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Inledning 
Detta working-paper är en avrapportering av en del av det material som 
samlats in i en första delstudie av tre i forskningsprojektet ”Brottsoffers be-
hov och jourernas möjligheter”. Projektet som helhet syftar till att fördjupa 
förståelsen för hur brottsdrabbade och brottsofferjourer uppfattar de behov 
som skall bemötas och i vilken utsträckning uppfattningarna är gemensamma 
och överensstämmande. Tidigare forskning visar på skilda resultat. Susanne 
Clausen (2004) visade i sin studie av danska brottsofferjourer att den hjälp 
som gavs i stort motsvarade brottsoffers behov. Anna Ryding (2005) visade 
däremot i sin doktorsavhandling utifrån två svenska brottsofferjourer att 
brottsoffren, för att få hjälp, fick gå in i vad hon kallade ”offergång”. De fick 
formulera om sina behov så att de matchade de insatser som gick att få, sam-
tidigt som de individuella problemen formulerades om till en grupps (brotts-
offers) behov. I en tidigare studie har Kerstin Svensson (2006) noterat att 
det är ett dilemma för stödpersonerna i brottsofferjourerna att samtidigt er-
bjuda hjälp och bedöma behov. Det är inte helt enkelt för den ideella stöd-
personen att vara öppen för alla behov som kan tänkas komma till uttryck, 
samtidigt som man bara har en viss repertoar av möjlig hjälp att ge. Inte hel-
ler socialtjänsten, som enligt Socialtjänstlagen bör ge stöd åt brottsoffer, har 
lätt att ge stöd utifrån just att personer drabbats av brott. De kan däremot 
ge stöd åt dem som på annat sätt faller inom deras traditionella kategorier, 
t.ex. utsatta barn (Ljungwald & Svensson 2007).  

Det råder en stor politisk enighet om att det är viktigt att ge brottsoffer det 
stöd de behöver. Men vad är det för behov som då skall mötas? För att få 
klarhet i det är det av stort värde att fördjupa kunskapen om hur så väl de 
som erbjuder stöd som de som får erbjudandet ser på vilka behov det är som 
skall bemötas.  

Projektet ”Brottsoffers behov och jourernas möjligheter” är pågående, fler 
intervjuer och fokusgrupper skall göras och materialet skall analyseras ytter-
ligare, men vi vill här ge en inblick i det material vi hittills samlat in och be-
arbetat. Vi börjar med att presentera studiens syfte samt hur vi gått tillväga 
när vi samlat in och bearbetat materialet. Därefter presenteras två för pro-
jektet centrala teman och hur man i fokusgrupperna resonerat om fallbe-
skrivningar som presenterats. De centrala faktorerna i bedömningarna av fal-
len lyfts fram innan vi slutligen knyter samman vad som framkommit och be-
skriver hur projektet nu fortsätter. 
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Syfte, material  
och tillvägegångssätt 
Materialet som redovisas här har samlats in till denna första delstudie med 
syfte att förstå vilka uppfattningar om brottsoffers behov som råder inom 
brottsofferjourerna. Vi har i denna första avrapportering från projektet valt 
att framförallt fokusera hur aktiva inom jourerna resonerar om olika situa-
tioner, i synnerhet i fråga om typ av brott och brottsoffrets kön och ålder.  

”Jourerna” är ett vitt begrepp. Varje brottsofferjour organiserar sig utifrån de 
förutsättningar som råder lokalt och de typer av engagemang som finns bland 
de aktiva. Därför varierar både förutsättningar och uppfattningar mellan oli-
ka jourer. I en tidigare studie framkom att jourerna kan förstås utifrån fyra 
olika typer engagemang: 

 

• De professionella som har god ekonomi, anställd personal och hög 
grad av aktivitet såväl genom stödverksamhet som genom förenings-
aktiviteter. 

• De uppfinningsrika som utifrån mindre goda ekonomiska resurser 
bedriver stödverksamhet under ledning av en anställd samordnare 
och som söker lösningar genom samarbete. 

• Eldsjäls-jouren som drivs ideellt med omfattande aktivitet både i fö-
rening och stödverksamhet. 

• De ideella som har ringa föreningsaktivitet och där de frivilliga består 
i en liten grupp personer som fokuserar stödinsatserna (Svensson 
2002, 2006).  

 
För att fånga variationen bland jourer blev de fyra typerna ovan en utgångs-
punkt i val av jourer att studera. Projektet inleddes med att Kerstin Svens-
son tillsammans med personal på Brottsofferjourernas riksförbunds kansli 
tog fram cirka 10-12 jourer till vardera av de ovan nämnda kategorierna. Det 
handlade alltså om jourer med och utan anställda och med mycket eller lite 
arrangemang utöver stödarbetet. Därefter fanns listor med drygt 40-talet 
jourer. Av dessa valdes tolv jourer ut så att de tillsammans kunde represente-
ra olika delar av landet och olika geografiska förutsättningar; storstad, mind-
re städer, landsbygd osv.  

De tolv jourer som valdes ut kontaktades först genom brev med information 
om projektet och sedan per telefon med förfrågan om medverkan. Två av de 
jourer som tillfrågades avböjde medverkan och frågan gick då vidare till an-
nan jour med motsvarande struktur. Tre av de medverkande jourerna finns i 
södra Sverige, två i västra, två i östra, två i Mellansverige och tre i norra Sve-
rige. En jour representerar storstadsområde, fem finns i större städer och öv-
riga sex på mindre orter och med större landsbygdsområden i sitt upptag-
ningsområde.   
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Eftersom vår ambition har varit att fånga hur man resonerar inom jourerna 
har vi valt att använda så kallade fokusgrupper. En fokusgrupp är ett sätt att 
ta del av hur en grupp, gärna en befintlig grupp, förhåller sig till en fråga 
(Wibeck 2000). Genom dessa fokusgrupper fångas hur man resonerar inom 
jourerna och ger en bild av såväl gemensamma teman som variationen mellan 
jourerna. 

Fokusgrupperna har genomförts under perioden maj-december 2009. Mellan 
två och åtta personer från brottsofferjourerna på de olika orterna har med-
verkat i grupperna. Totalt har 56 personer medverkat. Vid åtta fokusgrupper 
har vi båda forskare medverkat medan Lotta Jägervi ensam genomfört fyra. 
Grupperna har i huvudsak genomförts i jourernas lokaler, eller i enstaka fall i 
lokal som jourrepresentanterna lånat för ändamålet. De har varat i genom-
snitt 1,5 timme, med en variation från en till drygt två timmar. Beroende på 
jourrepresentanternas möjligheter har fokusgrupperna skett på varierande 
tidpunkter på dagen, men företrädesvis på eftermiddagar och kvällar. Jourer-
na har bjudit på olika former av förtäring under träffarna.  

Fokusgrupperna har haft mycket öppna frågeställningar att diskutera. Vi har 
inlett med att informera om projektet, om anonymitet och om att vi önskat 
spela in samtalen. Samtliga har accepterat inspelning. Första temat som dis-
kuterats har handlat om att de presenterat hur de organiserat arbetet vid re-
spektive jour. Efter denna introduktion har vi fört in samtalet på brottsoffers 
behov genom att ställa en mycket öppen fråga om vad det är brottsoffer be-
höver. Vi har låtit gruppen resonera och ställt följdfrågor utifrån de teman 
som kommit upp. Utöver att leda in samtalet på brottsoffers behov har vi 
frågat om vad man inom jouren ser som viktigt, vem som behöver jourens 
insatser och vem som inte behöver dem. Därutöver har fokusgrupperna 
kommit att handla om det deltagarna valt att lyfta upp och i mycket blivit 
samtal snarare än intervjuer.  

Efter denna öppna del av samtalet har vi gått över till de sex vinjettfall som 
vi presenterat ett efter ett för att styra in samtalet på konkreta exempel. Vin-
jetter används ofta i studier där man vill analysera val och bedömningar ef-
tersom de gör det möjligt att göra jämförelser (Jergeby 1999). De aktuella 
vinjetterna består av korta fallbeskrivningar och är hämtade från en tidigare 
vinjettstudie (Svensson 2006). Vinjetterna har konstruerats med bas i Nils 
Christies (1986) beskrivning av det ideala offret. De är uppbyggda så att de 
inleds med namn och ålder på personen som drabbas av brott. Det följs av 
en beskrivning av händelsen, som i hälften av fallen handlar om tillgrepps-
brott och i hälften om våldsbrott. I tre fall har gärningsmannen varit känd 
för offret, i tre fall okänd. I de flesta fallen är offrets roll i händelsen oklar så 
att det lämnas utrymme för spekulationer. Ingen av de beskrivna händelserna 
har varit av grövre eller spektakulär art. Alla beskrivningarna har dessutom 
varit relativt vaga så att de lämnat utrymme för resonemang och diskussio-
ner. Vi har varierat de sex vinjetterna med avseende på kön och ålder. Det 
innebär att varje vinjett förekommer i fyra former: ung kvinna, ung man, äld-
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re kvinna och äldre man. Eftersom vi gjort tolv fokusgrupper har vi presente-
rat varje version tre gånger.  

Det samlade materialet består av cirka 20 timmars inspelade fokusgrupper 
som transkriberats i sin helhet till 485 sidors text. Det är denna text som 
därefter analyserats. I analysen har naturligtvis frågan om hur man bedömer 
behov varit i fokus, men vi har också valt att lägga särskild vikt vid de teman 
i samtalet som de medverkande själva lyft fram. Analysen av materialet 
kommer att fortsätta och fördjupas i en samlad analys med det som fram-
kommer av de kommande två delstudierna i projektet. I denna första rap-
port riktar vi särskilt fokus på det som framkommit kring vinjettfallen.  

Två teman valdes ut efter transkription och en första genomläsning av mate-
rialet: brottets roll för behovet och jourernas roll i att möta behovet. Däref-
ter lyftes de delar av texten som kunde inordnas under dessa teman ut me-
dan resten utelämnades. Tematiseringen måste därför ses som preliminär, yt-
terligare teman kommer att framträda vid vidare analys och analysen kan 
komma att ges en annan vinkling. Det kategoriserade materialet delades in i 
underkategorier. Dessa namngavs i analysen men kommer nedan att beskri-
vas i löpande text för läsbarhetens skull. Fokus i framställningen har framför-
allt lagts vid de underkategorier som tydlig kunde urskiljas hos större delen 
av intervjuerna.  

Analysen av vinjetterna var mera systematisk och därmed också mer fullstän-
dig. Här har en induktiv tematisk enligt Hayes (2000) följts, men några an-
passningar till materialet. Det transkriberade materialet sorterades så att var-
je vinjett fick ett separat word-dokument där alla diskussionerna kring den-
na vinjett från alla intervjuer samlades. Därefter bearbetades varje vinjett se-
parat. Först klipptes texterna ner något så att tydliga och långa sidospår sor-
terades bort. Det återstående material delades in en första uppsättning kate-
gorier och dessa namngavs. Varje gång en ny kategori namngavs söktes hela 
materialet igenom efter material som kunde sorteras in under denna katego-
ri. I och med detta förändrades huvudkategorierna och döptes ibland om. 
Ett nytt word-dokument skapades för varje kategori och materialet sortera-
des sedan in i dessa dokument så att det material som tillhörde varje katego-
ri kunde läsas separat. För varje kategori delades materialet in i underkatego-
rier och placerades under olika rubriker i dokumenten. Under denna process 
döptes några huvudkategorier om och material flyttades mellan både huvud-
kategorier och underkategorier. Några underkategorier som överlappade 
mycket ströks och några huvudkategorier som överlappade mycket föränd-
rades och döptes om. Denna omarbetning fortsatte till dess att ingen över-
lappning kvarstod. Då vinjetterna har bearbetats separat, och liknande mate-
rial därmed kan ha sorterats på olika sätt beroende på sammanhanget, har de 
endast jämförts med varandra på en övergripande nivå. I beskrivningen av 
vinjetterna som följer har huvudkategorierna namngetts, kursiverat, medan 
underkategorierna har utgjort underlaget för en beskrivning i löpande text.  
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Brottsofferjourernas arbete 
Det som framkommit i fokusgrupperna är bilder ur brottsofferjourernas 
praktik. För att förstå denna behöver man ha en ram till vad jourerna arbetar 
med och hur de är organiserade. Utifrån de medverkandes beskrivningar och 
andra, angivna, källor följer därför en kort beskrivning av jourerna. 

Brottsofferjourerna är ideella organisationer som tillhör Brottsofferjourernas 
riksförbund (BOJ). De är relativt autonoma, men samordnas till viss del 
centralt bland annat genom gemensamma utbildningar och stadgar. Enligt 
stadgarna för lokala föreningar (BOJ, 2009) ligger det på varje jour att till-
handahåll hjälp och stöd för brottsoffer och vittnen samt bistå dem vid rät-
tegångar. Jouraktiva kan även delta vid medling. En ytterligare uppgift är att 
arbeta brottsförebyggande och sprida kunskap om brottsoffers och vittnens 
situation. Alla föreningar skall vara religiöst och partipolitiskt obundna. Alla 
som verkar vid jouren skall vara medlemmar i BOJ, ha genomgått förening-
ens utbildning samt ha avlagt ett skriftligt tysthetslöfte och fått ett ”stödper-
son-vittnesstödscertifikat” utfärdat av BOJ (BOJ 2009). Tystnadslöftet är 
inte juridiskt bindande men den som bryter det kan uteslutas ur föreningen. 

Jourernas arbete baseras på ideella insatser, men i cirka hälften av jourerna 
finns även en anställd i en samordnande funktion, en brottsofferassistent. I 
jourer med enbart ideell bemanning betecknas motsvarande funktion med 
begreppet samordnare. Förutom brottsofferassistent/samordnare finns stöd-
personer och en styrelse med ordförande fattar beslut om verksamheten. 
Därutöver finns vittnesstödjare hos många jourer och i några jourer före-
kommer andra befattningar och uppdrag, t.ex. riktat mot medlingsverksam-
het. Jourernas stödpersoner tar kontakt med brottsoffer efter deras polisan-
mälan om brott, men det är även möjligt att kontakta jourerna på egen 
hand. Jourernas stödpersoner erbjuder kortare stödsamtal och praktisk 
hjälp, oftast över telefon, medan vittnesstöd erbjuder sällskap och stöd un-
der rättegångar. Det förekommer att samma person har flera av dessa uppgif-
ter, men oftast är det uppdelat på olika personer. Jourerna schemalägger i 
regel verksamheten, men en del har också en flexibilitet i det att schemat 
kan frångås för att matcha stödpersoner och brottsoffer efter vad de uppfat-
tar som bäst för brottsoffren. 



 6 

Perspektiv på behov 
Under fokusgrupperna har de medverkande resonerat utifrån sina erfarenhe-
ter av stödarbete i jourerna. Det innebär att de beskrivit sina egna synpunk-
ter och värderingar, men också givit många skildringar av fall och situationer 
de mött. Två teman som framträtt tydligt vid en första genomgång av mate-
rialet är brottets roll för behoven och jourens roll i att möta behoven.  

Brottets roll för behoven 
Projektet tog sitt avstamp i fråga ”Vilka behov betonar jourerna?”. Det var 
också, om än i en annan formulering, en av de första frågor vi ställde till fo-
kusgrupperna. Som svar på fråga om vad brottsoffer behöver lyftes ofta be-
hov som deltagarna menar generellt uppstår som en direkt följd av att en 
person utsatts för brott. Detta direkta behov beskrivs framför allt som ett 
psykologiskt behov: ett behov av att prata, bli trodd och få emotionellt stöd. 
Ett vanligt sätt att beskriva det är t.ex.: ”De bubblar själva hela tiden och 
det är väl därför de ringer till oss, för att de vill prata av sig. (…) Hur de mår 
och hur de känner och att de är, en del har sagt att de är förbannade” (Jour 
8). Även om temat i fokusgrupperna kom att kretsa mycket kring behov av 
känslomässigt stöd lyftes även information och praktisk hjälp som något 
nödvändigt. Många påtalar, som i citatet nedan, att brottsoffer ofta inte vet 
hur de skall söka ekonomisk ersättning. 

 
Sen kommer det här praktiska som, och det kan ju vara väldigt 
mycket att överhuvudtaget har man ju inte de kunskaperna som det 
är att söka hjälp från, ja brottsoffermyndigheten eller inte ens försäk-
ringsbolaget. Alla vet inte ens att de har något försäkringsbolag (Jour 
12). 
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Efterhand nyanseras bilden och beskrivningen av behov kan variera mycket. Många 
menade att behovet av känslomässigt stöd är större vid grövre brott medan perso-
ner som utsatts för enklare tillgreppsbrott oftare är nöjda med praktisk informa-
tion. Somliga brott kan, enligt deltagarna, väcka specifika behov. Våld i hemmet 
påtalades ofta och när det nämndes tog man ofta upp att dessa personer har ett be-
hov av att inte provocera gärningsmannen. Därför menade man att stödpersonerna 
måste agera diskret för att inte väcka misstankar hos gärningsmannen. Flera menade 
att kvinnor som utsatts för våld, i synnerhet sexuellt våld, behöver få prata med en 
kvinnlig stödperson. Följande resonemang återkommer, här uttryckt av en manlig 
stödperson: 
 

En våldtäkt till exempel det tar ju aldrig, alltså det tar ju inte vi utan 
då har man ju kvinnor. Det kan bli väldigt fel. Det kan gå väldigt bra 
också men man tar inte gärna det för att om en man har varit svår 
med en kvinna så kan det ju kännas jobbigt att komma in på det med 
en mansröst på andra sidan och man har ingen aning (Jour 5). 

 
Det finns emellertid också röster som står för en annan uppfattning.  
 

Jag menar man kan ju tänka såhär, om det inte har funkat, om man 
nu tittar på brottslighet i hemmet, om man har mött, man har en 
man då som det inte funkar med. Och det kan ju faktiskt vara bra att 
träffa någon som låter vettig och klok och är vänlig och tar reda på så 
att jag tror bara att det är bra (Jour 6). 

 
Många jourer beskrev hur de får möta behov utifrån sekundär viktimisering. 
Deltagarna uppgav i regel att de har ett gott samarbete med polisen, men de 
var också kritiska mot hur brottsoffer bemöts av andra instanser. Framför 
allt återkom de till den långsamma hanteringen och dåliga informationen 
kring rättegångar. Här får stödpersonerna ofta gå över från att hjälpa brotts-
offer att hantera brottet till att hjälpa dem att hantera det rättsliga efterspe-
let och på så sätt uppstår behoven utifrån det som händer efter själva brot-
tet.   

 
En sak som är slående som återkommer nästan varje gång, det är det-
ta tiden ifrån det att brottet är begånget tills det blir rättegång. Det 
är, det är ju, alltså det är häpnadsväckande ibland. Vi hade något fall 
i tingsrätten där det var 16 månader. Va? Och det släpper inte, de 
kan ju inte släppa detta under den tiden så det är en psykisk belast-
ning under hela resan (Jour 8). 

 
Ibland förstås brottsoffers behov utifrån brottsoffrets person snarare än ut-
ifrån brottet. Brottsoffrets livssituation och/eller psykiska tillstånd kommer 
då i fokus för diskussionen. Detta blev som tydligast när vinjetterna diskute-
rades, men påtalades också spontant. Det mest återkommande här var att 
socialt nätverk betonas som en viktig faktor, både för brottsoffers återhämt-
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ning och för deras behov i relation till jouren. Det var också vanligt att del-
tagarna betonade att även om vissa brott generellt kan ses som grövre så 
räcker oftast inte en brottsrubricering som underlag för att bedöma ett 
brottsoffers stödbehov. Följande exempel är ett av många på samma tema: 

 
Men att svara på din fråga vem behöver stöd så vill jag påstå att det 
är mycket individuellt. Du vet en tant som hade fått sin spark stulen, 
hon sa det att det var, vad var det hon sa, det var en spark. Det var 
en lyxspark sa hon. Och då kunde jag inte låta bli att fråga, den där 
lyxsparken, vad det var som var lyx på sparken. För mig så är en spark 
på ett speciellt sätt. Ja hon berättade att det var en reflex under den. 
Så den var liksom lite finare än en vanlig spark. Hon tyckte det var så 
hemskt att den hade blivit stulen. Och henne pratade jag med ganska 
länge. För henne var det här, jag kan förstå att hon var väldigt ensam 
(Jour 5). 

  
I vissa fall menar man, som tidigare nämnts, att kvinnor kan föredra en 
kvinnlig stödperson. Utöver kön lyftes ibland även nationalitet, språk och 
kultur som en orsak till att speciallösningar och kreativitet kan behövas. I 
citatet nedan ges ett exempel på en lösning när stödpersonen försöker kring-
gå språkproblem:   

Så då provade jag med det. Han var så arg den här killen och upprörd och 
så. Men prata på ditt eget språk, tala om på ditt språk vad som har hänt. 
Och det gjorde han liksom och så men du fattar inte sa han. Nej men vräk 
ur dig nu, berätta. Och han pratade, jag fattade ingenting. Så var det tyst 
och så sa han förstod du? Nej sa jag men jag förstod att du var upprörd. Kan 
du tala om vad du sa nu så? Och då var det lättare (Jour 6). 
  
Ibland uppfattas behov som inte är direkt kopplade till brottet som så pass 
dominerande i brottsoffrets liv att stödpersonen släpper tanken på brottet 
och flyttar fokus till den sociala situationen. Det kan t.ex. handla om när de 
möter ensamma äldre personer: 

 

Jag vet att jag hade en dam. Hon var just utsatt för det här att någon 
hade hjälpt henne och så hade hon blivit rånad på alla sina smycken. 
Hon hade ingen särskild kontaktyta eller någonting. Så då vet jag att, 
det här med väntjänst, hon fick plötsligt en kvinna då som gick ut 
och gick med henne. Och jag menar det tyckte jag, det trodde jag ju 
var självklart att hon kände till men det gjorde hon inte. Så att man 
kan göra lite så där, det känns bra tycker jag (Jour 11). 

 
Sammanfattningsvis väger brottsofferjourerna in flera parametrar när de be-
dömer behov hos brottsoffer. De behov som ses som direkt orsakade av 
brottet nämns ofta i psykologiska termer och lyfts i regel först, men efter-
hand som diskussionen fördjupas kommer även bemötande från andra in-
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stanser och brottsoffrets livssituation i övrigt in som minst lika viktiga delar. 
De personer som deltagarna beskriver som i störst behov av stöd kan gene-
rellt sägas vara de som är mest utsatta allmänt i livet, snarare än de som 
drabbats av de värsta brotten. Det har också blivit tydligt att de jouraktiva 
ställs inför en mängd olika behov från en mängd olika människor i olika livs-
situationer och sammanhang. Detta väcker ytterligare en fråga: Vilka av alla 
dessa behov ser jourerna som sin uppgift att möta och vilka av dessa männi-
skor ser de som sin målgrupp? 

Jourernas roll i att möta behoven 
Jourrepresentanterna talar mycket om hur brottsofferjourernas status som 
ideell organisation påverkar deras möjligheter och arbetssätt. När det gäller 
att möta brottsoffers behov betonas ofta vikten av att de jouraktiva är vanli-
ga medmänniskor och inte professionella. Många ger uttalanden som: ”Sen 
märker vi väl att en del tycker att det är väldigt skönt att vi är en ideell före-
ning, att vi inte har några journaler, att här får man komma och här får man 
sitta ner och det är en medmänniska” (Jour 12).  

Brottsoffer beskrevs vara i behov av samtal, först för psykologiskt stöd och 
senare för rådgivning om praktiska insatser. Samma indelning sker i beskriv-
ningarna av vad jourerna kan bistå med. Deltagarna beskriver att de kan 
lyssna och bekräfta samt ge information och praktiskt hjälp. De uttrycker 
det ofta som sin uppgift att ta upp det praktiska eftersom många brottsoffer 
inte känner till sina rättigheter och därför inte själva för ämnet på tal. I en 
fokusgrupp beskrivs det som ”hjälp att slå sig vidare”: 

Och sen kommer väl steg nummer två och det tycker jag det är ju det 
här att man kan slå sig vidare. För jag menar vanligt folk vet ju inte, 
vart ska jag vända mig och kan jag få nån ersättning för det här och 
vem ska hjälpa mig med det och det. Oftast så tycker jag att vi ham-
nar där. Och stödpersonerna har varit väldigt på alerten, duktiga, och 
tar sig också vidare alltså (Jour 4). 

 
Ibland påtalas även att brottsoffer kan ha känslomässiga behov som de inte 
är bekväma att uttrycka. De jouraktiva beskriver att de då försöker vinna de-
ras förtroende och få dem att ta emot stödet. Följande strategi är inte helt 
ovanlig: 

När det gäller att lirka fram det här behovet så har vi ju fått en del 
tips av vår handledare. När de säger, ah det är lugnt, det fixar sig, så 
kan man säga, spela ut nåt kort såhär och säga att när man har råkat 
ut för en sån här händelse som du har så brukar man kunna drabbas 
av sömnlöshet. Man har svårt att somna, svårt att koncentrera sig, att 
man räknar upp. Ja, ja, just det jo men så är det, så är det, jag har 
skitsvårt att sova och det kan räcka med en sån lite öppnande pass-
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ning så är samtalet igång. Då helt plötsligt så börjar de berätta mer 
om hur taskigt de mår (Jour 6). 

 
Deltagarna i fokusgrupperna ser det genomgående som viktigt att brotten 
polisanmäls, både för rättssäkerheten och för brottsoffrets bearbetning. 
Många tar också på sig att både uppmuntra till polisanmälan och att mera 
handfast hjälpa till att anmäla. Som tidigare nämnts kan de emellertid även 
vara kritiska mot hur handläggningen av brott och informationen till brotts-
offer fungerar. Flera menar här att jouren kan ge en form av upprättelse när 
rättsystemet inte fungerar som det är tänkt.  

 
Ett ord som jag tänker är upprättelse. För många av dem känner att, 
om de då inte får se gärningsmannen eller gärningskvinnan inburad 
eller fått en påföljd, så upplevs (- - -) så räcker det kanske att man 
kan få prata med en stödperson. Bara att få ett vittnesstöd som är 
mänskligt och finns där och, det kan också, det är ju inte nån upprät-
telse eller, vad det gäller skadestånd och så, men att man känner att 
någonstans på vägen fanns det någon som lyssnade på mig och som 
jag kände att den trodde på mig. Den upplevelsen, den tror jag med 
är jätteviktig, om man nu inte kan få se att man får ut det man har 
förlorat (Jour 2). 

 
Jourens arbete beskrivs ofta inledningsvis i generella termer, men senare lyfts 
även att individuella anpassningar är vanliga. Här handlar det oftast om att 
arbetet behöver anpassas efter brottsoffrets livssituation. En återkommande 
diskussion rör hur man får kontakt med personer som kan ha svårt att prata 
i telefon eller som inte vill svara. Detta nämns oftast vid misshandel i hem-
met men även ”telefonterror” lyfts här som ett problem.  

Somliga jourer beskriver att de kan frångå de riktlinjer BOJ satt upp när de 
inte uppfattar reglerna som funktionella i det aktuella fallet. Ett exempel är 
att göra hembesök ensam, vilket centrala riktlinjer avråder från.  När man 
gör avsteg från det argumenterar man för ofarligheten, t.ex med: ”Det jag 
pratar om det var ju ett äldre par utanför stan, en bra bit utanför stan, som 
ville ha hjälp att fylla i försäkringspapper. Och då tänkte jag det här kan ju 
inte vara farligt att jag åker ensam. De var alltså 78 år någonting och som har 
haft inbrott” (Jour 8). Riktlinjerna säger också att kontakterna med brotts-
offer inte skall dra ut i tid. Stödpersonerna är instruerade att hålla nere kon-
takterna till ett fåtal samtal, men frånsteg tycks inte vara alltför ovanliga. 
Många betonar tanken att hjälpa brottsoffer att gå vidare utan att bidra till 
att de fastnar i en offeridentitet när de argumenterar för avsteg från riktlin-
jerna, som i beskrivningen nedan.  

 
Man kände att den här tjejen hon tog till sig det man sa och hon tog 
till sig information från andra ställen och hon växte ju under hela ti-
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den. Och jag hade gjort väldigt klart att sen, jag följer med, sitter 
med på rättegången och så får vi höras vid då hon har fått, då domen 
sen är färdig. Och det var helt ok. Det kändes som ett naturligt av-
slut. Men det är klart, om man har blivit våldtagen och är väldigt ung 
och hon har ingen att vända sig till, då kan det vara bra att någon 
ringer kanske varannan, var tredje vecka och så får man bara kräkas 
ut allt som har samlats. För att det blev ju mycket, jag märkte ju det 
redan efter några månader att tankegången ändras ju. Och det behövs 
ju ett bollplank en sån gång. Så jag tycker inte att man ska släppa för 
tidigt heller. Det är en avvägning för varje gång (Jour 9). 

 
Jourerna betonar ofta att de inte skall göra några bedömningar som har att 
göra med brottet i sig. Denna ambition försätter dem ibland i ett dilemma 
eftersom det just brottet som är grunden till att de skall agera. Denna para-
dox löser jourerna på lite olika sätt. En del väljer att ändå göra sina egna be-
dömningar, andra tar med få undantag emot alla som vill ha kontakt med 
dem och ytterligare andra går, mer eller mindre strikt, på polisens bedöm-
ningar. En striktare avgränsning kan beskrivas såhär: ”Nej, därför jag är så 
fruktansvärt hård, känner jag mig, för skulle en sån här person ringt till mig 
då skulle jag säga: tyvärr men vår policy är att det ska vara polisanmält.” 
(Jour 10). Hur jourerna väljer att sortera, eller inte sortera, påverkar även 
vilka uppgifter de ställs inför. De som tar emot alla de tror sig kunna hjälpa 
lyfter ofta exempel på hur de gått utanför uppdraget att arbeta med effekter 
av brott och även tagit på sig att hjälpa till med sociala problem. Ett exem-
pel är när man ser en omfattande problematik i brottsoffrets vardag: 

Hon jobbade extra på sjukhem om nätterna och hon jobbade och 
hon kämpade och hade sju ungar då som skulle upp och iväg till sko-
lan på mornarna och skulle, ja. Och sen denna, och ja djur. Hundar, 
stora hundar, och katter och jag menar det ska ju vara det också. 
Och de ska ha mat och såhär och det fanns ju knappt mat till barnen. 
Men där hade vi mycket kontakt med skolkuratorer och sådär också 
för att få, så att de fick sån hjälp (Jour 7). 

 
Det händer emellertid att även de som gör en striktare sortering hjälper till 
med sådant som är ganska löst relaterat till brottet, även om det inte handlar 
om någon komplex problematik: 

 

Hon törs inte vistas ute ensam heller utan hon har en grannfru nu 
med sig. Men hon är ute och åker bil i alla fall och så har hon en 
hund. Och då har jag sagt såhär att du ska försöka vara ute så mycket 
som möjligt och försöka vara bland folk, även om du har din grannfru 
med så du måste vara ute, du kan inte sitta ensam hemma inne och 
titta på tv och så utan gör någonting. Gå på bio eller ta någon med. 
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Och det där tycker hon är så bra. Jag vet ju det där säger hon men 
det är så skönt att få höra det, jag liksom blir påmind (Jour 10). 

 
När det gäller människor med svårare psykiska problem verkar däremot jou-
rerna eniga om att det ligger utanför deras kompetensområde. Dessa perso-
ner menar deltagarna att de hjälper bäst genom att skicka dem vidare. 

 
Ja ibland låter det för otroligt för att vara sant om man säger så. De 
kanske har lite psykiska besvär själva och sådär. Det kan ju vara nåt 
psykiskt, som att de ringer och säger att grannarna försöker att gasa 
ihjäl mig eller de avlyssnar min telefon eller sådär och då får man ju 
försöka att hjälpa till så gott det går och skicka vidare på något vis 
(Jour 7). 

 
En annan grupp som ännu mer konsekvent avvisas, men utan remiss, är per-
soner som anses medvetet komma med falska eller starkt vinklade anklagel-
ser. Fallet nedan beskriver en sådan situation: 

 
Jag hade en gången man som ringde och ville ha hjälp för han hade 
blivit misshandlad av sin kvinna. Och det tog alldeles för lång tid in-
nan jag pejlade in, han ringde alltså hit. För han satt alltså egentligen 
inne för påföljd av grov kvinnofridskränkning. Och han hade velat att 
den kvinnan skulle komma och hälsa på honom när han väl satt på 
den här anstalten och hon åkte dit för att hon var hotad, hon var 
tvungen att åka dit, annars skulle det hända någonting. Och när hon 
väl kommer dit så ville han ha sex med henne. Hon vägrar och ger 
honom en örfil och sen går hon. Och då ringer han till mig och talar 
om att han blivit misshandlad och behöver hjälp av brottsofferjouren. 
Det tog väldigt lång tid innan jag fick fram allt det där. Då hade han 
funnits några veckor här (Jour 2). 

 

Eftersom mannen som sökte hjälp själv var dömd utgick stödpersonen från 
att han inte hade legitima skäl att hävda behov av stöd. Även när det gäller 
mer legitima brottsoffer är de flesta överens om att det ibland kan gå för 
långt och att det kan vara svårt att säga nej.  

 

Det här med brottsoffers behov, vi har haft stödpersoner som har be-
funnit sig plötsligt nere och städat i nån källare och nån annan satt 
plötsligt hemma och passade brottsoffrets barn. Och ringde till mig 
och sa att så här ska det väl inte vara? Men alltså att man kan bli lite 
uppslukad av brottsoffers behov (Jour 1). 

 



 13 

Även beskrivningarna av vems behovs som skall bemötas startar i regel gene-
rellt för att sedan gå över till mer komplexa fall och svåra ställningstaganden. 
I den generella diskussionen finns en tydlig harmoni mellan behov och till-
gängligt stöd. Detta skulle kunna ses som ett resultat i linje med Rydings 
(2005) beskrivning av offergång. När svårare avväganden diskuteras visar 
emellertid jourerna tecken på en flexibilitet som ligger längre från Rydings 
bild. Deltagarna beskriver, oftast i positiva termer, de principer och riktlinjer 
de arbetar efter, men lyfter också många exempel från fall där de frångått 
principerna och varit mer pragmatiska. Det verkar vara generellt accepterat 
att en stödperson kan gå in och hjälpa till även med sådant som inte är klart 
relaterat till brottet. Det finns i och för sig en konsekvent hållning inom var-
je jour om vem man skall arbeta med, men variationen mellan de jouraktiva 
är relativt stor. Somliga gör egna bedömningar, andra tar emot alla med få 
undantag och ytterligare andra litar till polisens bedömningar. De kategorier 
som konsekvent hänvisas vidare eller avvisas är framför allt psykiskt sjuka 
och personer som i någon bemärkelse inte kan tillskrivas en offerstatus. 

Vinjetterna 
Hittills har denna rapport fokuserat på vad som framkommit i den öppna 
diskussionen med de jouraktiva. För att få en tydligare bild av jourernas ar-
bete och bedömningar förde vi, som tidigare nämnts, även in ett antal vin-
jettfall i fokusgrupperna. Vinjetterna lästes upp och två utskrifter av dem, 
med stor text, lades ut till gruppen. Ofta kom spontana reaktioner direkt 
och därefter diskuterades fallet. Eftersom namn och ålder varierats i fallen 
var de inte identiska i de olika fokusgrupperna.  

Stina/ Svante förlorar arvegods  
Den vinjett som hade störst variation mellan de fyra former den förekom i 
utgick från ett fall med ett oklart tillgreppsbrott där den eventuella gär-
ningsmannen, eller -kvinnan, var känd, medan offret inte helt självklart var 
utan skuld i händelsen. Det förekom i följande fyra former: 

 

Svante Karlgren, 72 år, är nybliven änkling och bor ensam kvar i det 
stora huset. När han under julhelgen har besök av sin dotter och 
hennes man försvinner flera av hustruns guldsmycken. Han vet att 
dottern och svärsonen länge haft ont om pengar och frågar dottern 
om smyckena, när hon nekar till att ha tagit dem polisanmäler han 
stölden.  
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Stina Karlgren, 72 år, är nybliven änka och bor ensam kvar i det stora 
huset. När hon under julhelgen har besök av sin dotter och hennes 
man försvinner flera av makens värdesaker: guldklocka, slipsnålar, 
manschettknappar m.m. Hon vet att dottern och svärsonen länge 
haft ont om pengar och frågar dottern om värdesakerna, när hon ne-
kar till att ha tagit dem polisanmäler Stina stölden.  

 

Svante Karlgren, 22 år, har nyligen förlorat sina föräldrar i en olycka, 
och bor ensam kvar i det stora föräldrahemmet. När han under jul-
helgen har besök av sin syster och hennes man försvinner flera av 
mammans guldsmycken. Han vet att systern och svågern länge haft 
ont om pengar och frågar henne om smyckena, när hon nekar till att 
ha tagit dem polisanmäler han stölden.  

 

Stina Karlgren, 22 år, har nyligen förlorat sina föräldrar i en olycka, 
och bor ensam kvar i det stora föräldrahemmet.  När hon under jul-
helgen har besök av sin syster och hennes man försvinner flera av 
mammans guldsmycken. Hon vet att systern och svågern länge haft 
ont om pengar och frågar henne om smyckena, när hon nekar till att 
ha tagit dem polisanmäler Stina stölden.  

 

Denna vinjett ledde till diskussioner som framför allt rörde sig mellan tre 
teman: Familjeproblem, Brott och juridik och Misstro. Spontant reagerade 
många deltagare med medlidande. Det här är någon som har både ett döds-
fall, ett brott och en sprucken relation att bearbeta och antagligen behöver 
mycket stöd, menade man. Denna uppfattning återkom oberoende av 
brottsoffrets kön och ålder. Följande resonemang kan betraktas som typiskt:  

 

Dubbelt och trippeldubbelt och jag vet inte allt vad jag ska säga. För-
äldrarna borta, sorgen där. Bor i huset och det är jobbigt bara det att 
vara kvar där och veta om att de har bott där och så då en släkting 
som begår brott mot henne och som hon ser det klart mot föräldrar-
na också. Det är knepigt, hon behöver jättemycket hjälp. Väldigt, 
väldigt mycket hjälp (Jour 2). 

 

Professionellt samtalsstöd kom i fokus när fallet gällde en yngre. Förhopp-
ningar om försoning utrycktes i flera fall, på lite olika sätt beroende på off-
rets kön och ålder. När fallet rörde en äldre man menade flera att de hade 
rått honom att inte dra för hastiga slutsatser eftersom det kunde förstöra re-
lationen med dottern. I fallen med en yngre man eller en äldre kvinna kom 
en del funderingar kring vad som kunde ha gått snett i relationen till sys-
tern/dottern och om det kunde finnas delade meningar om vem som borde 



 15 

fått sakerna. Här kom även olika förslag på hur det hela kunde lösas inom 
familjen.  

När samtalet gick över till brott och juridik avhandlades mer praktiska frå-
gor. Framför allt rörde det vad som kan tänkas hända, eller snarare inte hän-
da, i brottsutredningen. Här kom också upp en del resonemang om juridi-
ken kring arvet. I fallen med yngre personer väcktes inte sällan frågan om 
vems sakerna egentligen är och vem som är brottsoffer, Stina/Svante eller 
systern. ”Ja Stina är den som har anmält det då så hon är ju brottsoffer då 
men syrran där då, hon nekar ju till det. Hon har ju lika stor ägardel i 
smyckena som Stina. Det blir svårt” (Jour 12). 

Under samtalets gång dök även en del mer uttalad misstro upp. I fallen med 
äldre personer handlade det framför allt om misstankar om demens. Följande 
resonemang återkommer: ”Det kan ju vara så också att den här mannen har 
lagt undan smyckena för att inte dottern ska kunna ta dem och sälja dem 
och kanske inte vet var han har lagt dem. Det är ju ofta så med gamla män-
niskor” (Jour 8). I fallet med en kvinna utvecklades detta resonemang mer 
och det diskuterades hur man bäst bemöter ett brottsoffer som inte uppfat-
tas som helt trovärdigt och kom in på att ytterligare information eventuellt 
kan hämtas från någon annan instans, t.ex. hemtjänsten. När fallet byggde på 
yngre personer handlade misstankarna dock oftast om att de kanske har hit-
tat på eller gömt undan sakerna i en arvstvist. En jour resonerar kring en 
yngre man: ”Hur ska polisen kunna veta det? Om han hittar på? Det kan ju 
vara enorma guldtackor som han hittar på så att säga. Det är klart, det kan 
ju inte polisen veta” (Jour 11). Fallet med en yngre man väckte en mer diffus 
känsla av att något inte stod rätt till hos några deltagare och det diskutera-
des huruvida det här överhuvudtaget var ett fall jouren skulle ta sig an. 

Fallet med det försvunna arvegodset väckte mycket medlidande och diskute-
ras till stor del som ett komplext familjeproblem, men också som en kompli-
cerad juridisk situation. Brottsoffrets trovärdighet ifrågasattes ibland, framför 
allt i form av misstankar om demens för äldre personer och misstankar om 
medvetet vilseledande yngre. 

Olof/Ulrika har suttit barnvakt 
Medan den första vinjetten fick skiften både i släktrelationer och materiella 
ting hade övriga vinjetter i stort bara förändringar i namn och ålder, vilket i 
sin tur ledde till att pronomina i texten ändrades. Vinjetten med våldsbrott, 
okänd gärningsman och ett offer som var ute i gott ärende fick dock även 
några andra smärre justeringar. När det var en man presenterades den så här, 
med båda de möjliga åldrarna infällda:  

 

Olof Strömberg, 24 år/64 år, var på väg hem genom centrum på lör-
dagsnatten efter att ha suttit barnvakt åt sina syskonbarn/barnbarn, 
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när några okända män attackerade honom, slog ned honom och tog 
hans plånbok och mobiltelefon. 

När det var en kvinna hade hon istället en handväska: 

 

Ulrika Strömberg, 24år/64 år, var på väg hem genom centrum på 
lördagsnatten efter att ha suttit barnvakt åt sina syskon-
barn/barnbarn, när några okända män attackerade henne, slog ned 
henne och tog hennes handväska. 

 

Diskussionerna utifrån denna vinjett var i regel tydligt fokuserade på brottet. 
Oberoende av offrets kön och ålder var deltagarna eniga om att detta var ett 
fall för jouren, dels för att det handlar om ett klart brottsoffer och dels för 
att detta är någon som troligtvis kommer till jouren. Behov och insatser efter 
brottet blev det tema som dominerade samtalen. Deltagarna i fokusgrupper-
na såg här ett brottsoffer med stort behov av känslomässigt stöd, men även 
av praktisk hjälp med att spärra kort, kontakta försäkringsbolag med mera. 
Det beskrivs t.ex. så här: 

 

En terapeutisk del, att kunna få prata av sig. För polisen, där blocke-
rar man ju, det är inte så mycket terapi av att prata, men en sån här 
person behöver ju det. Och därför så är det jätteviktigt att ha de här 
kringfrågorna som kanske, precis som J säger, vi kan inte göra något 
åt det men ändå leda in. Och så just det här med försäkringsbiten 
(Jour 5). 

 

När det var kvinnor i fallen diskuterades även professionell hjälp och vikten 
av stöd från anhöriga. Synen på fallen med män skilde sig lite beroende på 
mannens ålder. För den yngre mannen diskuterades professionell hjälp och 
vissa menade även att de här skulle lägga lite tid på att utreda vad som 
egentligen hänt. För den äldre mannen diskuterades i stället stöd från anhö-
riga. Här lyftes även att det kunde vara extra hårt för honom eftersom han 
inte gjort något fel, som i exemplet nedan: 

 

De mår så dåligt. Det finns liksom ingen, man har gjort någonting 
som är bra och jag tänker ju mig då att han är en stolt morfar eller 
farfar och han kanske väntar på pension, han har jobbat hela sitt liv. 
Han är en ideal om man säger så och så blir han utsatt för det här. 
Och det jag menar det, det är mycket som kommer där. Många tan-
kar och utav också skam. Det är det som är så märkligt (Jour 12). 
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I några fall visades även ett visst mått av misstro. I fallet med den yngre mannen 
fanns tanken att det kan röra sig om falska anklagelser, som bland annat uttrycks 
såhär: 
 

Och sen då när man har kommit där då, då kan jag fråga, hade han 
mycket pengar i plånboken. Säger han att han hade åtta-tio tusen i 
plånboken, det är klart, då blir jag ju lite förvånad när han har så 
mycket pengar. Då kanske han har fingerat det här. Alltså, inte miss-
tänka det, men man vet aldrig (Jour 5). 

 

I fallen med en yngre man, liksom när det var en äldre kvinna, påtalades att 
brottet kanske kunde vara delvis framprovocerat. Med kvinnorna, framför 
allt den äldre, visade deltagarna en del identifikation med uttryck som ”Ja 
det skulle kunna hända mig ju.” (Jour 11). Då och då väcktes även resone-
mang som mer uttryckligen utgick från kön och ålder. Flera menade att män 
har svårare att söka stöd men någon menade även att det kan vara lättare för 
en äldre man. En annan tanke var att en äldre man troligtvis blir mer upp-
rörd, men också att han är ett osannolikt offer för ett sådant brott. I fallet 
med en yngre kvinna påtalades att hon har ett extra stort behov av att prata, 
men också att det kunde ha varit värre, hon kunde ha blivit våldtagen.    

Detta fall var det som låg mest i linje med Nils Christies (1986) definition av 
det ideala offret och jourerna var överens om att fallet var något för dem. 
Diskussionen rörde framför allt behov som kan uppstå till följd av brottet, 
framför allt av känslomässigt stöd, och vad jouren kan bidra med där. Beho-
ven beskrevs genomgående som stora men problematiserades något mer när 
offret var man.  

Hanna/Hans i kön till härbärget 
Den tredje vinjetten beskriver också ett våldsbrott med okänd gärningsman 
och ett offer vars ärende inte kan ifrågasättas. Offrets sociala situation är 
emellertid annorlunda än i förra vinjetten: 

 

Hanna/Hans Persson, 25 år/61 år, bodde på härbärge eftersom 
hon/han inte hade någon stans att ta vägen. En kväll när hon/han 
stod utanför härbärget och väntade på att det skulle öppna blev 
hon/han misshandlad av några personer hon/han aldrig hade sett tidi-
gare.   
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Här kommer ofta just den sociala situationen i fokus för diskussionen. Oberoende 
av kön och ålder menar deltagarna att hemlösheten gör den här personen extra ut-
satt:  
 

Då kan det bli en insats för en stödperson som kan ta lite tid för ofta, 
de människorna är ju människor som redan är utsatta eller redan har 
problem i sitt liv. Ibland tycker jag det känns som att det är dem som 
gärna vill komma hit och träffa en stödperson. Så ger man en kopp 
kaffe och en macka och så vidare och få prata av sig. För de blir ju 
kanske ständigt utsatta. Det är ju risk för, någonting (Jour 2). 

 

Det spekuleras tidigt en del kring vad som kan ha gjort att hon/han blivit 
hemlös. Följande resonemang var inte ovanligt: ”Jag tänkte på det där, man 
vet ju inte heller vad det är för bakomliggande problematik eftersom hon bor 
på härbärge. Det kan ju vara att hon har varit missbrukare åt nåt håll” (Jour 
9). 

Praktiska problem som hemlösheten kan orsaka och andra instansers ansvar 
diskuteras för samliga konstellationer. För alla utom den yngre mannen lyfts 
också fram att hemlösheten inte bör ha någon betydelse för hur personen 
bemöts. En misstanke om att diskriminering i rättsprocessen påtalas i fallen 
med äldre personer: ”Jag skulle kunna tänka mig att han, i brist på bevis och 
att han inte är så fräsch kanske, att det kanske läggs ner” (Jour 12). I fallen 
med yngre personer vill man istället ha information från andra för att bilda 
sig en bättre uppfattning om personen. När det gäller en yngre kvinna säger 
man också att det kan finnas nätverk och en möjlighet till en ljusare framtid.  

När samtalet handlar om brottet avviker diskussionen om den yngre kvinnan 
också något i det att det särskilt påtalas att hon är som alla andra. För de 
yngre personerna hävdar flera deltagare att de i mycket skulle följa en sorts 
standardförfarande för arbetet med brottsoffer. Även här visar sig en viss 
misstro, men bara inför de yngre. Det handlar här om att personen kanske 
ljuger, men i fallet med en yngre pratar man också om att han kan ha en 
egen del i det som skett och att han kan vara farlig för stödpersonerna.  

Eftersom brottet skedde i kön till härbärget kom brottsoffrets sociala situa-
tion i fokus, framför allt talades det mycket om utsatthet och möjligheterna i 
andra instanser kom återkommande upp i samtalet. Fokuseringen på hem-
lösheten var dock något mindre genomgående när yngre personer diskutera-
des. 
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Christer/Christina på travbanan 
I den fjärde vinjetten var gärningsmannen okänd i en händelse av troligt till-
greppsbrott, men offrets ärende inte självklart oförvitligt: 

 

Christer/Christina Hedlund, 25 år/75 år, är på trav och har spelat 
bort nästan alla sina pengar. Det enda han/hon har kvar är en femtio-
lapp  till taxi. När han/hon skall betala taxin märker han att plånbo-
ken är borta. 

 

Efter denna vinjett fick vi genomgående lägga till att det hade polisanmälts. 
Det tillägget gjordes även på övriga i en del presentationer, men detta fallet 
var något som man genomgående menade inte skulle bli ett ärende för jou-
ren och då blev förklaringen om polisanmälan extra behövlig. Diskussionen 
startade i regel med att det praktiska kring brottet avhandlades, här lyftes 
alltså inte de sedvanliga känslomässiga aspekterna fram först. Deltagarna 
menade genomgående att här framför allt behövs praktisk hjälp med försäk-
ringsbolag och polisanmälan, men man noterade också att personen i fråga 
troligtvis inte får mycket hjälp från andra instanser, till exempel försäkrings-
bolag: ”Är det fickstölder nere på stan, de frågor vi får är hur kan jag få peng-
ar. Och då är det mer praktiskt och får vi berätta att det är inga försäkrings-
bolag i världen som ersätter kontanter” (Jour 1). 

Spelandet var annars det största diskussionsämnet. Oberoende av kön och 
ålder var de flesta överens om att det är lite synd om personen i fråga som 
spelat bort alla sina pengar. En deltagare berättade hur samtalet skulle inle-
das med en äldre man i denna situation: ”Hör du du, Christer, vilket elände 
du har råkat ut för. Jag har hört att du har tappat alla dina pengar och till 
och med tappat plånboken. Vad var det som hände? 75 år, alltså det är en 
ansenlig ålder. Och så får han berätta, Christer Hedlund” (Jour 5). För alla 
utom den äldre kvinnan diskuterades spelberoende som en möjlig orsak. För 
henne talades istället spelandet om som något självförvållat. Vikten av att 
inte döma betonades i många fall, dock inte när det gällde en äldre man. För 
den yngre mannen menade någon att han kanske hittat på stölden för att 
dölja spelandet.  



 20 

 
I det här fallet väcktes även en del funderingar kring behov och legitimitet i 
relation till jouren. Genomgående menade de flesta att det här är en person 
med ett relativt litet behov av känslomässigt stöd. När fallet gällde en yngre 
man eller en äldre kvinna diskuterades dock om det kunde finnas ett visst 
behov utifrån att personen känner sig kränkt, såhär diskuterar en jour Chris-
ter, 25 år: 

 

Alltså jag kan känna såhär att när man får ett sånt här ärende till BOJ 
så känner man sig som stödperson, som BOJare då, väldigt hjälplös. 
För man ser ju hans utsatthet, hans svåra läge, och det ligger ju en 
kränkning i det här och jag menar vi måste hålla honom för trovärdig 
i det han berättar, men så känner jag, hur ska man kunna hjälpa ho-
nom? (Jour 12) 

 

Många menade att detta inte var något för jouren, men för den yngre man-
nen diskuterades i stället vad han kunde tänkas vara för sorts person.  

Utöver nämnda teman diskuterades även några övriga bekymmer. För alla 
utom den äldre mannen diskuterades hur taxichauffören skall betalas och för 
alla utom den äldre kvinnan diskuterades hur eventuella ekonomiska pro-
blem kan lösas. För männen angav några att de kanske mådde dåligt redan 
tidigare som en möjlig förklaring till att de kommit i kontakt med jouren. 

Spelandet var alltså ett huvudtema för samtalet om Christer/Christina, även 
om det väckte både medlidande och irritation. Stödbehovet beskrevs 
genomgående som ganska litet och en majoritet av deltagarna menade att 
praktisk hjälp och information troligtvis var tillräckligt.   

Nina/ Niklas somnar i soffan 
Femte fallet handlade om tillgreppsbrott med känd gärningsman och ett of-
fer som inte uppenbart var utan skuld i det inträffade: 

 

Nina/Niklas Nilsson, 23 år/63 år, hade besök av vänner. De festade 
långt in på natten. Nina/Niklas vet inte riktigt hur länge vännerna 
stannade, hon/han somnade i soffan medan alla var kvar. När 
hon/han vaknade var vännerna borta. Hon/han såg då att hen-
nes/hans stereo, TV och video också var borta och konstaterade att 
någon av hennes/hans "vänner" hade bestulit henne/honom. 
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Även här diskuterades oftast det praktiska kring brottet först. Liksom i före-
gående fall menade de flesta att den här personen, oberoende av kön och ål-
der, framför allt behövde praktisk hjälp med försäkringsbolag och polis, samt 
att hon/han troligtvis inte har mycket att hämta hos dessa. I fallet med en 
yngre man påtalas även att det praktiska fixandet kan ha en terapeutisk ver-
kan. De jouraktiva menade genomgående att detta var ett fall för jouren och 
att det här är ett vanligt fall. Fallet med en äldre kvinna var dock nytt för nå-
gon jour och i fallet med en äldre man diskuteras vid något tillfälle om det 
här är någon man skulle ta emot eller inte.  

Ett återkommande tema kring detta fall är affekter. Oberoende av kön och 
ålder återkommer uppfattningen att det här är en person som skäms över sitt 
eget agerande men som också känner sig ledsen och kränkt över vännernas 
svek. Såhär sammanfattar en deltagare läget: 

 

Här spelar det ingen roll vilken ålder, alltså, men det jag har stött på 
det är att det som sårar mest det är oftast att det är vänner. Inte det 
som har försvunnit, eller inte att man har blivit bestulen på något, 
utan varför frågade de inte liksom. Det är den här vänskapen som för-
svann, det är det som sårar. Faktiskt (Jour 6). 

 

I fallet med en äldre man påtalas även att han kan vara arg mer än något an-
nat och därmed ha ett något mindre behov av stöd. Detta kopplas även till 
det sociala och personliga. För de äldre diskuteras behoven utifrån vilken typ 
av människa det handlar om. Följande resonemang återkommer: 

 

63 och festa långt in på natten och somnar i soffan, det måste vara en 
lite speciell människa. Tycker jag. Men visst sånt här kan ju hända 
även skötsamma människor. Självklart ju. Och det är klart att de tar 
ju klart extra illa vid sig ifall de aldrig har varit med om nåt sånt in-
nan, då är det ju tufft (Jour 2). 

 

Denna typ av utsagor visar hur uppfattningen av vad som är normalt åter-
speglas i de jouraktivas sätt att resonera, men vad som anses normalt varierar 
också mellan män och kvinnor. I alla fall utom den yngre kvinnan påtalas att 
personen har en egen del i det som skett. För kvinnorna menar flera dessut-
om att det kan handla om missbruksproblem. För den äldre kvinnan påtalas 
även att det kan handla om försäkringsbedrägeri. I fallen med en äldre kvin-
na eller en yngre man talar man om att det här kan vara någon som inte vill 
polisanmäla eller vittna och för den yngre mannen diskuteras hur man bäst 
skall bemöta honom för att vinna hans förtroende. Andra frågor som åter-
kommer är vad som har hänt och varför. För alla utom den äldre kvinnan 
diskuteras vad vännerna egentligen är för några, för de yngre väcks frågan om 
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det kan ha varit någon annan som gjort det. När fallet rör en äldre man me-
nar några att han kanske kan lösa det själv. 

Liksom i fallet med den förlorade plånboken på travbanan lyftes här praktisk 
hjälp som det primära behovet. Här talas det emellertid också mycket om 
hur brottsoffret kan tänkas må psykiskt efteråt. Det finns även en stor varia-
tion av tolkningar av situationen och förslag på lösningar. För äldre personer 
diskuteras även den sociala situationen mer allmänt och då kopplas social 
utsatthet kopplas till ett mindre stödbehov.  

Anders/Anna får en örfil av sin partner 
I den sista vinjetten hade vi särskilt förtydligat könsrollerna i en relation. 
Fallet handlar om ett mindre våldsbrott med känd gärningsman och offer 
utan oförvitlig bakgrund. Här ändrade vi också situationen i vinjetten så att 
de yngre var sambor och de äldre var gifta med familj. Det äldre offret be-
skrevs ha gått i pension och det yngre att ha blivit arbetslös: 

 

Anna/Anders Ström, 26 år, har varit den som bestämt och styrt i par-
relationen och i hemmet. Sedan hon/han blivit arbetslös och sitter 
hemma hela dagarna har hennes/hans sambo blivit allt elakare mot 
henne/honom. När hon/han inte gör som han/hon säger brukar 
han/hon ge henne/honom en örfil.   

 

Anna/Anders Ström, 66 år, har alltid varit den som bestämt och styrt i famil-
jen, inte minst över maken/hustrun. Sedan hon/han gått i pension och sitter 
hemma hela dagarna har hans/hennes make/hustru blivit allt elakare mot 
henne/honom. När hon/han inte gör som han/hon säger brukar han/hon ge 
henne/honom en örfil.  

 

Den stora frågan blev här om det rör sig om ett relationsproblem eller ett 
misshandelsfall. När diskussionen utgick från att det framför allt gäller ett 
relationsproblem påtalades generellt att det rör sig om någon som har sig 
själv att skylla eller, i mildare form, att det som hänt är något man har varit 
två om. Det senare diskuteras bland annat i exemplet nedan.  

 

Jag känner bara att det här är ju inte direkt nåt brott i sig va utan det 
här är ju en parrelation som har gått lite snett, det har blivit en, ja 
han har bestämt och styrt i det här hemmet. Och nu så har han blivit 
den lite svagare och då så ger sig hans sambo på honom sådär så att 
de har ju en inbördes stor problematik tycker man (Jour 11). 
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För de yngre, och mycket kort för den äldre mannen, diskuteras även hur re-
lationen kan räddas. När det gäller en yngre kvinna påtalas i några fall att 
hon kanske ljuger för att vinna en vårdnadstvist eller få skadestånd. När vin-
jetten i stället ses som ett exempel på ett misshandelsfall går diskussionen 
annorlunda, men det är inte ovanligt att båda typerna av resonemang förs av 
samma jour. Här betonas, för alla utom den äldre mannen, att det här inte 
är något någon ska behöva stå ut med. Diskussionen går även in på om det 
går att väcka åtal eller inte, dock inte när det gäller en yngre kvinna. När fal-
let gäller kvinnor påtalas att en anmälan inte kan tas tillbaka, att örfilen kan 
vara ett första steg i en våldsspiral som kommer att trappas upp samt att hon 
kommer att behöva mycket stöd och hjälp. En deltagare med en bakgrund 
inom rättssystemet ger följande analys: 

Ja, just det där att fysiskt, att spärren att börja använda våld, det är väldigt 
illavarslande för första slaget följs ofta av fler. För att då blir det så. Och ris-
ken är att våldet stegras och det blir allvarligare och allvarligare och jag har 
faktiskt utrett fall där det har slutat med döden (Jour 9). 

 

I fallen med män menar många att de är extra utsatta eftersom en man som 
blir slagen av en kvinna troligtvis skäms och inte heller kan räkna med ett 
respektfullt bemötande. Ett talande exempel tas från en rättegång personen 
varit med i: ”Sen säger ordförande till dem sen att du, du är ju som man 
brukar säga en toffelhjälte. Då blir ju inte motivet starkare precis. Det sa en, 
till en sån här man. Du är ju vad man brukar kalla en toffelhjälte. Så 
hemskt.” (Jour 3). För den äldre mannen påtalas även vikten av att trots det-
ta anmäla. För den äldre mannen och den yngre kvinnan föreslås en kontakt 
med en mans- respektive kvinnojour. När det gäller yngre personer går sam-
talet dessutom in på om det finns barn i relationen och hur de i så fall skall 
få stöd.  

När fallet gäller en man går samtalet ibland mot att det kanske inte är så all-
varligt. Någon menar att han borde kunna försvara sig själv, men än vanligare 
är det att vinjetten väcker en del skämt och skratt när en man får örfilen. 
När det fallet gäller en kvinna läggs en del energi på att försöka förstå vad 
det som händer. Här diskuteras varför han börjar slå nu och när det gäller en 
äldre kvinna menar flera att det kan handla om att mannen börjar bli de-
ment. För den äldre kvinnan kommer en del funderingar kring hur och när 
han slår och för den yngre uppstår vid något tillfälle förvirring kring vem som 
slår vem. När det gäller äldre personer kommer flera jourer även in på att det 
här fallet medför en del praktiska svårigheter. Här diskuteras hur man får 
reda på vem som har styrt i familjen och om de också skall prata med den 
som slår eller inte. När det gäller en kvinna diskuteras även hur man skall få 
tag på henne utan att väcka misstankar hos mannen och om en manlig stöd-
person kan ringa upp eller ej. 

Fallet med Anna/Anders diskuterades av de allra flesta jourer växelvis som ett 
relationsproblem och som ett misshandelsfall. När en kvinna fick örfilen ut-
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vecklades emellertid resonemanget utifrån misshandelstanken mer, och ock-
så mer likartat, hos de olika jourerna. När det gällde en man fanns en större 
variation. Han sågs ömsom som extra utsatt och som en som kunde tas på 
mindre allvar. 

Centrala faktorer i fallen   
Utifrån vinjetterna hade vi förhoppningen att kunna ge en bild av hur kön 
och ålder hos brottsoffer påverkar diskussionen, men bilderna som kom fram 
var inte helt entydiga. Som framkommit i presentationen av resonemangen 
kring varje fall finns en viss variation både vad gäller kön och ålder. Mellan 
vinjetterna finns en variation vad gäller brottstyp och brottsoffrets egenska-
per och agerande. Utifrån det som återkommer oberoende av variationerna i 
kön och ålder framträder därför en bild av hur diskussionen påverkas av des-
sa faktorer. I de kommande avsnitten skall vi sammanställa och förtydliga 
den variation vi sett. 

Betydelsen av kön 
Brottsoffrets kön tycks ha en viss betydelse för hur vinjetterna diskuteras, 
men hur stor betydelse varierar mycket från fall till fall. I fallet med Sti-
na/Svante och det förlorade arvegodset tycks kön inte vara relevant som en-
sam faktor. När det gäller Olof/Ulrika som suttit barnvakt identifierade del-
tagarna sig mer med kvinnorna, troligen för att fokusgrupperna till största 
delen bestod av kvinnor. Det fanns även en större variation i vilket stöd som 
föreslogs kvinnorna. För männen talades det istället om att de kan ha svårt 
att söka stöd. I fallet med Hanna/Hans utanför härbärget gick diskussionen 
på ett likartat sätt för båda könen när det gällde de äldre, men hos de yngre 
syntes en skillnad. Medan den yngre kvinnan normaliserades i högre grad 
och spåddes en ljusare framtid än övriga sågs den yngre mannen istället som 
potentiellt farlig och några menade att han kan ha provocerat fram misshan-
deln. I citatet nedan talar en samordnare om hur stödpersonerna kan skyd-
das. 

 
Det kan ju vara en, ha varit gärningsman en gång först liksom. Det 
där få ju vi, också vi delegera ut. Är det någonting misstänkt, då säger 
jag till dig, den här personen ska inte du träffa här eller ensam liksom 
utan kanske på härbärget då eller någon annanstans (Jour 10). 

 
I samtalet om Christer/Christina på travbanan var den tydligaste könsskill-
naden att det söktes en förklaring till att männen sökte eller erbjöds stöd, 
vilket inte var fallet när offret var en kvinna. När det gäller Nina/Niklas som 
somnade i soffan var det i stället i fallen med kvinnor som en orsak söktes, 
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vilket ofta blev till att hon druckit och somnat på soffan, och missbrukspro-
blem blev lösningen. Männen beskrevs här som mindre utsatta, framför allt 
den äldre mannen. I en majoritet av fallen hade alltså kön en viss betydelse, 
framför allt i det att kvinnors stödbehov tolkas som något större. Män be-
skrivs oftare som potentiellt medskyldiga men också som extra utsatta efter-
som de förväntas inte behöva stöd och att de därför kan ha svårt att anmäla.  

 Kön tycks ha haft en mer central betydelse i samtalet kring Anders/Anna 
som får en örfil av sin partner. När offret var en kvinna angreps fallet i större 
utsträckning som ett typiskt fall av misshandel i hemmet. Här talades det 
om hur det brukar gå till, både hemma där våldet trappas upp som regel och 
hos polisen där anmälan ofta tas tillbaka och brottet utreds ändå. Denna be-
skrivning ligger tydligt i linje med Eva Lundgrens teori om våldets normalise-
ringsprocess (Lundgren m.fl., 2001). Detta kan möjligen ses som ett tecken 
på att jourerna har en ram för hur mäns våld mot kvinnor skall tolkas. När 
offret är en man talades det istället om som ett specialfall. Ofta var den 
spontana reaktionen det handlade om ombytta roller; ”Ja omvänd, omvänd 
misshandel” (Jour 11).  Här tycks vinjetten också ha väckt en viss ambiva-
lens. Å ena sidan talades det om som allvarligt, till och med extra allvarligt 
eftersom mannen inte bara får utstå våld utan också skammen att bli slagen 
av sin kvinna. Det är inte bara kroppen som får stryk utan också manlighe-
ten. Å andra sidan fanns också en del indikationer på att fallet inte togs på 
samma allvar, det förekom t.o.m. att man i en fokusgrupp kommenterade 
fallet med en man som offer med ”Kvinnor kan” (Jour 7). Flera menade att 
en man troligen hade svårt att anmäla vilket inte togs upp när det gällde en 
kvinna. I fallet med en yngre kvinna övervägdes dessutom möjligheten att 
hon anmält på falska grunder. Däremot talades det om att kvinnor kan be-
höva mycket stöd för att inte ta tillbaka anmälan och mannen. Slutligen 
tycktes det, när offret var en man, vara klart att kvinnan passade på att häm-
nas när han var försvagad av ålder eller arbetslöshet. När offret var en kvinna 
söktes emellertid ytterligare förklaringar som förlades till gärningsmannen 
snarare än offret. 

Vi kan alltså se några små, men återkommande, skillnader i hur deltagarna 
talar om manliga och kvinnliga brottsoffer där mannen i högre utsträckning 
förväntas vara stark och kvinnan svag. Framför allt påtalades ofta att män 
kan ha svårt att polisanmäla och svårt att söka stöd. Kvinnor tycks göra sig 
något bättre som offer, vilket ligger i linje med Nils Christies (1986) teori. 
Deras stödbehov betonades mer och i fallet med Nina/Niklas gjordes kvin-
nan till en som dricker till, och till ett offer för missbruk, medan den yngre 
mannen snarare gjort ett misstag och den äldre beskrivs som mindre drabbad 
på grund av det bekanta i händelsen. I några fall tycks det även vara lättare 
att överväga att en man, framför allt en yngre man, kan ha provocerat fram 
ett brott helt eller delvis. Männen kan emellertid också beskrivas som extra 
utsatta då de, förutom brottet de utsatts för, även måste hantera att offerrol-
len krockar med rollen om man. 
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Betydelsen av ålder 
Brottsoffrets ålder tycks ha en relativt stor betydelse för hur vissa vinjetterna 
förstås och diskuteras medan det är svårare att se tydliga effekter på andra. 
När det gäller Stina/Svante och arvegodsen påverkar ålder hur situationen 
förklaras när den inte betraktas som ett brott. För de äldre är åldrande och 
demens den vanligaste förklaringen, man menar att sakerna finns troligtvis 
gömda och glömda någonstans. När det gäller yngre personer diskuteras fal-
let istället utifrån att det kan handla om en arvstvist. Här ges förklaringar 
som handlar om medvetet vilseledande från något av syskonen och oftast an-
tas båda vara ungefär lika skyldiga. För Olof/Ulrika och Christer/Christina 
tycks ålder ha betydelse framför allt i kombination med kön, vilket vi åter-
kommer till.  

När det gäller Hanna/Hans tycks hemlösheten tillskrivas en större eller nå-
got annorlunda betydelse för äldre personer. Här talas det mycket om att de 
befinner sig utanför samhället och antagligen varken litar på eller har anled-
ning att lita på systemet: ”Anmäler hon det? Och lyssnar de på henne? Sy-
stemet har ju svikit henne.” (Jour 3). När jourerna relaterar till egna fall gäll-
er det också uteslutande hemlösa för de äldre medan det finns en stor varia-
tion av associationer när det gäller en yngre person. De yngre beskrivs i hög-
re grad som opålitliga, de kanske ljuger och det kan vara säkrast att kolla 
upp dem hos andra instanser, men också som mindre avvikande. Deltagarna 
beskriver här i större utsträckning att de skulle arbeta på samma sätt som de 
brukar och framför allt den yngre kvinnan beskrivs på ett normaliserande 
sätt: ”Hon har ju ungefär som den här mannen, rånoffer. Okänd, hoppar på i 
en situation som hon tror sig vara trygg i. Hon kommer att vara rädd att 
vara ute, mycket återupplevelse av det där sen och besvärande tror jag, näs-
tan säkert” (Jour 9). Diskussionen kring Nina/Niklas som somnade i soffan 
påminner delvis om den kring Hanna/Hans när man läser den utifrån ålder. 
Även här ses de äldre som mer socialt avvikande i den beskrivna situationen, 
framför allt den äldre mannen som också beskrivs i mindre behov av stöd än 
övriga. De äldres behov bedöms mer utifrån deras sociala situation. Flera 
jourer resonerar i stil med följande: 

 

Ja sen är det väl ofta såhär, nu hade han ju väldigt mycket grejer, det 
har de ju inte så ofta, men om det är en sån här notorisk, att de har 
såna här fester och somnar. Eller om det är någon som för en gångs 
skull, ja kanske fyllde år hade bjudit hem lite vänner och sen aldrig 
kunnat tänkt sig att det kunde hända nåt sånt här (Jour 7). 

 
För Anna/Anders, slutligen, tycks kön vara betydligt viktigare än ålder, men 
det syns ändå några skillnader. I fallet med yngre personer handlar samtalet 
en del om det kan finnas barn och hur de i så fall skall få hjälp på bästa sätt. 
Det läggs också mer fokus på att försöka rädda relationen. Här kan en polis-
anmälan ses som ett hinder, som någon uttrycker det: ”Sen kan jag tycka att 
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en polisanmälan gör ju att, speciellt om, att om de skulle ha hört av sig hit 
innan polisanmälan, då skulle jag nästan rekommendera dem att liksom göra 
någonting tillsammans. Alltså förstår du? Att reda ut det här ihop.” (Jour 6). 
För det yngre menar man dock att eventuellt stöd och parrelationen skall 
komma från någon annan instans. För de äldre övervägs möjligheten att jou-
ren kan prata med båda, men här är det inte klart vad målet med ett sådant 
samtal skulle vara. 

Ålder får störst betydelse när det handlar om en person som avviker från so-
ciala normer, från det förväntade. Avvikandet tillskrivs då större betydelse 
för äldre personer. En möjlig tolkning här är att de äldres situation och bete-
ende ses som mer konstant medan det för de yngre kan handla om något mer 
tillfälligt. En annan möjlighet är att de avvikelser vi valt, att dricka för myck-
et och att sakna fast bostad, är mer stigmatiserande för en äldre person vilket 
alltså inte nödvändigtvis behöver gälla alla former av frånsteg från sociala 
normer. De yngre misstänks emellertid oftare för att medvetet ljuga eller 
bete sig illa medan de äldre mer beskrivs som offer för sin situation eller, i 
fallet med Stina/Svante, för sin ålder. Clary Krekula (2010) påvisar att ålder 
ofta förknippas med visdom, ställt mot yngres bristande ansvarsförmåga, men 
också med sjunkande kognitiva förmågor. Detta bekräftas i föreliggande stu-
die då de äldre återkommande misstänks vara dementa, trots att de bara be-
skrivs vara i åldern 61-75 år. Ålder förknippas alltså ändå tydligt med nedsat-
ta kognitiva förmågor, men man skulle också kunna se detta som ett tecken 
på att äldres irrationella beteende i högre grad behöver förklaras, medan en 
viss grad av impulsivitet eller opålitlighet ses som mindre underligt hos en 
yngre person. 

Kön och ålder i interaktion  
I somliga fall syns skillnader i hur vinjetterna diskuteras som inte enkelt går 
att förklaras utifrån endast kön eller ålder. Framför allt framträder en bild av 
att yngre män och äldre kvinnor ibland talas om på ett likartat sätt. I fallet 
med Stina/Svante finns fler mer uttalade funderingar kring om det här är nå-
gon man skall tro på och försöka hjälpa eller inte när fallet gäller en äldre 
kvinna eller en yngre man. Här talas det också om ett problem som har upp-
stått i familjen och bör lösas inom familjen, vilket inte kommer upp i de 
andra konstellationerna. Såhär menar en jour att problemet kan lösas: 
”Misstänker hon de här då, man får börja prata med henne. Det verkar ju 
jätte, kan hon inte ge dem lite förskott på arvet istället?” (Jour 1). Samma 
mönster syns i fallet med Olof/Ulrika där den lilla misstro som finns riktar 
sig mot den yngre mannen och den äldre kvinnan. Båda sägas kunna ha pro-
vocerat fram brottet men på olika sätt. Hon kan ha haft plånboken för synlig 
medan han kan ha bråkat med angriparna tidigare: ”Egentligen inte så 
hemskt mycket för att man kan inte göra så mycket åt det. Men ändå höra, 
är det någonting. För ett rån är ju ett rån, men det kan ju hända att det här 
är någon som har antagonister” (Jour 5). Här beskrivs också den yngre kvin-
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nan och den äldre mannen som i större behov av stöd. Även i fallet med 
Christer/Christina finns något mer misstro mot den äldre kvinnan och yngre 
mannen. Hon sägs ha sig själv att skylla och är också den enda som inte ur-
säktas med spelberoende medan han diskuteras utifrån vilken karaktär han 
kan tänkas ha och misstänks för att ha hittat på stölden. Här finns alltså en 
till synes motsägelsefull tendens där den yngre mannen och äldre kvinnan ta-
las om som i större behov av stöd på grund av att stölden kan upplevas som 
kränkande.  

Nils Christie (1986) beskriver det ideala offret som svagt och hjälplöst. Det 
stämmer inte in på schablonbilden av en ung man vilket skulle kunna förkla-
ra att dessa oftare misstänks för att vara delskyldiga och därmed inte heller 
tillskrivs samma offerstatus. Att äldre kvinnor oftare misstänkliggörs låter sig 
inte förklaras lika enkelt, möjligen kan fallen förstås lättare separat. Det ide-
ala offret befinner sig på en plats hon/han inte kan klandras för att vara på. 
Möjligen kan travbanan ses som mer graverande för en äldre kvinna än för 
andra?  Ida Hydle och Sigurd Johns (1993) menar att föräldrar som utsätts 
av sina barn ofta ses som delskyldiga då angrepp från vuxna barn kan tolkas 
som ett resultat av dålig uppfostran eller som hämnd för oförrätter i barn-
domen. I fallet med Stina kan det delvis ge en förklaring. Varför det drabbar 
kvinnan men inte mannen är emellertid mer svårttolkat.   

Brottstyp  
Av de sex vinjettfallen rörde två enbart våld, tre enbart tillgrepp och ett både 
våld och tillgrepp. Det finns många likheter mellan hur dessa behandlas, men 
en tydlig skillnad är att diskussioner om huruvida jouren bör få fallet över-
huvudtaget förekommer bara i fallen med tillgrepp utan våld. Stöld på trav-
banan diskuteras bland annat såhär: ”De ska ju ställa frågan om det har skett 
ett brott och det är ju inte ett brott i den bemärkelsen att man kan säga att 
han har blivit slagen eller någonting” (jour 5). Även i våldsfallen kan delta-
garna ibland mena att behoven är relativt små eller att det inte är så mycket 
jouren kan bidra med. Här finns emellertid en större enighet om att perso-
nen ändå skall tas emot. När gärningsmannen är känd kommer tanken att de 
kanske kan lösa det mellan sig upp för samtliga vinjetter. I våldsfallet anses 
det emellertid behövas en del hjälp utifrån medan det i tillgreppsfallen ibland 
kommer förslag på att lösa problemet helt på egen hand, ibland utan någon 
tanke på försoning: ”Han får väl gå och hämta några starka vänner och ta 
tillbaka grejerna. Alltså det gör man ju, det gör ju många i andra länder. Då 
skaffar de såna här hantlangare och så hämtar man tillbaka.” (Jour 11). 
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I våldsfallen nämns också som regel att den som utsatts troligen kommer att 
vara rädd ett tag framöver, vilket inte är vanligt i de renodlade tillgreppsfal-
len. Såhär diskuteras Ulrika, 24: 

 

Och rädsla. Rädslan att, och jag som har gått, jag har gått ut på kväl-
lar och jag har gått själv och nu vet jag inte, är jag ute och jag ser nån 
så jag märker att jag blir rädd va. Det är ju en sån rädsla som sitter i 
va och som kan följa med en hem innanför hemmets väggar som ska 
vara det tryggaste stället av alla va. Men rädslan kan på nåt sätt följa 
med ända in dit (Jour 2). 

 
Sammantaget tycks tillgreppsfallen ses som något mindre allvarliga eller 
traumatiserande. De som utsatts för dess förväntas också vara mer kapabla 
att klara sig själva, både känslomässigt och praktiskt.  

Offrets agerande och egenskaper 
En bit in i diskussionen väcks ofta frågan om offrets roll. Den uteblir inte 
helt för något fall, men varierar något i längd och innehåll. I fallen med Sti-
na/Svante och Anna/Anders, där gärningsmannen finns inom familjen, pend-
lar diskussionen som regel mellan att behandla det som skett som ett brott 
med tydligt offer och gärningsman eller som ett relationsproblem med mer 
komplexa roller. I en jour resonerar man: ”Är inte det ett väldigt knepigt fall 
egentligen? För han har ju varit utsatt för psykisk påfrestning under hela de-
ras äktenskap och så har han fattat mod när han blir 66 år. Man måste ju tit-
ta på den sidan också, eller hur?” (Jour 9). I dessa fall påtalas också sveket 
från någon nära som ett större problem än själva brottet, vilket det även görs 
i fallet med Niklas/Nina där gärningsmannen är känd men troligen mindre 
nära. En jour drar paralleller:  

 

Jag vill göra en återkoppling just vad det gäller det här sveket, alltså 
jag kan se en liknande parallell till den här parrelationen vi hade 
först. Alltså att, det otroliga sveket att bli utsatt av den man älskar. 
Det är egentligen mycket där jag hamnar i alla fall när det gäller tje-
jer. Som har blivit misshandlade av sina män. Varför gör min kille, 
varför blev jag kär i han? Och likaså, varför litade jag på min vän, el-
ler mina vänner (Jour 6). 

 

I samtliga fall med en känd gärningsman väcks frågan om de inblandade kan-
ske kan lösa situationen mellan sig, med eller utan hjälp utifrån. I fallet med 
Anna/Anders förespråkas då försoning medan det i fallet med Nina/Niklas 
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snarare rör sig om en uppgörelse. I fallet med Stina/Svante förekommer båda 
varianterna.  

När gärningsmannen är okänd påtalas istället chocken och det oväntade i 
brottet som ångestskapande. En deltagare beskriver det såhär: ”Tänk vad 
fort det kan vända. Man kan ha skinn på näsan och inte vara rädd och si och 
så och så står man på stan och blir nerslagen och dagen efter, bra länge efter, 
så vågar man inte” (Jour 10). I övrigt har samtalen kring fallen med okänd 
gärningsman mindre gemensamt. När förståelsen utgår från offret kommer 
istället den sociala situationen, som varierats mer i de vinjetterna, i förgrun-
den. Deltagarna tycks eniga om att Olof/Ulrika är det fall som det känns 
mest enklast för jouren att ta sig an och engagera sig i: ”Det är typiskt ett 
enkelt men bra fall och viktigt att hon får stöd. Det är egentligen ett enkelt 
fall för jag menar, misshandel och våldtäkt, det är mycket svårare för det tar 
ju ännu djupare, men det här är ett bra fall” (Jour 11). Det är också här som 
brottet kommer tydligast i fokus för diskussionen, troligtvis för att personen 
inte tillskrivits några andra bekymmer. Här kan även offrets förehavanden 
vid brottet ses som oproblematiska. Det gäller även Hanna/Hans, men där 
finns hemlösheten som upptar mycket av samtalet. Många menar att brottet 
blir en ännu större kränkning på grund av den utsatthet som hemlösheten 
innebär. En ganska typisk första reaktion såg ut såhär: ”Det var en ju på 
bänken ja. Som jag känner så starkt för alltså. För jag kan tänka mig alltså, 
den här Hans, han är en sargad människa som inte blir så bekräftad. Och här 
får han det bekräftat att han inte är önskvärd egentligen i detta samhälle” 
(Jour 12). Flera menar även att hemlösheten bör sakna betydelse, men att 
den kommer att ha betydelse i kontakten med andra instanser. Ofta frångås 
brottet helt och deltagarna diskuterar istället hur personen kan få hjälp med 
sin situation ur ett större perspektiv: 

 

Det här kan ju gå åt många håll. Men också att man kopplar in soci-
altjänsten. Vad han har för kontakt där, om han då är hemlös och 
inte har, och om det är missbruksproblematik och att man också kan 
pejla det läget och om han har kontakt med någon beroendeklinik 
(Jour 4). 

 

Här finns emellertid även en större misstro och diskussionen går ibland mot 
spekulationer om vad personen kan ha gjort för att hamna på gatan. Även 
hos de jourer där det temat är starkare beskrivs emellertid stödbehovet som 
stort. I fallet med Christer/Christina beskrivs behovet av stöd genomgående 
som relativt litet och flera diskuterar även om det här överhuvudtaget är nå-
gon som vill eller bör komma i kontakt med jouren. En möjlig förklaring ut-
ifrån övriga resultat är att här varken förekommer våld eller en relation till 
gärningsmannen, två faktorer som ofta påtalas som traumatiserande. Brottet 
fokuseras ännu mindre än i fallet Hanna/Hans. Det medlidande som ändå 
visas rör istället spelandet som, till skillnad från hemlösheten, inte betraktas 
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som något jouren behöver engagera sig i: ”Men det ända vi kan råda till det 
är ju att polisanmäla och vi kan ju inte göra mer. Vi har ju inga pengar att ge 
henne och vi kan ju inte säga ge sjutton i att spela bort på trav nästa gång, 
det kan vi ju inte heller säga” (Jour 7). 

Även i fallet med Nina/Niklas kommer då och då det egna agerandet i fokus. 
Åsikterna går då isär om hur stort stödbehovet är. Som tidigare nämnts påta-
las ofta relationen till gärningsmännen som något som förvärrar läget för off-
ret. Det egna agerande kan emellertid ses som någon som väger upp detta 
och minskar traumat, åtminstone när det antas vara återkommande och säga 
något om personens livssituation i stort. Följande resonemang återkommer i 
lite olika former: ”Han vet att de har svikit honom. Om han inte är särskilt 
otrygg som person så är han inte i samma dåliga skick som många är. Och 
han har säkert varit med om det i sin omgivning förut, skulle jag tippa” (Jour 
3). Intressant att notera här är att medan den sociala utsattheten ses som 
något som gör skadan större i fallet med Hanna/Hans beskrivs den här istäl-
let som något gör chocken, och därmed traumat, mindre. Det gäller emeller-
tid endast äldre personer. När det egna agerande ses som ett utslag för naivi-
tet, vilket är vanligare för de yngre, kan det istället betraktas som något som 
lägger sten på bördan. 

 

Jag tänker på det här fallet och då tänker jag såhär, att ofta så har de 
också någonting, de har dåligt samvete själva. De har sån ångest. Det 
är ångesten man får tackla alltså. Och det är ju ångesten att gud alltså 
jag var full eller gud jag somnade och det här. Och varför gjorde jag 
det och bara älta det här gång på gång (Jour 4). 

 

Även om det är ovanligare förekommer liknande resonemang i fallet med 
Christer/Christina: ”Jo, men jag menar, han var ju betydligt rikare när han 
gick dit än vad han var när han gick hem och man kan ju fundera lite då, han 
är 25 år och spelar bort alla sina pengar, det finns ju en aningslöshet hos den 
här killen också då. Som han behöver ha hjälp med” (Jour 12). 

Både relationen till gärningsmannen och brottsoffrets situation och agerande 
tycks ha viss betydelse för jourernas resonemang. När gärningsmannen är 
känd är det mindre klart om situationen skall behandlas som ett brott eller 
ej, men oberoende av vilken tolkning som överväger uppfattas stödbehovet 
som relativt stort. En socialt etablerat person ute i ett gott ärende ses som 
lättare att arbeta med och där rör också samtalet till största delen brottets 
effekter. Sociala problem kan göra att offrets utsatthet understryks ytterliga-
re men förflyttar också fokus från brottet till brottsoffret. Det senare gäller 
även ett agerande hos brottsoffret som kan ifrågasättas. Här pendlar delta-
garna emellertid i högre grad mellan medlidande och avvisande. 
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Hur resonerar  
jourerna om behov?  
Fokusgruppsintervjuerna gjordes eftersom vi ville undersöka hur man inom 
brottsofferjourer resonerar om brottsoffers behov. Denna första genomgång 
har gett en inblick i de många, och ofta svåra, ställningstaganden de jourak-
tiva ställs inför i sitt arbete. De möter en mångfald människor med varieran-
de behov och önskemål. Många ställde sig också tveksamma till vår fråga 
”Vad är brottsoffers behov?”. ”Det beror på” var det vanligaste svaret, men 
deltagarna kunde ändå peka på några gemensamma drag. Känslomässigt stöd 
och bekräftelse samt praktisk hjälp och information lyfte samtliga som något 
brottsoffer behöver och även som något jourerna kan erbjuda. Jourerna gör 
även en rad individuella anpassningar i hur de går tillväga för att möta dessa 
behov.  

Brottsoffer är emellertid inte bara brottsoffer och deltagarna lyfte fram att 
bemötande från andra instanser och, framför allt, livssituationen som helhet 
ofta är minst lika viktiga för behoven hos de människor de möter. Här finns 
en större variation i jourernas arbetssätt än när det gäller att möta behov 
tydligt relaterade till brottet. Att gränsdragningen kan vara svår tycks de fles-
ta överens om. Somliga berättar om hur de försöker hjälpa till med sociala 
problem utan att problematisera det, medan andra mer går in i diskussioner 
om var gränserna går. Att gå utanför de behov som är strikt relaterat till 
brottet tycks emellertid vara mer regel än undantag. Att hjälpa personer där 
det finns oklarheter kring om de överhuvudtaget utsatts för ett brott är mer 
tveksamt. Jourerna berättar emellertid om många oklara fall och här varierar 
deras inställning. Några kräver att en polisanmälan görs eller rådfrågar poli-
sen, andra gör egna bedömningar och ytterligare andra menar att alla måste 
vara välkomna. Alla gör emellertid någon form av gallring. I den öppnaste 
formen utesluts de som i allt för hög grad bedöms vara mer förövare än offer 
samt de som jourerna menar kan få bättre hjälp någon annanstans, oftast i 
psykiatrin. 

Ovanstående beskrivning gäller det deltagarna tar upp när de fick berätta 
fritt om sitt arbete. Redan här är bilden komplex och vinjetterna bidrog till 
ytterligare nyansering. Från den första delen framgick framför allt att somliga 
fall är för svåra. Utifrån vinjetterna gick även diskussionen in på att vissa fall 
kan var för lätta. Vid tillgreppsbrotten väcktes ibland diskussionen om det 
här var någon jouren skulle ta emot, om det var ett fall för jouren, med ar-
gumenten att behoven troligtvis är små och att offret har en egen del i det 
som skett. Vanligare var emellertid att deltagarna menade att de skulle ta 
emot dessa personer, men att de troligtvis inte behöver så mycket stöd. Även 
i vinjettdiskussionen tolkas behov inte bara utifrån brottet utan även utifrån 
brottsoffrets person. På grund av upplägget blir kön och ålder de tydligaste 
egenskaperna här. I det friare samtalet finns indikationer på att även natio-
nalitet, språk och kultur kan spela en viss roll. Kön tycks ha störst relevans i 
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fallet med våld i hemmet, där ett kvinnligt offer är det normala i jourerna, 
medan ett manligt ses som mer avvikande. Detta resonemang återkommer, 
om än mindre dominerande, även för de andra vinjetterna. Det kvinnliga off-
ret beskrivs som i större behov av stöd och ibland även som mer oskyldigt. 
Deltagarna visar emellertid en viss medvetenhet om att denna inställning kan 
finnas, framför allt hos andra instanser och hos brottsoffren själva. Därför ses 
män ofta som extra utsatta då mansrollen och offerrollen krockar. De kan 
anses ha svårt att anmäla och ta emot stöd och kan även blir sämre bemötta. 
Ålder tycks den ha betydelse framför allt i samband med socialt avvikande, 
som tillskrivs större betydelse för äldre personer. Det är som om yngre per-
soner accepteras ha ett vidare spektrum av livssituationer, medan förvänt-
ningarna på äldre år mera stereotypa. Däremot beskrivs äldre snarare som 
mer trovärdiga än yngre, och om de inte är det så förklaras det. När san-
ningshalten i offrets version diskuteras syns en skillnad i att yngre oftare 
misstänks för att ljuga medvetet misstänks de äldre istället för att vara de-
menta. 

I tolkningar av vinjetterna med fokus på brottsoffret framstår annars tre fak-
torer som viktiga: relationen till gärningsmannen, social situation och det 
egna agerandet vid tidpunkten för brottet. När det gäller den sociala situa-
tionen och relationen till gärningsmannen bekräftas fyndet från det friare 
samtalet att deltagarna ganska enkelt kan skifta fokus från brottet till andra 
aspekter av brottsoffrets liv om de senare framstår som viktigare. När den 
sociala situationen är betraktad som svår eller problematisk diskuteras ofta 
hur både jouren och andra instanser, primärt socialtjänsten, kan vara till 
hjälp. Fall med kända gärningsmän väcker fler funderingar kring vad som 
egentligen hänt och diskuteras ofta växelvis som brott och som utslag för re-
lationsproblem. Dessa fall betraktas ofta som svåra men också viktiga att ar-
beta med i och med att brottsoffret befinner sig i en komplicerad situation 
och stödbehovet troligen är stort. När brottsoffrets egen del i brottet beto-
nas tolkas istället stödbehovet som relativt litet. Här kan emellertid just den 
egna skulden även väcka en del medlidande. Vi har bara presenterat ett fall 
där det varken finns en relation till gärningsmannen eller indikationer på so-
ciala problem och/eller egen skuld, fallet med Olof/Ulrika som suttit barn-
vakt. Här fokuseras brottet i störst utsträckning och det är också detta fall 
deltagarna menar att de skulle ha lättast att arbeta med. Detta fall ligger 
nära Nils Christies (1986) beskrivning av det ideala offret och kanske just för 
att det på sätt och vis motsvarar en förenklad schablonbild av brottsoffer är 
det detta som beskrivs som det enklaste att hantera.  

Som en slutreflektion kan vi konstatera att jourerna ställs inför en rad kom-
plexa uppgifter och val. De riktlinjer de har är relativt få och de som finns 
efterföljs inte alltid. Många talar om variationen i arbetet som utvecklande 
och givande. Det går emellertid även att skönja en längtan efter de enkla fal-
len där uppdraget är tydligt och genomförbart. Jourerna använder en rad oli-
ka strategier i sina ansträngningar att identifiera och möta brottsoffers be-
hov, vissa återkommer, medan andra varierar mellan jourerna. Det pragma-
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tiska arbetssättet möjliggör individuella anpassningar som är nödvändiga för 
att nå vissa grupper som kanske annars skulle stå helt utan stöd. Individuali-
seringen gör emellertid även att bedömningarna i mycket färgas av hur 
brottsoffret uppfattas. Genom vinjettstudien har vi fått bekräftat att kön och 
ålder har är personliga egenskaper av vikt för bedömningen av brottsoffret. 
Även social situation, relation till förövaren och eventuell egen skuld påver-
kar vilket stöd som görs tillgängligt. Det finns även en del lokala skillnader i 
vem som kan få stöd hos brottsofferjouren och hur. Här är det emellertid 
viktigt att notera att skillnaderna i regel inte rör huruvida jourerna uppfyller 
sina formella åtaganden, utan snarare i vilken utsträckning de tillhandahåller 
stöd utanför dessa.   

Projektets fortsättning 
Den studie som avhandlats i föreliggande rapport är den första delstudien av 
tre i projektet ”Brottsoffers behov och jourernas möjligheter”. Det material 
som presenterats här kommer att analyseras ytterligare, framför allt det som 
kommer från den friare diskussionen. Vi har här fokuserat på hur jourerna 
förhåller sig till brottsoffer, men deltagarna berättade även mycket om olika 
aspekter av sitt ideella engagemang och om hur de förhåller sig till andra in-
stanser. Det kan även finnas mer att hämta från alla de berättelser om perso-
ner de mött som deltagarna delgivit oss.  

Projektets andra delstudie kommer att bestå av intervjuer med brottsutsatta 
som varit i kontakt med en brottsofferjour. Huvudfokus kommer här att 
läggas på brottsoffers perspektiv på mötet med jouren, där de behov de ut-
trycker är en del i deras upplevelse av kontakten med jouren. En förhopp-
ning är här att kunna dra paralleller mellan de behov jourerna beskriver att 
de möter och de behov brottsoffer påtalar. Ett 40-tal intervjuer eftersträvas 
och det borde utifrån dem vara möjligt att se om de kategorier av brottsoffer 
som jourerna tillskriver större respektive mindre behov ger en liknande be-
skrivning eller inte. I den tredje delstudien kommer vi att låta aktiva i 
brottsofferjourerna reflektera över behoven som brottsoffer uttrycker och 
mer gå in på huruvida jourerna är organiserade för att möta de uttryckta be-
hoven.  
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