkt. I tabellen betecknas BEH gruppen 

med ITT 

 

Av de 50 brottsoffren som deltog i BEH gruppen var det 26 personer, som tackade ja till att 

delta i den erbjudna behandlingen på maximalt 10 behandlingssessioner. Av dessa 26 

personer genomgick 11 EMDR behandling och 15 personer psykodynamisk orienterad 

kristerapi. Fördelning av terapiform bestämdes utifrån terapeut tillgänglighet. 

 

Jämförelsegrupp (JÄM) 

Den retrospektiva jämförelsegruppen (JÄM) bestod av 41 individer (14 kvinnor/27män), som 

intervjuades åtta månader efter trauma (T2) och efter två år (T3). Av deltagarna i denna grupp 

hade 29 % av personerna var utsatta för grovt rån, 58,5 % för grov misshandel och 12,2 % för 

våldtäkt. Medelåldern var 34,6 år (33,6 år för män och 36,6 för kvinnor). 

Inklusionskriterierna, intervjuerna etc. var detsamma som för BEH gruppen. Skillnaden var 

att brottet skedde för 8 månader sedan och att de inte fick någon intervention från projektets 

sida direkt efter brottet. Syftet med detta var att vi ville studera det naturliga förloppet av 

måendet för brottsoffer. Personerna i denna grupp kom dels från Umeåregionen, dels genom 

ett samarbete med polisen i Västernorrland. I tabell 1 ges en beskrivning av JÄM gruppens 

sociodemografiska karaktäristiska. I tabellen betecknas JÄM gruppen med TAU. 
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Tabell 1. 

Socio-demographic, background and crime characteristics for the participant groups

Intent-to-treat Treatment-as-usual Group

group group differences Total

(ITT, n=50) (TAU, n=41) chi-square (n=91)

Age mean (sd) 32.8 (12.9) 34.63 (13.1) ns
10 33.7 (12.9)

Gender (males)
1 30 (60%) 27 (66%) ns 57 (63%)

Etnicity (non-Swedish)
2   5 (10%)   4 (10%) ns   9 (10%)

Marital status (singles)
3 29 (58%) 17 (42%) ns 46 (51%)

Educational level (secondary school or lower)
4 31 (62%) 35 (85%) * 66 (73%)

Occupational status (work/studies < 50%)
5 10 (20%) 13 (32%) ns 23 (25%)

Poor social network
6

14 (28%)   6 (15%) ns 12 (18%)

Prior trauma
7

22 (44%) 15 (37%) ns 28 (42%)

Previous mental health problems
8

21 (42%) 15 (37%) ns 27 (40%)

Adverse childhood
9 16 (32%) 12 (29%) ns 23 (34%)

Crime characteristic

Robbery/Armed robbery 23 (46%) 12 (29%) ns 35 (39%)

Physical assault 21 (42%) 24 (59%) ns 45 (49%)

Rape   6 (12%)   5 (12%) ns 11 (12%)

Note.
1

Number of males

2
Number of cases with etnicity other than Swedish

3
Number of singles (includes divorced and widowed; with or without children living at home) 

4
Number of cases having completed secondary school or less

5
Number of cases working/studying less than 50 % or not at all at the time of the crime

(includes unemployed, on disability pension, sick, disabled or retired)  

6
Number of cases coded as "adverse/problematic childhood" based on the semi-structured interview 

(as opposed to "normal/OK" and "very good")

7
Number of "yes" replies to the question "Have you ever experienced anything similar before?"

8
Number of "yes" replies to the question "Have you ever received/applied for treatment for mental health problems?"

9
Number of cases coded as "poor social network" based on the semi-structured interview (as opposed to "good social network")

10
Independent samples t-test for differences between the ITT and TAU group

* P < 0.05  
 

Instrument 

Semistrukturerad intervju 

Intervjun, som gjordes på deltagarna i BEH gruppen strax efter brottet och åtta månader efter 

brottet (JÄM) gruppen började med en öppen fråga där personen bads att ge en beskrivning av 

den traumatiska händelsen. Dessutom innefattade intervjun frågor om teman, som skett före, 
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under och efter händelsen. Intervjuerna bandades digitalt. Exempel på teman före händelsen 

var uppgifter om barndom, familjerelationer, tidigare psykisk och fysisk hälsa samt tidigare 

erfarenhet om någon liknande trauma. Aktuella teman var exempelvis känslor under och strax 

efter brottet, socialt nätverk etc. Den semistrukturerade intervjun innefattade också en VAS 

skattning, dvs. deltagarna fick skatta på en 100 millimeter skala hur deras psykiska/fysiska 

mående var. 

 

Symptom Checklist – 90 (SCL-90) 

Ett internationellt välrenommerat självskattningsformulär (Derogatis och Cleary, 1977; Fridell 

m fl., 2002) bestående av 90 psykiatriska symtom uppdelade på nio skalor (t ex depression, 

ångest, interpersonell känslighet, aggression samt ett globalt index, GSI) som skattas på en 

fem-gradig skala. 

 

Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) 

HTQ (Mollica m fl., 1992) är ett självskattningsformulär bestående av de tre traumaspecifika 

symtomen i PTSD (intrusion, avoidance, och arousal). Exempel på frågor i symtomet 

intrusion är återkommande tankar eller minnen om händelsen, mardrömmar och känslan att 

händelsen återupplevs, exempel på avoidance är undvikande av tankar eller känslor eller 

aktiviteter förknippade med traumat, oförmåga att minnas delar av de mest smärtsamma eller 

traumatiska händelserna, oförmåga att uppleva känslor, samt arousal överspändhet, 

sömnsvårigheter, känslor av irritation eller vredesutbrott, överdriven vaksamhet. Detta 

frågeformulär används för att diagnosticera PTSD och PTSD relaterade symtom. 

Symtomdelen i formuläret består av 30 symtombeskrivningar av vilka 16 baseras på de 

diagnostiska kriterierna för PTSD enligt DSMs klassifikationssystem. De övriga 14 PTSD 

relaterade symtomen är t ex dissociativa upplevelser, skam och skuld etc.  Dessa 14 kriterier 

användes inte i detta projekt. Medelvärdet av de skattade symtomen på en fyra gradig skala 

utgör deltagarens poäng över en sju dagars period. Instrumentets psykometriska egenskaper i 

denna studie var goda. Detta instrument har använt i en rad olika studier som bland flyktingar 

(Kivling-Bodén, 2002; Söndergaard, Ekblad, och Theorell, 2003) och bland brottsoffer (Elklit 

och Brink, 2003, 2004). 

 

The Test of Self-conscious Affect (TOSCA)  

TOSCA (Tangney, Wagner och Gramzow, 1989) är ett scenariebaserat självskattnings-

instrument bestående av 15 korta scenarier baserade på olika vardagshändelser. Instrumentet 

mäter bl. a skambenägenhet, skuldbenägenhet, externalisering och distansering. 

Respondenten ombeds ta ställning till hur sannolikt det är att denne skulle reagera enligt dessa 

variabler för de olika scenariona. Skattningen görs på en femgradig skala (1 = sannolikt inte 

till 5 = mycket sannolikt). Den svenska versionen av testet uppvisade tillfredsställande 

psykometriska egenskaper (Strömsten m fl., 2008) 

 

Statistiska analyser 

Symtommåtten (HTQ och SCL-90), vilka mättes vid tre tillfällen i BEH gruppen (T1, T2 och 

T3) och vid två tillfällen i JÄM gruppen (T2 och T3), analyserades med hjälp av parade t-test 

för skillnader mellan T1-T2 och T2-T3. Oberoende t-test gjordes för att undersöka skillnader 

mellan de som tackat ja till behandling och de som tackat nej. Kvinnor och män analyserades 

separat. PASW (SPSS) version 18.0 användes för de statistiska analyserna. 
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Genomförande av projektet 

Under hösten 2003, dvs. innan projektets aktiva del startade, planerades logistiken för 

projektet. Detta innefattade etisk bedömning av projektet (beslut dnr 03-408), konstruktion av 

intervjuformulär och beslut om val av skattningsskalor, iordningsställande av terapirum och 

intervjulokal, etablering av kontaktperson hos polisen, etc. Dessutom införskaffades den 

utrustning som krävdes för projektet. Vi iordningsställde även databaser för att hantera det 

material som skulle produceras inom projektet. Ytterligare en etisk prövning genomfördes i 

mars 2005 på grund av smärre justeringar i designen (beslut dnr 05-036M) 

 

Den 1/1 2004 startade projektet. Från projektstarten fram till och med dagens datum har 

projektet drivits av Elisabet Sundbom och Olof Semb, institutionen för klinisk vetenskap, 

enheten för psykiatri och medicinsk psykologi, Mikael Henningsson och Per Fransson, båda 

institutionen för psykologi. Vid ett senare skede i projektet tillkom Lotta Strömsten. Vi har 

haft nära och regelbunden kontakt med polisens brottsoffersamordnare Kent Karlsson Umeå, 

under de första åren av projekttiden.  

 

Brottsoffersamordnande polis identifierade konsekutivt de aktuella brottsoffren och 

informerade personen i fråga om projektet, syftet etc. och frågade om vederbörande var 

intresserad av att delta i studien. Polismyndigheten i Umeå var mycket positiv till projektet 

och villig att delta på det sätt som beskrivits. Kontakt togs också med Brottsofferjouren i 

Umeå, som också ställde sig positiv till projektet. Brottsofferjouren är den instans som i 

vanliga fall hanterar de brottsoffer som polisen har kontakt med. Så skedde också under 

projekttiden med undantag för de brottsoffer som ingår i projektet. 

 

Målsättningen i projektet var att under det första året (år 2004) träffa och behandla 40 

brottsoffer samt ytterligare 30 personer som skulle ingå i jämförelsegruppen. Dessa siffror 

baserades på aktuell brottsstatistik för de senaste åren i Umeå med omnejd. Emellertid var 

frekvensen våldsbrott, med de brottskoder som varit aktuella i projektet, oväntat låg jämfört 

med tidigare år under projektets första del. Orsakerna till detta var svåra att förstå då 

tendensen i riket för övrigt pekade åt motsatt håll, dvs. ökade. Detta innebar att 

datainsamlingsperioden förlängdes fram till och med 30 november 2005. 

 

 

Krisintervention 

Av de 50 deltagarna i BEH gruppen tackade 26 personer (15 kvinnor och 11 män) ja till en 

traumafokuserad behandling. De fyra terapeuterna var psykologer med klinisk psykiatrisk 

erfarenhet där vissa också hade psykoterapeutlegitimation. Tio samtal erbjöds. En del av 

deltagarna hade önskemål om att spara ett eller två samtal i händelse av deltagande i 

rättegång, som de kände oro för. Konsensus i förhållningssätt bland terapeuterna var att 

fokusera på krisen, ingjuta tillit och trygghet, validera och normalisera känslomässiga 

reaktioner samt att motverka ett undvikande beteende hos personen och att uppmuntra kontakt 

med familj, vänner, och samhälle. Enighet rådde också bland terapeuterna att stor flexibilitet 

skulle gälla i mötet med personen i fråga utifrån individens unika livshistoria. En av 

terapeuterna var utbildad i EMDR och använde sig av denna teknik. Målet för interventionen 

var att utveckla större självtillit, hjälpa personerna att kunna på ett mer tillfredsställande sätt 

handskas och modulera intensiva känslor samt utveckla mer adaptiva handlingsstrategier 
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RESULTAT 

 

En jämförelse mellan BEH och JÄM grupperna vad gäller bakgrunds- och demografiska 

faktorer 

 

Det fanns inga skillnader mellan de två deltagargrupperna när det gällde ålder, kön, eniticitet, 

civilstånd, yrkesstatus, socialt nätverk, tidigare trauma och psykiska problem, besvärliga 

uppväxt förhållanden, eller brottstyp. Emellertid fanns det en signifikant skillnad mellan 

grupperna när det gällde utbildningsnivå (se tabell 1). Inga signifikanta samband fanns dock 

mellan symtomnivå vid de olika undersökningstillfällena och utbildningsnivå för de två 

grupperna. Fler deltagare i BEH gruppen hade en högre utbildningsnivå än i JÄM gruppen. 

Ca 40 % av brottsoffren i båda grupperna hade varit med om ”något liknande tidigare”.  

 

Nedan följer en sammanfattning av resultat från olika delstudier: 

 

 

Delstudie 1. 

Självskattade symtom i BEH gruppen strax efter traumahändelsen (T1), efter åtta 

månader (T2), och efter två år (T3) för män och kvinnor samt för JÄM gruppen vid T2 

och T3.  

 

Sundbom, E., Semb, O., Strömsten, L.M.J., Fransson, P., & Henningsson, M. (2010). Short-

Term Interventions and Psychological Distress Associated with Interpersonal Violence. 

(Manuskript). 

 

I denna delstudie redovisas hur deltagarna i BEH gruppen skattade sitt psykiska mående med 

hjälp av HTQ16 strax efter traumahädelsen (T1), vid åtta månader (T2), och efter två år (T3) 

efter brottet. För JÄM gruppen skattades måendet vid 8 månader (T2) och efter två år (T3). 

Grupp medelvärdena baserades på deltagare som fullständigt fyllt i samtliga formulär vid 

samtliga mättillfällen. Detta betyder att antalet deltagare i de skilda statistiska beräkningarna 

har minskat. Antal personer i BEH gruppen: T1: n=40 (16 kvinnor/24 män), T2: n= 31 (13 

kvinnor/18 män) och T3: n=25 (11 kvinnor/14 män). I JÄM gruppen var antalet personer: T2: 

n=33 (12 kvinnor/21 män), T2: n=28 (10 kvinnor/18män) 

 

Under förloppet av två år efter traumat rapporterade männen generellt lägre symtomnivåer än 

kvinnorna. De största signifikanta skillnaderna i symtomförbättring, oavsett kön, skedde 

mellan T1, dvs. strax efter brottet och första uppföljningen efter åtta månader (T2) med 

moderata till stora förändringar mätt med effect size mått. Mellan åtta månader och två år 

(dvs. mellan T2 och T3) skedde ingen eller endast en liten förbättring för såväl män som 

kvinnor. I figur 1 redovisas gruppmedelvärden för BEH och JÄM grupperna för total värdet 

på det självskattade trauma specifika HTQ16 instrumentet. 

 

Figur 1 visar att det finns grafiska skillnader mellan grupperna vid T2 och T3 men dessa 

skillnader är inte statistiskt signifikanta. Vid nästa analys gjordes separata beräkningar för 

kvinnor och män. Det visade sig att statistiskt signifikanta skillnader fanns mellan kvinnor i 

de båda grupperna vid 8 månader och 2 år, men inte för männen. I figur 2 illustreras de 

signifikanta skillnaderna mellan kvinnorna enligt HTQ16 och i figur 3 dito för männen. 
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Figur 1. Självskattade symtom enligt HTQ16 för samtliga deltagare oavsett kön i BEH och 

JÄM grupperna vid samtliga mättillfällen. 
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Figur 2. Självskattade symtom enligt HTQ16för kvinnliga deltagare i BEH och JÄM 

grupperna vid samtliga mättillfällen. 
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Figur 3. Självskattade symtom enligt HTQ16 för manliga deltagare i BEH och JÄM 

grupperna vid samtliga mättillfällen. 

 

Resultaten visar att signifikanta skillnader (p<.05) föreligger mellan kvinnorna i BEH och 

JÄM grupperna vid 8 månader och två år gällande HTQ16 (totalpoäng samt på delskalan 

arousal och tendens för avoidance) medan delskalan intrusion inte signifikant skiljde sig 

mellan grupperna. Detta betyder att kvinnorna i JÄM gruppen till skillnad från kvinnorna i 

BEH gruppen, uppvisar signifikant högre nivå av vissa traumaspecifika symtom. För männen 

fanns det inga motsvarande signifikanta skillnader. I analyserna har kontroll för olika 

brottstyper skett där t ex de personer som blivit utsatta för våldtäkt tagits bort. Detta 

förändrade inte det signifikanta resultatet. 

 

Slutsats: Det föreligger signifikanta skillnader mellan män och kvinnor vad gäller 

återhämtning efter våldsbrottet. Kvinnorna jämfört med männen rapporterade signifikant 

högre symtomnivåer efter våldsbrottet. Vid uppföljningen efter 8 månader har symtomnivån 

hos BEH kvinnorna minskat. Mellan 8 månader och två år tycks ingen märkbar 

symtomförändring ske. Kvinnorna i JÄM gruppen mår signifikant sämre än de kvinnor som 

fått den tidiga interventionen. Detta gäller såväl vid 8 månader som efter två år. Kvinnorna i 

JÄM gruppen tycks inte märkbart ha förbättrats mätt med självskattningsinstrumentet HTQ16 

och baserat på gruppmedelvärden.  

 

 

Delstudie 2. 

Skillnader mellan de brottsoffer som tackade ”ja” till behandling och de som tackade 

”nej” inom BEH gruppen - strax efter traumat (T1), efter åtta månader (T2) och två år 

(T3) efter traumat. 

 

Semb, O., Fransson, P., Henningsson, M., och Sundbom, E (2010). Treatment Acceptability 

among Crime Victims. Who says Yes and who says No? (Accepterad för publicering i The 

Open Psychology Journal). 
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Bara en minoritet av vuxna brottsoffer söker behandling, vilket betyder att det är viktigt att 

studera hur det hjälpsökande beteendet och mönstret ser ut och i vilken grad man tackar ja till 

erbjuden behandling. En fråga som också inställer sig är om det är de brottsoffer, som främst 

behöver behandling som erbjuds. Litet information om detta hittar man i litteraturen.  

 

I projektet, bestående av ett 50 tal deltagare, var det 26 personer som avböjde erbjudandet om 

behandling, dvs. ungefär hälften av deltagarna. Skälen till detta kunde vara att de t ex tyckte 

att de hade ett tillräckligt stöd i sin närmiljö eller att de inte tyckte att deras besvär var så 

besvärande att de behövde professionellt stöd. Syftet med studien var att utforska om det 

fanns några skillnader i det psykiska måendet mellan de som tackade ja och de som tackade 

nej till behandling. 

 

Resultaten visade att det fanns moderata till stora signifikanta skillnader mellan de personer 

som tackade ja till behandling och de som tackade nej i BEH gruppen. Det var en större andel 

kvinnor än män som tackade ja till behandling. De som tackade ja uppvisade en högre 

incidens av Akut Stress Syndrom, enligt DSM klassifikationssystemet, mer omedelbara 

negativa reaktioner i förhållandet till brottet, rädsla, och kontrollförlust, och rapporterade en 

högre traumaspecifik symtomnivå och mer psykiatriska symtom än de som avböjde 

behandling. De som tackade ja till erbjudandet om behandling, jämfört med de som tackade 

nej, var den grupp som också skattade mer av flykt/undvikande beteende. Man skulle kunna 

tänka sig motsatsen, att de som hade högre symtomnivå och mer uttalade undvikande 

strategier, skulle i större utsträckning ha tackat nej till erbjudande om behandling, men så var 

alltså inte fallet. 

 

Under uppföljningsperioden på två år i BEH gruppen hade symtomen minskat i båda 

subgrupperna och skillnaderna i symtomnivå mellan de som tackat ja och de som tackat nej 

hade minskat och var mer normaliserade och anpassade till den nivå som gällde för de som 

avböjt behandling med undantag av delskalan arousal i HTQ, där det fortfarande fanns en 

tendens till skillnad mellan grupperna.  

 

Slutsats: De brottsoffer som var mest i behov av hjälp och erbjöds behandling var de som 

också tackade ja till detta erbjudande. Skillnaden i symtomnivå mellan grupperna som tackade 

ja respektive svarade nej hade minskat efter 8 månader och två år. 

 

 

Delstudie 3. 

Självskattade symtom för kvinnor och män i JÄM gruppen åtta månader (T2) och två 

år (T3) efter traumat. 

 

Semb, O., Henningsson, M., Strömsten, L.M.J., Fransson, P., och Sundbom, E. (2010) 

Psychological Distress Associated with Interpersonal Violence: A prospective Two-year 

Follow-up Study of Female and Male Crime Victims. (Insänd för publicering).  

 

Ytterst få av brottsoffren i JÄM gruppen, som kontaktades 8 månader efter brottet hade 

erbjudits behandling av det allmänna sjukvårdssystemet eller själva försökt att erhålla hjälp. 

Få personer hade etablerat kontakt med brottsofferjouren. Syftet med denna delstudie var att 

kartlägga det psykiska måendet efter 8 månader och 2 år i denna grupp. Hade symtombilden 

förändrats mellan 8 månader och två år, och fanns det skillnader mellan män och kvinnor, var 

exempel på frågor vi var intresserade av. Vi ville också kartlägga upplevda positiva och 

negativa livshändelse efter brottet som haft betydelse för återhämtningsprocessen. 
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Resultaten visade att kvinnorna rapporterade generellt mer symtom än männen 8 månader 

och två år efter traumahändelsen. Detta gällde både de traumaspecifika symtomen (HTQ) och 

den generella psykiatriska symtomnivån (SCL-90 GSI). Förändringen efter två år jämfört med 

8 månader var, oavsett kön, liten och inte signifikant. Den största förbättringen för män 

skedde när det gällde de mer generella symtomen (GSI) vilket inte var fallet för kvinnorna. 

De trauma specifika symtomen och de generella symtomen var fortfarande höga för 

kvinnorna både vid 8 månader och efter två år efter traumat. Dvs. ingen påtaglig förbättring 

tycktes ha skett för kvinnorna över tid. Speciellt arousal symtomen var påtagliga vid både 8 

månader och två år för kvinnorna. Flera deltagare rapporterade att de varit med om minst en 

ytterligare negativ händelse efter det aktuella traumat – händelser som t ex separation och 

allvarliga kränkningar. Även positiva livshändelse rapporterades av deltagarna som t ex 

giftermål, att bli förälder eller att få ett arbete.  

 

Slutsats: Denna delstudie visar att kvinnorna i JÄM gruppen fortfarande efter två år 

uppvisade en hög nivå av symtom och betydligt mer än männen. För kvinnorna var den 

generella symtomnivån klinisk signifikant såväl vid 8 månader efter brottet som vid 

tvåårsuppföljningen Förändringen mellan 8 månader efter brottet och två år var liten, oavsett 

kön, och inte signifikant. 

 

 

Delstudie 4. 

Traumarelaterade symtom efter våldsbrott: Betydelse av riskfaktorer före, under och 

åtta månader efter viktimisering. 

 

Semb, O., Henningsson, M., Fransson, P., & Sundbom, E. (2009). Trauma-related symptoms 

after violent crime. The role of risk factors before, during and eight months after criminal 

victimization. The Open Psychology Journal,77-88. 

 

JÄM gruppen som vi kontaktat 8 mån efter brottet och som inte fått tidig intervention i 

projektet i anslutning till brottet bestod av 41 personer (14 kvinnor/27män). 29 % av 

personerna var utsatta för grovt rån, 58,5 % för grov misshandel och 12,2 % för våldtäkt. 

Medelåldern var 34,6 år (33,6 år för män och 36,6 för kvinnor). 

 

Resultat: Kvinnorna rapporterade i större omfattning än männen tidigare psykiatrisk historia 

och problematisk uppväxt. När vi tittade på generella psykiatriska symtom för denna grupp 

fann vi att både män och kvinnor mådde generellt sämre 8 månader efter brottet i många 

symtomgrupper jämfört med en normalpopulation. Detta var främst uttalat för kvinnorna. 

Även när det gäller traumaspecifika symtom hade kvinnorna mer av dessa symtom. Hur man 

mår 8 månader efter brottet hade samband med om man varit med om tidigare trauma, hade 

en tidigare psykiatrisk historia, haft en problematisk uppväxt samt om man var kvinna. Vi 

fann också ett starkt samband mellan upplevd hjälplöshet, starka känslomässiga reaktioner 

efter brottet och symtombild efter 8 månader. När vi kontrollerade för traumatyp i analyserna 

(t ex exkluderade de som varit med om sexuella övergrepp) kvarstod de signifikanta 

skillnaderna. 

 

Slutsats: Riskfaktorer som tidigare psykiatrisk historia, problematisk uppväxt samt kön har 

betydelse hur man mår psykiskt 8 månader efter våldsbrottet tillsammans med upplevd 

hjälplöshet och starka känslomässiga reaktioner.  
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Delstudie 5. 

Posttraumatiska besvär efter ett våldsbrott: En klinisk interaktionsmodell mellan 

skambenägenhet, situationsrelaterad skam och symtom. 

 

Semb, O., Strömsten, L.M.J., Fransson, P., Henningsson, M., & Sundbom, E. (2010). 

Posttraumatic Distress after a Single Violent Crime: a Clinical Model of Interaction between 

Shame-proneness, Event-related Shame and Symptoms. (Insänd för publicering). 

 

Skam och skuld är affekter som ofta är lättväckta efter ett brott. Vi fokuserade i denna studie 

på samband mellan olika former av skam och skuld relaterat till symtom. 

 

Resultat: Högre skambenägenhet var starkt relaterat till högre nivå av symtom efter brottet 

och även till i vilken mån brottsoffren upplevde skam i relation till brottet. Liknade 

kopplingar förekom inte vad gällde skuldbenägenhet. Detta visar att personlighetsvariabler, 

som vi har med oss sedan tidigare, är en viktig faktor som påverkar både hur man mår och hur 

man känner efter att man blivit utsatt för brott. Personer med hög benägenhet till skam kan i 

någon mening även sägas ha en hög benägenhet till att ta ansvar för det de varit inblandade i, 

även om de inte har något egentligt ansvar för det inträffade. Detta kan vara en del av 

förklaringen till att brottsoffer ofta anklagar sig själva för det skedda. Personer med lägre grad 

av skambenägenhet är mindre fokuserade på orsakerna till brottet, relaterat till sig själva. 

Därmed behöver de inte plågas av skam- och skuldkänslor i samma utsträckning som en 

person som håller sig själv ansvarig för det inträffade. 

 

Slutsats: Både situationsrelaterad skam och skambenägenhet som personlighetsdrag visade 

sig vara viktiga prediktorer för post-traumatiska besvär. Detta implicerar att båda typer av 

skam bör ägnas uppmärksamhet vid behandlingsinsatser för brottsoffer. 

 

 

Delstudie 6:  

Kvalitativa aspekter av viktimisering - fallstudier 

 

Semb, O., Fransson, P., Henningsson, M., Sundbom, E. (2011). Experiences of victimization 

after severe violent crime: A qualitative approach to different trajectories of recovery. 

(Inskickad för publicering) 

 

Intervjuer analyserades kvalitativt med avsikt att få en fördjupad bild av skillnader i 

reaktioner, konsekvenser och skillnader i bemästrande (”coping”) inom guppen brottsoffer 

som vi kontaktade efter 8 månader efter brottet (JÄM gruppen).  

 

Resultat: Generellt beskriver brottsoffren sig före brottet som välfungerande, glada och 

socialt utåtriktade. Starka akuta reaktioner beskrivs överlag, med fokus på rädsla och 

misstänksamhet. Över tid har upplevelserna dock snarare handlat om en känsla av att vara 

missförstådd, att vara ensam och övergiven samt känslor av besvikelse på samhället. Personer 

som saknade nätverk, men även en del som hade socialt stöd, upplever sig som mer isolerade. 

Överlag har få upplevt att de erbjudits adekvat stöd eller behandling, även om behovet av 

detta varierat. Vägen mot tvåårsuppföljningen präglas av ett försiktigt hopp, men många 

beskriver kvarstående problem vid två år samt nya negativa händelser som förhindrat att man 

mår bättre. Ett ytterligare fynd var frånvaron av hämndbegär och avsky riktat mot 

gärningsmännen vid tvåårsuppföljningen. Försök till bemästring har främst varit att försöka 
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glömma och gå vidare, vilket fungerat mindre bra, samt att erhålla stöd från familj och 

vänner. Den senare strategin har generellt upplevts som framgångsrik. 

 

”Man försöker glömma och gå vidare, men det går inte” 

 

Slutsats: Ett individbaserat och flexibelt bemötande av brottsoffer verkar vara av vikt. Många 

upplever sig utelämnade och övergivna av samhället. Fastän man generellt klarat sig med 

relativt låga symtomnivåer över tid (fastän man kunnat reagera mycket starkt i ett akut skede) 

har man upplevt en betydande förändring i beteende och attityder som kan upplevas som 

besvärande. 

 

”Jag är en annan idag än jag var före brottet… och jag gillade verkligen den jag var förut!”  

 

 

Studentuppsatser  

Vi har också initierat och handlett psykologexamensuppsatser som utgått från data insamlade 

i projektet. 

 

Beskrivning av psykiska symtom samt av sambandet mellan symtom och 

skambenägenhet hos offer för grova våldsbrott (Berglund och Bulander, 2005). 

 

Det första syftet var att beskriva den psykiska symtombilden hos offer för grova våldsbrott en 

kort tid efter brottet med avseende på allmänpsykiatrisk problematik, PTSD-relaterade 

symtom och självmedvetna känslor, främst skambenägenhet. Det andra syftet var att 

undersöka sambandet mellan skambenägenhet och symtombild. Data baseras på 

självskattningsformulär från 25 brottsoffer, 10 kvinnor och 15 män. Medelåldern var 33 år. 

De formulär som användes var SCL-90, HTQ och TOSCA. Resultaten visade att de manliga 

brottsoffren hade signifikant högre nivå av somatisering, obsessiv kompulsivitet, depression, 

ångest, fobisk ångest och paranoidt tänkande än normgruppen. Kvinnorna hade signifikant 

högre grad av symtom än normgruppen inom samtliga kluster förutom psykotisism. Den 

sammanslagna gruppen skattade inte PTSD-relaterade symtom i nivå med vad som skulle 

krävas för en diagnos, och det fanns ingen förhöjd nivå av självmedvetna känslor (skam, 

skuld och stolthet). Positiva samband på 0,05-nivån fanns mellan skam och obsessiv 

kompulsivitet samt skam och depression.  

 

 

Symptombild, livshändelser och copingstrategier hos offer för grova våldsbrott 

(Emilsson och Enoksson, 2005).  

 

Det första syftet var att beskriva symptombilden hos offer för grova våldsbrott åtta månader 

efter brottet, beskriva livshändelsers antal och skattning samt förekomst av copingstrategier, 

där materialet bestod av offrens egna skattningar. Det andra syftet var att undersöka 

sambandet mellan dessa livshändelser, copingstrategier och symptombild. Data baserades på 

självskattningsformulär från 34 brottsoffer, 22 män och 12 kvinnor vars medelålder var 34,3 

år. De formulär som användes i vår studie var SCL-90, Life Events III och Frågeformulär för 

copingstrategier. Resultatet för SCL-90 visade att männens skattade symptom inte skiljer sig 

nämnvärt mellan brottsoffer och normgrupp. Däremot skilde sig kvinnornas upplevda 

symptom markant i jämförelse med sin normgrupp. Kvinnor hade signifikant högre 

medelvärden inom samtliga kluster på SCL-90 än männen i brottsoffergruppen. I Life Events 

rapporterade kvinnor signifikant fler life events och signifikant högre skattad tyngd än 
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männen. Resultatet för coping visade att könsskillnaden var signifikant för endast två av 

strategierna. Ålder hade en viss inverkan på valet av strategi. SCL-90 och Life Events hade 

signifikant korrelation enbart på tilläggsskalan. SCL-90 och copingstrategin flykt/undvikande 

hade ett starkt samband hos båda könen. Valet av copingstrategi tycks således vara en bättre 

prediktor på utvecklandet av psykiska symptom, än mängden negativa livshändelser. 

 

 

Negativa livshändelser och symtom hos offer för grova våldsbrott – en sambandsstudie 

(Nordin, J., 2008). 

 

Syftet med studien var att försöka få ytterligare förståelse för hur tidigare negativa 

livshändelser samverkar med de psykiska symtomen hos offer för grova våldsbrott. Det var 34 

deltagare varav 14 kvinnor och 20 män, och deras medelålder var 35.5 år. Alla deltagarna har 

varit utsatta för ett grovt våldsbrott och de har fått fylla i självskattningsformulär och 

intervjuats åtta månader efter brottet. Denna studie använde sig av Life Events, Becks 

Depression Index (BDI), Visuell Analog Skala (VAS), Global funktionsskattningsskala 

(GAF), Symptom Checklist-90 (SCL-90) samt Harvard Trauma Questionnaire (HTQ). 

Resultatet visade på att det verkar finnas ett samband mellan tidigare negativa livshändelser 

och psykiska symtom hos offren för våldsamma brott. Samband hittades mellan antalet Life 

Events och VAS, SCL-90 samt HTQ. Det vill säga att de med fler negativa livshändelser 

skattar sitt psykiska mående som sämre, de har även fler posttraumatiska symtom samt fler 

övriga psykiska symtom. Detta visar betydelsen av att känna till brottsoffers tidigare 

livshistoria för att kunna bedöma vårdbehov. 

 

 

Fem kvinnors berättelser om våldtäkt (Lindgren, M., och Lätth, J., 2008). 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt och 

våldtäktsförsök berättar om sig själva före, under och efter brotten, hur deras förståelse av sig 

själva och andra speglas i förståelsen av gärningsmännen och brotten samt hur deras förståelse 

av och reaktioner på brotten kan förstås utifrån psykologisk teori. För att undersöka detta 

valdes fem semistrukturerade intervjuer ut, samtliga utförda inom projektets ramar. 

Intervjuerna bearbetades utifrån tematisk analys enligt Hayes (2000). Studiens resultat visar 

på likheter i varje kvinnas sätt att prata om sig själv innan, under och efter brottet. Det visar 

också på stor överensstämmelse i deras sätt att förstå sig själva och andra med förståelsen av 

gärningsmännen och brottet. Slutsatsen är att kvinnornas affekter, försvar och 

anknytningsmönster färgar såväl deras generella förståelse av världen som deras förståelse av 

brotten. 

 

 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med det aktuella projektet var att följa vuxna brottsoffer, som blivit utsatta för ett 

våldsbrott under en två års period för att undersöka hur det psykiska måendet förändrats över 

tid. Huvudresultaten var att de som strax efter brottet erbjöds en intervention i form av en 

intervju och en krisbehandling mådde bättre efter 8 månader, när dessa personer jämfördes 

med en grupp brottsoffer, som inte erbjudits detta. Detta gällde främst kvinnorna. Det var 

kvinnorna i icke-interventionsgruppen, som mådde allra sämst. Efter två år mådde dessa 

kvinnor i stort sätt lika dåligt som de gjorde 8 månader efter brottet. För kvinnorna, som 
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erbjöds en intervju och behandling strax efter brottet och fram till 8 månader efter brottet 

skedde en tydlig förbättring. Vid tvåårsuppföljningen hade dessa kvinnor ytterligare 

förbättrats något i sitt psykiska mående.  

 

Men alla i interventionsgruppen tackade inte ja till erbjudandet om behandlingen. Det visade 

sig att ungefär hälften tackade nej. Det visade sig att de som tackade nej var också de som 

mådde psykiskt bättre, initialt och vid uppföljningstillfällena. Detta visar att man kan komma 

ganska långt bara genom att fråga om de vill ha behandling eller inte. 

 

Förvirring och kaos är vanliga och naturliga reaktioner på svåra trauman. Tyvärr förstärks 

dessa inre tillstånd ibland av en lika kaotisk yttre samhällelig situation.  

 

 

Ångest

Flykt-

Undvikande

Förvirring

Rädsla

Koncentrations-

svårigheter

Skam

Svårt att planera

Uppgivenhet

Polis
Förundersökningsledare

Åklagare
Socialkontor

Brottsofferjour

Försäkringsbolag

Vårdcentral
Försäkringskassa

Arbetsgivare

Släkt/Vänner

Skola

 
 

 

 

Många brottsoffer har upplevt sig vara mycket desorienterade i fråga om när, hur och av vem 

de kan få hjälp. Detta gäller för samhällets hela system av hjälpande instanser sjukvård, polis, 

rättsväsende, brottsofferjour, försäkringsväsende och socialtjänst. Vi har ett starkt intryck att 

samordning mellan dessa instanser är bristfällig. Här finns utrymme för en hel del 

förändringar som skulle skapa en tryggare struktur kring brottsoffren. Brottsoffren själva 

saknar ofta både ork och kunskaper för att göra detta själva. Kontinuitet är i detta 

sammanhang ett nyckelord. Vi har i forskningsprojektet genomgående mött positiva 

reaktioner när vi hört av oss på nytt för att genomföra uppföljningsintervjuerna. 

 

Brottsoffrens tillstånd har oftast präglas av typiska krisreaktioner. De kan ha varit svåra att nå, 

haft svårt att minnas uppgjorda tider, haft svårigheter att hitta till mötesplatsen samt varit 

påtagligt skygga och ovilliga att vistas på folkrika platser. Detta skulle kunna misstolkas som 

bristfällig motivation men vår fortsatta kontakt med dessa personer har tydligt visat att det 

snarare är ett uttryck för krisens psykologi. Det är därför av stor vikt att sprida kunskap om 

orsakerna bakom detta beteende till andra aktörer i samhället, som kommer i kontakt med 
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brottsoffer. Detta talar för att effektiva tidigt insatta interventioner för att hjälpa brottsoffer 

måste bygga på ett nära och väl fungerande samarbete mellan polisen, behandlare och andra 

viktiga instanser i ärendet.  

 

Redovisade studier bygger mycket på jämförelser av gruppmedelvärden men i och med att vi 

träffat samtliga deltagare personligen 2- 3 gånger har vi kunnat se att den individuella 

variationen är mycket stor, vilket också illustreras i vår delstudie 6. En erfarenhet från 

krisinterventionerna är vikten av att individualisera behandlingen genom att finna och 

understödja brottsoffrens egna försök att komma till rätta med sin livssituation. De 

individuella behoven är mycket olika, vilket gör det svårt att manualisera en behandling som 

hjälper för alla. Det är mycket viktigt med klinisk erfarenhet och att kunna möta personerna i 

det läge de befinner sig i. 

 

Sett genom brottsoffrens erfarenheter har vi fått en blandad bild av polisens insatser. I den 

akuta kontakten har polisen uppfattats som professionella och omhändertagande. Sådana 

enkla saker som att ringa upp dagen efter och fråga hur de mår har kan vara en mycket viktig 

insats. I ett senare skede när brottet skall utredas framkommer en annan bild. Brist på 

information och personlig kontakt verkar vara genomgående. Här finns ett organisatoriskt 

problem som inte är lättlöst men där brottsoffren kommer i kläm. I kontakten med brottsoffren 

har vi sett att många fått sin tillit till ett tryggt och rättvist samhälle rubbat, vilket är en 

allvarlig moralisk skada. I det sammanhanget har polisens sätt att bemöta brottsoffren ett stort 

symboliskt värde.  

 

Det nära samarbetet som vi haft med den brottsoffersamordnande polisen har varit en 

förutsättning för att snabbt kunna komma i kontakt med de brottsdrabbade personerna. De var 

polisen och projektgruppen som tog initiativet till kontakt, och inte de som utsattes för brott. 

För många brottsoffer, som ofta befinner sig i kaos efter det som skett, är steget till att söka 

sig till omhändertagande instanser som brottsofferjouren eller sjukvården ett stort steg. De 

behöver hjälp med detta. Det hände att vi i projektet ibland åkte hem och hämtade de 

brottsdrabbade som av olika skäl hade svårt att ta sig hemifrån. Det kunde handla om rädsla 

att möta andra människor eller en rädsla att träffa på gärningsmannen på stan. I behandlingen 

var vi angelägna om att motverka ett undvikande och isolerande beteende. Fokus i 

behandlingen var på brottet men också andra tankar och situationer som vederbörande var 

upptagna av och som hade aktualiserats av den aktuella krisen. En viktig del i detta projekt 

har varit att förstå mer om vad som verkar läkande i behandlingen. En viktig iakttagelse har 

varit att tidigare obearbetade negativa livshändelser är en icke ovanlig komponent i dessa 

krisreaktioner. Det inträffade brottet återaktualiserar tidigare trauman. Kriminell viktimisering 

är en subjektiv, personlig och komplex erfarenhet, där följdverkningarna varierar från individ 

till individ och kan vara svåra att mäta speciellt då återhämtningen kan ske inom många olika 

områden som mental hälsa, interpersonella relationer och där viktimiseringen interagerar med 

övrig livserfarenhet och aktuell livssituation. Ett individuellt förståelseperspektiv måste få 

träda fram och brottsoffrets basala behov tillgodoses. Komplexiteten och den individuella 

variationen i upplevandet visar på behovet av att individualisera och problematisera gängse 

principer för krisbearbetning. Den kränkning som ett våldsbrott innebär för individen leder 

ofta till att personen tvingas omvärdera hela sin livssituation. 

 

 

”Jag är en annan idag än jag var före brottet… och jag gillade verkligen den jag var förut!” 
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INFORMATION OM PROJEKTET  

Projektet har kontinuerligt presenterats i olika sammanhang såsom på forskarseminarier vid 

institutionen för psykologi, institutionen för klinisk vetenskap (enheten för psykiatri och 

medicinsk psykologi), medicinsk fakultet samt i Sveriges Psykologförbunds facktidning. 

Projektdeltagarna har också deltagit vid ett flertal tillfällen på Brottsofferfondens 

forskningsseminarium i Stockholm för nätverk för forskare inom området viktimologi samt 

vid Brottsofferjourernas riksmöten.  

 

Dessutom har vi inbjudits att föreläsa vid interregional utbildning arrangerad av 

polismyndigheterna i de fyra nordligaste länen. Utbildningen har avsett grundläggande 

brottsofferarbete inom polisen och vänt sig till all polispersonal samt civil personal inom 

polisen som har kontakt med brottsoffer samt polishögskolan (se nedan).  

 

Utöver detta har vi under åren alltmer integrerat forskningsprojektet och erfarenheter från 

detta i den ordinarie undervisningen vid våra respektive institutioner. Detta har inneburit att 

brottsofferfrågor och kunskap kring detta lyfts fram vid såväl psykologutbildningen som 

läkarutbildningen.  Se Bilaga. 

 

 

 

Umeå 13 feb 2011 

 

 

Elisabet Sundbom 

projektledare 
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