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Abstract   
The aim of this study was to reach a deeper understanding of how social workers and 
police officers collaborate and what perceptions they have of young victims of crime 
and their needs. The study is based on a qualitative approach consisting of three group 
interviews and four individual interviews with police officers and social workers from 
the social service’s victim support center, Stödcentrum. The study's empirical data has 
been analyzed by using Danermark’s collaboration theory and social constructivism and 
has been discussed in relation to previous research. The results showed that social 
workers and police officers generally have a positive attitude towards collaboration with 
each other. The respondents felt that engaged managers, co-location and personal 
relationships had a positive impact on collaboration. Insufficient routines, employee 
turnover, privacy laws and limited insight contribute to negative experiences. It also 
emerged that, while both groups had shared perceptions of victims of crime, the police 
chosed in their response to distinguish between the roles of victims and perpetrator in 
their contact. 
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Sammanfattning   
Studiens syfte har varit att nå en djupare förståelse för hur socialarbetare och poliser 
förhåller sig till den samverkan de har med varandra gällande unga brottsoffer, samt 
vilka föreställningar de har om unga brottsoffer och deras behov. Studien har baserats 
på en kvalitativ ansats i form av tre gruppintervjuer och fyra individuella intervjuer med 
poliser och socialarbetare från socialtjänstens verksamhet Stödcentrum för unga 
brottsutsatta. Studiens empiri har analyserats utifrån Danermarks samverkansteori och 
socialkonstruktivism, och diskuterats i relation till tidigare forskning. Resultatet har 
påvisat att socialarbetare och poliser i huvudsak har en positiv inställning till 
samverkansarbetet. Respondenterna upplevde att en engagerad ledning, samlokalisering 
och personliga relationer har en positiv inverkan på samverkan. Samtidigt har bristande 
rutiner, omorganisationer, sekretesslagstiftning samt begränsad insyn en negativ 
inverkan. Resultatet har även påvisat att socialarbetarna och polisen hade liknande 
föreställningar om unga brottsoffer och deras behov men att polisen i större utsträckning 
valde att särskilja rollerna mellan brottsoffer och gärningsman i sitt bemötande.  
 
 
Sökord: Brottsoffer, Stödcentrum, polis, samverkan, brottsofferstöd, socialtjänst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Förord  
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter vars engagemang och 
medverkan gjort denna studie möjlig. Vi vill även rikta ett särskilt tack till vår 
handledare Brita Backlund Rambaree för många insiktsfulla kommentarer och råd. Vi 
vill på samma gång förtydliga att samtliga delar i denna studie är skrivna och 
gemensamt genomarbetade av författarparet.  
 
Stockholm i maj 2016, 
 
Mika Rignell & Mikaela Robertsson
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1. Inledning 
 
Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp (5 kap. 11 § 1 st. Socialtjänstlagen).  
 
Ovanstående bestämmelse gör gällande att socialnämnden har det yttersta ansvaret för 
att den som utsatts för brott och dennes närstående får det stöd och hjälp som den är i 
behov av. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 2001 mot bakgrund av att det fanns 
brister i socialtjänstens arbete rörande brottsoffer och ett behov ansågs föreligga för att 
klargöra socialtjänstens ansvar för att ge stöd och hjälp åt denna grupp (Socialstyrelsen, 
2012). I flera vetenskapliga studier framkommer uppgifter som gör gällande att 
brottsoffers situation ändock inte förhåller sig i enlighet med lagstiftarens intentioner 
och att det finns ett glapp mellan vad lagstiftningen säger och det praktiska arbetet 
(Ljungwald, 2010; Josefsson, 2015). Kritikerna menar att svårigheterna många gånger 
bottnar i att kommunerna saknar ett strukturerat brottsförebyggande arbete och att de 
lokala samverkansöverenskommelserna mellan polis och kommun endast resulterar i 
välskrivna policydokument (Stiftelsen Tryggare Sverige, 2014). En stor del av det 
arbete som har problematiserat frågor kring brottsutsattas situation i Sverige är riktade 
mot våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Socialstyrelsens rapport 
(2012) visar dock att det finns många andra grupper av brottsoffer som inte har 
uppmärksammats i tillräckligt stor utsträckning, däribland vittnen och målsäganden i 
samband med rättegångar. 
 
Denna studie avser att fokusera på frågor kring socialtjänstens brottsofferstödjande 
insatser och är avgränsad till de insatser som bedrivs inom Stödcentrum för unga 
brottsutsatta (fortsättningsvis Stödcentrum) och deras samverkan med polis. 
Stödcentrum finns i flera kommuner i Sverige och erbjuder framförallt stöd och 
information kring rättsprocessen till unga som har utsatts för brott eller som är vittne till 
brott (Socialstyrelsen, 2005b). I och med valet att studera Stödcentrums verksamhet 
avgränsas studien till unga brottsoffer som har blivit utsatta för brott av andra än 
närstående, dvs. av andra personer utanför familjen. Brott där förövaren finns utanför 
familjen kan antas beröra sociala problem som socialtjänsten ensam har svårt att få en 
inblick i och där ett nära samarbete med polisen krävs för att kunna genomdriva 
märkbara förändringar.  
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1.1 Problembakgrund  
 
Som tidigare anförts, ska socialnämnden aktivt arbeta för att ge stöd och hjälp till 
personer som har utsatts för brott. Stiftelsen Tryggare Sverige (2014) vill dock påvisa 
att brottsoffers behov inte alltid blir tillgodosedda i den mån som lagen kräver. I flertalet 
kommuner har man valt att inrätta brottsofferstödjande verksamheter, varav 
Stödcentrum är en av dem. Denna verksamhet ska, i nära samverkan med polisen, arbeta 
för att stödja unga brottsoffer som har blivit utsatta för brott utanför familjen 
(Socialstyrelsen 2005b). Polisen fyller en central roll i sammanhanget genom att 
informera unga brottsoffer om att Stödcentrum finns och genom att förmedla kontakten 
vidare (ibid.). I Socialstyrelsens lägesrapport (2005a) presenteras en undersökning 
byggd på intervjuer med socialarbetare från Stödcentrum och polis. Resultatet påvisar 
ett missnöje bland socialarbetarna med att det tar lång tid för polisen att förmedla 
brottsoffer vidare. Detta fenomen är dock inte unikt för just Sverige. En liknande 
slutsats framkommer i Usherwood & Prowle (2011) intervjustudie gjord med 
socialarbetare på verksamheten Victim Support, som utgör en central 
brottsofferstödjande verksamhet i Storbritannien. Resultatet påvisade att mer än hälften 
av personalen inte upplevde att polisen hänvisade samtliga brottsoffer vidare och 
poängterade att det var alarmerande att så många brottsoffer inte fick tillgång till stöd 
och hjälp. I tidigare forskning har även bilden av ett brottsoffer problematiserats. 
Christie (1986) menar att samhället endast erkänner “ideala offer”, dvs. vid de tillfällen 
då brottsoffret är en försvarslös person som inte själv har varit någon del i en brottslig 
gärning. Enligt författaren leder ett sådant tankesätt till att många brottsoffer blir utan 
stöd eftersom gruppen av brottsoffer är mer komplex än vad den ideala bilden vill göra 
gällande (ibid.). Ljungwald och Svensson (2007) har i sin intervjustudie med 
socialsekreterare påvisat att stödsökande personer som inte lever upp till bilden av det 
ideala offret inte heller blir kategoriserade som brottsoffer och därför blir utan stöd och 
hjälp.  
 
För att förstå problematiken kring unga brottsoffer och deras behov kan det därför anses 
vara relevant att studera hur socialarbetare och poliser förhåller sig till fenomenet. 
Eftersom stödet till unga brottsoffer i föreliggande fall kräver ett gemensamt arbete 
mellan Stödcentrum och polis kan det därför vara betydelsefullt att få kunskap om på 
vilket sätt dessa två aktörer upplever samverkan och vad som kan tänkas påverka deras 
tänkesätt. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Studiens övergripande syfte är att nå en djupare förståelse för hur socialarbetare och 
poliser förhåller sig till den samverkan som de har med varandra gällande unga 
brottsoffer, samt vilka föreställningar de har om unga brottsoffer och deras behov. För 
att uppnå detta syfte kommer följande frågeställningar att ligga till grund för studien:  
 

 Hur upplever socialarbetare och poliser samverkansarbetet gällande unga 
brottsoffer? 

 Vad har socialarbetare och poliser för föreställningar om unga brottsoffer och 
deras behov? 

 
1.3 Relevans för socialt arbete  
 
Att det bedrivs brottsofferrelaterad forskning är viktigt för det sociala arbetets del, inte 
minst utifrån socialtjänstens lagstadgade ansvar för brottsoffer och deras närstående. 
Viktimologi, är benämningen för det vetenskapliga ämnet om brottsoffer och teorin 
poängterar att det är offret, istället för gärningsmannen, som bör stå i centrum för 
forskningen (Heber, Tiby & Wikman, 2012). Om personer som har blivit utsatta för 
brott inte får den hjälp och det stöd som de lagligen har rätt till kan det leda till stora 
sociala och ekonomiska konsekvenser, inte bara för den enskilde utan även för 
samhället i stort (Socialstyrelsen, 2012). För att stävja en sådan negativ utveckling finns 
det enligt vår mening flera åtgärder att vidta, varav inrättandet av Stödcentrum för unga 
brottsutsatta är en av dem.  
 
1.4 Studiens avgränsningar 
 
I föreliggande studie kommer ingen specifik uppmärksamhet att riktas mot 
lagstiftningen i ämnet. Sålunda kommer studien inte att utgå ifrån i vilken mån lagen 
styr socialarbetarnas och polisens bedömningar av brottsoffers behov eller huruvida 
aktörerna tillämpar lagen på ett korrekt sätt eller inte. Istället fokuseras intresset på 
respondenternas förhållningssätt till den samverkan de har med varandra gällande unga 
brottsoffer, samt vilka föreställningar de har om unga brottsoffer och deras behov. 
Vidare kommer ingen presentation eller jämförelse att göras mellan de kommuner som 
respondenterna tillhör. Studien har avgränsats genom att inrikta sig på unga brottsoffer 
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(upp till 23 år). Denna precisering av målgruppen används av flertalet Stödcentrum, 
varför det blir naturligt att använda sig av samma avgränsning i denna studie. Vi är dock 
medvetna om att det finns fler brottsofferstödjande verksamheter för unga att tillgå än 
enbart Stödcentrum. Däribland kan den ideella organisationen Brottsofferjouren 
nämnas. Studiens ambition är dock inte att göra någon riksomfattande kartläggning av 
samtliga brottsofferstödjande verksamheter som erbjuds i landet. 
 
1.5 Begreppsdefinitioner 
 
I denna studie förekommer ett antal centrala begrepp som i följande avsnitt presenteras 
på ett kortfattat sätt för att ytterligare öka förståelsen och läsbarheten av texten.   
 
Samverkan 
Samverkan kan definieras på olika sätt och förekommer ofta i diskussioner om 
samhälleliga insatser för olika grupper. I denna studie kommer begreppet att utgå ifrån 
en definition av samverkan som medvetna och målinriktade handlingar som utförs 
tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och 
syfte (Danermark, 2005, s. 15). 
 
Brottsoffer  
Det finns ingen entydig definition av begreppet brottsoffer och det kan inte heller anses 
utgöra en homogen grupp. I denna studie syftar begreppet till den definition som 
framkommer i Nationalencyklopedin (NE) där ett brottsoffer utgörs av den person som 
har utsatts för brott. Noterbart är att Stödcentrum istället använder sig av begreppet 
brottsutsatt då de anser att ordet “brottsoffer” har en stigmatiserande effekt. Polisen å 
sin sida använder uteslutande begreppet målsägande för att beskriva samma person.  
 
Gärningsman 
Enligt Norstedts svenska ordbok (2010) avser begreppet gärningsman en person som 
gjort sig skyldig till en brottslig gärning. Det är denna definition som kommer att 
användas i denna studie. Det bör dock framhållas att en gärningsman likväl kan vara ett 
brottsoffer enligt flera forskare (Heber, 2012).  
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Föreställningar 
I denna studie kommer begreppet föreställningar att användas i enlighet med vad 
socialkonstruktivismen avser med begreppet, dvs. att föreställningar utgörs av sociala 
konstruktioner (Berger & Luckmann, 1991).  
 
1.6 Studiens disposition  
 
Föreliggande studie består av sex kapitel. Under det första kapitlet inledning presenteras 
problembakgrund, syfte och frågeställningar, studiens relevans för socialt arbete, 
studiens avgränsningar samt betydelsefulla begreppsdefinitioner. I det andra kapitlet, 
tidigare forskning, kommer olika delar inom brottsofferforskningen att presenteras. 
Kapitlet är indelat i tre avsnitt: samverkan mellan polis och socialtjänst, bilden av ett 
brottsoffer, samt brottsoffers behov. I det tredje kapitlet redovisas studiens teoretiska 
förankring: Danermarks samverkansteori och socialkonstruktivismen. I det fjärde 
kapitlet metod, presenteras förförståelse och reflexivitet, val av forskningsdesign, urval, 
intervjuguide, datainsamling, analysmetod, validitet och reliabilitet, generaliserbarhet 
samt etiska förhållningssätt. I det femte kapitlet återfinns resultat och analys av empirin 
som kommer att studeras i relation till studiens syfte och frågeställningar. I det 
avslutande kapitlet, diskussion presenteras en sammanfattning av studiens viktigaste 
resultat. I samma kapitel kommer även en metoddiskussion och förslag till vidare 
forskning att ges.  
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2. Tidigare forskning   
 
I följande kapitel kommer studiens litteratursökning att presenteras. Därefter kommer en 
redogörelse att ske för de områden inom den brottsofferrelaterade forskningen som har 
relevans utifrån studiens syfte och frågeställningar: samverkan mellan socialtjänst och 
polis, bilden av ett brottsoffer, samt forskning om brottsoffers behov. I slutet av kapitlet 
kommer en kortare presentation av förhållningssätt till tidigare forskning att ges.  
 
2.1 Litteratursökning  
 
För att finna tidigare forskning som berör studiens syfte har litteratursökningar gjorts 
via ett antal vetenskapliga databaser såsom Discovery, Pubmed, Swepub, Libris, Diva 
och Google Scholar. De sökord som företrädesvis har använts är: unga brottsoffer, 
socialtjänst, polis, samverkan, Stödcentrum. Sökorden har använts både enskilt och 
tillsammans. För att nå ett bredare material, med internationell anknytning, har orden 
även sökts på engelska, victims of crime, adolescent, social service, collaboration, 
victim support. I samtliga databaser har en avgränsning gjorts av sökningar till “peer 
review” för att säkerställa att “träffarna” är vetenskapligt granskade (Lööf, 2005). För 
att avgränsa materialet ytterligare har forskning som är publicerad från år 2000 och 
framåt använts, med undantag av Christie (1986). Sammantaget kan det konstateras att 
brottsofferforskningen är ett relativt omfattande forskningsfält, som dessutom har vuxit 
sig allt bredare under senare år. Flertalet av de vetenskapliga publikationerna 
härstammar från kriminologiska och juridiska institutioner, men även från socialt 
arbete. En stor del av forskningen uppmärksammar särskilt sårbara grupper och har 
utvidgats till att omfatta fler än bara kvinnor och barn. Det bör här nämnas att en stor 
del av “träffarna” har berört unga personer som har utsatts för brott av närstående, dvs. 
inom familjen. Det har även varit lättare att finna svensk brottsofferrelaterad forskning 
som stämmer överens med studiens syfte, än internationell sådan. En stor del av den 
tidigare forskningen har utgjorts av statliga dokument (Socialstyrelsen och 
Brottsförebyggande rådet), men även andra publikationer från exempelvis den 
partipolitiskt obundna stiftelsen Tryggare Sverige har givits utrymme i denna studie. 
Tidigare forskning som specifikt fokuserar på samverkan mellan Stödcentrum, eller 
andra brottsofferstödjande verksamheter och polis gällande unga brottsoffer har varit 
begränsad. Det har däremot varit lättare att finna studier som berör socialarbetare och 
polisers föreställningar om brottsoffer och brottsoffers behov.  
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2.2 Samverkan mellan socialtjänst och polis  
 
Enligt 3 kap. 5 § SoL ska socialnämndens insatser för den enskilde vid behov utformas 
och genomföras i samverkan med myndigheter och andra aktörer. Bestämmelser om 
samverkan mellan myndigheter finner man även i exempelvis Förvaltningslagen (FL). 
Enligt 6 § i FL ska varje myndighet lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den 
egna verksamheten. I 3 § Polislagen finns bestämmelser om samverkansskyldighet 
mellan polisen och andra myndigheter och organisationer. Särskilt åligger det polisen 
att fortlöpande samarbeta med socialtjänsten och snarast underrätta dem om 
förhållanden som ska föranleda någon åtgärd av dem. Socialtjänsten kan även behöva 
samverka med polisen när det gäller hot- och riskbedömningar av en brottsutsatt eller 
närståendes situation (Socialstyrelsen, 2012). Som tidigare anförts, tillhör Stödcentrum 
för unga brottsoffer socialtjänstens förebyggande verksamhet och för Stödcentrum är 
samverkan med polisen en grundläggande förutsättning (Socialstyrelsen, 2005b). Ett 
nära samarbete med polisen är således nödvändigt utifrån att polisen är den myndighet 
som kan hänvisa brottsoffren vidare till Stödcentrum i de fall som de konstaterar att 
behovet finns. Det är också till polisen som Stödcentrum kan vända sig då de behöver 
ytterligare information kring brottsutredningen (ibid.).  
 
Socialstyrelsen (2005a) har i sin rapport tillfrågat poliser och personal på Stödcentrum 
om samverkansarbetet. Rapporten redovisar resultat där polisen är mycket positivt 
inställd till Stödcentrums arbete och samarbetet dem emellan. Personalen på 
Stödcentrum är också i allmänhet nöjda men upplever svårigheter med att upprätthålla 
ett fullgott samarbete vid stora omorganisationer och i samband med hög 
personalomsättning (ibid.). De upplever även att det tar lång tid för polisen att förmedla 
brottsoffer vidare.  I Storbritannien benämner man verksamheten som ger stöd till unga 
brottsoffer för Victim Support. Verksamheten bygger på ideella krafter och utgår från en 
arbetsmodell som liknar den svenska då den bl.a. innefattar ett samverkansarbete med 
polisen. Usherwood och Prowle (2011) har med hjälp av intervjuer och enkäter gjort en 
kritisk granskning av arbetet mellan polisen och personalen på Victim Support. 
Resultatet påvisade att samverkansarbetet i mångt och mycket påverkades av huruvida 
det fanns engagerade personer i ledande positioner och om det fanns en tydlig 
ansvarsfördelning mellan verksamheterna. Majoriteten av respondenterna ansåg att 
arbetet skulle gynnas om samverkansarbetets överenskommelser fanns nedskrivna i 
särskilda styrdokument. Merparten av personalen på Victim Support uppgav även att de 
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inte kände sig övertygade om att polisen faktiskt hänvisade samtliga stödsökande 
brottsoffer till dem. De upplevde istället att polisen i yttre tjänst många gånger saknade 
ett brottsofferfokus i sitt arbete och att detta troligtvis berodde på att polisen saknade 
kunskap och information kring Victim Supports arbete. Utifrån intervjuerna med 
polisen framkom det även uppgifter som pekade på en bristande uppföljning från 
Victim Supports sida kring vilken typ av stöd som brottsoffren erbjöds eller om de 
överhuvudtaget fick stöd. Usherwood och Prowles (2011) slutsats är därför att en bättre 
insyn i Victim Supports verksamhet skulle leda till ett bättre brottsofferfokus och en 
större känsla av sammanhang inom polisen. Utifrån tidigare forskning har det härmed 
framkommit att det både finns ett lagstadgat ansvar och faktorer som påverkar 
samverkan mellan brottsofferstödjande verksamheter och polis. Det framgår även att 
både Stödcentrum och Victim Support ställer sig frågande till om polisen verkligen 
hänvisar samtliga stödsökande brottsoffer vidare. En bättre insyn i det 
brottsofferstödjande arbetet bland polisen framstår således som en betydelsefull del i det 
gemensamma arbetet med unga brottsoffer.  
 
2.3 Bilden av ett brottsoffer  
 
Ann Hellströmer, initiativtagare till socialtjänstens stödverksamhet Stödcentrum för 
unga brottsoffer, har genom sin erfarenhet som socialsekreterare inom polisen funnit att 
många gärningsmän själva varit utsatta för brott (Socialstyrelsen, 2005a). Att människor 
kan anta rollen som både brottsoffer och gärningsman är dock ingen ny iakttagelse. 
Inom internationell forskning kallas detta fenomen för victim-offender overlap. I 
Fiegelman, Howard, Li och Cross (2000) enkätstudie framkom ett signifikant samband 
mellan att vara gärningsman och att själv ha bevittnat våld. Enligt Fiegelman et al. 
(ibid.) har flertalet brottsofferforskare en gemensam uppfattning om att gränslinjen 
mellan att vara gärningsman och brottsoffer är vag. Deras studie redovisar resultat som 
bl.a. påvisar att begångna brott ofta överlappar erfarenheten av att utsättas för brott. 
Även Jennings, Higgings, Tewksbury, Gover och Piquero (2010) har i sin longitudinella 
studie, presenterat liknande resultat som stödjer påståendet om att unga brottsoffer och 
gärningspersoner ofta är samma personer. Enligt Jennings et al. (ibid.) bör det därför 
finnas verksamheter som är specifikt utformade även för denna målgrupp. Heber (2012) 
presenterar en alternativ benämning till begreppet victim-offender overlap och menar att 
“rollblandning” dvs. då rollerna mellan brottsofferskap och gärningsmannaskap är 
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blandade, är vanligt förekommande. Enligt författaren beror detta på att vissa människor 
väljer aktiviteter där de riskerar att utsättas för brott i högre grad än andra.  
 
Christie (1986) har lanserat en teori om det ideala offret där denne kan likställas med en 
person som betraktas som ett brottsoffer av samhället. Christie (ibid.) utgår från sex 
kriterier och hävdar att brottsoffret först och främst ska vara en svag person. För det 
andra ska denne inte vara någon del i någon brottslig  gärning. Offret ska vidare vara på 
väg till en plats som denne inte kan klandras för. Gärningsmannen å sin sida 
karaktäriseras enbart med negativa egenskaper och är dessutom i överläge gentemot 
brottsoffret. Vidare ska förövaren inte ha någon relation till brottsoffret och brottsoffret 
ska dessutom ha tillräckligt med inflytande för att tillvarata sitt brottsofferskap. Enligt 
Christie (ibid.) riskerar de personer som inte lever upp till dessa sex kriterier att bli utan 
stöd och hjälp. I Ljungwalds och Svenssons (2007) intervjustudie med socialsekreterare 
som i sin yrkesroll kommer i kontakt med brottsoffer framkommer ett resultat som 
stödjer Christies tankegångar. Svaren påvisade nämligen att socialsekreterarna bar på 
gemensamma föreställningar om vad ett brottsoffer är och där det typiska brottsoffret är 
en oskyldig person som endast blivit utsatt för brott. Därmed ska samma person enligt 
detta tankesätt ha blivit utsatt för brott av en person som endast är gärningsman. Enligt 
Ljungwald och Svensson (ibid.) kommer socialsekreterare ofta i kontakt med personer 
som är utsatta för brott men som ändå inte kategoriseras som brottsoffer eftersom de 
inte uppfyller de kriterier som ställs på det ideala offret. Detta riskerar enligt författarna 
att leda till att de som utsätts för brott inte får det brottsofferstöd som de lagligen har rätt 
till enligt 5 kap. 11 § SoL, utan istället erbjuds stöd utifrån 4 kap. 1 § SoL. I den 
förstnämnda bestämmelsen görs bedömningen utifrån att den enskilde just kategoriseras 
som ett brottsoffer. I det andra fallet görs bedömningen utifrån den enskildes behov 
(Ljungwald & Svensson, 2007).  
 2.4 Brottsoffrets behov 
 
Enligt Socialstyrelsens rapport (2012) är brottsoffer i behov av hjälp från professionella 
för att bearbeta den kris som ofta uppstår efter att man har varit utsatt för ett brott. De 
flesta brottsoffer behöver även stöd i att få tillbaka sin självkänsla och få tillbaka sitt 
vardagliga liv (Socialstyrelsen, 2005b). Stödcentrum arbetar för att hjälpa unga 
brottsoffer med detta och använder sig av en arbetsmodell som består av 
trygghetsskapande åtgärder, rekonstruktion av den traumatiska händelsen, 
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återupprättande av social samhörighet och saklig information om normala reaktioner 
(Socialstyrelsen, 2005b, s. 15). Utöver dessa stödinsatser har även bemötandet från 
professionella visat sig vara en avgörande faktor för brottsoffers återhämtning 
(Socialstyrelsen, 2012). Utifrån Socialstyrelsens rapport (2005a) är det viktigt att den 
som har gjort polisanmälan bemöts på ett respektfullt sätt och får kontinuerlig 
information från polisen kring händelseutvecklingen i ärendet. Enligt samma rapport 
(ibid.) behöver brottsoffret dessutom stöd och hjälp i att ta sig igenom rättsprocessen då 
den innehar flera stressrelaterade moment. Exempelvis kan mötet med gärningsmannen 
under domstolsförhandlingen anses vara en särskilt påfrestande situation för 
brottsoffret. Herman (2003) menar att ett negativt bemötande från rättsväsendet riskerar 
att förvärra de traumatiska symptom som brottsoffret många gånger har. Även Sonander 
(2008) påpekar i sin rättssociologiska studie, att de professionellas bemötande har en 
avgörande betydelse, både för fallets utgång och för den brottsutsattes återhämtning. 
Om inte, kan konsekvenserna av brottet förvärras och brottsoffrets vilja och motivation 
till att delta i rättsprocessen kan försämras avsevärt. I ett längre perspektiv menar 
Sonander (2008) att detta kan leda till att brottsoffret får ett försämrat förtroende för 
rättssystemet. Enarssons (2013) slutsats liknar Sonanders och tillägger att ett negativt 
bemötande i värsta fall kan leda till att brottsoffret tar tillbaka sin anmälan vilket i 
förlängningen även kan ge allvarliga konsekvenser för hela rättssamhället.  
 
Löfstrand (2009) redovisar i sin diskursiva studie resultaten från fokusgruppsintervjuer 
och individuella intervjuer med socialarbetare på Stödcentrum och med unga brottsoffer 
som har tagit del av stödinsatsen. Syftet med studien var att nå kunskap om hur 
socialarbetarna inom verksamheten arbetar med unga brottsoffer och tänker kring 
brottsoffers behov. Svaren påvisade att de yrkesverksamma utgick ifrån att brottsoffers 
främsta behov framförallt består i att få bekräftelse i sina reaktioner efter att de utsatts 
för brott (ibid). Enligt socialarbetarna var det viktigt att samtala med den brottsutsatte 
och hjälpa denne att förstå att reaktionerna var normala och inte överdrivna (ibid.). 
Detta gick således i linje med Stödcentrums arbetsmodell som bl.a. består i att ge saklig 
information om normala reaktioner (Socialstyrelsen, 2005b). Enligt Socialstyrelsens 
rapport (2005b) är det många unga brottsoffer som väljer att inte anmäla de brott som de 
har blivit utsatta för och anmälningsbenägenheten är också lägre bland unga brottsoffer 
än andra grupper. Brottsförebyggande rådet (2009) har i sin studie, gällande ungdomars 
anmälningsbenägenhet och förtroende för rättsväsendet, redovisat resultat som påvisar 
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att en majoritet av de brott som begås mot ungdomar aldrig kommer till polisens 
kännedom. Stohr (2005) hävdar att det finns en samband mellan 
anmälningsbenägenheten och användandet av brottsofferstöd där de som anmäler brott 
också har en större benägenhet att söka brottsofferstöd. Förhållandet kan ha sin grund i 
att människor som väljer att anmäla brott också får lättare tillgång till information om 
brottsofferstödjande verksamheter inom rättsväsendet. Enligt Stohr (ibid.) är det därmed 
sannolikt att det finns brottsutsatta som väljer att inte anmäla men som ändå är i behov 
av stöd och istället blir omedvetna om sina lagliga rättigheter.  
 
2.5 Förhållningssätt till tidigare forskning 
 
Genom en grundlig presentation av tidigare forskning kan det vara möjligt att lättare 
synliggöra de faktorer som påverkar upplevelsen av samverkan mellan socialarbetare 
och polis i allmänhet men också vad som ligger till grund för bilden av unga brottsoffer 
och deras behov i synnerhet. Sammantaget problematiserar studierna i föregående 
avsnitt bilden av ett brottsoffer och påvisar även att samhällets idealiserande 
föreställningar kan ge negativa konsekvenser för hur det praktiska arbetet med 
målgruppen ter sig. Genom att beakta denna aspekt kan respondenternas föreställningar 
om brottsoffer i denna studie ses utifrån de uppfattningar som den tidigare forskningen 
vill framhäva. För att nå en fördjupad förståelse för studiens resultat och analys av 
empiri kan det även vara av vikt att se till det som den tidigare forskningen säger om 
unga brottsoffers behov. Det kan även anses vara relevant att få kännedom om den höga 
andel unga brottsoffer som väljer att inte anmäla de brott som de har blivit utsatta för. 
Detta eftersom det kan förmodas vara en bidragande orsak till varför just denna grupp 
inte får tillgång till det stöd och hjälp som de har lagligen rätt till. Denna diskussion 
kommer att föras vidare i studiens resultat- och analysavsnitt.  
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3. Teoretisk förankring  
 
I föreliggande kapitel kommer studiens teoretiska referensram att presenteras. Det är 
denna del som kommer att ligga till grund för studiens analys av insamlad empiri. 
Kapitlet inleds med en kort redogörelse för val av teorier och därefter följer två avsnitt 
där studiens teorier presenteras, dvs. Danermarks samverkansteori och 
socialkonstruktivismen. I slutet av varje avsnitt kommer ett kortare resonemang att föras 
om hur valda teorier kan användas för att tolka studiens resultat- och analysdel.  
 
3.1 Val av teorier 
 
Med beaktande av studiens syfte, dvs. att nå en djupare förståelse för hur socialarbetare 
och poliser förhåller sig till den samverkan de har med varandra gällande unga 
brottsoffer, samt vilka föreställningar de har om brottsoffer och deras behov, kan det 
inledningsvis vara lämpligt att använda sig av en teori som berör samverkansaspekten. I 
den svenske sociologen Berth Danermarks samverkansteori (2005) framhålls olika 
faktorer som både främjar och hämmar samverkansarbetet mellan olika 
människobehandlande organisationer. Genom att synliggöra dessa komponenter är det 
möjligt att nå en djupare förståelse för vad som formar socialarbetares och polisers 
upplevelser av samverkan. För att fullgöra studiens syfte behövs även en 
kompletterande teori som fokuserar på att synliggöra de föreställningar som finns kring 
olika fenomen i samhället. Härvid blir den socialkonstruktivistiska teoribildningen 
lämplig då den bl.a. belyser de gemensamma bilder som är tagna för givet. De valda 
teorierna kan härmed komplettera varandra på så sätt att Danermarks samverkansteori 
kan ge en djupare förståelse för de faktorer som kan påverka socialarbetare och polisers 
upplevelser av samverkan, medan socialkonstruktivismen bättre kan belysa 
respondenternas föreställningar kring unga brottsoffer och deras behov.   

3.2 Samverkansteori 
 
Danermark (2005, s. 11) har i sin teori om samverkan bland annat hävdat att “myten om 
personkemins stora betydelse måste avlivas. Den har en förödande effekt”. Därmed 
menar Danermark att personkemin som enskild faktor inte är avgörande för en 
framgångsrik samverkan. Vidare innefattar teorin tre komponenter som enligt 
Danermark inverkar på samverkan mellan olika organisationer. Den första komponenten 
handhar kunskapsmässiga olikheter och syftar enligt Danermark på de skilda synsätt 
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som råder mellan olika yrkesgrupper och som uppmärksammas vid samverkan. Olika 
yrkesgrupper som arbetar med att bistå samma klient kan därmed utifrån sin 
yrkesspecifika bakgrund och kunskap uppmärksamma olika delar hos denne. Enligt 
Danermark (ibid.) är det därför viktigt att se människan som en helhet och att varje 
enskild yrkesgrupp inte kan begränsa sig till sitt eget sätt att se på människan. 
Danermarks andra komponent belyser organisatoriska skillnader där han 
uppmärksammar betydelsen av att den organisatoriska situationen tydliggörs, både för 
den enskilde och för den man samverkar med. Även hur och var besluten fattas i en 
organisation kan påverka möjligheterna att samverka. Om det råder obalans i en 
samverkansprocess kan irritation lätt uppstå och följden blir ofta ineffektivitet i arbetet 
(Danermark, 2005). Vidare menar Danermark och Kullberg (1999) att omorganisationer 
och hög personalomsättning kan vara hämmande faktorer vid samverkan. Författarna 
(ibid.) hänvisar vidare till Bohman och Westlund (1997) som istället framhåller 
samlokalisering som en främjande faktor vid samverkan. Med Danermarks tredje 
komponent vill han uppmärksamma skillnader i regelverk och menar att man måste 
klargöra vilka lagar som styr arbetet för att undvika missförstånd. Danermark (2005) tar 
sekretesslagen som ett exempel på vad som kan upplevas som ett hinder i 
samverkansarbetet men som enligt honom inte nödvändigtvis behöver vara ett problem 
om man i ett tidigt skede preciserar vilken typ av information som de inblandade 
parterna måste ta del av och därefter konkretiserar vilka hinder som regelverket kan 
utgöra. När man har gjort detta kommer man enligt Danermark troligtvis att finna 
betydligt färre hinder än vad man trodde från början. Sålunda menar Danermark (ibid.) 
att dessa komponenter har stor betydelse för hur samverkan fungerar mellan 
organisationer och måste därför alltid noga beaktas. Avslutningsvis hävdar Danermark 
(ibid.) att det är ledningen inom en organisation som alltid bär ansvaret för att 
samverkan ska fungera och att ledningen därför måste hantera de olikheter som finns 
mellan organisationer. 
 
Danermarks samverkansteori är relevant i denna studie då den kan utgöra ett sätt att se 
på samverkansarbetets olika delar och för att den speglar de förutsättningar som kan 
krävas för att uppnå en fullgod samverkan. Genom att framhäva dessa faktorer i 
samverkansarbetet gällande unga brottsoffer mellan socialarbetare och polisen är 
förhoppningen att nå en fördjupad förståelse för hur respondenterna förhåller sig till den 
samverkan som finns dem emellan. 
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3.3 Socialkonstruktivism  
 
Socialkonstruktivismen har en lång tradition inom samhällsvetenskapen och har ett 
perspektiv på samhället som en social konstruktion där alla föreställningar som vi har 
om ett fenomen baseras på sociala konstruktioner (Wennerberg, 2001). Utifrån 
socialkonstruktivismen konstrueras därför gemensamma bilder av verkligheten genom 
sociala interaktioner i de sociala sammanhang som vi befinner oss i (Payne, 2008). 
Enligt Payne (ibid.) utgörs dessa bilder av det som tas för givet, dvs. det som vi 
uppfattar som objektiv kunskap. Vidare kan man utifrån socialkonstruktivismen finna 
ursprunget till den kunskap vi möter i vårt vardagliga liv genom att synliggöra de 
sociala processer som bidrar till våra gemensamma föreställningar av verkligheten 
(Wennerberg, 2001). En annan central aspekt inom socialkonstruktivismen är att 
språket är socialt konstruerat och därför blir även vår uppfattning av och vår kunskap 
om verkligheten socialt konstruerad (ibid).  
 
Teoretikerna Berger och Luckmann har fått en särskild betydelse inom 
socialkonstruktivismen då de inriktar sig på hur våra uppfattningar om verkligheten 
införlivas. Författarna särskiljer sig från den traditionella teoribildningen då de även 
intresserar sig för hur vardagskunskapen används och skapas (Wennerberg, 2001). Två 
av de begrepp som Berger och Luckmann (1991) särskilt framhåller är det sociala 
kunskapsförrådet och typifieringsschemat där det förstnämnda avser den detaljerade 
information som finns kring de områden som vi rör oss i till vardags. Det sociala 
kunskapsförrådet innefattar även den mindre detaljrika information som vi har kring de 
områden som är mer avlägsna. Berger och Luckmann (ibid.) menar bl.a. att våra 
kunskaper om vårt eget yrke ofta är mycket specifika men att vi vanligtvis har mycket 
lite kännedom om andras yrkesvärldar. Utifrån det sociala kunskapsförrådet får vi även 
information om vår sociala situation, dess begränsningar och hur vi ska agera i mötet 
med andra (Berger & Luckmann, ibid.). Vidare framhåller författarna att det sociala 
kunskapsförrådet förser oss med typifieringsscheman som vi använder för att tolka och 
förstå den andre i det direkta mötet. Typifieringsscheman utgörs i form av en 
tankestruktur som påverkar hur vi bedömer de vi möter och hur vi interagerar med dem. 
Det kan exempelvis handla om att någon i det direkta mötet med den andre typifierar 
denne som “amerikan” eller “europé” (ibid.). När den andre sedan handlar eller 
uttrycker något som verifierar att denne är “amerikan” eller europé”, förstärks 
typifieringen. Berger och Luckmann (1991) påpekar att om dessa typifieringar aldrig 
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ifrågasätts kommer de fortsätta att styra våra handlingar i de direkta möten som uppstår 
med andra människor och förbli oförändrade. Typifieringen påverkas sålunda av det 
förhållande som vi har gentemot den andre, dvs. ju mer anonym och avlägsen den 
person som man integrerar med är, desto rikare blir de typifieringar vi använder oss av 
(Berger & Luckmann, 1991). Härvid får även språket en central betydelse då språket 
ofta utgör grunden för kommunikation och hur väl vi lyckas interagera med den andre. 
 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet är relevant i denna studie då den 
uppmärksammar att särskilda sociala konstruktioner uppkommer i olika sociala 
sammanhang. Det är ett intressant studium av hur föreställningar och gemensamma 
bilder kan konstrueras i interaktioner mellan personer som träffas i det direkta mötet. Vi 
vill särkskilt lyfta fram begreppen socialt kunskapsförråd och typifieringsschema för att 
påvisa vad som kan ligga till grund för respondenternas föreställningar av unga 
brottsoffer och deras behov. 
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4. Metod 
 
I följande kapitel kommer vår förförståelse och reflexivitet att behandlas. Därefter 
kommer studiens forskningsdesign, urval, utformning av intervjuguide, datainsamling 
och analysmetod att presenteras. Avslutningsvis kommer studiens validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet samt etiska förhållningssätt att behandlas.   
 
4.1 Förförståelse och reflexivitet  
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska man som forskare alltid eftersträva objektivitet 
i förhållande till subjektiviteten. För att förhålla sig objektiv behöver man sålunda 
reflektera och vara öppen med den förförståelse och de fördomar man har. I denna 
studie grundar sig vår förförståelse framförallt på att vi är två socionomstudenter som 
inför studiens påbörjande hade en allmän förkunskap om det vetenskapliga ämnet 
socialt arbete. Vi har därför under arbetsprocessens gång försökt att vara reflexiva 
genom att beakta vårt eget förhållningssätt gentemot yrkesgrupperna och för att undvika 
att omedvetet “ta parti” för socialarbetarna som ligger oss utbildningsmässigt närmast. 
Gällande de reflexiva omständigheterna bör det även nämnas att vi inför studiens 
genomförande, genom våra erfarenheter och tidigare förvärvad kunskap, givetvis hade 
egna tankar och idéer kring hur samarbetet mellan organisationerna ter sig. Vi hade 
även egna uppfattningar kring vem som kan anses vara ett brottsoffer och hur deras 
behov ser ut. Vi har därför försökt att förhålla oss så neutrala som möjligt vid 
utformandet av intervjufrågor och istället låtit den teoretiska referensramen styra vårt 
arbete.   
 
4.2 Forskningsdesign 
 
Utifrån studiens syfte, dvs. att nå en djupare förståelse för respondenternas 
förhållningssätt gentemot ett visst fenomen ansåg vi att en fenomenologisk 
forskningsdesign vara mest lämplig att använda. I enlighet med denna 
vetenskapsfilosofiska grund ämnar man att nå en djupare förståelse för bakgrunden till 
människors upplevelser (Jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). Denscombe (2016) vill hävda 
att användningen av fenomenologin är “(...) förenat med förmågan att se saker genom 
andras ögon, att förstå saker på det sätt som de berörda förstår dem och att beskriva 
detta på ett sätt som adekvat skildrar hur den aktuella gruppen upplever situationen”. 
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Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan en kvalitativ forskningsintervju bistå med 
förståelsen av intervjupersonernas livsvärld och upplevelser kring ett visst fenomen, 
vilket även har varit förenligt med denna studies syfte. Vidare har studien utgått ifrån en 
abduktiv strategi för att anpassa valda teorier efter empirin. Enligt Larsson (2005) 
använder man sig av en abduktiv strategi när den empiriska datan tillåts påverka teorin 
och tvärtom. Vi har därmed låtit teorierna styra studien på sådant sätt att de har varit 
vägledande för frågeställningarna och även utgjort tolkningen av insamlad empiri. 
Valda delar av empirin, dvs. särskilda avsnitt av respondenternas utsagor, har sedan 
framhävts med hjälp av Danermarks samverkansteori och socialkonstruktivismen. 
Därmed har vi medvetet låtit en växelverkan ske mellan teori och empiri. 
 
4.3 Urval  
 
I denna studie bygger det empiriska materialet på gruppintervjuer och individuella 
intervjuer med socialarbetare och poliser. Gruppintervjuerna var tre till antalet och 
bestod sammanlagt av nio personer, tre personer i varje grupp. Två av dessa grupper 
bestod av endast poliser, och en grupp bestod enbart av socialarbetare. Tanken från 
början var att genomföra två gruppintervjuer med både polis och socialarbetare men det 
visade sig vara svårt att få tag i tillräckligt många anställda inom Stödcentrum som hade 
möjlighet att intervjuas vid ett och samma tillfälle. Därav blev antalet bland 
gruppintervjuerna med socialarbetarna en färre. De fyra individuella intervjuerna bestod 
sammanlagt av fyra personer, två poliser och två socialarbetare. Samtliga respondenter 
kom från medelstora kommuner i Mellansverige. Studiens urvalskriterier omfattade 
anställda socialarbetare från Stödcentrums brottsförebyggande verksamhet samt poliser 
som arbetade med inriktning mot ungdomar, både i yttre tjänst och inom 
utredningssektionen. Ytterligare ett kriterium var att respondenterna redan skulle ha ett 
etablerat samarbete med Stödcentrum/polisen inom den kommun som de tillhörde. Den 
ursprungliga tanken var att basera studiens empiriska material på endast 
gruppintervjuer. Vi fann dock inte materialet tillräckligt djupgående för att förstå det 
fenomen som studien avsåg att studera. Därav beslutade vi att utöka materialet med 
ytterligare fyra individuella intervjuer. För att komma i kontakt med de poliser som 
överensstämde med ovannämnda urvalskriterier fick vi via telefon kontakt med en 
samordningsperson inom polisen. Samordningspersonen bistod sedermera med 
kontaktuppgifter till de personer som denne ansåg vara lämpliga att intervjua utifrån 
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studiens syfte. Ahrne och Svensson (2014) namnger detta tillvägagångssätt som ett 
tvåstegsurval. Gällande respondenterna från Stödcentrum togs direktkontakt via telefon 
och i samband med detta bokades intervjuerna in med den personal som arbetade vid det 
aktuella tillfället. Detta tillvägagångssätt benämns enligt Trost (2012) som ett så kallat 
bekvämlighetsurval. 
 
4.4 Intervjuguide  
 
I föreliggande studie har en semi-strukturerad intervjuguide använts vid samtliga 
gruppintervjuer och individuella intervjuer (se bilaga 2). Kvale och Brinkmann (2014) 
menar att man vid semi-strukturerade forskningsintervjuer lägger tonvikten på 
respondenternas upplevelser av fenomenet. Syftet med en intervjuguide är att styra 
ordningsföljden och att se till att alla områden ringas in under intervjun på ett 
fördelaktigt sätt. En intervjuguide ger även respondenterna möjlighet att besvara 
frågorna i egna termer men ändå på ett så pass strukturerat sätt att det finns möjlighet att 
jämföra svaren mellan deltagarna (Larsson 2005). I vår intervjuguide var frågorna 
tematiserade till sin karaktär (se bilaga 2) och det lämnades även plats för följdfrågor 
och respondenternas egna kommentarer. Under intervjuerna följdes inte någon exakt 
ordning i intervjuguiden utan frågorna anpassades utifrån vad respondenterna valde att 
diskutera vidare kring. 
 
4.5 Datainsamling 
 
Som tidigare anförts bestod datainsamlingen av gruppintervjuer och individuella 
intervjuer. Fördelen med gruppintervjuer är givetvis tidseffektiviteten men de kan också 
väljas på grund av kunskapsmässiga skäl då det är möjligt att få fram andra perspektiv 
och kunskaper än vid enskilda intervjuer (Thomasson, 2002). I föreliggande studie är 
det sannolikt att gruppkonstellationen påverkade respondenternas möjlighet att få gehör 
för sina åsikter, samtidigt som kunskapsutbytena gavs större utrymme när 
respondenterna var flera till antalet. Bättre uttryckt har vi genom gruppintervjuerna 
kunnat skönja gemensamma, och åtskilda uppfattningar gällande samverkan och synen 
på brottsoffret och dennes behov. Vidare var vi medvetna om att vissa svårigheter är 
särskilt förknippade med gruppintervjuer då det kan vara svårare att styra samtalet än 
vid enskilda intervjuer. Inledningsvis fick respondenterna därför tydliga instruktioner 
om att diskussionen kunde komma att styras om för det fall där samtalen kom alltför 
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långt ifrån studiens syfte (Jfr. Gillham, 2008). Ett generellt intryck var att det har varit 
lättare att få till livliga diskussioner i samband med gruppintervjuerna med polisen. 
Socialarbetarna har oftare varit försiktiga i sina formuleringar och mindre frispråkiga. 
Det som talar för studiens användande av individuella intervjuer var dock att de kan 
bidra med mer fördjupade berättelser, som inte är påverkade av andra 
gruppmedlemmars attityder och föreställningar (Thomasson, 2002).  
 
Enligt Trost (2001) är det viktigt att respondenterna känner sig trygga i den miljö där 
intervjuerna äger rum. I denna studie genomfördes en individuell intervju på ett café 
medan övriga ägde rum på respondenternas arbetsplatser i avskilda konferensrum 
utifrån respondenternas egna önskemål. Före intervjuerna skickades ett 
informationsbrev ut till deltagarna, innehållande en kort presentation av oss och syftet 
med studien (se bilaga 1). När intervjuerna inleddes återupprepades  syftet och 
respondenterna erinrades om de forskningsetiska riktlinjer som vi har att förhålla sig till 
under examensarbetet (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare spelades intervjuerna in efter 
godkännande från respondenterna. Inspelningen underlättade då vi ville koncentrera oss 
på respondenternas berättelser och få möjlighet till att ställa följdfrågor. Både under 
gruppintervjuerna och de individuella intervjuerna turades vi om att ställa frågor och 
fördela ordet mellan deltagarna. Intervjuerna pågick mellan 45-80 minuter och därefter 
lämnades utrymme för respondenterna att ställa frågor. För att inte riskera att gå miste 
om viktiga iakttagelser och reflektioner som uppstod under intervjuerna, transkriberades 
materialet i så nära anslutning till intervjutillfället som möjligt. Vid den faktiska 
transkriberingen valde vi att skriva ut samtliga delar från det inspelade materialet.  
 
4.6 Analysmetod 
 
Efter att samtliga intervjuer transkriberats analyserades materialet i form av tre 
analysmetoder: meningskodning, meningskoncentrering och hermeneutisk 
meningstolkning (Kvale & Brinkmann, 2014).  
4.6.1 Meningskodning och meningskoncentrering 
 
I det utskrivna materialet markerades områden i texten där vi ansåg att studiens syfte 
och frågeställningar särskilt belystes. Därefter kategoriserades materialet utifrån 
följande teman: upplevelser av samverkansarbete och föreställningar om brottsoffer och 
deras behov. Därutöver markerades citat i texten som vi ansåg var stödjande för valda 
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teorier och som kunde diskuteras i relation till tidigare forskning. Efter 
meningskodningen genomfördes en meningskoncentrering där respondenternas utsagor 
kortades ner och pressades samman till kortare stycken. Detta tillvägagångssätt 
användes för att på ett kortfattat sätt få fram det mest betydelsefulla ur respondenternas 
utsagor (Kvale & Brinkmann, 2014).   
4.6.2 Hermeneutisk meningstolkning 
 
Den hermeneutiska forskaren vill enligt Kvale och Brinkmann (2014) använda sig av 
tolkningen för att finna en förståelse för meningen i en text. Utifrån det hermeneutiska 
synsättet är det dock inte möjligt att göra en sådan tolkning utan en viss förförståelse 
(Bergström & Boréus, 2000). För att förstå ett fenomen måste man sålunda beakta den 
kontext vari fenomenet uppkommer, dvs. att man som forskare inte kan förbise att man 
själv är en del av det sociala sammanhang som man avser att studera (Bergström & 
Boréus, 2000). Tolkningen av textens mening kan därefter göras genom en process, 
vilken brukar benämnas som den hermeneutiska cirkeln. Där blir tolkningen av textens 
enskilda delar formad av hur man som forskare förstår helheten av texten. Därmed kan 
forskaren förnya sin temporära tolkning av helheten som sedan blir en ny förförståelse i 
kommande tolkningsprocesser (Lilja, 2000). Meningstolkning innebär emellertid att 
man genomför en djupare tolkning av textens innehåll. Därmed har vår egen kunskap 
och förförståelse av det studerade fenomenet legat till grund för nya, djupare tolkningar 
av den skriva texten. Helheten i denna studie består av respondenternas förhållningsätt 
gentemot samverkansarbetet, samt deras föreställningar om unga brottsoffer och deras 
behov. Främjande och hämmande faktorer för samverkan, samt rollblandningen mellan 
brottsofferskap och gärningsmannaskap, är exempel på de komponenter (delar) som har 
analyserats enskilt men också i relation till helheten. Sedermera har empirin tolkats med 
hjälp av valda teorier och satts i relation till tidigare forskning.  
 4.7 Validitet och reliabilitet 
 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att validitet handlar om forskarens förmåga att själv 
kontrollera, ifrågasätta och tolka sina resultat. Validitet syftar därmed till att man 
undersöker det man avser att undersöka och att man tolkar det man avser att tolka. 
Kvale och Brinkmann (ibid.) menar att validering bör ske genom alla sju stadier i 
forskningsprocessen och att det kan uppnås genom att forskaren på ett tydligt sätt 
förklarar för läsaren hur studien har gått till och hur man problematiserar kring olika 
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situationer som har uppstått under studiens gång. Vi har själva försökt att uppnå god 
validitet genom att bl.a. basera vår intervjuguide på studiens frågeställningar. Det har 
även lämnats utrymme för följdfrågor för att säkerställa och bekräfta att 
frågeställningarna verkligen har besvarats. Vi har även försökt att kontrollera våra egna 
tolkningar genom att få bekräftelser eller förtydliganden från respondenterna om vi hade 
uppfattat deras svar på ett korrekt sätt. En central fråga i sammanhanget är om 
intervjusvaren verkligen återspeglar respondenternas egentliga förhållningssätt till 
fenomenet och verkliga föreställningar om brottsoffer och deras behov. Detta är 
nästintill en omöjlighet att konstatera med säkerhet då begreppen i sig inte kan anses 
vara direkt mätbara (Kvale & Brinkmann, 2014). Värt att förtydliga är att samtliga 
respondenter i denna studie arbetar inom politiskt styrda organisationer och att detta kan 
anses ha viss betydelse för studiens validitet då det enligt vår mening kan finnas 
officiella förhållningssätt gentemot olika samverkansformer inom och mellan 
organisationerna.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att reliabilitet handlar om studiens konsistens och 
tillförlitlighet. Huvudfrågan är om någon annan forskare skulle kunna göra om 
intervjuerna, vid en annan tidpunkt och ändå komma fram till liknande resultat. Vidare 
kan reliabilitet diskuteras i förhållande till både själva intervjun, utskriften och studiens 
analys. För att öka tillförlitligheten har vi aktivt försökt att inte ställa några ledande 
frågor till respondenterna, annat än i samband med några enstaka följdfrågor där det har 
varit svårt att undvika (ibid.). I denna studie har två personer både intervjuat, spelat in, 
transkriberat och tolkat innehållet i intervjusvaren. Reliabiliteten har vidare förstärkts 
genom att vi har ställt flera liknande frågor för att försäkra oss om att respondenterna 
hade förstått frågan. Därutöver har en intersubjektiv utskrivarreliabilitet använts då vi 
samband med transkriberingen har testat att skriva ut samma textstycke för att sedan 
jämföra svaren (Kvale & Brinkmann, 2014). Resultatet av detta påvisade att skillnaden 
var ytterst liten.  
 
4.8 Generaliserbarhet 
 
En ofta förekommande kritik gentemot kvalitativa studier handlar om deras oförmåga 
att generalisera sina resultat. Thomsson (2002) menar dock att detta inte är något som 
man vanligtvis eftersträvar inom den kvalitativa kunskapsteorin. I denna studie har det 
huvudsakliga syftet inte heller varit att generalisera resultaten utan vi har istället funnit 
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det intressant att nå en fördjupad kunskap om hur respondenterna förhåller sig till det 
studerade fenomenet. Det kan däremot vara möjligt, att med hjälp av en analytisk 
generalisering, jämföra våra resultat med andra liknande studier som är upplagda på ett 
jämförbart sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Trots att våra respondenter arbetar inom 
olika kommuner, har ändå svaren varit iögonfallande samstämmiga, både bland 
socialarbetarna och polisen. Det bör dock framhållas att Stödcentrum inte finns inom 
alla kommuner, varför resultatet från denna studie endast går att jämföra med ett 
begränsat antal arbetsplatser.  

4.9 Etiska förhållningssätt 
 
Inför intervjuerna har vi tagit del av individskyddskravet som innefattar fyra allmänna 
huvudkrav vid forskning för både forskare och respondenter (Vetenskapsrådet, 2012). 
Vilket tidigare anförts, skickades det inför varje intervju ut ett informationsbrev (se 
bilaga 1) till respondenterna där vi presenterade oss själva och syftet med studien. Vi 
inledde varje intervjutillfälle med att erinra våra respondenter om detta och säkerställde 
därmed informationskravet. I samband med att respondenterna tackat ja till deltagandet, 
och fått del av informationen i följebrevet, uppfylldes också samtyckeskravet. Samtliga 
respondenter tackade även ja till att intervjuerna spelades in. Vidare är kravet på 
konfidentialitet av betydelse då det empiriska materialet utgörs av respondenternas 
personliga utsagor. Denna princip utgår ifrån tanken om att de uppgifter som kan 
identifiera respondenterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
dem (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi beslutade därför att avidentifiera respondenterna i 
denna studie och valde att i studiens analys- och resultatavsnitt endast benämna dem 
utifrån beteckningarna S för socialarbetare och P för polis. Det har även uteslutits 
information om vilken kommun respondenterna tillhör. Slutligen säkerställdes 
nyttjandekravet genom att vi på ett tydligt sätt påtalade att materialet endast var avsett 
för att användas i föreliggande studie samt att allt inspelat material skulle raderas direkt 
efter studiens färdigställande.  
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5. Resultat och analys  
 
I följande kapitel kommer en presentation av resultaten från studiens empiri att ges. 
Resultaten har kategoriserats och kommer att presenteras utifrån följande teman: 
upplevelser av samverkansarbete och föreställningar om brottsoffer och deras behov. 
Efter varje tema följer ett antal underrubriker som mer specifikt fokuserar på de faktorer 
som har haft relevans för respondenternas förhållningssätt gentemot det studerade 
fenomenet. Resultatet har analyserats utifrån studiens teoretiska referensram: 
Danermarks samverkansteori och socialkonstruktivism och diskuterats i relation till 
tidigare forskning.  
 
5.1 Presentation av respondenter 
 
Som tidigare anförts har samtliga respondenter avidentifierats i denna studie. Totalt har 
tre gruppintervjuer och fyra individuella intervjuer genomförts.  
5.1.1 Intervjuer med socialarbetare 
 
I gruppintervjun med socialarbetarna har tre personer från Stödcentrum deltagit: S1, S2 
och S3. S4 och S5 har intervjuats individuellt och arbetar också på Stödcentrum men i 
andra kommuner. Av socialarbetarna är samtliga socionomer och alla, förutom en, har 
varit verksamma inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet.  
5.1.2 Intervjuer med poliser 
 
I de två gruppintervjuerna med polisen har tre personer deltagit vid varje tillfälle. I den 
första gruppen intervjuades P1, P2 och P3. I den andra gruppen, som arbetar i en annan 
kommun, intervjuades P4, P5 och P6. P7 och P8 intervjuades individuellt och även de 
arbetar i en annan kommun. P5, P6, P7 och P8 arbetar i yttre tjänst vilket innebär att 
deras arbete är indelat i en närpolis- och ingripandeverksamhet. Därmed är de på plats 
och i nära anslutning till att brottet har begåtts.  
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5.2 Upplevelser av samverkansarbete 
 
Respondenterna fick svara på ett antal frågor som avsåg att undersöka deras allmänna 
upplevelser av samverkansarbetet gällande unga brottsoffer. Respondenterna angav ett 
flertal främjande och hämmande faktorer som var betydelsefulla i organisationernas 
samverkan.  
5.2.1 Bristande rutiner 
 
Inledningsvis uppgav samtliga respondenter att de har positiva upplevelser av 
samverkan. Polisen uttryckte sig särskilt positivt och menade att samverkan på flera sätt 
gynnar både organisationerna och brottsoffren. Ett liknande resultat framkom även i 
Socialstyrelsens rapport (2005a) där polisen och socialarbetarna var sammantaget nöjda 
men där den sistnämnda gruppen påpekade att det fanns ett antal faktorer som ändå 
störde samverkan. Exempelvis hade socialarbetarna synpunkter på långa 
handläggningstider hos polisen. Flera socialarbetare ansåg även att det gavs för 
knapphändig information gällande rättsprocessen från polisens sida.  
 
Respondenterna i föreliggande studie var alla överens om att polisens huvudsakliga 
ansvarsuppgift är att förmedla kontakten med brottsoffer vidare till Stödcentrum. Det 
framstod dock som att det rådde delade meningar kring i vilken utsträckning som denna 
ansvarsuppgift fullföljdes. Enligt flertalet poliser hade organisationen en väl inarbetad 
rutin gällande hänvisningen av ärenden. P7 och P8, som båda arbetar i yttre tjänst, 
påpekade dock att det inte var de personligen som förmedlade kontakten vidare men de 
antog att kollegorna på utredningssektionen gjorde det. P4, som arbetar som 
förundersökningsledare på utredningsenheten bekräftade P7:s och P8:s tankegångar: 
“Det är jag som tar hand om utredningen. Alla ärenden kommer till mig och sedan tar 
jag kontakt med Stödcentrum”. Samtidigt upplevde S2 att det finns brister i polisens 
rutiner då många anmälningar aldrig kommer till Stödcentrums kännedom: 
 

“Svårigheten har funnits under lång tid. Inte bara här, utan i hela landet 
som vi förstår det, att det är många brottsutsatta som inte kommer i kontakt 
med Stödcentrum. Det är många anmälningar som aldrig kommer fram till 
oss eller motsvarande funktion.”  
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Även S3 ville hävda att det finns brister i polisens rutiner: “Alla som jobbar med 
ungdomar bör ju känna till oss [Stödcentrum] så att polisen kan hjälpa till att länka hit 
ungdomarna. Men det är hos polisen, det är där rutinerna måste fungera." Att det finns 
ett missnöje gällande polisens arbete med att förmedla kontakten med unga brottsoffer 
finner även stöd i tidigare forskning. I Usherwood och Prowles (2011) studie har 
samverkansarbetet mellan polisen i Storbritannien och deras brottsofferstödjande 
verksamhet, Victim Support, granskats. Deras resultat påvisade att socialarbetarna inte 
var övertygade om att polisen förmedlade kontakten med samtliga brottsoffer vidare. 
Socialarbetarna i Usherwood och Prowles (ibid.) studie antog att problemet framförallt 
bottnade i att poliser i yttre tjänst ofta saknar ett brottsofferfokus och därför inte 
prioriterar denna del av arbetet lika högt. 
 
Respondenternas utsagor i föreliggande studie kan även ställas i relation till Danermarks 
(2005) samverkansteori som lyfter fram tre komponenter som är särskilt betydelsefulla i 
samverkansarbetet mellan människobehandlande organisationer. En av dem handhar 
organisatoriska olikheter och som poängterar att det är viktigt för båda parter i ett 
samverkansarbete att tydliggöra var och hur besluten fattas. Danermark (ibid.) menar att 
för det fall det råder oklarheter kring hur beslutsprocessen ser ut kan konsekvenserna 
leda till ineffektivitet i arbetet. Härav kan S2:s och S3:s resonemang om bristande 
rutiner tolkas som att det råder tveksamheter kring var och hur besluten gällande 
brottsoffer fattas inom polisorganisationen och att det därav även uppstår oklarheter 
kring ansvarsfördelningen dem emellan.  
 
5.2.2 Ledningens ansvar 
 
I samma diskussion kring bristande rutiner ville även S1 påpeka att det inte var de 
enskilda polisernas fel att ärendena inte hänvisades vidare: “Det är vår gruppledare som 
ska se till att det är samma grupper hos polisen som skickar kontakterna. Det ska vara 
en sådan rutin som finns”. S1 poängterar därmed ledarens ansvar vilket i sin tur kan 
jämföras med Danermarks samverkansteori som menar att ledningens ansvar alltid är av 
största vikt för att uppnå en fullgod samverkan. En möjlig tolkning är därmed att 
ledningen inom polisorganisationen har misslyckats med att tydliggöra vilka riktlinjer 
som gäller för organisationerna och vad som ligger till grund för samverkansarbetet. 
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Således kan S1:s upplevelser av samverkan anses vara påverkade av ovanstående 
förhållande.  
5.2.3 Omorganisationers påverkan 
 
Även omorganisationer upplevdes som en begränsande faktor för samverkan bland 
samtliga respondenter. Under  intervjuerna uppgav flera att polismyndigheten nyligen 
hade genomgått en stor omorganisation och som påverkade samverkansarbetet på flera 
sätt. Exempelvis hävdade S2 att den nya konstellationen bidrog till försämrade 
möjligheter till att få in nya ärenden: “Polisens stora omorganisation har gjort att det 
under perioder blir ganska rörigt med olika grupper och vilka som får vissa typer av 
ärenden. Då har det varit svårt för oss att veta vilka vi ska kontakta." Då 
organisationsstrukturen har förändrats kan S2:s upplevelser studeras utifrån Danemarks 
perspektiv och förstås som att hon saknar information om vart inom polisens 
organisation som hon ska vända sig med eventuella frågor.  Danermark och Kullberg 
(1999) belyser samma fenomen och menar att just omorganisationer är en omständighet 
som kan hämma samverkan. 
 
5.2.4 Samlokaliseringens betydelse 
 
Då respondenterna ombads att svara på vilka faktorer de upplevde som främjande för 
samverkan, uppgav merparten av socialarbetarna att samlokaliseringen i polishuset gav 
en gynnsam effekt. S4 var en av de som uttryckte sig särskilt positivt till att det 
Stödcentrum där hon arbetade hade flyttat in i polisens lokaler. S4 menade att 
ärendegången på så sätt blev smidigare, både för klienterna och för de anställda:  
 

“Jag tycker att det fungerar väldigt bra. Vi har ett kontor och ett 
samtalsrum hos polisen där vi kan sitta och de är alltid villiga att hjälpa till 
om man kommer in med ett ärende och vill veta mera. De [polisen] är bra 
på att förbereda ungdomarna på vad vi kan erbjuda och motivera dem.”  

 
S1 förde ett resonemang där hon jämförde sin arbetsplats med andra kommuner där 
Stödcentrum och polisen inte är samlokaliserade: “Man märker det på andra kommuner 
där den brottsofferstödjande verksamheten inte sitter hos polisen utan hos 
socialtjänsten eller någon annanstans. Då är det ganska stor skillnad. Dels inflyt av 
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ärenden men också på samverkan." Samlokaliseringens betydelse framkommer även i 
Danermarks och Kullbergs (1999) tankegångar som menar att samverkan gynnas av att 
de geografiska skillnaderna reduceras. Enligt Danermark (2005) kan organisationers 
samverkan även förbättras genom att de kunskapsmässiga olikheternas synliggörs. Han 
menar att en eller flera organisationer vanligtvis innehåller flera yrkesgrupper med 
skilda synsätt. Exempelvis kan polisen och socialarbetarnas olikheter i yrkesbakgrund 
och kunskap om brottsoffer, bidra till en bättre samverkan om olikheterna beaktas 
(Danermark, 2005). Samlokaliseringen kan därför tänkas ge ökade möjligheter för 
kunskapsutbyten. S4 och S1 kan därmed anses ha större möjlighet, än andra 
brottsofferstödjande verksamheter som inte har sina lokaler hos polisen, att utbyta 
information rörande unga brottsoffer. Samtidigt kan även polisen få en bredare bild av 
hur Stödcentrum arbetar. Det är enligt vår mening sannolikt att tro att man får en större 
förståelse för varandras arbetsuppgifter och förhållningssätt gentemot den gemensamma 
klienten, dvs. brottsoffret, om båda får en inblick i varandras arbetssätt.  
 
5.2.5 Personliga relationer 
 
Personliga relationer användes som en tilläggande faktor avseende respondenternas 
upplevelser av samverkan. Exempelvis vittnade flera socialarbetare om att de 
regelbundet blev inbjudna till att delta på polisens ungdomsmöten där situationen kring 
unga gärningsmän diskuterades. På dessa möten fyllde socialarbetarna ingen direkt 
funktion men själva hävdade de att deras närvaro bidrog till en fördjupad relation. S1 
utvecklade resonemanget och framhöll att det var viktigt att vidhålla en etablerad 
kontakt med polisen för att de inte skulle glömmas bort: “Vi är med på polisernas 
uppsättningar och det gör jättemycket. Annars glöms man bort ganska snabbt. Man 
behöver vara där och visa sig.” Att Stödcentrums närvaro var uppskattad och bidrog till 
ett förbättrat samarbete vittnade även P5 om: “Det är skönt när jag vet vilka som jobbar 
där och de vet vem jag är och att vi har träffats på några möten. Då kan jag tycka att 
det blir mindre spänt.” S5 som hade lång erfarenhet inom Stödcentrums verksamhet 
hade en annan uppfattning: 
 

“Jag tycker inte att man kan bygga en verksamhet på personkontakter. Det 
måste i grunden finnas ett mycket tydligt syfte och en överenskommelse 
mellan organisationerna. Det måste finnas tydliga beslut på hur man ska 
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samarbeta och hur det ska gå till. Inte bara så att det bygger på enskilda 
eldsjälar som plötsligt slutar. Det får inte vara så [...] Jag vill inte gå 
omkring och behöva visa upp mig för att kunna jobba. Det är under min 
värdighet! Jag tycker att mina chefer och cheferna inom polisen får se till 
att ordna det så att det finns rutiner som gör det möjligt att arbeta.” 

 
 
Utifrån S5:s utsaga ska inte personliga relationer ligga till grund för en fungerande 
samverkan och det ska inte vara avhängt enskilda personer huruvida samverkan 
fungerar eller ej. Ansvaret ska istället ligga på ledningsnivå och det bör därför finnas 
tydliga rutiner för hur samverkansarbetet ska se ut. De andra respondenterna talade inte 
om de personliga relationerna i någon negativ bemärkelse utan upplevde dem istället 
som en gynnande faktor för samverkan.  
 
Danermark (2005)  hävdar att personkemin ofta får en överskattad roll i 
samverkansprocesser och menar att det istället är ledningens ansvar att se till att 
samverkan fungerar. Utifrån detta synsätt har därför S5 en korrekt uppfattning då hon  
poängterar ledningens ansvar. De respondenter som istället ansåg att de personliga 
relationerna var en förutsättning för god samverkan kan således anses ha anammat 
mytbilden om personkemins betydelse.  
 
5.2.6 Sekretesslagstiftning och bristande insyn 
 
Även sekretesslagstiftningen framstod som en väsentlig faktor för samverkan då flera 
respondenter vittnade om att lagstiftningen i vissa fall även påverkade det praktiska 
arbetet. Ingen av poliserna uttryckte sig explicit angående detta men tre av 
socialarbetarna antog att polisen upplevde det som hämmande i informationsutbytet. S3 
berättade hur hon upplevde situationen: 
 

“Ja, de [polisen]kan ju se oss som lite snåla. Vi är här och får ta del av 
jättemycket information men vi kan inte berätta någonting utifrån 
sekretessen. Då kan vi märka att de tycker att vi är snåla, att vi aldrig ger 
något tillbaka." 

 
Enligt Danermark (2005) behöver dock inte sekretesslagstiftningen utgöra ett problem i 
samverkan mellan organisationer om aktörerna i ett tidigt skede diskuterar vad för typ 
av information som får delges och inte. Det kan istället bidra till att de inblandade 
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parterna upptäcker att det finns färre hinder än vad de trodde från början. En möjlig 
tolkning är därmed att Stödcentrum och polisen noga bör gå igenom vilken typ av 
information som kan delges samt vilka hinder som finns i regelverket. Med andra ord 
kan S3:s utsaga vittna om att polisen saknar kunskap kring vilken typ av information 
som Stödcentrum har möjlighet att dela med sig av och som i förlängningen även kan 
tänkas påverka deras inställning och attityd gentemot Stödcentrums arbete. Om det 
finns en negativ inställning från början av ett samverkansprojekt kan benägenheten att 
dela med sig av information, enligt vår mening, säkerligen även påverka ambitionen att 
tillämpa ett brottsofferfokus. Den samverkanspartner som inte får del av samma mängd 
information kring brottsoffret riskerar därmed att bli utan en känsla av sammanhang, 
vilket i slutändan även kan resultera i ett bristande engagemang från dennes sida.  
 
Ett avslutande resonemang fördes kring hur insynen i organisationernas arbete såg ut. 
Flera poliser vittnade om att de saknade kännedom om Stödcentrums arbetsuppgifter 
och vilka brottsoffer som egentligen hänvisades dit. P7 uttryckte sig på följande sätt: 
 

“Vi vet om att de finns och de gör ett fantastiskt jobb men jag tror att vi 
egentligen skulle kunna ha ett mycket tätare samarbete, mer face to face. Nu 
vet jag inte om jag träffar ett brottsoffer ute på gatan om den personen 
kommer att hamna på Stödcentrum eller inte. Det vet inte jag idag och det 
får jag inte reda på heller.”  

 
P7 är en av de poliser som arbetar i yttre tjänst vilket betyder att hennes kontakt med 
brottsoffer sker i det akuta skedet och i nära anslutning till att brottet har begåtts. Det är 
därmed inte hon personligen som hänvisar brottsoffren vidare vilket troligtvis även 
påverkar hennes svar på frågan. Usherwood och Prowle (2011) har i sin studie kommit 
fram till ett liknande fenomen där poliserna i yttre tjänst har begränsad insyn i de 
brottsofferrelaterade arbetet. Då P7 uttrycker en önskan om att få veta mer om vad som 
händer med de brottsoffer som hon kommer i kontakt med påvisar det samtidigt att hon, 
i likhet med poliserna i Usherwood och Prowles studie, har en begränsad insyn i 
Stödcentrums arbete. P7:s utsaga vittnar om att det följaktligen inte bara är 
sekretesslagstiftningen som påverkar polisens möjlighet att känna delaktighet i 
brottsofferarbetet utan även graden av insyn. En möjlig tolkning är därför att polisen 
som helhet riskerar att förlora sin motivation till det gemensamma arbetet om de inte 
själva får ta del av slutresultatet.   
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5.3 Föreställningar om unga brottsoffer och deras behov 
 
Respondenterna fick svara på ett antal frågor som avsåg att undersöka deras 
föreställningar om unga brottsoffer och deras behov. Resultatet visade att flertalet 
respondenter hade gemensamma bilder av fenomenet.  
 
5.3.1 Bilden av ett brottsoffer 
 
En inledande fråga rörde vilken bild respondenterna hade om ett brottsoffer. Samtliga 
respondenter uppgav då att ett brottsoffer var detsamma som en person som blivit utsatt 
för ett brott. När respondenterna ombads att utveckla sitt resonemang nyanserades 
bilden något. I en av gruppintervjuerna med polisen uppgav samtliga att deras bild av ett 
brottsoffer motsvarar en ung kvinna då de oftare hamnar i fel miljöer och därför riskerar 
att utsattas för brott. P3 menade att det främst är unga kvinnor som upplevs som 
brottsoffer, trots att det är unga män som hörs och syns mest: ”Särskilt tjejer upplevs 
som brottsoffer men ofta är det ändå mest fokus på killar eftersom de hörs och syns 
mest. Tjejerna går mer under radarn. Det är något som vi diskuterar inom 
ungdomsgruppen. Det har vi alltid gjort”. S2 berättade att de flesta som tar kontakt med 
Stödcentrum är unga kvinnor: “Vi [Stödcentrum] har ingen bild av hur ett typiskt 
brottsoffer ser ut utan vi möter väldigt många olika typer. Men sedan så har man sett i 
statistiken att det är fler tjejer som söker sig hit än killar”. 

 
S4 hade en annan bild av brottsoffret och var skyndsam med att påpeka att ett 
brottsoffer även kan anta rollen som förövare och tillade att ett brottsoffer som inte 
erbjuds stöd riskerar att vilja ge igen på sin förövare. Denna insikt ger enligt S4 
incitament för att Stödcentrum ska arbeta mer preventivt: “Preventionsarbete behövs 
eftersom  man tänker att det finns en risk att den brottsutsatte ger igen”. Ann 
Hellströmer, Stödcentrums initiativtagare, förde ett liknande resonemang då hon genom 
sin erfarenhet som socialsekreterare inom polisen hade funnit att många gärningsmän 
själva varit utsatta för brott (Socialstyrelsen, 2005a). Problematiseringen kring den 
komplexa bilden av ett brottsoffer uppmärksammades även av P8 som menade att 
rollblandningen mellan brottsofferskap och gärningsmannaskap är vanligt 
förekommande: “Många gånger i min värld är man  brottsoffer ena veckan och 
gärningsman veckan därpå. Och det stämmer in på de flesta som vi [polisen] kommer i 
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kontakt med. Det är väl majoriteten.” Både S4:s och P8:s resonemang finner även stöd i 
Jennings et al. (2000) och Fiegelman et al. (2010) studier då de vill hävda att gränslinjen 
mellan att vara offer och gärningsman ofta är vag. Även Heber (2012) menar att 
gärningsmannaskapet ofta överlappar brottsofferskapet.  
 
Enligt Berger och Luckmanns (1991) socialkonstruktivistiska teori ses gemensamma 
bilder av verkligheten som sociala konstruktioner och förstås i det sociala sammanhang 
vari de konstrueras.  Utifrån denna synvinkel kan även de gemensamma bilderna av ett 
brottsoffer förstås som en social konstruktion som har tillkommit i den kontext vari 
betraktaren befinner sig. Genom att socialarbetare och poliser delar med sig av sina 
erfarenheter och kunskaper skapar de sålunda en gemensam bild av brottsoffret vilket i 
det här fallet motsvarar en ung kvinna eller en rollblandning mellan gärningsman och 
brottsoffer. Det är därför tänkbart att andra poliser, socialarbetare eller yrkesgrupper, 
som befinner sig i andra sociala sammanhang, hade haft andra föreställningar om vem 
som är ett brottsoffer.  
 
5.3.2 Bildens inverkan på de professionellas bemötande 
 
Bland flera socialarbetare fanns en uppfattning om att polisen ofta agerade utefter en 
“svart-vit” bild i mötet med de brottsoffer som också blir utsatta för brott. S5 berättade 
att det ofta finns en språklig jargong inom polisen: “Det här med buset, nu ska vi 
[polisen] ut och jaga buset. De goda och onda. Man delar upp folk”. S5 utvecklade sitt 
resonemang och menade att kategoriseringen inom polisen inte var gynnsam för 
bemötandet av brottsoffret: ”Man är i första hand gärningsperson i polisens ögon. Och 
det är snarare som att, det kunde de gott ha ungefär. Det tycker jag är trist och det 
påverkar även brottsoffret. Även S1 menade att det är olyckligt när polisen utgår från en 
alltför ensidig bild i sitt bemötande gentemot de brottsoffer som även har begått brott: 
 

“Vi [socialarbetare] tänker att man just behöver stöd för att man också är 
utsatt. Sen kanske de ärendena ändå kommer till oss på rutin, men just att 
enskilda polisutredare tycker att den här personen behöver inte stöd för att 
den är en buse. Det tycker jag att jag hört flera gånger.”  

 
S1 hävdar att vissa enskilda brottsutredare inte inser att även brottsoffer som begår brott 
behöver stöd. Detta fenomen påminner om det som framkommer i Ljungwald och 
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Svenssons (2007) intervjustudie med socialsekreterare som i sin yrkesroll kommer i 
kontakt med brottsoffer. Resultatet i den studien påvisade att socialsekreterarna inte 
erbjöd brottsofferstöd till alla som utsattes för brott enligt 5 kap. 11 § SoL utan endast 
till de som levde upp till bilden av det ideala brottsoffret och som därmed 
kategoriserades som ett brottsoffer (Ljungwald & Svensson, 2007). De poliser som 
enligt S1:s utsaga inte ser att brottsoffer som begått brott även behöver stöd kan därför 
tänkas ha ett liknande förhållningsätt som socialsekreterarna i Ljungwald och Svenssons 
studie. Det är därmed sannolikt att deras föreställningar om ett brottsoffer också utgörs 
av en idealbild. P6, som ingick i en av gruppintervjuerna med polisen, förstärkte S1:s 
resonemang kring problematiken med att bemöta ett brottsoffer som också begår brott: 
“Ja, det är inte så att jag tycker jättesynd om den här personen utan det här har den 
personen serverat åt sig själv.” P4, som deltog i samma gruppintervju som P6, förde en 
liknande diskussion: 
 

“Man kanske inte lägger armen om personen och försöker trösta den lika 
mycket som någon som man hade tyckt synd om på riktigt. Men det är nog 
bara i bemötandet som det skiljer sig åt från min sida.” 

 
Det är möjligt att förstå respondenternas utsagor med hjälp Berger och Luckmanns 
(1991) begrepp typifieringsschema som motsvarar de föreställningar och stereotypa 
bilder som vi har om andra människor. Enligt författarna används typifieringsscheman 
för att tolka och förstå den andra i det direkta mötet och påverkar även hur vi interagerar 
med denne. Berger och Luckmann (ibid.) menar vidare att typifieringarna kommer att 
fortsätta styra våra handlingar om de aldrig ifrågasätts. Utifrån respondenternas utsagor 
kan detta tolkas som att när poliserna kommer i kontakt med en ungdom som begår 
brott typifieras denne i första hand som en gärningsman. Om ungdomen sedan själv blir 
utsatt för brott är denne i första hand fortfarande en gärningsman i polisernas ögon och 
blir även bemött utifrån detta. Exempelvis uppger P6 att hon inte känner någon större 
sympati för denna typ av brottsoffer och P4 menar att hon inte skulle trösta dem i 
samma utsträckning som de brottsoffer som inte själva har begått något brott. En möjlig 
tolkning är därför att P6 och P4 kommer fortsätta att bemöta dessa brottsoffer som 
gärningsmän, tills de själva väljer att ifrågasätta sina typifieringar.  
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S5 resonerar vidare kring sin egen profession och menar att det inom hennes 
verksamhet är lätt att få en förskönad bild av brottsoffer som även begår brott eftersom 
Stödcentrum kommer i kontakt med de stödsökande först långt efter att brottet har 
begåtts: 
 

“Vi får inte alla beskrivningar om de händelser där personerna själva har 
misshandlat andra. Jag kan tänka mig att vi på Stödcentrum kanske har en 
lika onyanserad bild som polisen har av brottsoffret. Vi kan nog också vara 
ganska naiva.” 

 
 
Utifrån en socialkonstruktivistisk synvinkel är det möjligt att tolka S5:s utsaga som att 
även hon använder sig av ett typifieringsschema. De ungdomar som söker stöd hos 
henne har typifierats som brottsoffer och därmed bemöter hon ungdomen utifrån att 
denne i första hand är ett brottsoffer, oavsett om ungdomen har begått brott eller inte. 
 
5.3.3 Behov av att få bekräftelse i sina reaktioner  
 
På frågan om vilka föreställningar som respondenterna har kring brottsoffers behov 
framhöll framförallt socialarbetarna nödvändigheten i att få bekräftelse i sina reaktioner 
efter att man har blivit utsatt för ett brott. S4 menade att det är vanligt att brottsoffer tror 
att deras reaktioner är överdrivna: “Det kan vara att de kanske tycker att deras känslor 
inte är proportionerliga till händelsen.” Även S5 menade att samtal kring medföljande 
reaktioner var viktigt:  
 

“Om jag pratar generellt så behöver de flesta först och främst bekräftelse i 
sina reaktioner. Att sättet man reagerar på är det normala [...]Man blir 
ganska förändrad och man undrar ibland om man håller på att bli tokig.“ 

 
De behov som S4 och S5 talar om går även i linje med de insatser som Stödcentrum 
erbjuder utifrån sin arbetsmodell, dvs. att ge saklig information om normala reaktioner 
(Socialstyrelsen, 2005a). Dessa föreställningar om brottsoffers behov kan utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv tolkas med hjälp av det som Berger och Luckmann 
(1991) benämner som det sociala kunskapsförrådet. Sålunda kan socialarbetarna, med 
hjälp av sitt sociala kunskapsförråd, känna trygghet i hur de ska agera och bemöta ett 
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brottsoffer som söker stöd. I föreliggande fall har S4 och S5 kunskap om att brottsoffret 
är i behov av att få bekräftelse på sina reaktioner och agerar därför utifrån detta.   
 
5.3.4 Behov av att känna trygghet 
 
Poliserna uppgav samstämmigt att brottsoffers främsta behov är att känna trygghet. P7 
betonade att behovet är särskilt stort inför och under rättsprocessen:  
 

“Jag skulle säga att framförallt trygghet är viktigt. Att de vågar löpa hela 
linan ut och inse att det kommer bli jobbigt. Det är det enda sättet att få fast 
de här personerna [...] Målsäganden är rädda för själva rättsprocessen och 
att sitta i tingsrätten med de här personerna. Jag tror att bara det här med 
att våga lämna information är jätteviktigt. Att de får känna sig trygga i det 
och att de förstår att vi finns här för dem. Jag upplever att det är för jobbigt 
många gånger.” 

 
Enligt P7 är känslan av trygghet en viktig del inför rättsprocessen som annars ofta 
upplevs som skrämmande. Hon menar att utan tillräckligt stöd finns risken att många 
brottsoffer inte fullföljer sin anmälan men för att kunna fortsätta det polisiära arbetet är 
polisen beroende av att brottsoffret vågar stå för sina uppgifter. Enligt P5 upplever 
många brottsoffer situationen under domstolsförhandlingarna som både skrämmande 
och hotfull:   
 

“Vi vet att du ska sitta i den här rättegången mittemot den här busen och på 
åhörarplats kommer hans kamrater att sitta och väsa. Det är väldigt 
obehagligt för målsäganden. Dels att sitta och berätta om allt det hemska 
man har varit med om, sedan ska man även behöva möta dem. Det 
skrämmer de flesta."  

 
Det som P7 och P5 antyder om brottsoffers upplevelser av rättsprocessen har även 
uppmärksammats i tidigare forskning. Det framgår i Socialstyrelsens (2005a) rapport att 
brottsoffret behöver mycket stöd och hjälp genom rättsprocessen då den innehar många 
stressrelaterade moment. Även Sonander (2008) framhåller  i sin rättsociologiska studie 
att brottsoffers vilja och motivation till att delta i rättsprocessen kan försämras om de 
inte redan från början får ett respektfullt bemötande från de professionella.  
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Polisens föreställningar om brottsoffers behov kan även tolkas med hjälp av det sociala 
kunskapsförrådet. Enligt Berger och Luckmann (1991) har vi ofta riklig information 
kring de områden som vi rör oss i till vardags och mindre detaljerad information kring 
de områden som är mer avlägsna. Med andra ord har polisen ofta mer kunskap om 
själva rättsprocessen medan Stödcentrum istället uppmärksammar brottsoffrets behov 
utifrån den brottsofferstödjande kontakt som ges. Yrkesgruppernas sociala 
kunskapsförråd inverkar således på deras föreställningar om vilken typ av behov som är 
mest nödvändigt att tillgodose.  
 
5.3.5 Brister i brottsoffers stöd  
 
Samtliga poliser var positivt inställda till Stödcentrums arbete men framhöll samtidigt 
önskemål om att Stödcentrum skulle vara mer tillgängliga och flexibla utifrån 
brottsoffrets situation. P6 uppgav: “Stödcentrum i all ära, jag vet att de gör ett mycket 
bra jobb men jag tror att vissa brottsoffer behöver mycket mer hjälp.” P5 deltog i 
samma gruppintervju och höll med sin kollega:  
 

“Det finns ju ett grundpaket som Stödcentrum kan erbjuda men sen tror jag 
att många kan behöva mycket mer än så [...] Den här händelsen har jag 
med mig dygnet runt och när jag går till skolan kommer jag att gå förbi den 
här platsen där det har inträffat. Det kommer att slita i mig på insidan, 
varje minut.” 

 
Enligt P5:s utsaga tvingas brottsoffret ofta bära på upplevelser från den traumatiska 
händelsen dygnet runt. För att brottsoffret ska få den hjälp de behöver menar han därför 
att det inte räcker med att Stödcentrum erbjuder stöd vid vissa särskilda kontorstider: 
“Det ska inte bara vara, nu har vi en timmes möte och sedan är de klara utan det måste 
vara lite mer flytande.” P5 resonerade vidare kring ämnet och framlade i sitt 
slutanförande att brottsoffer i “de bästa av världar” borde erbjudas någon typ av 
“livscoach”, dvs. en stödperson som finns tillgänglig för brottsoffret dygnet runt. P4, 
som var med i samma gruppintervju, höll delvis med P5: ”Jag skulle kunna tänka mig 
att ett utökat stöd vore lämpligt till vissa brottsoffer. Inte dygnet runt då som P5 förslog 
men en kontaktperson som de kan ringa till. Varför ska gärningsmannen ha en 
stödperson om inte brottsoffret får detsamma.” P8 hade liknande tankegångar och 
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presenterade en idé där Stödcentrum istället skulle kunna möta upp brottsoffren i deras 
hemmamiljö: 
 

“Kanske inte bara träffas såhär utan att man är lite mer mobil. Att 
Stödcentrum kommer ut i förorterna så att de kan ha sitt möte under 
promenaden till skolan till exempel. Min uppfattning är att man träffas för 
mycket på kontoret. Istället behöver de träffas ute och röra sig omkring 
[...]Det kanske är bättre att ha mötet där målsäganden bor eller där brottet 
har begåtts.” 

 
 
Genom att tillämpa det socialkonstruktivistiska perspektivet kan polisernas utsagor 
förstås som resultat av att de befinner sig i andra sociala sammanhang än vad 
socialarbetarna gör. Polisen konstruerar därför gemensamma bilder av brottsoffrens 
behov utefter de sammanhang som de befinner sig i (Jfr. Payne, 2008). Sammantaget 
kommer polisen oftare i kontakt med ungdomar i deras direkta närmiljö, ute på fältet, 
och därför är det också möjligt att polisen föreställer sig brottsoffrets behov utifrån en 
annan kontext än vad de anställda på Stödcentrum gör. 
 
5.3.6 Brottsoffers anmälningsbenägenhet  
 
Under intervjuerna vittnade samtliga respondenter, men framförallt polisen, om 
problematiken kring ungdomars låga anmälningsbenägenhet. Diskussionen rörde både 
de ungdomar som väljer att inte anmäla brott överhuvudtaget, men även de ungdomar 
som anmäler men som sedan tar tillbaka sin anmälan. P8 var en av de som resonerade 
kring  problematiken med ungdomar som inte vill eller vågar stå för sina uppgifter: 
 

“Vi har framförallt ett problem med att för få ungdomar, inte bara 
ungdomar förresten utan de flesta brottsoffer, vågar stå för sina uppgifter. 
Det är ett stort problem, troligtvis inte bara i den här kommunen utan 
förmodligen i hela Sverige.”  

 
P6 uppgav att det blir allt vanligare att ungdomar inte anmäler de brott som de blir 
utsatta för och att det därför blir svårt att arbeta som polis: “Det känns som att det blir 
vanligare och vanligare att de inte vill anmäla och då blir det svårt för mig att utföra 
mitt arbete. Hela samhället är ju uppbyggt på att folk ska våga anmäla och vittna." 
Problematiken kring ungdomars låga anmälningsbenägenhet har även uppmärksammats 
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i tidigare forskning. Det framgår i Socialstyrelsens rapport (2005a) att unga brottsoffer 
är den grupp som har lägst anmälningsbenägenhet. Brottsförebyggande rådet (2009) har 
även redovisat resultat som påvisar att majoriteten av alla brott som begås mot 
ungdomar aldrig kommer till polisens kännedom.  
 
Utifrån den socialkonstruktivistiska teorin och Berger och Luckmanns begrepp om det 
sociala kunskapsförrådet, kan även polisens problembild särskilt studeras. Polisen har 
genom sin erfarenhet särskild kunskap om brottsutredning och uppmärksammar därför 
brottsoffers låga anmälningsbenägenhet som särskilt angeläget för deras arbete. I 
tidigare forskning har Christie (1986) presenterat teorin om det ideala offret med hjälp 
av sex kriterier. En av dessa kriterier innebär att brottsoffret ska hävda sin rätt, bl.a. 
genom att anmäla brottet. Polisens utsagor kan därför jämföras med Christies 
tankegångar då även polisen förväntar sig att ett "rättmättigt" brottsoffer också anmäler 
de brott som denne har blivit utsatta för.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 
 

6. Diskussion 
 
I föreliggande kapitel kommer en diskussion kring resultaten utifrån studiens empiri att 
ställas i relation till valda teorier. Därefter följer en metoddiskussion och förslag till 
fortsatt forskning. 
 
6.1 Resultatdiskussion  
 
Resultatet påvisar, i enlighet med tidigare forskning, att både socialarbetare och polis i 
huvudsak är nöjda med samverkansarbetet gällande unga brottsoffer. Samlokaliseringen 
framstod som en särskilt gynnsam faktor där socialarbetarna uppgav att de upplevde en 
skillnad i samverkan mellan de Stödcentrum som var samlokaliserade med  polisen och 
de brottsofferstödjande verksamheter som inte var det. Flertalet respondenter uppgav 
även att personliga relationer gagnande samverkansarbetet och prioriterade därför 
aktörernas gemensamma möten. Några av socialarbetarna uppgav att de ändå kände en 
viss osäkerhet kring om polisen, i samtliga ärenden, verkligen utredde den brottutsattes 
behov av stöd och hjälp. Ett eventuellt förbiseende av detta kunde enligt socialarbetarna 
bero på att gruppledarna inom polisen inte alltid tog sitt ansvar för att upprätthålla 
tydliga riktlinjer och rutiner för organisationerna. I samma diskussion framträdde även 
omorganisationer och hög personalomsättning som hämmande faktorer vid samverkan. 
Resultatet vittnade även om att sekretesslagstiftningen kunde ha en negativ inverkan på 
upplevelserna av samverkansarbetet eftersom socialarbetarna många gånger antog att 
poliserna uppfattade dem som "snåla" i informationsutbytet. Vidare vittnade flera 
poliser i yttre tjänst om att de saknade kännedom om och insyn i Stödcentrums arbete.  
 
Studiens tema kring samverkan har tolkats med hjälp av Danermarks samverkansteori 
där ett flertal faktorer har presenterats för att uppnå en djupare förståelse för vad som 
formar respondenternas upplevelser av samverkan. Danermark (2005) framhäver 
särskilt ledningens betydelse och sammantaget kan samtliga av Danermarks 
komponenter; organisatoriska skillnader, kunskapsmässiga olikheter samt skillnader i 
regelverk, anses ha haft en betydelse för förståelse av respondenternas upplevelser av 
samverkansarbetet gällande unga brottsoffer i denna studie.  
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I diskussionen kring  respondenternas föreställningar om unga brottsoffer och deras 
behov framstod det som att bilden av ett brottsoffer framförallt utgjordes av en ung 
kvinna. Bilden kunde även utgöras av en person som både begår och som blir utsatt för 
brott, dvs. en rollblandning mellan brottsofferskap och gärningsmannaskap. Att 
föreställningarna även styrde yrkesgruppernas bemötande bekräftades i flertalet 
intervjusvar där exempelvis polisen i större utsträckning särskiljde rollerna mellan 
brottsoffer och gärningsmän i de fall då denne var en och samma person.  
 
Studiens tema kring föreställningar om brottsoffer och deras behov har tolkats utifrån 
det socialkonstruktivistiska perspektivet. Berger och Luckmann (1991), som har fått en 
särskild betydelse inom denna teori, har bland annat myntat begreppet om 
typifieringsschema. Detta begrepp utgörs av en tankestruktur och förser människan med 
typifieringar i det direkta mötet med andra personer. När polisen, i sitt bemötande, 
väljer att inte särskilja rollerna sker det sålunda utifrån den typifiering som denne utgår 
ifrån där samtliga som begår brott även typifieras som gärningsmän. Därmed blir även 
de gärningsmän som har utsatts för brott, i första hand, bemötta som gärningsmän av 
polisen. 
 
Gällande brottsoffers behov skilde sig förställningarna åt mellan yrkesgrupperna även 
om de båda ansåg att den låga anmälningsbenägenheten bland unga brottsoffer var 
alarmerande. Flertalet socialarbetare ansåg att brottsoffer hade behov av att få 
bekräftelse i sina reaktioner. Samtidigt framhöll polisen att brottsoffrets främsta behov 
bestod i att känna trygghet genom rättsprocessen. Polisen tillade att brottsoffrets behov 
ofta är mycket allsidigt och att det stöd som idag erbjuds av Stödcentrum inte är 
tillräckligt anpassat utifrån brottsoffrets behov. Polisens resonemang kan ställas i 
relation till Berger och Luckmanns andra begrepp, det sociala kunskapsförrådet som 
syftar till att olika yrkesgrupper har skilda kunskaper och som även påverkar deras 
föreställningar om den gemensamma klientens behov. Socialarbetarnas föreställningar 
grundar sig på den brottsofferstödjande kontakt som ges medan polisens föreställningar 
utgår ifrån den brottsutredning som de själva ingår i. Därmed kan respondenternas 
föreställningar om brottsoffers behov antas vara en produkt av det sociala 
kunskapsförråd som de själva besitter.  
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Sammantaget kan det sägas att syftet med denna studie har varit att nå en djupare 
förståelse för hur socialarbetare och poliser förhåller sig till den samverkan som de har 
med varandra gällande unga brottsoffer, samt vilka föreställningar de har om unga 
brottsoffer och deras behov. Resultatet av studien visar att flera främjande och 
hämmande faktorer ligger till grund för hur yrkesgrupperna förhåller sig till 
samverkansarbetet. Studien har även synliggjort respondenternas olika föreställningar 
om unga brottsoffer och deras behov.  
 
 6.2 Metoddiskussion   
 
I denna studie har en kvalitativ ansats använts då den ansågs vara bäst lämpad för att 
besvara studiens frågeställningar om upplevelser och föreställningar kring fenomenet. 
Vid genomförandet av intervjuerna med socialarbetare kunde en direktkontakt tas med 
Stödcentrum via telefon. I fallet med polisen fick vi ta hjälp av en samordningsperson 
för att få kontakt med de personer som denne ansåg vara lämpliga att intervjua utifrån 
studiens syfte. Detta förfarande kan säkerligen utifrån en kritisk synvinkel sägas 
påverka studiens tillförlitlighet. En möjlig tanke är att de särskilt utvalda 
respondenterna, som dessutom tillhör politisk styrda organisationer, kan ha haft 
"politiskt korrekta" åsikter gällande samverkan och att samordningspersonen därför 
gärna ville framhålla dessa. Denna spekulation är givetvis inte möjlig att kontrollera 
men det är ändå, enligt vår mening, värt att reflektera kring möjligheten. En annan 
utmaning har varit att som relativt oerfarna intervjuare, behöva styra flera 
gruppintervjuer med framförallt många pratglada poliser. Socialarbetarna var mer 
återhållsamma i sina diskussioner och det var därför lättare att leda dessa intervjuer. 
Den största svårigheten under intervjuerna bestod i att bemästra konsten att styra 
samtalen åter till studiens syfte då särskilt polisen hade en tendens att komma in på 
ämnen om unga gärningsmän och deras kontakt med socialtjänstens barn- och 
ungdomsenhet. Efter intervjuerna, och i samband med transkriberingen, märkte vi att 
det var mer tidskrävande att transkribera datan från gruppintervjuerna eftersom det var 
svårt att särskilja respondenternas röster. Genom att intervjua båda yrkesgrupperna har 
det varit möjligt att studera fenomenet utifrån två perspektiv och därmed har materialet 
även blivit mer mångsidigt. Kombinationen av gruppintervjuer och individuella 
intervjuer har också bidragit till en fördjupad förståelse av fenomenet. I de individuella 
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intervjuerna har respondenterna kunnat tala fritt och i gruppintervjuerna har 
respondenternas gemensamma och åtskilda åsikter på ett tydligt sätt framkommit.  
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning  
 
Att samverkan mellan olika myndigheter och brottsofferstödjande verksamheter  är ett 
angeläget område för fortsatt brottsofferrelaterande forskning kan anses vara klarlagt i 
och med denna studie. Som förslag till fortsatt forskning skulle en statistisk jämförelse 
kunna göras mellan olika kommuner om vilken typ av brottsofferstödjande verksamhet 
som erbjuds och framförallt huruvida de tillgodoser brottsoffers behov. Med hjälp av 
enkäter skulle frågor gällande exempelvis polisen och Stödcentrums bemötande kunna 
riktas direkt till målgruppen. Det är även möjligt att tänka sig att utifrån ett 
intersektionellt perspektiv kunna få fram resultat som påvisar vilken betydelse kön, 
klass och etnicitet har gällande föreställningar om unga brottsoffer och deras behov.  
 
Avslutningsvis har flertalet respondenter i denna studie hävdat att den största 
utmaningen för ett förbättrat brottsofferrelaterat arbete är den låga 
anmälningsbenägenheten bland ungdomar. Om det således råder oklarheter kring vilka 
lagliga rättigheter till stöd och hjälp som man har som brottsoffer är det enligt vår 
mening ett bevis på att lagstiftarens intentioner inte har hörsammats och att 
informationen inte har nått ut till samhällsmedborgarna. Härav finner vi det angeläget 
att brottsofferfrågan värderas högre än vad den gör idag, både på socionomutbildningen 
och inom statliga och kommunala organisationer 
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Bilaga 1 Informationsbrev  
 
Hej,  
 
Vi heter Mika Rignell och Mikaela Robertsson och är två socionomstudenter från 
Högskolan i Gävle. Denna termin ska vi skriva vårt examensarbete om socialarbetares 
och polisers samverkansarbete gällande unga brottsoffer. Syftet med studien är att nå en 
djupare förståelse för hur socialarbetare och poliser förhåller sig till den samverkan som 
Ni har med varandra gällande unga brottsoffer, samt vilka föreställningar Ni har om 
unga brottsoffer och deras behov.  
 
Deltagandet är frivilligt och Ni har rätt att närsomhelst avbryta Er medverkan. Allt 
material kommer att hanteras konfidentiellt dvs. att varken namn eller 
kommuntillhörighet kommer att presenteras i studien.  
 
Har Ni frågor innan eller efter intervjun går det bra att kontakta oss på: 
 
Mika Rignell 
(kontaktuppgifter) 
 
Mikaela Robertsson 
(kontaktuppgifter)  
 
Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2 Intervjuguide  
 
Inledande frågor  Hur länge har Ni arbetat som socialarbetare/polis? Inom vilka områden har Ni tidigare 
arbetat?  
 
Tema: Samverkan  

 Vad innebär samverkan för Er?  
 Hur upplever Ni att samverkansarbetet gällande unga brottsoffer fungerar? 
 Vilka faktorer anser Ni främjar/hämmar samverkan?  
 Vilka fördelar/nackdelar medför samverkan med Stödcentrum/polis?  
 Vilka likheter/skillnader finner Ni mellan Stödcentrum och polisens 

brottsofferarbete? 
 
Tema: Brottsoffer  

 Vilken bild har Ni av ett brottsoffer?  
 Vilka behov tror Ni att unga brottsoffer har?  
 På vilket sätt kan Ni tillgodose unga brottsoffers behov? 
 Vilken uppfattning har Ni om Stödcentrums/polisens arbete gällande unga 

brottsoffer? 
 Finns det något som kan underlätta det framtida arbetet med unga brottsoffer? 

 
 
 
 
 


