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Victim Support and constructions of crime victims 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate how people working in English Victim Support, 

understand crime victim's needs and their own role in addressing them. The purpose was also 

to investigate how traditional notions of crime victims and categories such as gender, age, 

class etcetera, affect this understanding. The study was conducted through qualitative 

interviews with volunteers and staff of Victim Support. The results showed that the 

participants took several parameters in consideration when assessing crime victim’s needs. 

The categories of age, sex and type of crime emerged as particularly significant. Traditional 

notions of victims also appear to influence the participants understanding of victims and their 

own role. Clients perceived as deviant may also have difficulties in receiving adequate 

support. It is therefore important that all working with crime victims become aware of how 

stereotypical assumptions can manifest and the potential consequences of them. 
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Sammanfattning   
 

Syftet med studien var att undersöka hur de som jobbar med brottsdrabbade inom den 

engelska brottsofferjouren, Victim Support, förstår brottsdrabbades behov och sin egen roll i 

att bemöta dessa. Avsikten var även att undersöka hur traditionella föreställningar kring 

brottsdrabbade, och kategorier som manligt/kvinnligt, ålder, klass etcetera, påverkar denna 

förståelse. Studien utfördes genom kvalitativa intervjuer med volontärer och anställd personal 

inom Victim Support. Resultaten visade att jouraktiva väger in flera parametrar när de 

bedömer brottsdrabbades behov. Kategorierna ålder, kön och brottstyp framkom som särskilt 

betydelsefulla. Traditionella föreställningar om brottsoffer framträder också i 

intervjudeltagarnas resonemang och tycks påverka sättet man förstår sin egen roll som 

”hjälpare” på. Klienter som uppfattas avvikande har ibland svårare att få adekvat stöd. Det är 

därför av stor vikt att alla som jobbar med brottsdrabbade blir medvetna om hur stereotypiska 

antaganden kan ta sig i uttryck och vad de kan få för konsekvenser.  
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Inledning    

Brottslighet är ett mycket kostsamt samhällsproblem som påverkar alla, direkt eller indirekt. 

Kriminologisk forskning har traditionellt sett fokuserat på att förklara orsaker till brottslighet 

och hur den kan förebyggas. Lyckas vi inte förebygga brottslighet så kan dock skadorna av 

den lindras, och sedan 1970-talet har intresset för brottsofferfrågan ökat kraftigt (Sarnecki, 

2009:487). Idag tycks det råda en stor politisk enighet i Sverige om att det är viktigt att ge 

brottsdrabbade det stöd de behöver. Trots detta vilar uppgiften i mångt och mycket på ideella 

krafter så som brottsofferjourer då stödet staten erbjuder är knapphändigt (Jägervi & 

Svensson, 2010:1). Statsmaktens krav på att de brottsdrabbades behov ska tillmötesgås leder 

dock osökt in på frågan vilka behov det egentligen är som skall mötas och hur vi tillgodoser 

dessa? Att svara på den frågan är ingen enkel uppgift eftersom behov inte så lätt låter sig 

kvantifieras. Den viktimologiska
1
 forskningen har dock identifierat ett antal gemensamma 

behov som varierar från behovet av säkerhet och skydd mot framtida viktimisering
2
, rättvisa, 

möjligheten att få göra sin utsatthet begriplig, att få återta kontrollen över sitt liv och få 

praktisk hjälp (Madoc-Jones, Hughes & Humphries, 2015:246).  

Det finns stereotypiska uppfattningar i samhället om hur ett sympativärdigt brottsoffer bör 

uppträda och vilken hjälp denne förväntas behöva. En brottsdrabbad som inte lever upp till 

dessa förväntningar och föreställningar kring hur ett legitimt offer ska uppträda riskerar att bli 

utsatt för sekundär viktimisering
3
, där offerstatusen i sig kan komma att ifrågasättas och 

personen behandlas mindre sympatiskt (Davies, 2011:121). Tidigare forskning har också visat 

att kategorier
4
 som brottstyp, kön och ålder för med sig olika förväntningar på hur en 

brottsdrabbad ska reagera och vilka behov denne förväntas ha (Åkerström & Sahlin, 2001:21). 

Brottsdrabbade utgör inte en homogen grupp, och viktimisering innebär en komplex, 

individuell erfarenhet som både kan få praktiska, emotionella, psykologiska och fysiska 

konsekvenser. Begreppet behov inbegriper en subjektiv dimension som endast kan mätas mot 

bakgrund av vad brottsdrabbade själva säger sig ha för behov (Madoc-Jones, Hughes & 

Humphries, 2015:246).  

Att brottsdrabbade bemöts på ett tillfredsställande sätt utifrån sin specifika situation är viktigt 

eftersom de sociala erfarenheter personen upplever tiden efter brottet kan få stora 

                                                 
1
 Viktimologi är läran om (brotts)offer (Sarnecki, 2009:487). 

2
 Se s.3. 

3
 Se s.3. 

4
 Se s.3. 
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konsekvenser för det psykiska välmåendet. Detta ställer höga krav på att brottsofferjourernas 

repertoar av stödinsatser är mångfacetterade och flexibla, och att de aktiva inom jourerna 

förmår att bemöta individens specifika behov, så som denne upplever dem (Åkerström & 

Sahlin, 2001:21).  

I England har brottsofferjouren kommit att bli mycket professionaliserad och frivilligarbetet 

har varit utbrett länge i jämförelse med Sverige (Ryding, 2005:17). Den oberoende 

välgörenhetsorganisationen Victim Support (VS) startades upp för drygt 40 år sedan och har 

sedan dess vuxit till världens största och äldsta brottsofferorganisation som hjälper 

brottsdrabbade över hela England och Wales (Victim Support, 2016-03-17). Mot bakgrund av 

den långa erfarenhet av brottsofferarbete som finns inom VS har jag valt att genomföra min 

studie i England. Förhoppningen är att kunna komplettera den skandinaviska forskningen om 

brottsofferjourernas möjligheter till att bemöta brottsdrabbades behov, med lärdomar och 

perspektiv från en engelsk kontext. 

Syfte 
 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur de som jobbar med brottsdrabbade 

inom Victim Support förstår brottsdrabbades behov och sin egen roll i att bemöta dessa. 

Frågeställningar 
 

1. Hur beskriver och bedömer aktiva inom Victim Support brottsdrabbades behov? 

2. Hur beskriver de aktiva inom Victim Support sin egen roll i att bemöta dessa behov? 

3. På vilket sätt kan olika kategorier (som kön, ålder, brottstyp) och traditionella 

föreställningar om brottsdrabbade, påverka sättet aktiva inom Victim Support förstår 

sina klienters behov på? 

Förklaring av begrepp   
 

Så vad menas egentligen med brottsoffer? En vanlig definition är att ett brottsoffer är någon 

som i enlighet med rådande lagar utsatts för ett brott. Klassificeringen är dock inte alltid 

självklar eftersom lagar förändras med tiden, och det som är ett brott idag kanske inte är det 

imorgon. Åkerström och Sahlin (2001:11) menar vidare på att alla som utsätts för brott inte 

alltid kommer betecknas som brottsoffer, och att vissa har svårare att uppnå en offerstatus. 

Hur dessa föreställningar kan se ut kommer vi senare in på, men med tanke på begreppets 

laddade och stigmatiserande karaktär föredrar jag att använda en mer neutral term. 

Brottsdrabbad likväl som brottsutsatt indikerar att ett brott är något som händer en person 
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snarare än något som definierar en person. I den här studien utgår jag från definitionen att en 

brottsdrabbad person är någon som själv upplever sig vara utsatt för ett brott. Ordet brottsoffer 

kommer dock användas i sammanhang där det är relevant att diskutera offerskapet i sig och 

vid referenser till brottsofferjourerna som själva använder begreppet i sin verksamhet.  

Viktimisering och sekundär viktimisering är två andra centrala begrepp i den här studien som 

bör klargöras. Viktimisering betyder ”att göra till offer” och kan således problematiseras i 

likhet med ordet brottsoffer. Begreppet inkluderar kriminell viktimisering, men kan även syfta 

på andra typer av sociala skador (eng. social harm) (Davies, 2011:166). Sekundär 

viktimisering kan uppstå när en brottsdrabbad möter samhällets rättssystem. Många 

brottsdrabbade som söker rättvisa genom rättsväsendet finner upplevelsen av rättsprocessen 

relativt oproblematisk men andra upplever oförutsedda konsekvenser som åsamkar ytterligare 

skada. Davies (ibid) menar att rättsystemet har svårigheter med att balansera sina uppgifter att 

skapa rättvisa/uppnå viktimisering och främja harmoni/straffa, vilket kan göra att den 

drabbade eller vittnet känner sig än mer viktimiserad. Den sociala omgivningen kan liksom 

rättväsendet också komma att förorsaka den drabbade sekundär viktimisering genom att 

ifrågasätta personens oskuld i frågan.  

Begreppet stöd kan också innebära olika saker beroende på vem som definierar det. En möjlig 

definition är ”ett brett spektrum av resurser och interaktioner som en person upplever som 

fruktbara för att hantera personliga och sociala problem, i detta fall konsekvenserna av att ha 

utsatts för brott” (Carlsson, Wennerström, Borelius, Grundvall & Sahlin 2010:27). 

Tyngdpunkten ligger således på att individen i fråga avgör vad som är adekvat stöd för att få 

sina behov tillgodosedda, och har tolkningsföreträde i frågan. 

Kategorier är ett annat centralt begrepp i denna studie. När jag i olika sammanhang nämner 

betydelsen av kategorier syftar jag på sättet vi kategoriserar personer på, och i det här fallet 

brottsdrabbade. Det kan vara utifrån individuella egenskaper som ålder, kön, klass, men även 

utifrån beteenden och uppträdanden där vi till exempel kategoriserar vissa personer som 

aggressiva, passiva eller varma. Det handlar alltså om hur vi grupperar människor och när det 

kommer till brottsdrabbade personer så kan man även säga att brottstypen, den drabbades 

relation till gärningspersonen och andra faktorer knutna till brottet påverkar sättet vi grupperar 

brottsdrabbade på. Anna Ryding kallar denna indelning för kategorisk förståelse, och menar 

på att de kategorier vi uppfattar att en person representerar också påverkar sättet vi definierar 

och förstår hen på (Ryding, 2005:5). 
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Föreliggande studie kommer även diskutera förhållandet mellan genus, brott och 

viktimisering men som Davies (2011:2) skriver råder det viss förvirring kring begreppets 

betydelse. Det finns en distinkt skillnad mellan kön och genus även om dessa ibland används 

synonymt på ett felaktigt sätt. Kön är de biologiska skillnader som kan observeras mellan män 

och kvinnor. Genus brukar definieras som vårat sociala kön, vilket med andra ord kan sägas 

vara socialt skapade innebörder och föreställningar om det biologiska könet. Genus är således 

både en kulturell praktik, det vi gör i relation till andra, och en social struktur genom vilken vi 

begripliggör och strukturerar vår omvärld. Genus görs alltså på olika sätt, genom sättet vi 

pratar, skriver och agerar (Kalonaityté, 2014:74). 

Disposition   
 

I avsnittet Bakgrund beskrivs Victim Supports verksamhet och arbetssätt för att ge en ram till 

de diskussioner som följer. Tidigare forskning innehåller en kunskapsöversikt där både 

svensk, skandinavisk och brittisk forskning om VS och brottsdrabbades behov presenteras. 

Detta följs av Teori och utgångspunkter där jag diskuterar det idealiska offerskapet, 

genusteori och epistemologiska utgångspunkter. I metodavsnittet presenteras materialet för 

uppsatsen, hur detta samlats in och bearbetats, samt frågor om validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Resultat, analys och utdrag från intervjuerna kommer sedan under rubriken 

Analys och resultat som följs av avsnittet Diskussion som inkluderar en sammanfattning av 

studiens resultat, diskussion och slutsatser. 

Bakgrund 
 

Eftersom det som framkommer i det här examensarbetet är berättelser ur praktiken så behöver 

man ha en ram till hur VS verksamhet är organiserad och ur vilken kontext de växt fram. Som 

nämnts har England legat i framkant inom den viktimologiska forskningen och det var där 

samt i USA som offerrörelsen först uppstod och utvecklades. Offerrörelsens utveckling 

uppkom ur kritiken som riktades mot den behandlingsideologi som präglade kriminalpolitiken 

under 1960- och 70-talet. Behandlingsideologin utgick i stora drag från att gärningspersoner 

behöver behandling snarare än straff. Inom offerrörelsen ansåg man att situationen var 

felbalanserad, där gärningspersonernas rättigheter och möjligheter till stöd och behandling 

vägde tyngre än de brottsdrabbades. Så småningom började ideella krafter organisera sig och 

den första brottsofferjouren tog form 1974 i Bristol, England (Ryding, 2005:17).  

VS har gått från att vara liten frivilligbaserad gräsrotsorganisation som verkade under ganska 

lösa former, till att bli en allt mer professionell och centraliserad nyckelorganisation för 
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brottsdrabbade. I dagens läge finns en lag som säger att polisen måste informera alla som 

anmäler ett brott om VS, och nästan samtliga ärenden skickas till VS i form av en kort 

händelsebeskrivning och kontaktuppgifter till den drabbade. Undantaget är brott mot fordon, 

mindre tillgreppsbrott, samt anmälningar om ”antisocialt beteende” såvida inte särskilda 

omständigheter föreligger. Sådana omständigheter kan vara att den brottsdrabbade till 

exempel blivit utsatt vid flertalet tillfällen, att brottet kan klassas som ett hatbrott eller att den 

drabbade själv ber om stöd (Simmonds, 2013:209).  

Dessa ärenden kommer sedan till ett ”Care Team” med anställd personal, ”Initial Response 

Officers” (IROs), som sedan tar kontakt med den brottsdrabbade. De kan ta kontakt på olika 

sätt, antingen genom skriftlig kommunikation eller via telefonsamtal beroende på ärendets 

allvarlighetsgrad. I de fall de ringer så gör de också en bedömning av personens behov utifrån 

ett standardiserat frågeformulär. Kan man inte redan i detta skede möta den drabbades behov 

så skickas ärendet vidare till den jour som ligger närmast klienten där en volontär vanligtvis 

tar över stödarbetet. För vissa brottstyper (till exempel våld i nära relation, sexualbrott och 

hatbrott) kräver dock VS att volontären genomgått en särskild utbildning. Under de senaste 

åren har man även infört system för att utvärdera verksamheten genom att låta brottsdrabbade 

som tagit del av VS tjänster bedöma bemötandet de fick (Simmonds, 2013:211f). 

VS har under åren genomgått stora förändringar och erkännandet av nya behov hos 

brottsdrabbade har lett till nya arbetsmetoder och en utökad repertoar av responser, vilket idag 

gör organisationen ganska flexibel. VS erbjuder förutom det emotionella stödet volontärerna 

står för, en rad praktiska stödinsatser. Detta kan exempelvis innebära matkuponger för 

personer som fått sina tillgångar bestulna, att byta ut madrassen hos någon som blivit 

våldtagen i sin säng och sedan finns olika typer av säkerhetsanordningar att tillgå (så som 

larmfunktioner, nya lås och kameraövervakning). De gör även vad de kallar ”safe-guarding” 

vilket innebär att de arbetar med riskbedömningar av sina klienter och är uppmärksamma på 

situationer som kan innebära fara för klienten alternativt volontären (ibid). 

Tidigare forskning   

Jag började söka i databasen Discovery efter forskning som kan kopplas till brottsofferjourer 

eller annat stöd för brottsdrabbade genom att använda sökord som ”support centre”, ”victim 

support” och ”crime victims”, ”victim support UK” och provade även motsvarande svenska 

ord. ”UK” och ”England” lades till som sökord eftersom jag ville hitta studier som var 

specifikt inriktade på VS och den engelska kontexten. För att begränsa urvalet sökte jag 
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endast efter studier från år 2000 framåt och som blivit peer- reviewedgranskade. Sökningarna 

gav alla över 800 träffar, men de flesta artiklarna var av mer kartläggande natur. Många 

handlade till exempel om jourernas praktiska förutsättningar (som exempelvis ekonomi) att 

tillgodose de brottsdrabbades behov eller hur man bibehåller och rekryterar volontärer. 

Majoriteten av den övriga forskningen om brottsdrabbades behov och möjligheter till stöd 

riktade in sig på en specifik brottstyp och eftersom syftet med den här studien är bredare än så 

fann jag få studier av relevans. Jag valde ut de artiklar som hade någon typ av koppling till 

brottsofferjourer och brottsdrabbades behov, men gallrade bort de artiklar som fokuserade på 

jourernas praktiska förutsättningar eller en specifik grupp av brottsdrabbade. En snabb 

överblick gjordes även av forskningen från år 1990 och framåt men eftersom stora 

förändringar skett inom brottsofferorganisationerna de senaste 10 åren (Simmonds, 2013) blir 

sådana studier mindre relevanta, och jag har valt att lägga fokus på nyare studier. Nedan 

presenteras först engelsk forskning följt av skandinavisk.  

Engelsk forskning 
 

En övervägande del av den engelska forskningen av brottsofferverksamheter har utgått från 

att volontärverksamheter i grunden är positiva. De har därför kretsat kring hur man rekryterar 

och bibehåller volontärer inom brottsofferjourer snarare än att undersöka hur volontärer 

arbetar i praktiken vilket de svenska forskarna Jägervi och Svensson (2010:219) ställer sig 

kritiska till. En färsk studie av Madoc-Jones, Hughes och Humphries (2015:249), har däremot 

genom intervjuer med Victim Support och andra relevanta aktörer, undersökt vilket stöd 

brottsdrabbade i England har att tillgå. Som nämnt kan personalen i VS Care Teams kontakta 

de brottsdrabbade på olika sätt, och de måste även göra prioriteringar i fråga om vilka som ska 

kontaktas först, hur de ska kontaktas och om de ska kontaktas flera gånger. Den ovan nämnda 

studien visar på att personer utsatta för brott som inte klassas som ”core-crimes” (särskilt 

allvarliga brott) får lägre prioritet och mindre skräddarsydd hjälp. Författarna i studien menar 

att detta kan vara problematiskt eftersom en person som frekvent utsätts för till synes triviala 

brott kan uppleva stora problem, liksom andra mindre allvarliga brott kan få en signifikant 

inverkan på känsliga individer (ibid).  

Vidare visade Madoc-Jones, Hughes och Humphries (2015:250f) studie att sexuellt våld och 

våld i nära relation inom Victim Support uppfattades som brott vilka hade en särskilt hög 

inverkan på individen. I fall med våld i nära relation görs även riskbedömningar varav hög-

risk fall refereras vidare till specialiserade organisationer och personen erbjuds ”multi-agency 

meetings” där flera aktörer samverkar. Så medan personer vars fall klassas som hög-risk blir 
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kontaktade av flera stödorganisationer och aktörer, så riskerar övriga att få väldigt lite hjälp 

eller vänta väldigt länge. Långsiktig eller specialiserad hjälp finns annars inte att tillgå för 

brottsdrabbade annat än genom vanliga organisationer som ”age concern” (riktar sig mot äldre 

personer). Författarna fann även att personer som missbrukade droger eller personer med 

psykisk ohälsa hade svårt att få adekvat hjälp efter att ha blivit utsatta för brott (ibid:250f).  

Andra brittiska studier har visat att VS är relativt framgångsrika vad gäller att bemöta 

brottsdrabbades behov genom att kontakta dem som är i störst behov av stöd först och 

tillhandahålla en adekvat service. Det finns belägg för att servicen i mångt och mycket 

matchar behoven, men ändå finns utrymme för förbättring (Davies, 2011:171). Mawby and 

Walklate (1994) visade till exempel i sin studie av VS att äldre samt personer drabbade av 

inbrott får en disproportionerligt stor uppmärksamhet, även om ansträngningar har gjorts för 

att vidga servicen för brott som sexualbrott, våldtäkter och hatbrott. En utvärdering av VS i 

Plymouth av Simmonds och Mawby (2000), visade även att de brottsdrabbade som 

kontaktades personligen (via telefonsamtal) av VS upplevde en mycket god service. 

Utvärderingen visade dock också på att de personer som inte personligen kontaktades av VS, 

hade behov och en vilja av att få stöd som var över det förväntade. Vissa av fynden tyder på 

att VS når ut till alla typer av brottsdrabbade, även om man riktar sina resurser mot dem man 

uppfattar vara i störst behov, men att det förkom förhållandevis lite kontakt med vissa grupper 

som rapporterat höga nivåer av påverkan och behov av stöd. Den här studien syftar inte till att 

kvantitativt redogöra för samband mellan mängden av kontakt och olika grupper av 

brottsdrabbade, men däremot intresserar jag mig för hur de jouraktivas förståelse om olika 

kategorier påverkar sättet man beskriver klienternas behov på. 

Skandinavisk forskning  
 

Tidigare forskning har visat på skilda resultat i frågan huruvida brottsofferjourer möter 

brottsdrabbades behov på ett tillfredställande sätt. Susanne Clausen (2004:76f) visade i sin 

studie av brottsofferjourer i Skandinavien att den hjälp som ges i det stora hela motsvarar 

brottsdrabbades behov. Andra studier visar på att stödpersoner kan uppleva svårigheter med 

att vara öppen för alla tänkbara behov som kan tänkas komma till uttryck, samtidigt som 

repertoaren av olika stödinsatser är ganska begränsad (Jägervi & Svensson, 2010a:1). 

Majoriteten av de svenska och skandinaviska studierna av brottsofferjourer har dock varit av 

mer kartläggande natur. De studier som sökt djupare förståelse eller haft ett genusperspektiv 

har ofta fokuserat på våldtäkter och våld i nära relation, brottskategorier som lätt associeras 

med bilden av ett kvinnligt offer och manlig förövare. När sådana studier presenteras menar 
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Jägervi och Svensson (ibid:3) att de förstärker en bild av traditionella genusroller och hur de 

konstitueras, vilket reproducerar strukturer för hur vi förstår viktimisering – män är förövare 

och kvinnor är offer. En sådan traditionell konstruktion tar inte hänsyn till andra 

kategoriseringar av genus. Till exempel antas män utsatta för våldtäkt uppleva en större 

förödmjukelse och ilska än kvinnor utsatta för våldtäkt. Detta kan förstås i termer av att vara 

annorlunda (eng.otherness) där brottsdrabbade som inte faller inom ramen för traditionella 

konstruktioner förväntas reagera annorlunda (Davies, 2011). 

En av de mer djuplodade studier som gjorts av de svenska brottsofferjourerna (BOJ) 

genomfördes av Jägervi och Svensson (2010b:219) som med hjälp av fokusgruppsintervjuer 

undersökte föreställningar och attityder hos volontärer. De fann att volontärerna uppvisade en 

nyanserad förståelse av brottsdrabbades behov när de fick diskutera konkreta fall. Däremot 

menar de även att stödpersoner inte sällan bidrar till att reproducera stereotypiska bilder av 

brottsoffret där stödinsatserna kanske inte alltid blir så individanpassade som de borde.  

Genus och ålder förstås ofta som individuella egenskaper men Jägervi och Svensson (ibid) 

anser att dessa kategorier även påverkar det praktiska arbetet hos brottsofferjourer. Detta 

tycks bero på att en brottsdrabbad ofta förstås utifrån de kategorier denne representerar, som 

till exempel kön, ålder och vilken typ av brott som personen utsatts för. Författarna 

fokuserade i sin studie endast på kategorierna kön och ålder, men erkänner att även etnicitet, 

sexuell läggning, klass, utbildning och mycket mer bidrar till hur identiteter förstås och 

konstrueras. Olika kategorier interagerar med varandra parallellt i en dynamisk process som 

formar den egna kategoriska identiteten och förståelsen av andras, vilket påverkar hur ”de 

andra” möts och förstås. Sättet brottsdrabbade kategoriseras och förstås på kan således leda 

till att aktiva inom brottsofferjourer riskerar att förbise individuella behov (ibid). 

Anna Ryding (2005:7) menar också att brottsdrabbade ofta förstås och bemöts utifrån den 

grupp eller de kategorier hen uppfattas representera. I sin doktorsavhandling har hon studerat 

ideellt brottsofferstöd som en moralisk definitionsprocess. Studien utgick från intervjuer med 

personer aktiva inom två olika brottsofferjourer med syftet att undersöka hur den 

brottsdrabbades upplevelser av brottet samspelar med en ideell medmänniskas välvilja. 

Fynden i hennes studie tyder på att det finns vissa krav och förväntningar på en brottsdrabbad 

varav denne tvingas in i en så kallad ”offergång” för att få hjälp. Att en brottsdrabbad slussas 

in i offergången syftar på de förändringar i sin identitet personen förväntas genomgå. 

Brottsofferstödet kan här tolkas som att stödjaren (volontären) guidar en övergång från en 
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personlig, relativt obenämnd erfarenhet (som brottsdrabbad) till en tydligt, offentligt erkänd 

erfarenhet som brottsoffer. 

Det Ryding försöker belysa är således processen genom vilken en situation och dess aktörer 

får en officiell benämning och fylls med mening. Denna process innebär att de brottsdrabbade 

blir tvungna att omformulera sina behov för att matcha den hjälp som brottsofferjourerna har 

att erbjuda. De individuella problemen anpassas således till att matcha föreställningarna om 

brottsoffers behov som grupp. Detta innebär tillika en definitionsprocess där den 

brottsdrabbade godkänns som en passande mottagare av brottsofferjourens hjälp. Ryding 

menar alltså att personen som söker hjälp slussas genom de olika faser som en brottsdrabbad 

förväntas genomgå, kopplade till olika institutionella och professionella fält. Teorin om 

offergången kan sägas utgå från ett slags diskursanalytiskt perspektiv
5
 där brottsofferjourerna 

förser de brottsdrabbade med olika verktyg i form tolkningar, rolltaganden och strategier som 

bidrar till att guida personen genom övergången till ett legitimt brottsoffer. Det finns således 

mer eller mindre etablerade tolkningsramar, eller diskurser om man så vill, som den 

brottsdrabbade kan använda för att kommunicera upplevelsen av att vara brottsdrabbad 

(ibid:13). 

En kan argumentera för att Jägervis och Svenssons resultat, där de individuella behoven 

suddas ut och förstås i form av kategorier, delvis stärker Rydings teori om offergången där 

jouraktivas förståelse av brottsdrabbades behov färgas av givna tolkningsramar. Intressant är 

därför att se om denna problematik även kan identifieras inom VS, som till skillnad från de 

svenska brottsofferjourerna arbetar med mer standardiserade metoder och har en mer flexibel 

repertoar av responser.  

En annan färsk studie av Wrede, Ask och Strömwall (2015:55ff) betonar även betydelsen av 

den brottsdrabbades emotionella reaktion vilket författarna menar varit ett område som 

försummats av tidigare forskning. I studien undersöktes hur människor drar slutsatser om den 

drabbades psykologiska status och behov utefter dennes emotionella reaktioner efter brottet. 

Annan forskning som undersökt betydelsen av emotionella reaktioner i social interaktion har 

visat att människor uppfattar emotionella uttryck som information om personens karaktär. 

Exempelvis tenderar personer som visar ilska att uppfattas som dominanta, vilket även 

                                                 
5
 Diskursanalys är en mångfacetterad inriktning men utgår från att sättet vi talar, skriver och ibland gör saker på 

kan ses som uttryck för olika diskurser i samhället – regler för och regelbundenheter i hur man kategoriserar och 

talar (Boréus, 2011:140).  
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förknippas med handlingskraft. Ledsamhet associeras istället med en ”varm” och sårbar 

personlighet (ibid).  

Resultaten från Wrede, Ask och Strömwalls (2015:55ff) undersökning visade att manliga 

brottsdrabbade ansågs vara i större behov av socialt stöd än kvinnor när de reagerade med 

ledsamhet jämfört med ilska. Författarna menade att detta kunde bero på att män som visar 

starka emotioner uppfattas som avvikande vilket får starkare effekt på omgivningens 

bedömning av personens status och tillstånd. Fynden tyder på att extremt eller avvikande 

beteende anses avslöja mer om en persons sanna karaktär än ett beteende som faller inom 

ramarna för vad vi förväntar oss. En man som reagerar starkt emotionellt efter att ha blivit 

utsatt för ett brott kan därför uppfattas vara i större behov av stöd och hjälp än en kvinna som 

reagerar på samma sätt eftersom hon förväntas vara känslosam. På samma sätt drar personer 

lättare slutsatser om en kvinnas karaktär om hon reagerar ovanligt ”kallt”. Sättet vi uppfattar 

personer på beroende på deras emotionella reaktion kan få verkliga konsekvenser för en 

brottsdrabbad person. I rättssammanhang har det till exempel visat sig att personer som 

påvisar tydlig oro eller nedstämdhet när de talar om sin utsatthet upplevs mer trovärdiga än 

dem som inte gör det (Wrede, Ask & Strömwall, 2015:56). Detta gör att man kan ställa sig 

frågan vilken betydelse de emotionella reaktioner VS klienter uppvisar, får för sättet 

jouraktiva förstår klienterna på. 

Författarnas fynd kan även kopplas till det Davies (2011) menar som nämnts tidigare, att 

brottsdrabbade som inte faller inom ramen för traditionella konstruktioner förväntas reagera 

annorlunda. Med mitt examensarbete hoppas jag även kunna belysa hur denna problematik 

kan ta sig i uttryck inom brottsofferorganisationer. 

Teorier och utgångspunkter 

Mot bakgrund av tidigare forskning som fastslår att brottsdrabbades behov i mångt och 

mycket förstås utifrån de kategorier som de representerar och sättet de uppträder på, så har jag 

valt att använda teorier som belyser hur traditionella föreställningar om brottsdrabbade kan se 

ut. Hur offerskapet stärks respektive förkastas i olika situationer inom VS kan bringa kunskap 

om brottsdrabbades möjligheter till att få ett adekvat stöd. Jag kommer även förhålla mina 

resultat till Rydings teori om offergången för att sätta de jouraktivas syn på sin egen roll i en 

kontext, och hur de i egenskap av ”hjälpare” bidrar till att definiera de brottsdrabbades behov. 
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Det idealiska offret 
 

Denna studie tar avstamp i Nils Christies (2001:46f) teori om det idealiska offret. Det 

idealiska offret syftar på den person eller grupp av människor, som efter att ha drabbats av 

brott, enklast får en legitim och fullständig offerstatus. Christie menar att vara offer inte är ett 

ting eller objektivt fenomen, och vissa kanske upplever sig som offer i de flesta livssituationer 

medan andra definierar livet enligt andra dimensioner. I det avseendet kan tendensen att se sig 

själv som ett offer ses som ett personlighetsdrag, samtidigt som strukturella system på 

samhällsnivå bidrar till att vissa grupper tillskrivs offerstatusen lättare än andra. Det idealiska 

offret syftar dock på det som karaktäriserar ett legitimt offer på samhällsnivå och sådana 

föreställningar kan göra att man antingen identifierar sig med offerskapet eller motsätter sig 

det. 

Christie ger ett exempel på det idealiska brottsoffret så som han uppfattar det utifrån sin 

kultur: den lilla gamla damen är på väg hem mitt på dagen efter att ha tagit hand om sin sjuka 

syster när hon blir hon slagen i huvudet av en okänd man som tar hennes väska och använder 

pengarna för sprit och narkotika. Det idealiska offret bör karaktäriseras av minst fem 

egenskaper för att nå en legitim offerstatus: 

 För det första bör offret vara svagt, (som sjuka, gamla eller väldigt unga människor 

förväntas vara).  

 Offret är upptagen med en respektabel aktivitet, som till exempel att ta hand om någon 

annan.  

 Offret befinner sig på en icke-klandervärd plats som hen inte kan beskyllas för att vara 

på i onödan, eller som kan anses vara riskfylld. 

 Gärningspersonen är stor och ond. 

 Gärningspersonen har ingen personlig relation till offret och är okänd. 

Offerstatusen blir alltså mer legitim om man anser att hen omöjligt kunnat förhindra brottet 

(Christie, 2001:48). Desto mer idealisk gärningspersonen är desto mer idealisk blir också 

offret och vice versa. Ett exempel när offret inte är idealiskt i denna mening är två berusade 

män som känner varandra och börjar slåss på krogen. I en sådan situation blir det svårare att 

fördela harm och medkänsla entydigt mellan dem. Detta eftersom det finns utrymme för tvivel 

i skuldfrågan då den misshandlade borde förstått att det här skulle kunna ha hänt och undvikt 
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krogen eller att bli berusad (Åkerström & Sahlin, 2001:11). Som Christie (2001:55) menar 

kommer han aldrig kunna tävla med den gamla damen om offerstatusen eftersom; 

 Han är stark. 

 Han ägnar sig inte åt något respektabelt projekt. 

 Han kan och borde ha skyddat sig genom att inte vara där. 

 Han är lika stor som gärningspersonen. 

 Han står gärningspersonen nära.  

Gärningspersoner som flyter ihop med offret är dåliga gärningspersoner liksom offer som 

flyter ihop med gärningspersonen utgör dåliga offer (ibid). 

Det idealiska offret bör även vara tillräckligt mäktigt i den meningen att hen kan göra sitt fall 

uppmärksammat och få sin röst hörd, men samtidigt tillräckligt svag för att inte kunna 

ifrågasättas som offer. Att en person själv upplever sig som brottsdrabbad behöver alltså inte 

innebära att hen uppfattas som ett brottsoffer av sin omgivning och stödgivare (Christie, 

2001:48ff). Som Åkerström och Sahlin (2001:12) vidare påpekar finns en rad kartläggningar 

som visar att faktiska offer och gärningspersoner ofta överlappar varandra. Kriminella är i hög 

utsträckning också drabbade, och det typiska mordoffret i Sverige är till exempel en socialt 

utslagen individ med missbruksproblem och tidigare kriminell belastning. 

Huruvida en person uppnår en legitim offerstatus bör rimligtvis också påverka personens 

möjligheter till stöd och hjälp och som tidigare nämns kan ett ifrågasättande av offerstatusen 

leda till sekundär viktimisering. Frågan jag ställer mig i det här arbetet är om, och i så fall hur, 

föreställningar om det idealiska offerskapet påverkar VS bedömning av vem som är en 

lämplig klient och inte, samt hur det påverkar bedömningen av personens behov av hjälp och 

stöd.  

Genussystem 
 

Offerskapet är starkt förknippat med föreställningar om genus och hur maskulinitet respektive 

feminitet görs, vilket även framkommer i Christies teori där män och kvinnor har olika 

möjligheter till att upp nå en legitim offerstatus. Som Davies påpekar utifrån ett 

intersektionellt perspektiv så är genus bara en av många processer och variabler, liksom klass, 

etnicitet och ålder, som påverkar vår förståelse av viktimisering. Jag har valt att särskilt 

betona betydelsen av genus eftersom kvinnor har försummats och/eller marginaliserats inom 

kriminologisk forskning, teoribildning och policyfrågor. Det finns ett behov av bland annat; 

adressera obalansen och inkludera kvinnor, synliggöra missrepresentationer, spräcka myter, 
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utmana traditionella antaganden, belysa män och kvinnors genusbaserade positioner och hur 

olika hierarkier premierar och positionerar femiteter och maskuliniteter. 

Det finns en mängd litteratur och flera olika teorier om genus, men i det här examensarbetet 

har jag valt att utgå från Hirdmans genussystem. Genussystemet syftar på mannens 

överordande position och innebär isärhållandet av män och kvinnor. Normativa 

föreställningar om olikhet och identitet kan här betraktas som undertexter som införlivas i 

vårat dagliga handlande. Undertexten kan ses som en normativ, social struktur som reglerar 

våra handlingar, vår relation till andra och hur vi uppfattar oss själva.  För att genussystemet 

ska upprätthållas så krävs det att vi handlar och gör genus i enlighet med rådande normer och 

föreställningar för att således fortsätta hålla isär manligt respektive kvinnligt. Män och 

kvinnor beskrivs därför ofta som dikotomier och tillskrivs motsatta egenskaper. Ett klassiskt 

binärt par i särskiljandet av män och kvinnor är känsla-logik (Kalonaityté, 2014:69). Davies 

(2011:11) ger vidare exempel på flera binära par där de feminina egenskaperna i mångt och 

mycket harmonierar med bilden av det idealiska offret (feminitet-maskulinitet); undergiven-

dominant, beroende-oberoende, inkapabel-kompetent, svag-stark, passiv-aktiv och försiktig-

modig. En kvinna förväntas alltså göra feminitet i enlighet med dessa egenskaper på samma 

sätt som en man förväntas göra maskulinitet. När män gör feminitet eller vice versa så 

betraktar omgivningen ofta detta som avvikande men eftersom maskulina egenskaper 

premieras i samhället anses det dock vara mer tabu för en man att göra feminitet (Kalonaityté, 

2014:77ff).  

På så vis är hon också ett lämpligare offer än han eftersom en svag person inte lika lätt kan 

klandras för att inte ha förhindrat brottet, särskilt om brottet begicks av en överlägsen 

motståndare, honom. Våld i nära relation är ett exempel på ett brott som traditionellt sett 

förknippad med en manlig gärningsperson och ett kvinnligt offer. Det finns ett vedertaget 

perspektiv att våldet i en relation så småningom kommer uppfattas som ”normalt” av kvinnan 

och att hon tvingas anpassa sig till mannens föreställningar om hur äktenskapet/förhållandet 

ska se ut. Detta är ett problematiskt synsätt eftersom det konstruerar en bild av kvinnan som 

en svag individ vars enda strategi är att underkasta sig mannens vilja och våld, och hon blir ett 

viljelöst offer. På så vis säkras kvinnans roll som ett oskyldigt, rent offer eftersom hon aldrig 

blir ett handlande subjekt, aldrig någon som aktivt deltar i en interaktion med mannen eller 

delar skuld (Andersson & Lundberg 2001:83).  

Bilden av kvinnan som idealiskt offer och mannen som idealisk gärningsperson framgår redan 

i Christies teori, men genom att förhålla mina resultat till ett sådant genusteoretiskt perspektiv 
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hoppas jag kunna fördjupa förståelsen om hur föreställningar om feminitet respektive 

maskulinitet, interagerar med offerskapet. Hur påverkas till exempel jouraktivas förståelse av 

den drabbades behov när en manlig klient inte reagerar på det sätt som en man förväntas 

göra? 

Metod   

Epistemologi 

Innan vi går in på den metodik som använts i den här studien vill jag belysa de 

epistemologiska utgångspunkter som väglett mina val. Epistemologi handlar om vår syn på 

kunskap, vad kunskap är och hur vi kan anskaffa oss kunskap (Allwood & Eriksson, 

2010:120). 

Jag utgår från att sättet vi tolkar världen på är subjektivt och intar ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv. Detta innebär att vår förståelse för de fenomen vi ser som självklara och av 

naturen givna, i själva verket är skapade i social interaktion och resultatet av 

kommunikationsprocesser. Konstruktionerna handlar således om våra antaganden om 

begreppsinnebörder (Allwood & Eriksson, 2010:122). Det finns i den meningen ingen 

objektiv sanning utan våra uppfattningar är resultatet av vårt sätt att kategorisera den på. 

Dessa tolkningar och kategoriseringar är på så vis föränderliga över tid och specifika för olika 

kulturer. Uppfattningarna skapas och återskapas ständigt i sociala processer och det finns inga 

bestämda yttre förhållanden (Lander, 2006: 23).   

Ur ett sådant perspektiv kan sociala problem, som viktimisering, sägas uppstå när något 

definieras och behandlas som ett sådant problem. Därför är själva processen som leder fram 

till definitionen intressant. Problemdefinitioner reflekterar inte objektiva förhållanden utan 

framkommer ur olika aktörers tolkningsarbete, där vissa tolkningar får större genomslag än 

andra (Andersson & Lundberg, 2001:63). Ambitionen för det här examensarbetet är därför att 

förstå hur brottsdrabbades identiteter och behov konstrueras i en viss kontext, och hur de 

jouraktiva ser på sin egen roll i att bemöta dessa, snarare än att beskriva vad det faktiskt är.  

Tillvägagångssätt 

Det här examensarbetet bygger på en kvalitativ fallstudie. Studien har genomförts induktivt 

vilket innebär att hypoteser/teorier utvecklas och formuleras under arbetets gång (Bryman, 

2011:28). Materialet har inhämtats genom intervjuer eftersom jag söker ett 

förståelseperspektiv och fördjupad kunskap. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär 

att man utgår från relativt specifika teman som berörs under intervjun, men friheten att 



 

15 

 

formulera frågor och följdfrågor under intervjuns gång blir stor. Detta gör intervjuprocessen 

mer flexibel och dynamisk, och öppet ställda frågor skapar också utrymme för 

intervjudeltagarna att tolka frågorna och formulera sina svar mer deskriptivt (Bryman, 

2011:412). Den ursprungliga ambitionen var att göra fokusgruppintervjuer eftersom den typen 

av intervju lämpar sig bra att använda när man vill ta reda på hur en grupp, gärna en redan 

befintlig, resonerar och förhåller sig i en fråga (Jägervi & Svensson 2010:3).  Tyvärr var inte 

detta praktiskt genomförbart av flera skäl varav jag valde att göra individuella intervjuer.  

Intervjuerna utgick från teman baserade på studiens frågeställningar och berörde frågor som 

vilken typ av hjälp VS erbjuder, hur man bemöter sina klienter och vilka behov man kan 

identifiera (se Bilaga 1). Intervjuguiden för intervjuerna med IROs var något annorlunda och 

innehöll mer frågor kring hur de bedömer och prioriterar brottsdrabbades behov (se Bilaga 2). 

Efter att ha diskuterat relativt öppna frågor presenterade jag tre olika vinjettfall (se Bilaga 3) 

lånade från en tidigare studie av Svensson (2006). Vinjetter används med fördel i studier där 

man vill analysera val och bedömningar (Jergeby 1999). Vinjetterna består av korta 

fallbeskrivningar och har konstruerats med utgångspunkt i Christies beskrivning av det 

idealiska offret. De är uppbyggda så att de inleds med namn och ålder på personen som 

drabbas av brott som sedan följs av en beskrivning av händelsen. De handlade om ett 

tillgreppsbrott och två våldsbrott. I två av fallen var gärningspersonen känd för den drabbade 

och i ett fall okänd. Den drabbades roll i händelserna är oklar så det finns utrymme för 

spekulationer, och inga utav fallbeskrivningarna var av en spektakulär eller grövre art. 

Beskrivningarna är också ganska vaga vilket lämnar utrymme för diskussion. Detta gav 

intervjudeltagarna möjlighet att fördjupa sina resonemang och diskutera behov och stöd 

utifrån konkreta exempel. Syftet var att se hur intervjudeltagaren förstod den drabbades behov 

givet vissa omständigheter.  

Urval och avgränsningar  

Urvalet av respondenter skedde genom ett tvåstegsurval där man i första steget väljer ut 

organisationen, och i mitt fall regionen, och det andra steget är att välja ut vilka individer som 

man ska intervjua (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013:42). Deltagarna valdes således ut mot 

bakgrund av vilken roll de har inom organisationen med intentionen att få en bredare 

förståelse för hur organisationens olika delar jobbar med brottsdrabbade, inga övriga krav 

ställdes.  



 

16 

 

Rekrytering av intervjudeltagare 

VS jobbar utifrån olika regioner och jag började med att kontakta en av de största varefter jag 

hänvisades till en jour som hjälpte mig vidarebefordra ett mail (se Bilaga 4) med förfrågan om 

medverkan till alla volontärer i regionen. Då volontärernas uppgifter är konfidentiella skedde 

kontakten via managern på jouren. Samma mail skickades även ut till det regionala Care 

Teamet. Fem aktiva inom VS gav sitt samtycke till att medverka, men tyvärr var responsen 

från övriga volontärer i regionen dålig. På grund av praktiska och ekonomiska begränsningar 

fanns inte heller möjligheten att inkludera flera regioner. Optimalt hade varit att också lyfta 

fram brottsdrabbades egna resonemang kring behov, men med tanke på tidsbegränsningarna i 

det här arbetet, och det etiska dilemmat med att uppsöka intervjudeltagare i egenskap av att 

vara utsatt för brott, så fick jourerna hamna i fokus.   

Intervjuerna och deltagarna 

Materialet för det här arbetet består av individuella intervjuer med två volontärer, en case 

manager (som jobbat också jobbat som volontär och IRO) samt två IROs. Tre av intervjuerna 

varade runt en timme, och de andra två runt 30 minuter. De två sistnämnda intervjuerna var 

planerade att också ta runt en timme, men på grund av praktiska skäl kunde intervjudeltagarna 

endast avvara en halvtimme var. Detta gjorde att vi inte hann diskutera vinjettfallen och jag 

upplevde att intervjuerna blev lite mer ytliga eftersom jag inte hann ställa så många 

följdfrågor. Det var en svår avvägning mellan att hinna gå igenom de teman som var 

planerade att diskuteras och samtidigt avvara tid för att följa upp intervjudeltagarens svar och 

få utförligare beskrivningar.  

Två av intervjuerna gjordes i VS egna lokaler på polisstationen, en på ett café och övriga två i 

lokalen där de initiala responsarbetarna jobbar. Fyra kvinnor och en man intervjuades, åldern 

varierade från 35 till 61 år och alla förutom case managern hade jobbat mellan ett till tre år 

inom Victim Support. Case managern började inom Victim Support för sex år sedan som 

volontär och har suttit på sin nuvarande position i fyra år. Alla intervjuerna spelades in och 

transkriberades.   

Faktorer som påverkat kunskapsprocessen 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det även viktigt att redogöra för min och 

intervjudeltagarnas subjektpositioner, min förförståelse och andra faktorer som kan ha 

påverkat kunskapsprocessen. Enligt Boréus (2012:139) avser subjektspositionen ”det 
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utrymme som människor kategoriserade på olika sätt, ges för sitt agerande”. Med andra ord 

representerar vi alla olika kategorier utifrån till exempel kön, ålder, yrkesroll med mer, vilket 

påverkar sättet vi väljer att uttrycka oss på och hur andra bemöter oss. 

Min relation till fältet viktimologi färgas av eget engagemang inom den Svenska 

Brottsofferjouren (BOJ) där jag jobbar ideellt som stödperson. En av de största utmaningarna 

med det här arbetet har därför varit att försöka distansera mig till ämnet och förhålla mig 

öppet till de fenomen som inte stämmer överens med min egen förförståelse. Att i 

intervjusituationen inte låta mina erfarenheter färga tolkningen av intervjudeltagarens 

berättelser är däremot svårt och det har säkerligen påverkat vilka frågor och följdfrågor jag 

valt att ställa, respektive inte ställa. Till exempel så har ju jag min egen uppfattning om vilka 

problem man som volontär ofta stöter på i arbetet med klienterna. Vid utformandet av 

intervjuguiden försökte jag motverka denna bias (partiskhet) om man så vill, genom att 

fokusera på det som intervjudeltagaren lyfte fram i sammanhanget. 

Risken med att jag och intervjudeltagarna jobbar inom samma område är att de förutsätter att 

jag ofta ”vet vad de pratar om” och inte berättar lika djupgående som de annars hade gjort. 

Till exempel fick jag ofta höra ”I´m sure you know” eller liknande. Av den anledningen var 

jag extra noga med att validera mina tolkningar genom följdfrågor. Däremot fann jag även att 

mina erfarenheter av arbetet på BOJ också gav mig tillgång till fältet då de personer jag 

pratade med på VS också var väldigt intresserade av att höra om arbetet på BOJ. 

Förhoppningsvis kan dessa friare samtal bidragit till att ha minskat den maktasymmetri som är 

oundviklig i kvalitativa intervjuer. Intervjuaren har den vetenskapliga kompetensen, inleder 

och definierar intervjusituationen, bestämmer ämnet, ställer frågor och avgör vilka frågor som 

ska följas upp samt avslutar samtalet (Kvale & Brinkman, 2009:49). Det faktum att var och en 

av intervjudeltagarna var minst tolv år äldre än mig, och alla med en akademisk bakgrund, 

bidrog rimligtvis också till att maktasymmetrin utjämnades något.  

Andra faktorer som kan ha påverkat intervjun är platsen den skedde på. En intervju i 

arbetsmiljö kan innebära att intervjudeltageren väljer att uttrycka saker som får hen att framstå 

som en god medarbetare eller chef (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2013:45). Alla intervjuerna 

förutom en skedde på respektive arbetsplats vilket således kan ha påverkat intervjudeltagarnas 

svar till att bli mer positiva i förhållande till VS verksamhet. 
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Analys 

Materialet har bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys som syftar till att hitta mönster i 

materialet (Boréus & Bergström 2012:54). En sådan analys inbegriper ett sökande efter 

bakomliggande teman vilket innebär att forskaren hela tiden reviderar de kategorier som 

sållas ut från materialet, och analysen följer en återkommande och reflexiv rörelse. Ofta styr 

kategorier undersökningen inledningsvis men andra variabler och kategorier förväntas 

framkomma under arbetets gång (Bryman, 2011:504).  

Intervjuerna lästes först igenom i sin helhet för att få en övergripande bild av materialet. 

Frågor som sedan ställdes till texten var hur de aktiva beskrev brottsdrabbades behov, sin 

egen roll i VS. All text där intervjudeltagaren talade om brottsdrabbade utifrån någon typ 

kategori lyftes ut samt resonemang om behov eller där offerstatusen antingen betonades eller 

ifrågasattes. Både olikheter och likheter mellan intervjudeltagarnas resonemang lyftes också 

ut och vissa mönster blev synliga. Utifrån detta tematiserades texten och materialet lästes 

igenom ytterligare en gång där de delar av texten som kunde inordnas under dessa flyttades in 

under respektive tema. Andra delar som tidigare noterades utelämnades mot bakgrund av att 

det inte var relevanta i syfte att besvara studiens frågeställningar. Det tematiserade materialet 

delades sedan in i underkateorier och vissa kategorier slogs ihop. Ett tema är ”Det idealiska 

offret” som inkluderar två underkategorier likväl som att det följande temat ”Det icke-

idealiska offret”. ”Betydelsen av brottstyp” fick stå som ett tema för sig mot bakgrund av att 

det varken innehöll tydliga beskrivningar av det idealiska offret eller icke- idealiska offret. 

Vinjettfallen presenteras i slutet av resultatet, var för sig, för att tydliggöra i vilket 

sammanhang som intervjudeltagarnas resonemang framkom. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

När man talar om begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i förhållande till 

kvalitativa intervjuer så väcks frågor bortom rent tekniska intressen och man tittar på 

kunskapens objektivitet och forskarens hantverk. I kvalitativa sammanhang brukar man ofta 

tala om begrepp som trovärdighet (intern validitet), överförbarhet (extern validitet) och 

pålitlighet (reliabilitet) (Kvale & Brinkman, 2009:263). 

Validitet handlar i det här fallet till stor del om bekräftelse och hur väl förankrad planeringen 

av studien är i teori och tidigare forskning (Kvale & Brinkman, 2009:263). Genom att ständigt 

ifrågasätta min tolkning av materialet mot bakgrund av tidigare forskning, teorier och mitt 

eget bidrag till kunskapsproduktionen, så har jag försökt göra så välgrundade antaganden om 
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ämnet som möjligt. Vidare har jag genom att upprepa respondentens berättelser, så som jag 

förstår dem och frågat om jag förstått korrekt, ställt följdfrågor och gett respondenterna 

utrymme att lyfta fram det som de själva anser vara av relevans, försökt förhålla mig som 

objektivt som möjligt. 

Värt att notera är att validiteten i en innehållsanalys är särskilt sårbar eftersom den bygger på 

att tolka ord och sammanhang utifrån bestämda teman (Boréus & Bergström, 2012:82). Jag 

som forskare och intervjudeltagaren kan således tolka ord/uttryck/fraser olika. Detta blir en 

särskilt delikat uppgift eftersom intervjuerna skedde på engelska vilket inte är mitt modersmål 

och således ökar risken för missuppfattningar. Ord och diskurser är också föränderliga över 

tid och innebörden kan skifta beroende på kontext. Som Boréus och Bergström (ibid) föreslår 

har jag försökt motverka detta genom att vara tydlig med det sammanhang inom vilka 

resonemangen framkommer. När citat presenteras har de översatts till svenska för att 

underlätta läsbarheten. Jag har valt den översättning jag anser blir mest begriplig snarare än 

att översätta citaten ordagrant då det hade blivit svårförståeligt för läsaren, och fokus ligger på 

innehållet snarare än språket. 

Generaliserbarhet kan i sammanhanget översättas till ”överförbarhet” eller extern validitet och 

syftar på hur användbara studiens resultat är i andra kontexter. Eftersom min studie utgår från 

en liten grupp av individer som har vissa gemensamma nämnare (arbetar inom VS och från 

samma region) så ligger fokus på det kontextuellt unika, och djup eftersträvas snarare än 

bredd. Bryman (2011:355) menar att forskaren genom fylliga och täta beskrivningar, det 

Geertz (1973, i Bryman, ibid) kallar ”thick descriptions”, av de detaljer som ingår i ett 

sammanhang, möjliggör det för att andra att bedöma hur pass överförbara resultaten är till en 

annan miljö. I arbetets sista avsnitt diskuteras överförbarheten från en engelsk till svensk 

kontext. 

Reliabilitet brukar syfta till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet, men är ett 

begrepp som är svårt att applicera på en kvalitativ studie. Det går att ifrågasätta 

tillförlitligheten i en kvalitativ studie eftersom det inte går att ”frysa” en social miljö. 

Begränsningar med kvalitativa metoder rör således svårigheterna att replikera en 

undersökning där materialet inte samlats in på ett strukturerat sätt och påverkas mycket av 

intervjuarens egenskaper och kompetens (Kvale & Brinkman, 2009:263). Utgår man däremot 

ifrån ett förståelseperspektiv, som i det här fallet, så är inte generaliserbarheten det viktigaste i 

sig för att bedöma tillförlitligheten. Pålitlighet är ett begrepp som kanske är mer lämpligt att 

använda i kvalitativa sammanhang och kan stärkas genom en så pass fullständig och 
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tillgänglig redogörelse av forskningsprocessens alla faser som möjligt, med andra ord handlar 

det om transparens (Bryman, 2011:352ff). Därför har jag försökt vara tydlig med att motivera 

varför jag gjort studien på det sätt jag gjort och vilka faktorer som kan ha påverkat 

kunskapsprocessen. 

Etiska ställningstaganden   

Jag har genom hela arbetsprocessen tagit Vetenskapsrådets (2004) forskningsetiska krav och 

rekommendationer i beaktande; 

 Informationskravet -deltagarna informeras om studiens syfte. 

 Samtyckeskravet -deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

 Konfidentialitetskravet – uppgifter om deltagarna behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. 

 Nyttjandekravet- de uppgifter som samlas in kommer endast användas för 

forskningssyfte. 

Alla intervjudeltagarna fick ett mail med information om studiens syfte och att, om de valde 

att delta, de har friheten att avbryta intervjun när de vill eller välja att inte svara på vissa 

frågor. Mailet innehöll även information om att de kommer bli avidentifierade i den 

presenterade uppsatsen och att allt insamlat material endast kommer användas för det här 

examensarbetet. Eftersom VS policy är att behålla sina volontärers och anställdas uppgifter 

konfidentiella så skedde kontakten med dem via case managern. Intervjudeltagarna fick alltså 

ge sitt godkännande till managern innan jag kontaktade dem.  

Innan intervjun informerade jag återigen om studiens syfte och garanterade 

intervjudeltagarnas anonymitet. Alla intervjudeltagare gav sitt samtycke till att intervjun 

spelades in, och garanterades också att dessa ljudfiler raderas så snart arbetet är färdigställt. 

Eftersom de finns få anställda inom varje region har jag valt att inte avslöja namnet på 

regionen för att kunna garantera intervjudeltagarnas anonymitet. Mina förhoppningar var att 

de skulle känna att de kunde tala friare om hur de ser på brottsdrabbades behov och 

verksamheten utan att känna att de måste föra organisationens officiella talan.  

Resultat och analys   

Nedan kommer först de teman som identifierades utifrån de öppna frågorna att presenteras. 

Det första temat belyser betydelsen av brottstypen för intervjudeltagarnas förståelse av 
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brottsdrabbades behov. De två teman som följer därefter lyfter fram beskrivningar av 

brottsdrabbade som harmonierar väl med synen på det idealiska offret, och de två teman som 

sedan kommer belyser hur offerstatusen itsället kan komma att ifrågasättas när den 

brottsdrabbade inte är ”idealisk”. Därefter presenteras vinjettfallen som diskuteras var för sig. 

Då jag intervjuat två volontärer, John och Cecilia, två IROs, Ellen och Leah, och en manager, 

Carol, så kommer jag benämna dem vid fiktiva namn för att läsaren ska kunna hålla isär vem 

som sagt vad. 

Betydelsen av brottstyp 
 

Brottstypen får direkta konsekvenser för stödet som VS erbjuder beroende på om brottet 

klassas som ett core crime eller inte, och vid diskussioner om brottsdrabbades behov påtalades 

ofta betydelsen av brottstypen. Leah (IRO) menar till exempel att behov av hjälp och stöd hos 

brottsdrabbade beror på vilken typ av brott de blivit utsatta för: 

De [behoven] varierar eftersom det beror på brottet. Likväl som jag sa att 

inbrott, även om du vet, det är materiella saker som försvunnit men värdet för 

någon du vet… om någon tar ett smycke som du fick i 18års present, du vet du 

kan inte sätta ett pris på det och… ehm, om någon har varit i ditt hus och slängt 

runt saker och rört dina kläder och grejer du vet, psykologiskt så kan du bli 

riktigt påverkad 

Leah menar att även tillgreppsbrott kan påverka den drabbade mycket om de saker som 

försvann var av stort sentimentalt värde, eller vetskapen om att gärningspersonen varit och 

rört saker i hemmet. När vi sedan diskuterade hur man prioriterade ärenden som IRO, så 

menar hon att dessa personer (utsatta för inbrott) inte har lika akuta behov som exempelvis en 

person utsatt för fysiskt våld: 

(…)ja uppenbarligen, dom som är i den andra kategorin [mängdbrott], säg till 

exempel inbrott eller om någon har försökt göra inbrott någonstans men faktiskt 

inte lyckats ta sig in… Så det är inte en prioritet på samma sätt som någon som 

till exempel har blivit attackerad eller skadad. 

Här harmonierar sättet Leah bedömer behoven på väl med de prioriteringssystem man måste 

följa som IRO när man kontaktar brottsdrabbade. Leah liksom de andra intervjudeltagarna 

understryker dock ofta att man inte kan förutspå hur någon ska reagera eller vad de har för 

behov för att detta är individuellt. Carol sa exempelvis ”(…) alla är ju olika så man kan inte 

säga att hon kommer reagera si eller så, det är så individuellt och beror på vilken typ av brott 

de utsatts för och sånt”. Här förklarar Carol först att alla är olika varför det inte går att 



 

22 

 

generalisera kring stödet brottsdrabbade behöver, men att det bland annat beror på 

brottstypen. Vidare framställdes sexualbrott och våld i nära relation som särskilt allvarliga 

brott. Intervjudeltagarna menade att en person utsatt för sådana brott behövde särskilt stöd, 

antingen av en specialutbildad volontär eller så föreslog man att dessa klienter borde hänvisas 

till någon annan typ av stödorganisation med särskild kompetens.  

Dessa fynd stämmer väl överens med Madoc-Jones, Hughes och Humphries (2015:250f) 

studie av VS som visade att vissa brottstyper anses vara särskilt skadliga för den som drabbas, 

i synnerhet sexuellt våld och våld i nära relation. När de jouraktiva bedömer sina klienters 

behov av stöd och hjälp så tycks brottstypen spela en avgörande roll, något som också Jägervi 

och Svensson (2010) fann i sin studie av BOJ.  

Det idealiska offret 

Beskrivningar av brottsdrabbade 

 

Under intervjuerna kunde en viss syn på brottsdrabbades behov urskiljas.  Cecilia säger till 

exempel ”Det handlar om att ge tillbaka dem deras autonomi och du vet, eftersom när du blir 

rånad eller skadad på något sätt så känner du dig hjälplös, så du vet man försöker ge tillbaka 

dem deras…”. Sedan beskriver hon ett ärende hon haft där klienten haft svårt att ta sig för att 

göra saker efter brottet men till slut lyckats återta kontrollen: 

(…)så han ändrade faktiskt på sin situation vilket fick honom att känna att han 

hade kontroll för, vad som händer, när ett brott sker så förlorar människor 

kontrollen över sina liv, och när dom gjort de så är det riktigt smärtsamt. När 

man väl hjälper dom, inte att man säger åt dom men att man bara ger dom en 

idé, så ser dom att jo jag kan återta kontrollen, det ger liv! 

Att hjälpa klienten att återta kontrollen verkar på så sätt som viktigt. Leah förklarar vidare 

vikten av att erbjuda både känslomässigt och praktiskt stöd eftersom brottsdrabbade tappar sin 

handlingskraft: 

Dom behöver både känslomässigt och praktiskt stöd. Jag säger båda i den 

meningen att när människor utsätts för brott så faller dom platt! Dom vet helt 

enkelt inte vad dom ska göra och vet inte vem dom kan lita på. 

John menar också att brottsdrabbade ofta känner sig utom kontroll och söker sig till VS 

eftersom de erbjuder stabilitet och trygghet: 

(…)jag menar att personen du pratar med är någon som generellt känner sig ha 

tappat kontrollen eller som upplevt en kortare period där de känt att de inte haft 
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kontroll, och dom ringer dig därför att de söker efter stabilitet och guidning. Det 

är vad vi erbjuder, vi är en trygghet, vi erbjuder låset till vilket dom kan säkra 

sig själva till. 

På olika sätt beskriver intervjudeltagarna den brottsdrabbade som utom kontroll, 

osjälvständiga (förlorar sin autonomi) och hjälplösa (”faller platt”, vet inte vad dom ska göra). 

Samtidigt beskriver intervjudeltagarna också sin egen roll som att ge tillbaka de 

brottsdrabbade deras autonomi, guida dem, erbjuda trygghet och stabilitet. Det finns en tydlig 

harmoni mellan uppfattade behov och stöd. 

Vidare uttrycker Cecilia det som viktigt att klienterna förstår att dem är offer ”(…)och det är 

också viktigt att de inser att det inte är deras fel, dom är offret, så om dom är offret så måste 

något göras för att ändra på det!” Kopplingen mellan offerstatusen och löftet om 

ansvarsbefrielse (det är inte ditt fel, du är ett offer) blir här påtagligt. 

Som nämnts kan offerstatusen vara eftersträvansvärd eftersom den betonar personens oskuld i 

frågan. Genom att beskriva den brottsdrabbade som utom kontroll, hjälplös och osjälvständig 

så riskerar man däremot att reproducera en bild av brottsdrabbade som passiva och svaga 

(idealiska offer) vilket strider mot de flestas önskan att ses som kompetenta (Åkerström & 

Sahlin, 2001:21). Det är också intressant att jämföra intervjudeltagarnas konstruktioner av 

offerstatusen med de traditionella egenskaper Davies (2011:11) menar är förknippade med 

feminitet så som beroende, passivitet, svaghet, inkapabel. Beskrivningarna av brottsdrabbade 

och ovanstående egenskaper tycks harmoniera ganska väl vilket tydliggör kopplingen mellan 

feminitet och bilden av kvinnan som ett idealiskt offer. Sättet intervjudeltagarna beskriver 

sina klienters behov på kan ses som ett uttryck för hur seglivade föreställningar om 

brottsdrabbade och manligt/kvinnligt påverkar vår förståelse om andra och oss själva.  

Sättet Cecilia betonar klientens offerstatus på är också intressant utifrån Rydings teori 

eftersom det blir tydligt hur jouraktiva hjälper brottsdrabbade att definiera sig som offer. 

Ryding (2005:7) skriver att brottsofferstödet kan tolkas som att stödjaren (volontären) guidar 

en övergång från en personlig, relativt obenämnd erfarenhet (som brottsdrabbad) till en 

tydligt, offentligt erkänd erfarenhet som brottsoffer. Definitionsprocessen innebär tillika att 

den brottsdrabbade godkänns som en passande mottagare av brottsofferjourens hjälp. Utifrån 

offergången kan man således tolka intervjudeltagarnas svar som följande; den jouraktiva 

hjälper den brottsdrabbade inse att hen är ett offer, att hen på så sätt är ansvarsbefriad men 

också en person utom kontroll, passiv och hjälplös i behov av hjälp. Med VS stöd och 

guidning kan offret få hjälp att ändra på detta, att få återta kontrollen och sin autonomi. På så 
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vis uppstår en harmoni mellan offer – hjälpare och behov – stöd, och den brottsdrabbade blir 

en lämplig klient för VS.   

Betydelsen av ålder 

 

När Victim Support får in sina ärenden från polisen så måste de prioritera vilka som ska 

kontaktas först, vilka som endast ska få ett brev eller meddelande och vilka som kan behöva 

tett eller två telefonsamtal. De har därför som nämnt ett prioriteringssystem, där personer som 

kan klassas som särskilt sårbara prioriteras i första hand, därefter utgår man från brottstypen 

och så kallade core crimes. Klienter som klassas som särskilt sårbara är personer över 70, 

personer med någon typ av funktionsnedsättning, handikapp eller som lider av någon typ av 

mental ohälsa. När intervjudeltagarna talade om sårbara grupper och brottsdrabbades behov 

kom äldre ofta på tal. Exempelvis säger Ellen ”Om en yngre person förlorar sin telefon, ja 

dom blir upprörda men det kanske inte är lika traumatiskt för dem som det är för en äldre 

person som förlorar sin telefon…”. Sedan säger hon även att äldre personer finner det svårare 

att aktivt söka hjälp: 

Ofta så ringer inte äldre in för att prata med oss, men det, det är min personliga 

åsikt, det är vad jag har sett, såvida de inte har fått ett brev [från oss] eller du 

vet, att vi ringer dom. Dom är ofta besserwissrar, du vet jag har gått igenom 

mycket i mitt liv och kan hantera det här eller, ehm men ja jag tror det är viktigt 

att sårbara medlemmar i samhället prioriteras. 

Först beskriver Ellen på att en äldre person kan uppleva erfarenheten av att bli brottsutsatt 

som mer traumatiskt än en yngre (dock oklart vilken åldersgrupp ”yngre” och ”äldre” syftar 

på här) gör. Samtidigt säger hon att äldre personer ofta är besserwissrar som är motvilliga att 

söka kontakt för att de anser sig kunna hantera situationen själva. Hon understryker dock att 

äldre utgör en sårbar grupp. Cecilia, tycktes förstå denna sårbarhet utifrån äldres brist på 

socialt umgänge och behovet av att få prata framhålls: 

(…)människor hanterar situationer på olika sätt, och äldre personer, dom verkar, 

utifrån min erfarenhet, att vara isolerade. Ehm också för att dom är också från 

den gamla skolan, dom vill inte prata så mycket om sina problem. Dom unga är 

på sociala medier, dom pratar med sina vänner, men ibland har också unga 

personer svårt för att prata. 

Carol menar dock att det ibland ringer äldre och ensamma personer som kanske pratar mycket 

om annat än själva brottet: 
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(…)vi ser att många får vänta [på att få stöd] och det handlar om att utnyttja 

våra resurser på bästa sätt och om det finns en annan service, säg om någon är 

ensam och kanske äldre, så finns det andra tjänster i England som kan stödja 

dem också. 

Både Carol och Cecilia beskriver äldre som ensamma/isolerade. Cecilia menar att de delvis 

isolerar sig själva på grund av att de ”är från den gamla skolan” och inte vill prata om sina 

problem. En beskrivning som liknar Ellens där den äldre ses som en besserwisser som 

movilligt söker hjälp då de tror att de kan hantera allt. Carol menar å andra sidan att äldre 

personer ibland pratar för mycket och om saker som inte direkt har med brottet att göra varav 

andra organisationer kanske lämpar sig bättre för dessa personer att söka sig till. 

Äldre tycks uppfattas som en svårhanterlig grupp, de är besserwissrar och pratar antingen för 

mycket eller för lite, samtidigt är dem en prioriterad grupp som anses vara i behov av mycket 

stöd och förstår kanske inte sitt eget bästa (söker inte hjälp för att de tror att de kan hantera 

allt).  

Cecilia sätter även åldern i fokus när vi diskuterar ett fall av våld i nära relation där personen 

är 66 år: 

Han måste prata ehm, han va typ 66 år gammal, jag skulle se till att hitta en 

grupp för den specifika ålder, som ehm, kanske de går igenom liknande problem 

med våld i nära relation eller försummelse så han skulle kunna gå med i gruppen 

och se hur andra personer hanterar [situationen]. 

Cecilia förstår personens behov av hjälp främst utifrån att han är äldre, och att han kan behöva 

prata med jämnåriga personer i samma situation, ett behov som inte påtalas vara nödvändigt 

att adressera för någon annan åldersgrupp. När Carol vid ett annat tillfälle pratade om våld i 

nära relation där män var utsatta av våld av sin kvinnliga partner, så lyfte hon fram skammen 

och svårigheterna att berätta om misshandeln som män ofta upplever eftersom det är ett brott 

så starkt förknippat med ett kvinnligt offer. Hon sa att de ofta refererade dessa klienter till en 

organisation kallad ”mankind” som inriktar sig specifikt på män utsatta för våld i nära 

relation. Intressant är att Cecilia inte nämner detta (att han som man utsatt för våld i nära 

relation kan refereras till mankind) utan förstår personens behov av stöd främst utifrån åldern. 

Sättet äldre prioriteras och förstås på styrker Mawby och Walklates (1994) fynd som tyder på 

att äldre och personer får en disproportionerligt stor uppmärksamhet inom VS. Att äldre 

prioriteras och uppfattas som sårbara kan också bero på att de kan ses som idealiska offer på 

samma sätt som kvinnor och barn (Christie, 2001:48).  Att våldets genusdimension inte 
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framträder tydligare i Cecilias resonemang kan bero på studier som visar att våld mellan äldre 

par utövas lika ofta mot kvinnor som män och jämförs ofta med våld mot kvinnor och barn. 

Kvinnorörelsen ställer här kritiskt frågan om kvinnomisshandel övergår till äldremisshandel 

när makarna passerat pensionsåldern (Jönsson, 2001:126). Utifrån ett sådant perspektiv kan 

man i det här fallet förstå intervjudeltagarna som att kategorin ålder överskuggar betydelsen 

av kategorin kön för förståelsen av klienternas behov.  

Ett icke-idealiskt offer 

Offerstatusens betydelse 

 

Victim Support tar som nämnt emot nästan alla som vill ha hjälp och som drabbats av brott. 

Intervjudeltagarna fick också definiera vem som är ett brottsoffer, och menade att det kunde 

vara vem som helst som på något sätt påverkats av ett brott eller som fått sin rätt kränkt. En 

deltagare sa även att anhöriga till en brottsdrabbad kunde inkluderas i definitionen av 

brottsoffer och hade rätt att få hjälp av VS. Vissa personer anses dock inte vara lämpliga 

klienter. Carol säger till exempel: 

Vi kan inte kan stödja personen om det finns en motanmälan eller om vi får ett 

ärende där det har varit ett slagsmål och de är gärningspersonen eller om vi är 

osäker vem som, generellt lägger vi oss inte i dom fallen där det finns en 

motanmälan, och där dom faktiskt inte är definierade som offret utan som 

gärningspersonen… 

Samtidigt som man menar att VS stödjer alla som påverkats av brott så betonas vikten av att 

den som söker hjälp måste vara definierad eller erkänd som ett offer, trots att det, som 

Christie menar (se avsnittet Teori) i ett slagsmål kan vara svårt att entydigt fördela harm och 

medkänsla, vem som är gärningspersonen och vem som är offret. En person som varit i ett 

slagsmål där båda parter utdelat slag mot varandra kan ju anses vara både offer och 

gärningsperson. 

Andra typer av klienter beskrivs också som svåra att hantera och John säger till exempel: 

(…) det är alltid svårt att jobba med personer som inte engagerar sig och 

personer som är arga tenderar att vara av en mer aggressiv karaktär, de pratar 

inte lika mycket, även om de säger att de vill ha din hjälp. Och det är ju också 

svårt att sympatisera med sådana personer, vilket är en utmaning. 

John beskriver arga personer som aggressiva och mindre pratsamma till sin karaktär, och att 

de även är svårare att sympatisera med vilket kan tolkas i ljuset av Wrede, Ask och 
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Strömwalls (2015) studie. Författarna fann att arga brottsdrabbade uppfattas som dominanta 

och handlingskraftiga personer vilket ligger längre från det idealiska offret (som är svag och 

passiv) och skulle kunna förklara varför de är svårare att sympatisera med. I det avseendet 

riskerar ”aggressiva” personer att få mindre stöd eftersom någon som uppfattas som 

handlingskraftig rimligtvis också förväntas kunna hantera sina problem själv i större 

utsträckning än en passiv och svag person. Som Tham (2001:39) menar gör en legitim 

offerstatus att man kan ställa krav på sin omgivning, men att definiera sig som ett offer är 

motsatsen till att definiera sig som en aktör: någon som tar saken i egna händer för att 

åstadkomma förändring.  

En rimlig slutsats är att klienter som inte faller inom ramen för det idealiska offret riskerar att 

nekas hjälp eller bemötas med mindre sympati. Detta ligger också i linje med Rydings 

definitionsprocess, där personer som inte lyckas definieras som legitima offer inte heller är 

lämpliga klienter.  

Genus och emotioner 

 

Intervjudeltagarna poängterade ofta att det inte går att generalisera brottsdrabbades behov 

utan att detta är ytterst individuellt. För att exemplifiera det så menade två av 

intervjudeltagarna att män också kunde vara känslosamma. Ellen säger till exempel: 

Det är totalt olika beroende på individen eller personen, inte ens bara för den 

specifika brottstypen ehm, man kan ha idén att, åh du vet det här är en 

trettiosexårig man, du vet han har fått sina bilfönster krossade och borde inte 

vara så bekymrad över det, men sen när du ringer honom och han kan vara i 

tårar för att det har satt igång något från hans förflutna eller så finns det en 

pågående situation som du inte är medveten om. 

Managern Carol förklarar även först att hon inte tror att män visar lika mycket känslor, eller 

går in på lika mycket detaljer, som kvinnor när de pratar om brottet. Sedan säger hon att det 

trots allt är individuellt men att män i vissa fall kan vara mycket mer känslosamma än 

kvinnor: 

(…)jag tror att män inte, dom går inte in lika mycket på detaljer och visar inte 

sina känslor lika mycket som kvinnor…jag menar, du kan få män som är 

mycket mer känslosamma än vissa kvinnor du vet, så jag tror inte könet har 

någon betydelse för brottets effekt vare sig det handlar om våld i nära relation 

eller inbrott eller ehm…Du vet män påverkas ofta ganska svårt av inbrott för 

dom känner att dom borde ha skyddat deras familj och det har påverkat deras 
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fru, och det är sådana saker som jag tror kan skilja sig åt. När dom liksom tar på 

sig det ansvaret av att vara mannen i huset att som skulle ha hållit familjen säker 

och så bryter sig någon in ehm, det kan vara annorlunda. 

Ellen beskriver en person som inte borde vara känslosam; en ung/medelålders man som fått 

sina bilfönster krossade. Liksom Ellen väljer Carol att också att förklara varför män i vissa 

fall kan vara mer känslosamma än kvinnor. En man som reagerar emotionellt efter ett brott 

förväntas göra det på grund av att han är särskilt sårbar eller förstås utifrån att ha fått sin 

maskulinitet hotad.  

Intressant är att Ellen mer eller mindre beskriver det icke-idealiska offret då den drabbade är 

en ung/medelålders man (som borde vara stark) och som inte själv blivit direkt 

utsatt/överfallen av en okänd, stor och ond gärningsperson. I Ellens exempel kan 

gärningspersonen likväl vara ett barn eller ungdom som råkade gå förbi klientens bil. Det blir 

här tydligt hur föreställningar om det idealiska offret interagerar med intervjudeltagarnas 

förväntningar på klientens reaktioner, och som Ellen säger borde den här mannen inte vara så 

bekymrad. 

Utifrån Hirdmans genussystem så är också dessa citat också intressanta. Samtidigt som 

intervjudeltagarna menar att brottsdrabbades behov inte går att generalisera så bekräftas 

mannens känslosamma reaktion som avvikande och på så vis även kvinnans emotionalitet 

som normativt. Det kan ses som ett uttryck för isärhållandet av manligt-kvinnligt, där mannen 

förknippas med logik i motsats till kvinnan som förknippas med känslosamhet, och på så sätt 

upprätthålls genussystemet (Kalonaityté, 2014:69). 

Sättet emotionella män förstås på kan också tolkas i ljuset av Wrede, Ask och Strömwalls 

(2015) fynd: män som reagerar känslosamt faller inte inom ramen för traditionella 

föreställningar av brottsdrabbade. Reaktioner som är avvikande uppfattas också vara mer 

avslöjande om personens karaktär, vilket kan förklara varför intervjudeltagarna ger 

förklaringar till varför män kan reagera känslosamt.  

Vinjetterna 

För att få en tydligare bild av VS arbete och bedömningar förde jag, som tidigare nämnts, 

även in ett några vinjettfall i intervjuerna. Vinjetterna lästes upp för intervjudeltagaren som 

sedan fick resonera kring hur de hade hanterat ärendet och vilka behov de kan identifiera. När 

vinjettfallen diskuterades framkom det ofta nyanserade diskussioner om behov.  
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Hannah 

 

Den första vinjetten handlade om ett våldsbrott med en okänd gärningsperson och ett offer 

som är socialt utsatt men vars ärende inte kan ifrågasättas: 

Hannah Dunne, 25 år, bodde på härbärge eftersom hon inte hade någon stans att ta vägen. 

En kväll när hon stod utanför härbärget och väntade på att det skulle öppna blev hon 

misshandlad av några personer hon aldrig hade sett tidigare.  

Här framhölls det som viktigt att lösa personens sociala situation och eventuella effekter av 

brottet blev ett sekundärt problem. Cecilia säger till exempel: 

Jag skulle ta reda på om hon visste när härberget faktiskt öppnade. Eller om det 

kringliggande området om hon visste några andra ställen eller personer som 

kunde hjälpa till om härberget är stängt. Så jag skulle ta reda på det och se till 

att få tag på hemsidan, eller numret, om det var ett kvinnohärberge, så att nästa 

gång när hon befinner sig i den positionen så har hon ett nummer att ringa eller 

någon som kan hjälpa till så hon inte bara står där. 

John drar även slutsatser om andra aspekter av personens liv och att brottet i det här fallet 

endast försvårar redan befintliga problem: 

Tanken jag skulle ha om henne är, ehm som individ, att hon har uppenbarligen 

gått igenom tuffa tider i sitt liv generellt, annars skulle hon inte behöva bo på 

härberget. Ehm, att hon kanske har, hon har helt klart problem med relationer 

med familjen eller kanske förhållanden och sannolikheten är stor att hon har 

finansiella problem, och att hennes självförtroende har påverkats, och så 

kommer det här vilket förstärker alla problem hon redan har. 

Intervjudeltagarna verkar förstå personens behov av hjälp utifrån det faktum att hon är 

hemlös, och de pratar inte mycket om vad faktiskt själva misshandeln kan ha orsakat i form av 

skador och dylikt. Likväl som att en hemlös person drabbad av brott tycks förstås utifrån sin 

sociala situation, så verkar personer som uppfattas som drogmissbrukare förstås på ett 

liknande sätt.  

När jag frågade om det fanns någon typ av situation intervjudeltagaren fann särskilt 

svårhanterlig, nämndes personer med missbruksproblematik vid ett par tillfällen. Personer 

med sådan problematik ansågs inte bara svårare att hjälpa utan även vara i behov av att 

adressera sitt missbruk. John sa till exempel: 

(…)ett antal personer jag jobbat med har uppenbart haft drogproblem. 

Ehm…[man] försöker försäkra sig om att de följer, vilket behandlingsprogram 
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de har utan att bli för involverad själv. Men något behandlingsprogram de följer 

och att de samarbetar med lämpliga aktörer för att hantera det, besöker 

doktorn… 

John framhåller det här som viktigt att klienter med missbruksproblem får adekvat stöd för att 

behandla detta, liksom exemplen ovan visar att behoven en hemlös klient har kan komma att 

förstås utifrån hens sociala situation och fokus flyttas från själva brottet. Ett par av 

intervjudeltagarna säger också att det är svårt ibland att inte bli för engagerad i klientens liv, 

till exempel säger John också ”Jag har lärt mig att jag måste ta ett steg tillbaka, jag har en 

tendens att vilja fixa hela personens liv men det kan man ju inte och vi är där för att prata om 

brottet… ehm men ofta är dem här personerna livsoffer (eng. life-victims) och har många 

andra problem.”  

Intressant är hur intervjudeltagarnas beskrivning av sin egen roll skiftar beroende på vem 

klienten är. Under intervjuerna sas det ofta att man var där för att ”hjälpa offren att gå vidare” 

eller ”hjälpa personen att komma tillbaka till den punkt det var vid innan brottet skedde”. När 

intervjudeltagarna sen pratade om det här fallet eller om klienter med missbruksproblematik 

så beskrev man dock en vilja att hjälpa klienten förändra sitt liv och inte bara att komma över 

effekterna av brottet. Även om man som i Johns fall påpekar att detta inte är deras 

huvudsakliga uppgift. 

Att man uttrycker en vilja att adressera andra problem som inte är orsakade av brottet skulle 

kunna förstås utifrån att socialt utsatta personer uppfattas som offer i dubbel bemärkelse: offer 

för brott och ”livsoffer”. Detta är problematiskt eftersom det förstärker en stigmatiserande 

bild av dessa personer som missanpassade individer, passiva offer för omständigheterna i 

behov av hjälp att få ordning på sina liv (Blomqvist, 2012:23). Utifrån ett strukturellt 

samhällsperspektiv finns det dem som menar på att den offerstatus som tillskrivs 

missanpassade grupper (som hemlösa och missbrukare) är en slags strategi för att göra dem 

till konsumenter av trygghet och säkerhet. Den passivitet och oförmåga att ta vara på sina 

egna intressen som förknippas med offerstatusen passar då bra om man inte vill tillgodose en 

grupps behov eller se dem som likvärdiga (Andersson & Nilsson, 2009:187f). Poängen är att 

när man uttrycker en vilja att ”fixa någons liv” så förutsätter man också att den personens liv 

inte är tillräckligt bra. Dessa fynd styrker också Madoc-Jones, Hughes och Humphries 

(2015:250f) resultat som visade att missbrukare har svårare att få adekvat stöd från VS 

eftersom deras, liksom hemlösas, problematik och behov av stöd förstås utifrån den sociala 

situationen och inte utifrån brottets eventuella konsekvenser.  
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Jamie 

 

Den andra vinjetten beskrev ett tillgreppsbrott, med en känd gärningsperson och en ung man 

som inte uppenbart var utan skuld i det inträffade och således inget idealiskt offer:   

Jamie Miller, 23 år, hade besök av vänner. De festade långt in på natten. Jamie vet inte riktigt 

hur länge vännerna stannade, han somnade i soffan medan alla var kvar. När han vaknade 

var vännerna borta. Han såg då att hans stereo, TV och video också var borta och 

konstaterade att någon av hans "vänner" hade bestulit honom. 

I det här vinjettfallet betonas aspekter av trygg- och säkerhet men även relationen till 

gärningspersonerna. John säger ”(…) det är ju sådant intrång i den personliga sfären, av att 

lita på vänner” och: 

 (…)man lär se till att han känner en tillräcklig trygghet, om han är oroad över 

att vara hemma själv, kanske se till att anhöriga blir involverade som kan 

komma över och vara där, bygga upp hans självförtroende att vara själv igen… 

Carol säger: 

Ehm, försöka se hur han mår, om han har någon försäkring, och mycket 

emotionellt stöd där tror jag, han kanske klandrar sig själv för vad som hände 

med, vi får många brottsoffer som liksom känner så och skuldbelägger sig 

själva… Men han kanske har det svårt att ersätta sakerna med, så även om inte 

vi kan ersätta dem så skulle vi gå igenom olika möjligheter till ersättning. Kolla 

om det påverkat hans arbete, att han är säker om han gjort en anmälan mot sina 

”vänner” så att dom inte, om han vill ha säkerhetslarm och så. 

John verkar förstå den drabbades behov utifrån brottstypen och relationen till 

gärningspersonerna. Han betonar att brottet ägt rum i den personliga sfären och tilliten till 

vänner kan ha gått förlorad och att detta påverkat den drabbades självförtroende och 

trygghetskänsla. Carol menar även att brottet var av en sådan natur att den drabbade kanske 

klandrar sig själv och att han behöver mycket emotionellt stöd i det här fallet. Vidare pratar 

Carol om många olika behov som kan uppstå; hjälp med ersättning, problem med att jobba 

och säkerhetsfrågor.  

VS kan således vara väldigt flexibla och öppna för olika behov som kan uppstå, samtidigt som 

de förslag på insatser Carol och John pratar om harmonierar väl med det stöd VS menar sig 

kunna erbjuda: emotionellt stöd, praktisk hjälp (att söka ersättning, ge inbrottslarm med mer), 

och ”safe-guarding”. Harmonin mellan stöd och behov stärker Rydings teori om offergången 

men däremot påpekade intervjudeltagarna vid andra tillfällen att de ofta hänvisar sina klienter 
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till andra organisationer och tjänster, som sjukvården eller kvinnojouren, om de kände att de 

inte kunde hjälpa klienten med dennes behov. På så vis ligger de jouraktivas bemötande av 

klienternas behov längre från den offergång Ryding argumenterar för som föreslår att 

brottsdrabbades behov tolkas utifrån den repertoar av responser brottsofferjourerna har att 

erbjuda. 

Lisa 

 

Den tredje vinjetten handlade om ett fall av våld i nära relation. Fallet handlar om ett mindre 

våldsbrott med känd gärningsperson och ett offer utan oförvitlig bakgrund:   

Lisa Saunders, 40 år, har varit den som bestämt och styrt i parrelationen och i hemmet. 

Sedan hon blivit arbetslös och sitter hemma hela dagarna har hennes sambo blivit allt 

elakare mot henne. När hon inte gör som han säger brukar han ge henne en örfil.  

Diskussionerna om vinjetten handlade mycket om att få den brottsdrabbade att förstå faran i 

situationen. Intervjudeltagarna förklarade att våldet i en relation normaliseras av den som 

utsätts varav det ligger i deras uppgift att få denne att ”vakna upp” och se att det som sker är 

fel. Carol säger till exempel efter att först ha betonat vissa säkerhetsfrågor: 

Och så behövs verkligen emotionellt stöd för att försöka få henne att inse att det 

som händer inte är rätt och att hon må väl ha levt med honom länge, och när 

personer liksom lever med såna saker så blir det normalt. Så [jag skulle] trycka 

på det faktum att hon verkligen är, du vet, att det är okej att prata om det och att 

vad som händer inte är rätt… 

Problemet som lyfts fram här är att den utsatta kvinnan inte förmår att se att det som händer 

inte är rätt eftersom att hon kan ha levt med sin sambo länge och normaliserat våldet. John 

säger också ”(…)det där är så svårt… en relation som har pågått länge sådär, man kanske blir 

van med det och behöver ett perspektiv från utsidan”. När Cecilia pratade om en äldre man 

(66 år) utsatt för våld av sin fru (se under temat ”Betydelsen av ålder”) sa hon också “(…) jag 

skulle också försöka få honom att inse att det här inte är normalt, att om han känner sig hotad 

så måste han lämna!”. Liksom Carol och John beskriver Cecilia vikten av att få den drabbade 

att inse att våldet inte är normalt, och att han måste lämna sin partner om han känner sig 

hotad. 

Som tidigare nämnts är normaliseringsprocessen ett vedertaget perspektiv på kvinnovåld där 

man förutsätter att hon som utsätts till slut blir blind för vad som händer och upplever det som 

normalt, för annars skulle hon ju inte stanna kvar i relationen. Men detta är som sagt också 
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problematiskt eftersom det reducerar kvinnan till ett viljelöst offer vars enda strategi är att 

underkasta sig mannen (Andersson & Lundberg 2001:83). Intressant är att Cecilia även 

applicerar detta perspektiv på ett fall där den drabbade är en man som blir slagen av sin fru. 

Normaliseringsprocessen och att underkasta sig sin partners vilja verkar således inte bara 

associeras med kvinnliga drabbade av våld i nära relation. Som även nämndes under temat 

”Äldre brottsdrabbade” kan ett sådant synsätt också bero på att våld mot äldre ofta jämförs 

med våld mot barn och kvinnor, alla svaga och sårbara i linje med det idealiska offret.  

Det blir tydligt att våld i nära relation är en brottstyp som är befäst med föreställningar om 

normalisering och den drabbades passivitet. Ett synsätt som inte tar hänsyn till de komplexa 

processer och faktorer som gör att personer utsatta för våld av sin partner stannar kvar i 

förhållandet, och på vilka sätt de ofta gör motstånd inom sitt givna handlingsutrymme. Genom 

att beskriva personer utsatta för våld av sin partner på det här viset så riskerar man att 

omyndigförklara dem, och de blir någon som man inte kan kräva något av eftersom de inte är 

kapabla till att tänka klart (Hydén, 2001:93). 

Diskussion   

Syftet med det här examensarbetet var att undersöka hur de som jobbar med brottsdrabbade 

inom Victim Support förstår sina klienters behov och hur man bemöter dessa. Frågor som 

ställdes var hur man beskriver brottsdrabbades behov, på vilket sätt man beskriver sin egen 

roll i att bemöta dessa på, samt på vilket sätt olika kategorier (som kön, ålder, brottstyp mm) 

och traditionella föreställningar om brottsdrabbade kan påverka sättet man förstår sina klienter 

på. 

Resultaten visar på att intervjudeltagarna väger in flera parametrar när de bedömer 

brottsdrabbades behov. Mycket tyder på att brottsdrabbade förstås utifrån traditionella 

föreställningar om det idealiska offret och de beskrivs som hjälplösa, passiva och utan 

kontroll över sina liv. Föreställningar om genus påverkade också hur man förstod 

brottsdrabbades emotionella reaktioner, där kvinnan förväntas vara mer känslosam än 

mannen. Det verkar finnas en förståelse för att viktimisering innebär en ytterst individuell 

upplevelse som inte låter sig generaliseras, men vissa gemensamma behov lyfts ändå fram. Ett 

grundläggande sådant beskrivs som att få hjälp med att bli självgående/autonom igen och 

återta kontrollen. Andra behov som betonas är emotionellt och praktiskt stöd och att få känna 

sig trygg/säker. Dessa behov stämmer väl överens med den repertoar av responser som VS har 
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att erbjuda och hur man beskriver sin egen roll i att hjälpa klienterna. Resultat som styrker 

Rydings teori om offergången. 

Att kunna fastställa klientens offerstatus framträder också som viktigt. Vissa av 

intervjudeltagarnas beskrivningar tyder på att man bidrar till definitionsprocessen av 

brottsoffret genom att förse den brottsdrabbade med tolkningsramar för sin utsatthet. För VS 

verkar distinktionen mellan offer-gärningsperson också vara avgörande för om man 

överhuvudtaget tar sig an ärendet eller inte. Sättet man bedömer brottsdrabbades behov på är 

även starkt knutet till de kategorier som klienterna uppfattas representera. De kategorier som 

framträdde betydelsefulla var framför allt klientens ålder, kön och brottstyp, men även 

klientens emotionella reaktion, sociala situation och relation till gärningspersonen. Resultaten 

ligger i stort i linje med den tidigare forskning som presenterats. 

Idealiska offer och genussystem 
 

Kategorierna en person uppfattas representera (så som gammal-ung, kvinna-man, ”livsoffer” 

med mer) tycks interagera på ett sätt som ibland förstärker offerstatusen respektive försvagar 

den. Till exempel blev kopplingen mellan det idealiska offret och ålder under dessa intervjuer 

särskilt tydlig när äldre återkommande beskrevs som en sårbar grupp i behov av mycket stöd. 

Sexualbrott och våld i nära relation framkom också vara brottstyper som ansågs kunna få 

särskilt stor inverkan på individen -brottstyper som traditionellt förknippas med ett kvinnligt 

offer och en manlig förövare. Sådana brott och andra klassade som core crimes får också 

högre prioritet och anses kräva specialutbildade volontärer. Som Simmonds och Mawby 

(2000) visade, upplevde brottsdrabbade som kontaktades personligen av VS en mycket god 

service men att det förkom lite kontakt med vissa grupper som rapporterat höga nivåer av 

påverkan och behov av stöd. Sättet VS prioriterar sina resurser på riskerar därför att vissa 

personer som hade behövt mycket stöd och hjälp förbises.  

Intressant är även hur de egenskaper som förknippas med feminitet användes på ett så pass 

normativt sätt för att beskriva brottsdrabbade. Utifrån Hirdmans teori om genussystemet kan 

man på så sätt se offerstatusens definitionsprocess som ett uttryck för isärhållandet av manligt 

och kvinnligt. Skulle mannen uppfattas som ett idealiskt offer i samma utsträckning som 

kvinnan betyder det att han förlorar sin status som aktör, kompetent och handlingskraftig 

vilket inte är eftersträvansvärt om man vill bibehålla en position som överordnad i samhället. 

Genom att definiera en grupp som offer och en annan grupp som gärningspersoner, så kan 

således mer abstrakta relationer definieras, så som samhällsstrukturer. Maktrelationer 



 

35 

 

påverkar den föränderliga kampen om offerstatusen, vem som får bära den och inte. Det är 

därför viktigt att brottsofferorganisationer som Victim Support reflekterar över sitt eget bidrag 

till definitionsprocessen och vilka konekvenser det kan få. 

Som resultaten tyder på så verkar offerstatusen bli ett viktigt verktyg för de jouraktiva när det 

kommer till att urskilja vilka som är lämpliga klienter eller inte. Traditionella föreställningar 

kopplade till det idealiska offret och andra kategorier verkar också fungera som 

tolkningsramar för de jouraktiva som begripliggör brottsdrabbades behov och tydliggör den 

egna rollen som hjälpare. När klienten inte faller inom ramen för det idealiska offret eller 

traditionella föreställningar så beskrivs personen antingen som avvikande (som den 

emotionella mannen), eller som mindre sympativärdig (arga personer eller till exempel någon 

som varit i ett slagsmål). Personer vilka inte uppfattas som idealiska offer riskerar på så sätt 

att få sina behov osynliggjorda. I det avseendet är det idealiska offret också den idealiska 

klienten. 

Metodologiska begränsningar 
 

De kategorier som diskuterats och presenterats har valts ut utifrån vad jag tolkade vara det 

som intervjudeltagarna betonade under intervjuns gång. Det är möjligt att andra kategorier 

framträtt som betydelsefulla om exempelvis vinjettfallen sett annorlunda ut, eller om jag ställt 

mer konkreta frågor rörande andra kategorier som till exempel etnicitet och sexualitet. Barns 

utsatthet berörs heller inte närmare vilket kan bero på att andra instanser som socialtjänsten 

oftast tar över dessa ärenden från VS. Vad gäller studiens överförbarhet till svenska 

förhållanden så är det viktigt att komma ihåg att VS och BOJ inte arbetar riktigt lika. BOJ har 

till exempel ingen egentlig motsvarighet till IRO´s, och anställd personal finns inte heller på 

alla jourer och arbetsätten är inte lika standardiserade här. Intressant är däremot att fynden 

från denna studie ligger i linje med svensk forskning om BOJ vilket tyder på att de mer 

professionaliserade arbetssätt som VS betonar, inte alltid rår på stereotypiska förhållningssätt 

hos de jouraktiva. Hur jämförbara resultaten mellan England och Sverige är blir dock svårt att 

svara på eftersom den här studien utgår från ett väldigt litet urval och ambitionen har inte varit 

att göra en jämförelse. Resultaten från den här studien bör därav förstås som exempel på hur 

jouraktiva inom en organisation som Victim Support kan förstå sina klienter och sin egen roll 

på.  
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Slutsatser och lärdomar 
 

Mer forskning behövs för att vi ska förstå hur olika kategorier interagerar med varandra och 

hur det påverkar individens möjligheter till att få sina specifika behov tillgodosedda, så som 

hen själv beskriver dem. Det hade även varit intressant att lyfta in de brottsdrabbades röster i 

förhållande till Rydings offergång, och hur de upplever sig förstås och bemötas av jouraktiva.  

VS har genom sina prioriteringssystem, specialutbildade volontärer, utvärderingar och 

standardiserade metoder kommit en bra bit på vägen för att försäkra sig om en effektiv 

resursfördelning och ett kvalitetssäkrat bemötande. Föreliggande studie visar dock på att 

traditionella föreställningar om brottsdrabbade trots allt påverkar sättet jouraktiva förstår sina 

klienters behov på likväl som sin egen roll i att bemöta dessa. Menar vi att alla som drabbas 

eller påverkas av brott ska få hjälp och stöd så bör det inte spela någon roll huruvida man 

lyckas uppfattas som ett legitimt offer, eller om de behov man har är vad som kan förväntas. 

Det kanske därför är viktigast, att alla vi som möter brottsdrabbade blir medvetna om vad 

dessa traditionella föreställningar -om än subtila till sitt uttryck- är, och vad de kan få för 

konsekvenser. På så sätt kanske vi nästa gång när vi sätter oss ned och funderar på hur vi kan 

hjälpa våra klienter på BOJ, förmår att lite lättare se igenom alla filter av kategorier som 

färgar vår förståelse av individens behov.  
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Bilagor    

De kursiverade frågorna i intervjuguiderna var tänkta som eventuella följdfrågor och 

användes i vissa fall och andra fall inte. 

Bilaga 1: 

Intervjuguide för volontärer och managern 

 

M: ….F: … Other: …. Age:..… Role:……………………Years within Victim Support:….. 

Job/Role within Victim Support 

1. Can you describe your role as a volunteer/manager in Victim Support? 

2. Could you explain how you work with the crime victims you come in contact with? 

 (What does the process look like?) 

Victims´needs 

3. How would you define a crime victim? (Who is a crime victim and who is not?) 

4. What do you believe crime victims´ needs in terms of help and support? 

5. Can you explain the types of support you can provide? 

6. Is there any type of case or situation you find especially challenging in your work?  

Who do you help? 

7. For whom do you provide support for?  

8. Do you ever turn down anyone coming to seek help or refer them to other 

organisations? (If yes- can you explain why?) 

9. At what point do you feel there is no more you can do for a victim? 

(When do you think it´s appropriate to end or close a case?) 

10. What is the main focus or goal for a case in general? 

Cases: 

After reading the case: 

     14. What is your initial reaction to this? 

     15. How would you handle this case? 

     16. What type of help, if any, do you think this person need? 
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Bilaga 2:  

 

Intervjuguide för IRO´s 

 

M: ….F: … Other: …. Age:..……Years within Victim Support:….. 

Job/Role within Victim Support 

1. Can you describe your role as an IRO (Initial Response Officer) in Victim Support? 

2. How do you prioritize who to contact first? 

Who do you help? 

1. Who gets referred to you (all crimes included)? 

2. Do you ever turn down anyone coming to seek help, or refer them to other 

organisations? (If yes- Can you describe why?) 

3. Can you describe a situation where you do not believe you can help the crime victim? 

Crime Victims needs 

4. What do you believe crime victims´ needs are in terms of help and support? 

5. How do you assess a crime victim’s needs? 

(What do you take into consideration?) 

6. How do you decide whether to refer the victim to a volunteer or not? 

7. Do you feel that you as an organization have the tools needed to meet crime victims´ 

needs? 

8. Is there any type of case or situation you find especially challenging in your work?  

Bilaga 3: 

Vinjettfallen (cases) 

1. Hannah Dunne, 23, lived at the shelter because she had no place to go. One evening 

when she was standing outside the shelter waiting for it to open, she was beaten by 

some people she had never seen before. 

2. Jamie Miller, 30, was visited by friends. They partied long into the night. John/Hannah 

do not really know how long the friends stayed, he fell asleep on the couch while 
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everyone was still there. When he woke up his friends were gone. He then saw that his 

stereo, TV and video also was gone and found that one of his "friends" had robbed 

him. 

3. Lisa Saunders, 40, has been the one who decided and controlled the relationship and in 

the home. Since she got unemployed and sitting at home all day, her partner becomes 

increasingly meaner to her. When she does not do what he says he usually give her a 

slap. 

Bilaga 4: 

Följebrev 

 

Criminology studies 

 

My name is Linda Stålberg and I´m a Criminology student at the University of Gavle in 

Sweden. I´m now doing a study for my Bachelor Thesis for which I need your help!  

 

The aim of this study is to gain a deeper knowledge of crime victims needs and how non-

profit organisations work to meet these. Previews research in this area has mainly focused on 

the organisations practical facilities and limitations when it comes to help crime victims, but 

there has been a lack of studies that seeks understanding on a deeper level. As a volunteer 

myself in a similar Swedish organisation I also hope to gain useful knowledge to bring back 

with me. 

 

The material for the essay will consist of interviews with volunteers and Initial Response 

Officers whereby I now would like to ask if you´re interested in taking part?  

 

By doing so you are not only contributing to improve a neglected area of research but will 

also help me pass forward useful knowledge to the Swedish Victim Support. 
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The interview will take place between week 15-18, at a time and place convenient for you. I´ll 

work around your schedule and we can meet up wherever you feel the most comfortable, in a 

coffee shop or at your work/home etc. I´ll adjust to you. 

 

You will be completely anonymous in the presented essay and the information will be treated 

with the highest confidentiality. Participating is optional and you can at any time end the 

interview or choose not to answer any questions you may feel uncomfortable talking about. T.  

 

If you are interested or have any questions please contact the case manager and I´ll get back to 

you. 

 

Thank you for taking your time to read this! 

 

Linda Stålberg 

 


