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Sammanfattning 
 

 
På flera orter i Sverigebedrivs en verksamhet som heterStödcentrum för unga brottsoffer. 
Denna verksamhet riktar sig till ungdomar som blivit utsatta för något slags brott utanför 
hemmet. I denna studie har fem stycken brottsutsatta ungdomar mellan 15-17 år 
intervjuats.Dessa ungdomar har varit i kontakt med ett Stödcenter för unga brottsoffer i en 
och samma stad i Mellansverige. Syftet med denna studie var att titta närmare på hur 
Stödcentrum för unga brottsoffer arbetade, vilket stöd ungdomarna förväntades att få samt 
på vilket sätt ungdomarna fått stöd i sin bearbetning av brottshändelsen. Att bli utsatt för ett 
brott under ungdomstiden har forskning visat kan orsaka mycket skada i personens liv och ge 
negativa konsekvenser om det lämnas obehandlat.  Studiens resultat visade att verksamheten 
är mycket viktig för brottsutsatta ungdomar. Något som genomsyrade samtliga intervjuer var 
att ungdomen tillsammans med sin kontaktperson på Stödcentrum utformade strategier och 
verktyg för att själva använda sig av efter att kontakten med Stödcentrum avslutats. Detta 
ledde uppsatsförfattarna in på begreppet empowerment och använde således begreppet som 
teoretiskt perspektiv. 
 

Nyckelord: samtal, bearbetning,Stödcentrum, stöd, empowerment 
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Abstract 
 

In severalcities in Sweden there are Support Centres foryoungvictims of crime.These centres 
aim at helping young people whohave been exposed tosome kind ofcrime outsidetheir 
homes.In this study,fiveyoung crime victims aged 15-17 years were interviewed, they all have 
visited the same Support Center.The purpose ofthis study was to find out how a Support 
Centre foryoungvictimsworked, what supportthe young peoplewere expectedto haveand in 
what wayyoung peoplereceived supportin their coping with a crimeincident. Research has 
shown that becoming avictim of crimeduring adolescencecan cause muchdamagein the young 
people’s lives and result in negative consequences ifleft untreated. The results of the study 
showed that the activities of these centres were very important for young victims of crime. 
Somethingthat permeatedall interviewswasthat the young victims together with their contact 
persons at theSupport Centredesignedstrategies and tools that they could use after the 
contact with the Support Centre was completed. The concept ofempowerment was used as a 
theoreticalperspectiveto analyze and understand the results of the study. 
 
Keywords: conversations, processing, Support Centre, support, empowerment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund...................................................................................................................1 

1.2 Syfte och frågeställningar ........................................................................................3 

1.3 Centrala begrepp ......................................................................................................3 

1.3.1 Brottsoffer .........................................................................................................3 

1.3.2 Ungdom ............................................................................................................4 

1.3.3 Stödinsats .........................................................................................................4 

2.  TIDIGARE FORSKNING ...................................................................................................5 

2.1 Brottsoffers psykologiska reaktioner efter brott ......................................................5 

2.2 Gestaltningar av offererfarenheter ............................................................................6 

2.3 Socialtjänstens arbete med brottsoffer .....................................................................6 

2.4 Avsaknaden av stöd för barn och unga som brottsoffer .........................................7 

2.5 Brottsofferjourernas förebyggande arbete ...............................................................7 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV ...........................................................................................9 

3.1 Empowerment ...........................................................................................................9 

3.2 Att arbeta utifrån empowerment med unga brottsoffer .......................................10 

4 METOD ..........................................................................................................................11 

4.1 Empirisk bas ...........................................................................................................11 

4.2 Urval och avgränsningar ........................................................................................12 

4.3 Datainsamling och genomförande ........................................................................12 

4.4 Databearbetning och analysmetod .......................................................................13 

4.5 Etiskt ställningstagande ........................................................................................13 

5 ANALYS OCH RESULTAT ...........................................................................................15 

5.1 Vilka förväntningar hade ungdomarna på Stödcentrum för unga brottsoffer? ..15 

5.1.1 Empowermentbegreppet makt ........................................................................16 



    

 

 

5.2 På vilket sätt har ungdomarna blivit hjälpta att känslomässigt läka efter 

brottshändelsen? ...................................................................................................16 

5.2.1 Empowermentbegreppet styrka ......................................................................17 

5.3 Hur har ungdomarna uppfattat kontakten med Stödcentrum för unga 

brottsoffer? .............................................................................................................18 

5.3.1 Empowermentbegreppet självkänsla ...............................................................19 

6 DISKUSSION.................................................................................................................21 

6.1 Resultatdiskussion .................................................................................................21 

6.2 Etikdiskussion ........................................................................................................22 

6.3 Metoddiskussion ....................................................................................................22 

6.4 Validitet och reliabilitet ..........................................................................................23 

7 SLUTSATS ....................................................................................................................24 

REFERENSLISTA ...............................................................................................................25 

BILAGOR: 

BILAGA A: INTERVJUGUIDE 

BILAGA B: MISSIVBREV 

BILAGA C: ETISKT STÄLLNINGSTAGANDE 

 

 



    

 

1 

 

1 INLEDNING 

Idén om uppsatsämnet föddes relativt tidigt, båda uppsatsförfattarna är intresserade och 
insatta i ämnet och beslöt sig för att titta närmare på hur väl ett Stödcentrum för unga 
brottsoffer fungerar, samt vad de brottsutsatta ungdomarna kan förvänta sig för stöd. 
Uppsatsförfattarna vill trycka på hur viktigt det är att dessa ungdomar får det stöd och hjälp 
de har rätt till. Ungdomstiden är en jobbigoch känslig tid för många och att dessutom 
utsättas för ett brott under dessa år kan ge negativa konsekvenser om det inte behandlas med 
hjälp av exempelvis stödinsatser frånStödcentrum för unga brottsoffer.  
 
En av uppsatsförfattarna har tidigare haft en 10 veckor lång verksamhetsförlagd utbildning 
på Stödcentrum för unga brottsoffer i en stad i Mellansverige och fick där uppslaget till detta 
uppsatsämne. Författaren deltog under stödsamtal med de brottsutsatta ungdomarna, var 
med på rättegångar samt på uppsamlingssamtal en tid efter rättegången då 
gärningspersonen fått sin dom. Det var väldigt intressant och utvecklande att träffa dessa 
ungdomar och höra deras historier, deras väg genom brottshändelsen, rehabiliteringsfasen 
och för att sedan komma ut starkare ifrån det så som en del valde att beskriva det.   
 
Den andra uppsatsförfattaren har en lång erfarenhet från arbete med barn och ungdomar via 
föreningslivet, och därigenom haft kontakter med utsatta barn- och ungdomsgrupper i 
samhället. Från den verksamhetsförlagda utbildningen på Stödcentrum i en annan stad i 
Mellansverige mötte uppsatsförfattaren personer i utsatthet, många var ungdomar som kom 
på vägledande samtal. Här kom många olika livsöden fram i samtalen liksom tankar, känslor 
och olika slags reaktioner. 
 
I mitten av januari 2012 kontaktade uppsatsförfattarna enkontaktperson vid på Stödcentrum 
för unga brottsoffer i en stad i Mellansverige och frågade om det skulle vara möjligt att göra 
en studie utifrån verksamheten, detta mottogs varmt och med stort intresse och engagemang.   

1.1 Bakgrund 

Brottsförebyggande rådets (2010) statistik visar att unga oftare utsätts för brott än den vuxna 
delen av befolkningen. Unga som utsätts för brott brukar sällan få några svåra fysiska men av 
själva brottshändelsen, men däremot visar studier att de psykiska menen är större och mer 
svårbemästrade (ibid). Konsekvenserna av att bli utsatt för ett brott kan vara speciellt 
allvarliga för unga då de befinner sig i en känslig utvecklingsperiod i livet och att då bli 
brottsutsatt kan göra att de förlorar tilltron till både sig själva och till samhället i stort 
(Socialstyreslen, 2005).  
 
Under år 2005 genomfördes en enkätstudie där 5531 högstadieelever i Stockholm stad 
deltog. Resultaten visade att var femte högstadieelev hade blivit utsatt för brott och av dem 
hade endast en tredjedel polisanmält det inträffade. Detta innebär att hela 66 procentav de 
brott unga utsätts för aldrig kommer till polisens vetskap (Hellströmer & By, 2008). 
Procentuellt innebär detta att unga löper en fyra gånger högre risk att utsättas för brott 
jämfört med den äldre befolkningen (ibid). 
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På senare år har många av brotten bytt arena och tagit klivet från gatan in i skolans värld. 
Allra vanligast bland ungdomar är att brottet begås i skolan, där brott såsom misshandel, 
stöld och rån är överrepresenterade i statisktiken (Socialstyrelsen, 2005). Rapporten skriven 
av Barnombudsmannen (BR2007:2) visar att pojkar och flickor utsätts för olika typer av 
brott. Det är mer vanligt att pojkar utsätts för våldsbrott än flickor. Flickor är oftare 
inblandade i så kallade stöldbrott samt oftare utsatta för våldtäkt och ofredande. 
 
Forskningen visar att brott och kriminella övergrepp kan sätta djupa spår i den som drabbas 
(Socialstyrelsen, 2005). Hos personer som har blivit utsatta för brott är det vanligt att dessa 
känner hat- och hämndkänslor som i sin tur kan ge upphov till vedergällning med nytt våld 
som resultat. Följden av att utsättas för ett brott kan ta sig olika både fysiska och psykiska 
uttryck (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Hellströmer och By (2008) skriver om de fem kränkningar som brottsoffer ofta känner, dessa 
är: 
 
1. Själva brottet, att bli utsatt för brott. 

2. Polisens bemötande, att bli ifrågasatt om vad som egentligen hände. 

3. Att de personer som eventuellt fanns på platsen vid brottstillfället inte ingrep för att 
stoppa brottet. 

4. Att anmälan inte leder till åtal, och om det gör det så kan hela rättskedjan kännas som en 
enda lång kränkning. Att behöva sitta i samma rum som gärningspersonen upplever 
många som en stor kränkning. 

5. Försäkringsbolaget eller brottsoffermyndigheten betalar eventuellt inte ut 
någotskadestånd. Orsaken till detta kan vara att de inte tycker att målsägande blivit utsatt 
för ett tillräckligt grovt brott. 

I Sverige finns brottsoffermyndigheten som är en statlig verksamhet som hjälper de som 
blivit utsatta för brott. Det finns även ideella brottsofferjourer som finns där för råd och 
stöttning av brottsoffer (Socialstyrelsen, 2005). 

Socialtjänsten har ett ansvar gentemot brottsoffer att kunna ge stöd och hjälp, oavsett brott. 
Detta tydliggörs i 5 kap. 11 § i Socialtjänstlagen (SoL): 
 

Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd 
och hjälp…(Norström &Thunved, 2010, sid. 165).  

 
Som det framkommer i 2 kap. 2 § SoL ligger det yttersta ansvaret på kommunerna och att de 
medborgare som bor i respektive kommun får den hjälp och stöd som de har rätt till. 
Kommunens generella ansvar omfattar därmed även de medborgare som har blivit utsatta 
för brott (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Som ett led i att stötta och hjälpa ungdomen genom den psykiska påfrestelsen som ett brott 
innebär finns Stödcentrum för unga brottsoffer. Unga brottsoffer (2012) beskriver att 
verksamheten finns på cirka 25 orter runtom i Sverige varav den stad i Mellansverige som 
uppsatsförfattarna valt att rikta in sig på är en av dem. Samtliga anställda vid 
verksamheterna har socionomutbildning. Det är även viktigt att vara väl orienterad i rättsliga 
frågor för att ha kunskap i att hjälpa ungdomarna kring hur polisen jobbar samt hur en 
rättegång går till. (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Ann Hellströmer (2011) beskriver att det första Stödcentrum för unga brottsoffer startades 
och utformandes av socionomen Ann Hellströmer år 1999 i Stockholm. Verksamheten 
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bedrivs i nära samarbete med polismyndigheten i länet. Stödcentrum för unga brottsoffer 
vänder sig till barn och ungdomar upp till 19 år som blivit utsatta för något brott utanför 
hemmet. Verksamheten erbjuder stödinsatser såsom stödsamtal till brottsoffer, vittnen och 
anhöriga. De hjälper även till med praktisk hjälp och stöd inför, underoch efter en 
rättegång.Stödcentrum för unga brottsoffer ska fungera som ett stöd i den akuta krisen men 
även fungera som en lots genom rättsprocessen. 
 
Huvudmålet och syftet med stödinsatserna är att de ungdomar som har blivit brottsutsatta 
ska få bearbeta sina känslor kring brottet för att sedan kunna gå vidare i livet och på sikt 
kunna lämna brottshändelsen bakom sig och därmed minska riskerna att senare i livet 
eventuellt utveckla posttraumatiskt stressyndrom (Socialstyrelsen, 2005). Verksamheten har 
en samlad kompetens om ungdomar, brottsofferproblematik, krisbearbetning och 
rättsprocessen och uppfyller på så sätt kommunens lagstadgade ansvar för brottsoffer 
(Socialstyrelsen, 2005).  
 
Brottsförebyggande rådet (2011) beskriver att under de senaste tre åren har trycket från 
brottsutsatta ungdomar som vill ha hjälp och stöd ökat. Då det finns relativt lite forskning 
och andra studier i ämnet är det angeläget att effekten av stöd till unga brottsoffer utvärderas 
(Socialstyrelsen, 2005).  
 
Föreliggande empiriska studie är av deskriptiv karaktär utifrån en kvalitativ ansats, detta 
innebär att uppsatsförfattarna beskriverStödcentrum för unga brottsoffer utifrån 
ungdomsperspektivet.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa en större förståelse om, och kunskap kring en grupp 
ungdomars upplevelse och erfarenhet av de stödinsatser en stad i Mellansverige erbjuder 
unga brottsoffer.  

För att nå syftet bröts det ned i följande frågeställningar: 

 

 Vilka förväntningar hade ungdomarna på Stödcentrum för unga brottsoffer? 
 

 På vilket sätt har ungdomarna blivit hjälpta att känslomässigt läka efter brottshändelsen? 
 

 Hur har ungdomarna uppfattat kontakten med Stödcentrum för unga brottsoffer? 

1.3 Centrala begrepp 

Under denna rubrik har uppsatsförfattarna utifrån denna studies undersökningsområde 
identifierat följande begrepp som behöver förklaras: brottsoffer, ungdom och stödinsats. 

1.3.1 Brottsoffer 

Definitionen av ett brottsoffer är en person som lidit fysisk och/eller psykisk skada eller 
ekonomisk förlust orsakad av en handling som strider mot den straffrättsliga lagstiftningen 
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och då betraktas som en brottslig gärning (Socialstyrelsen, 2005).Brottsofferjourernas 
Riksförbund beskriver att även FN som definierat begreppet brottsoffersom den som har 
blivit direkt utsatt för ett brott men även de som har blivit vittne till händelsen samt anhöriga 
till den som blivit utsatt för ett brott är enligt FN´s definition offer för ett brott dvs. 
brottsoffer. 

1.3.2 Ungdom 

Begreppet ungdom har många infallsvinklar beroende på vilken disciplin man befinner sig i. I 
socialtjänstlagens 1 kap. 1§ SoL står det beskrivet att en individ under 18 år räknas som barn 
eller ungdom (Norström &Thunved, 2010).Stödcentrum För Unga Brottsoffer definierar 
unga som personer upp till 19 år men har en något flytande åldersgräns uppåt. 
 
Von Tetzchner (2005) definierar en ungdom som en person som är mellan 12-18 år. 
Författaren tar även upp att ungdomstiden är en mycket dynamisk tid där ungdomen lever i 
en övergångsfas där barndomens utvecklingsbanor slutförs och en mer oberoende och 
självständig tillvaro tar sin början. Vidare i den vetenskapliga litteraturen om ungdom brukar 
man benämna dennatidsom puberteten eller adolescensen (ibid).  
 
Uppsatsförfattarnas definition av begreppet ungdom är en individ mellan 13-18 år, som ännu 
inte nått myndighetsåldern och därmed fortfarande står under föräldrarnas ansvar. 
Ungdomstiden är en turbulent och känslig tid för många där barnet under tonåren utvecklas 
till en ung vuxen.  
 

1.3.3 Stödinsats 

Begreppet stöd kan man många gånger härleda till anknytningsteorin som John Bowlby 
(1907-1990) skapade (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). När man pratar om brottsoffer och 
stöd så har man sett att en tidig stödinsats för barn och ungdomar som blivit utsatta för brott 
är av vikt, då det i framtiden har visat sig resultera i en bättre tillvaro för många (ibid). 
 
Brottsförebyggande rådets (2009) definition av begreppet stödinsats är att lyssna samt att ge 
tips och råd till den brottsutsatta ungdomenså att personen sedan ska kunna lägga 
brottshändelsen bakom sig och återgå till en fungerande vardag.Stödinsatser kan även ges till 
föräldrar, vänner och andra anhöriga som känner någon som blivit utsatt för ett brott. Dessa 
stödinsatser kan exempelvis vara att ge de anhöriga stöd, information och tips och råd om 
hur de bör tänka och handla kring den brottsutsatte och på så sätt bygga upp ett nätverk runt 
personen (ibid).  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Nedan följer en presentation av forskningsartiklar uppsatsförfattarna funnit särskilt 
relevanta för sin studie. Kapitlet avslutats med en sammanfattning vad tidigare forskning 
påvisar. 

2.1 Brottsoffers psykologiska reaktioner efter brott 

Den amerikanska litteraturstudien “Describing the crimevictim: 
Psychologicalreactionstovictimization” är skriven av Hanson Frieze, Greenberg och Hymer 
(1987). Det är en litteraturstudie där uppsatsförfattarna tittat på tidigare publicerad litteratur 
och forskning. 
Studiens huvudsyfte är att belysa vilka psykologiska effekter som kan komma efter att ha 
blivit utsatt för ett brott. Studien tar upp olika copingstrategier som en del av brottoffren 
börjar använda sig utav i ett led i att försöka hantera situationen och få den mer greppbar. I 
artikeln tar de upp att en copingstrategi kan vara stresstålighet. De tar även upp självkänsla 
och självförtroende som användbara copingstrategier. En person som innan brottshändelsen 
mådde bra i sig själv hade större chanser att snabbare återgå till en normal vardag efter 
brottet (ibid). 
 
Resultatet av Hanson Frieze, Greenberg ochHymers (1987)  litteraturstudie visar att barn och 
ungdomar mellan 12-24 år löper störst risk att bli utsatta för brott. Beroende på brott kan 
känslorna för den brottsutsatta variera något där många av brottsoffren känner någon slags 
trauma de första timmarna eller dagarna direkt efter brottet. Däremot kan detta se väldigt 
olika ut från person till person. Resultaten av studien visar att en del brottsoffer återgår till 
sitt dagliga liv nästan direkt efter brottshändelsen medan det för andra kan ta år innan de har 
återhämtat sig från brottet. Artikelförfattarnahar valt att använda sig utav Bard ochSangreys, 
(1986) beskrivning och kategorisering av de tre reaktionsfaserna som ett brottsoffer går 
igenom en tid efter själva brottshändelsen: Direkta reaktioner, återuppbyggnadsfasen samt 
reorganiseringsfasen.  
 
Resultatet av Hanson Frieze, Greenberg ochHymers (1987) studie visar att direkta reaktioner 
efter brottet kan vara känslor av ensamhet, hjälplöshet, rädsla, sårbarhet, aggressivitet, 
ångest och misstro. Ungdomen kan även få sömnsvårigheter och problem med mardrömmar. 
Efter några dagar eller veckor går man som brottsoffer in i den andra fasen som de kallar 
återuppbyggnadsfasen (Bard &Sangreym.fl. 1986). Resultatet av Hanson Frieze, Greenberg 
och Hymers (1987) studie visar att känsloyttringarna är många och kan tidvis vara mycket 
starka. Det är vanligt att känna rädsla inför olika situationer och offentliga miljöer där det 
finns en risk att man som brottsoffer ser eller träffar på gärningspersonen. Även känslor av 
hämnd är vanligt förekommande hos brottsoffren. Det är av vikt att få bearbeta eventuella 
hämndkänslor då brottsoffret annars kan bli den som blir gärningsman om hon eller han vill 
hämnas (ibid). 
 

Andra dominerande känslor kan vara skuld och skam, det är vanligt att man som brottsoffer 
skuldbelägger sig själv för det inträffade. Under denna period avgörs i mångt och mycket hur 
välutvecklade den brottsutsattas copingstrategier är och huruvida personen kan ta nästa steg 
i sin återuppbyggnadsfas eller om personen stannar kvar på denna nivå. De flesta brukar 
kunna gå vidare till nästa fas inom ett år medan en del lider av kronisk stress och kan då bli 
diagnostiserade i DSM IV med Posttraumatiskt stressyndrom (Hanson Frieze, Greenberg & 
Hymer, 1987).  
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Den tredje och sista nivån i återhämtningen efter ett brott kallar de för reorganisering (Bard 
&Sangrey m.fl. 1986). I denna sista fas har brottsoffret återfått tron på sig själv och kan lägga 
brottet bakom sig för att kunna återgå till vardagen igen (Hanson Frieze, Greenberg & 
Hymer, 1987). 

2.2 Gestaltningar av offererfarenheter 

I Veronika Burcars doktorsavhandling ”Gestaltningar av offererfarenheter – Samtal med 
unga män som utsatts för brott” (2005), har syftet med avhandlingen varit att 
problematisera två identiteter, brottsoffer och män. Det är en svensk artikel där metoden 
som Burcar (2005) använder sig av är samtalsintervjuer med unga män som blivit utsatta för 
våld utanför hemmet. Männen har varit mellan 17- 21 år gamla och bor i fyra olika städer. 
Hon har även använt sig av två socialsekreterare som arbetar på ett Stödcentrum för unga 
brottsoffer, med dessa två har hon gjort en kvalitativ studie. Även 360 gymnasieungdomar 
har fått svara på en kvantitativ enkätstudie om ängslan att bli utsatt för ett eventuellt brott. 
 
I Burcars (2005) samtalsintervjuer framkommer att män ofta tonar ner de skador som har 
uppkommit vid brottstillfället, detta för att gärningspersonens agerande inte ska få för stor 
vikt i händelsen, utan att gärningspersonen neutraliseras i sammanhanget. Männen kan 
acceptera en ”offerstatus” men de vill inte bli förknippade som brottsoffer. Männen vill inte 
att man ger dem en bild av att det är synd om dem, en så kallad offerbild, att de inte skulle 
klara av situationen på ett bra sätt. Att prata om det som hänt känns ändå relativt bekvämt 
för männen. ”Att tala om vad man utsatts för beskrivs som någonting annorlunda jämfört 
med att tala ut om brottet” (Burcar, 2005. s. 163).  

2.3 Socialtjänstens arbete med brottsoffer 

I studien ”Crimevictims and the social services: Socialworkers´viewpoint” som är skriven av 
LjungwaldochSvensson (2007) är syftet med artikeln att analysera hur socialsekreterare på 
ett socialkontor beskriver och definierar brottsoffer samt på vilket sätt de kan hjälpa och 
stötta dem som blivit utsatta för brott. Det är en svensk studie där en kvalitativ ansats 
används,författarna har gruppintervjuat socialsekreterare på ett socialkontor, inriktning 
familj och individ. Grupperna var indelade i så kallade fokusgrupper, totalt tre fokusgrupper 
intervjuades. Fokusgrupperna innehöll tre socialsekreterare och en moderator.Fokus låg på 
hur socialsekreterare diskuterar angående deras förståelse kring brottsofferproblematik och 
hur de skulle kunna jobba med de brottsutsatta. 

Mellan åren 1989-1995 växte cirka 90 stycken olika brottsofferstödjande verksamheter fram i 
Sverige (Larsson & Stubb, 1998). År 2001 blev det lagstadgat att varje kommun ska kunna 
erbjuda stöd till brottsoffer (SFS 2001:453 SoL). Detta har medfört att kompetensen kring 
brottsoffersproblematiken har sakteligauppgraderats och stärkts.  

Fattah (1992) skriver att det största misstaget som en person som jobbar med brottsoffer kan 
göra är att behandla brottsoffer som en homogengrupp som alla har samma behov. Det är 
väldigt individuellt vad man som brottsoffer har för behov. En person som blivit utsatt för ett 
visst brott behöver inte alls ha samma behov eller känslor som en annan person som blivit 
utsatt för ett liknande brott.  

Resultaten av LjungwaldochSvenssons (2007) studie visar att socialsekreterarna som 
intervjuades hade generellt en bild av brottsoffer som oskyldiga. De valde att definiera 
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brottsoffer som någon som inte är skyldig eller ansvarig för det inträffade. Intervjugruppen 
hade också uppfattningen att den som är brottsoffer ena gången kan vara gärningsman den 
andra. Gemensamt för grupperna var att de tyckte att det var viktigt att personen ”får bli” ett 
brottsoffer och inte längre identifiera sig som medskyldig till brottet. Samtliga 
socialsekreterare i LjungwaldochSvenssons (2007) studie poängterade att barn och 
ungdomar är en speciellt utsatt grupp bland brottsoffer då deras låga ålder försvagar deras 
ställning i samhället.   

2.4 Avsaknaden av stöd för barn och unga som brottsoffer 

Syftet till studien ”Children as unsupportedvictimsofcrime”skriven av Cusick, 
BretherickochGoodman (2001), uppkom i och med att man i en tidigare forskning intervjuat 
över tusen elever på en skola i England. När det tidigare gjordes undersökningar av barn i 
olika åldrar upptäcktes att gruppen med 16-17 åringar hade den högsta procenten i relation 
till brottsutsatthet (ibid). Artikelförfattarna gjorde små gruppintervjuer med representanter 
från olika brottsstödverksamheter i England, detta gjorde att man snart fick klart vad det 
fanns för organisationer som arbetade brottsförebyggande, och även vilka som vände sig till 
barn. Artikelförfattarna bygger sin artikel utifrån litteraturstudier. 

Cusick, BretherickochGoodman (2001) påbörjade en analys för att granska effektiviteten i 
den stödverksamhet som fanns. Fokuset låg på brottsofferorganisationer och andra 
verksamheter som tillhandahöll hjälp till unga brottsoffer.  
 
Artikelförfattarna skickade ut en rad intervjufrågor via mail till frivilligorganisationer inom 
området för att få reda på vilket stöd som fanns att erbjuda unga brottsoffer. Det 
forskarteamet Cusick, Bretherick& Goodman (2001) diskuterar genom artikeln är att 
brottsoffren försvinner mellan de olika instanserna som finns i England. Det finns sällan 
någon uppföljningsverksamhet för de unga brottsoffren.  

Reslutatet av Cusick, BretherickochGoodman (2001) studie visar även att många av 
verksamheterna inte tillhandahöll hjälp till unga brottsoffer utan mera till unga vuxna eller 
vuxna. De kom fram till att det inte fanns någon som helst renodlad organisation som tog 
hand om barn och ungdomar som råkat ut för lindrigare fall av brott. Ofta var man mera 
inriktad på grövre våldsbrott och andra våldsamheter som barn och ungdomar råkat ut för. 
Organisationerna hade ofta stödverksamhet som gällde vuxna brottsoffer som kom via 
polisen. Organisationerna som jobbade med barn och ungdomar hade ingen kontakt via 
polisen utan dessa barn och ungdomar kom på eget initiativ. 

2.5 Brottsofferjourernas förebyggande arbete 

I studien ”UnderstandingVictim Support as Crime Prevention Work: The Construction of 
Young Victims and Villains in the Dominant CrimeVictim Discourse in Sweden” av Hansen 
Löfstrand (2009) är syftet att utforska begreppet stöd till unga brottsoffer, samt att påvisa 
hur viktigt det brottsförebyggande arbetet är och undersöka hur arbetet med brottsoffer 
fungerar. Det är en svensk studie där det empiriska materialet som används består av 20 
semistrukturerade intervjuer med både stödarbetare och professionell personal på 
Stödcenter. Det har gjorts gruppintervjuer, en mot en intervjuer, men även intervjuer med 
före detta anställda. Dessa 13 intervjuer kompletterades med sju intervjuer med ungdomar 
med erfarenhet av att befinna sig i brottsoffersituationen (Hansen Löfstrand, 2009). 
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Frågeställningarna i Hansen Löfstrands (2009) forskning handlar om att ta reda på hur 
hjälparbetarna stödjer ungdomarna samt var behovet av hjälp ligger. Att vara brottsutsatt är 
ofta en väldigt traumatisk händelse hos många och många känner ett behov av normalisering 
efter att blivit utsatt för brott. Ofta visste inte brottsoffren hur vägen tillbaka skulle gå till. 
Här ansåg många att risken är stor att man lätt hamnar från offer till förövare (ibid). 
 
Resultatet av Hansen Löfstrands (2009) studie visar på att som offer så slås man av ett 
känslomässigt trauma, hjälpsökande ungdomar betraktas ofta som objekt i samhället. De är i 
starkt behov av hjälpsökande verksamhet så som olika stöttande verksamheter. För att man 
som brottsoffer ska kunna arbeta med sina känslor efter brottet så krävs stöd och en 
förståelse från samhället (ibid). Brott presenteras som något som kan hända vem som helst 
och när som helst, och alla behöver hjälp efter ett sådant trauma. 

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

 
Under 1970-talet började Sverige intressera sig mer för frågorna kring brottsoffer 
(Ljungwald& Svensson, 2007). Tidigare talade man endast om gärningspersonens vård och 
hur den skulle genomföras. Det fanns däremot inte något brottsofferperspektiv (Hansen 
Löfstrand, 2009).  Under början och mitten av 1990-talet växte många brottsofferstödjande 
verksamheter upp runt om i landet (Larsson & Stubb, 1998).   
 
År 2001 blev det lagstadgat att varje kommun i Sverige ska kunna erbjuda stöd till brottsoffer 
(SFS 2001:453 SoL). Det har dock uppmärksammats att det fortfarande inte uppfylls av alla 
kommuner.  Kompetensen kring brottsofferproblematiken har ökat men det saknas 
fortfarande kunskap i ämnet (Hägglund, Lindgren & Pettersson, 2001). 
 
Ungdomar mellan 12-24 år löper störst risk att bli utsatta för brott (Frieze Hanson, 
Greenberg & Hymer, 1987). Beroende på vilket slags brott och vilka individuella faktorer och 
egenskaper som den brottsutsatta personen har tar det olika lång tid för brottsoffret att 
komma över brottet (ibid). Det största misstaget som en person som arbetar med 
brottsutsatta personer kan göra är att betrakta och behandla brottsoffren som en homogen 
grupp som alla har samma behov (Fattah, 1992).  
 
Studier visar att det skiljer sig mellan flickors och pojkars känsloyttringar efter att ha blivit 
utsatt för ett brott. Generellt sett håller pojkarna eller männen upp en stark fasad då de inte 
vill visa sig svaga medan flickorna eller kvinnorna vänder ilskan inåt.  I samhället i stort finns 
en föreställning om att pojkar och män mer ses som gärningspersoner och inte som 
brottsoffer (Burcar, 2005).  
 
Brottsoffer går igenom många olika stadier av känslor. Dominerande känslor efter att ha 
blivit utsatt för ett brott är skuld och skam känslor, rädsla, ångest, aggressivitet, ensamhet 
samt hämndkänslor (Frieze Hanson, Greenberg & Hymer, 1987).  Det är viktigt att man som 
brottsoffer får arbeta med sina känslor av hämnd då det annars finns en risk för 
vedergällning (Hansen Löfstrand, 2009).Även i studien av Ljungwald och Svensson (2007) 
tar man upp att det är relativt vanligt att man ena gången är brottsoffer och den andra 
förövare.Detta påvisar vikten av att få arbeta med sina känslor. Det förväntas att känslorna 
ska uttryckas enligt det som anses normalt efter den rådande normen, men det är ett stort 
känslomässigt arbete som kräver hjälp och stöd från andra, eftersom alla reagerar på olika vis 
(Hansen Löfstrand, 2009). 
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Som teoretiskt perspektiv och utgångspunkt har uppsatsförfattarna valt att använda 
begreppet empowerment. Uppsatsförfattarnautgår uteslutande från Askheim och Starrin 
(2007) Empowerment – I teori och praktik, vilket är en grundläggande bok om 
empowerment.  

3.1 Empowerment 

Begreppet i sig är mycket diffust och svårdefinierat men tycks ändå bli mer och mer populärt 
och har idag blivit ett ledord för många organisationer och verksamheter världen över. 
(Askheim& Starrin, 2007). Empowerment är ett koncept som har växt kraftigt inom socialt 
arbete under den senaste tioårsperioden (ibid). Begreppet introducerades i USA men har 
ännu inte fått någon bra svensk översättning. Begreppet empowerment förekom redan på 
1920-talet, om än väldigt sporadiskt. Begreppet började på allvar användas i den 
vetenskapliga litteraturen under 1970-talet. När begreppet gjordes känt på 1970-talet var det 
framförallt ur ett gräsrotsperspektiv där samhället stod i fokus. Idag används begreppet 
främst av personal ide människobehandlande områdena såsom hos socialarbetare, 
psykologer, sjukvårdspersonal och sjukgymnaster. Olika aktörer lägger ofta in olika 
betydelser av begreppet (Askheim, 2007).  
 
Orsaken till begreppets popularitet kan vara att konceptet innehåller övergripande delar som 
ligger oss människor varmt om hjärtat. Empowerment inkluderar ordet power som står för 
styrka, kraft och makt. Vi människor vill känna oss kraftfulla och starka, vi vill ha kontroll 
och makt över våra liv samt ha något att säga till om. Tankarna förs även till ord såsom 
självtillit, socialt stöd, självkänsla, kompetens, egenkontroll, medborgarskap, självstyre, 
delaktighet och samarbete. Att ha god empowerment förmåga anses alltså vara något bra, 
något som gör gott för individer och som är värt att sträva emot, trots dess diffusa innebörd 
(Askheim& Starrin, 2007).  Begreppet empowerment står även för egenmakt och syftar till 
vad en individ i en stat, organisationer eller annan grupp ska göra för att uppnå för att känna 
makt över sin situation, sina arbetsuppgifter och sina egen närmiljö (ibid).  
 
Begreppet framhåller vikten av att hjälpa och stötta personer som befinner sig i en utsatt 
situation på ett eller annat sätt. Begreppet står för att tillskansa sigstyrka, makt och kraft. Ett 
exempel kan vara att en person som känner sig maktlös och befinner sig i en maktlös 
situation ska skaffa sig styrka som på så sätt kan ge personen kraft att komma ur 
maktlösheten (Askheim, 2007).  Det kan både vara att hjälpa en individ i en mer eller mindre 
akut situation, eller arbeta mer hälsofrämjande på länge sikt. 
 
Att arbeta med empowerment som utgångspunkt innebär även att betrakta människor som 
aktörer och som själva vet vad de behöver jobba med, att ge de hjälpsökande verktyg för att 
sedan genom att använda sig utav dessa verktyg klara av vardagen på ett bättre sätt 
(Askheim& Starrin, 2007). Empowerments grundstommar är att ha en positiv syn på 
människan somett aktivt och handlade subjekt som både vet och vill sitt allra bästa bara man 
skapar rätt förhållande så att detta blir möjligt (Askheim, 2007). Empowerment handlar om 
att överföra makt från experter, exempelvis socialsekreterare till brukarna av tjänsterna 
(Rønning, 2007).  Med empowerment menas att klienten sätts i fokus med tanken att hjälpa 
klienten att få insikt över sin egen position och sitt liv genom att använda de hjälpmedel som 
personen redan har, så kallat hjälp till självhjälp (Askheim, 2007). 
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3.2 Att arbeta utifrån empowerment med unga brottsoffer 

Brottsoffermyndigheten (2011)  beskriver att det idag talasrelativt mycket om empowerment 
och unga brottsoffer samt pekar på vikten av att på olika sätt ge unga brottsoffer kraften att 
kunna gå vidare efter att ha blivit utsatt för ett brott. Genom att jobba med tillit, respekt och 
stöttning ge de unga brottoffren nödvändiga verktyg att efter avslutad kontakt ha förmågan 
att kunna hjälpa sig själva med hjälp av dessa verktyg (ibid). Under det praktiska arbetet 
syftar empowerment till att förstärka det nätverk som finns runt brottsoffret samt att 
förbättra brottoffrets färdigheter och självkänsla (Follesø, 2007).  
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4 METOD 

Eftersom denna empiriska studie är av deskriptiv karaktär, och syftet är att beskriva 
ungdomarnas upplevelser och åsikter av verksamheten Stödcentrum för unga brottsoffer har 
en kvalitativ metod valts. Syftet styr alltid val av metod. Med den kvalitativa metoden kan 
man som Larsson (2005) beskriver det, nå kunskap och uppleva deltagarens subjektiva 
upplevelser från egna ord och uttryckssätts genom de intervjuer som genomförts.  
 
Studien bygger på en abduktiv ansats där det är möjligt att dra slutsatser om mer generella 
sammanhang utifrån studiens resultat, studien är alltså överförbar (Denermark, 2006). I den 
abduktiva ansatsen varvas teori med empiri (ibid). Under skrivandets gång utvecklas det 
empiriska tillämpningsområdet där även teorin förfinas (Alvesson & Sköldberg, 2008). Med 
den abduktiva ansatsen kan empirin med fördel kombineras med studier av tidigare teorier 
och fungera som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse (ibid).  Den 
abduktiva ansatsen skiljer sig från den induktiva och deduktiva ansatsen då den inbegriper 
förståelse (ibid) Detta är något som styrker uppsatsförfattarnas val av ansats. 

Validitet och reliabilitet är något som uppsatsförfattarna genomgående har diskuterat under 
studiens gång. Med validitet menas att man ska avgöra frågan om man undersöker det man 
avser att undersöka (Larsson, 2005). I denna studie betyder det att intervjufrågornas 
betydelse i förhållande till hur väl de replikerar på studiens syfte och frågeställningar ska vara 
så hög som möjligt.  Detta höjer tillförlitligheten i insamlade data (Kvale & Brinkmann, 
2009) och det visar även hur uppsatsskrivarna på ett korrekt och vetenskapligt sätt kunnat 
spegla det som framkommit under undersökningen. Med reliabilitet menas hur tillförlitlig en 
undersökning är (ibid). Det är relativt svårt att uppnå en hög reliabilitet i kvalitativ forskning 
då olika intervjuare kommer fram till olika resultat. Detta beror på att uppsatsförfattaren 
tolkar intervjupersonernas svar och resultat på ett annat sätt än en annan uppsatsförfattare 
kanske hade gjort (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Uppsatsförfattarna kommer i detta kapitel att redogöra för denna studies tillvägagångssätt 
vad gäller datainsamling och analysprocess, med andra ord studiens metod för att nå resultat 
på ett vetenskapligt sätt. 

4.1 Empirisk bas 

Uppsatsförfattarnas empiriska bas består av litteraturav både skön- och fackmässig karaktär, 
tidigare forskning på området samtintervjuer av ungdomarna. Den empiriska basen består 
även av observationer kring hur verksamheten Stödcentrum för unga brottsoffer ser ut. 
Uppsatsförfattarna har haft en värdefull och tät kontakt med kontaktpersonen på 
Stödcentrum. En av uppsatsförfattarna hade redan en förförståelse och god bild av 
verksamheten efter att ha haft den verksamhetsförlagda utbildningen förlagd på 
Stödcentrum.  

Uppsatsförfattarna valde att använda semi-strukturerade intervjuer där en uppsättning 
frågor följs av en rad följdfrågor (se intervjuguide, bilaga A). Detta kan beskrivas som ett 
frågeschema som uppsatsförfattarna höll sig till men där frågornas ordningsföljd kunde 
variera (Bryman, 2001). På så vis har uppsatsförfattarna fångat de unika hos ungdomarnas 
erfarenheter, perception, känslor, behov och tankar med hänsyn till studiens syfte (Kvale& 
Brinkmann, 2009). 
 
För att hitta så relevant tidigare forskning som möjligt så lade uppsatsförfattarna ner stor tid 
på detta. När uppsatsförfattarna sökte efter vetenskapliga artiklar användes följande 
databaser: Social Services Abstract, SwePub samt PsycINFO. Inom dessa databaser fick 
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uppsatsförfattarna fram 12 artiklar som är relevanta för studien och som är refereegranskade. 
De väsentliga artiklarna var skrivna från år 1970 fram till 2011. För att få fram de relevanta 
engelska artiklarna användes följande sökord; ”victim”, ”victimization”, ”crime”, ”young”, 
”helpseeking”, ”evaluation”, adolencents” samt ”assistance program”. För att få fram svenska 
väsentliga artiklar användes sökord som ”stöd”, ”ungdom”, ”brott”, ”brottsoffer”, 
”stödinsats”, ”utvärdering”, ”unga”, ”Stödcentrum” och ”hjälp”. Av de totalt 12 artiklarna som 
var relevanta för studien plockade uppsatsförfattarna ut fem artiklar som främst tog upp det 
som skulle undersökas.  

4.2 Urval och avgränsningar 

Uppsatsförfattarna har använt sig utav ett målinriktat urval för att välja ut vilka respondenter 
som skulle ingå i studien (DePoy&Gitlin, 1999). Detta innebär ett avsiktligt urval av tilltänkta 
respondenter som uppfyllde de förbestämda kriterierna (ibid). Uppsatsförfattarnas kriterier 
var personer över 15 år samt att de tilltänkta respondenterna skulle ha kommit en bit i 
läkandeprocessen efter brottet.Ingen av ungdomarna var under 15 år varför samtycke ej 
krävdes från vårdnadshavarna (Bryman, 2001). Ett annat kriterium var att samtliga 
respondenter skulle ha besökt samma Stödcenter. Uppsatsförfattarna ville hitta respondenter 
som skulle kunna besvara studiens syfte och frågeställningar på ett så bra sätt som möjligt, 
detta för att bland annat höja studiens validitet ännu mer.   

Respondenterna var fyra flickor och en pojke som samtliga var mellan 15 och 17 år och hade 
avslutat sin kontakt med Stödcentrum inom tidsramen för ett år sedan. Detta för att 
respondenterna skulle ha ett relativt färskt minne av kontakten med Stödcentrum för att 
kunna återberätta så bra som möjligt, samtidigt som det har gått en tid sedan brottet och 
ungdomarna har hunnit reflektera över hur de upplevde kontakten med Stödcentrum.  

4.3 Datainsamling och genomförande 

I början av februari 2012 tog uppsatsförfattarna den första kontakten med kontaktpersonen 
på Stödcentrum för unga brottsoffer i den aktuella staden. Uppsatsförfattarna har sedan dess 
haft tät kontakt med kontaktpersonen. Kontakten har bland annat bestått i att utbyta idéer 
samt att personen kommit med mycket användbara tips och råd.  
 
Uppsatsförfattarna fick av kontaktpersonen på Stödcentrum en lista på nio tilltänkta 
respondenter till studien. Därefter skickades ett missivbrev till var och en av ungdomarna (se 
missivbrev, bilaga B). Inom två veckor hade fem ungdomar hört av sig och var villiga att 
ställa upp på intervjuer.  
 
I god tid innan den första intervjun gjordes en provintervju på en person som var insatt i 
ämnet. Intervjun gick bra, två frågor togs bort och tre frågor lades till. Personen som 
provintervjuades upplevde att frågorna i intervjuguiden var välformulerade och ansåg att det 
var lätt att förstå frågornas innebörd. 
 
De fem intervjuerna med ungdomarna hölls mellan den 13-20 april 2012 i Arbetsmarknads- 
och familjeförvaltningens lokaler. Uppsatsförfattarna valde dessa lokaler för intervjuerna då 
de flesta av ungdomarna tidigare har varit där på stödsamtal hos sin kontaktperson på 
Stödcentrum, lokalerna var på så vis inte främmande för ungdomarna. Båda 
uppsatsförfattarna var aktiva under intervjuerna.Intervjupersonen fick med stor 
självständighet utforma svaren ur enskilda erfarenheter och uppfattningar och 
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intervjufrågorna krävde som sagt inte att bli besvarade i ordningsföljd (Kvale& Brinkmann, 
2009). Uppsatsförfattarna uppfattade att de fick god kontakt med ungdomarna samt att det 
var en avslappnad miljö och stämning i rummet. Intervjuguiden bestod av 15 huvudfrågor 
samt cirka sex följdfrågor och intervjuerna tog mellan 20-30 minuter att genomföra.  

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna upptogs med hjälp av två elektroniska diktafoner. Innan intervjuerna förklarade 
uppsatsförfattarna för respondenten att inspelat material endast kommer att lyssnas på av 
uppsatsförfattarna till studien och att studien kommer att redovisas med fingerade namn.  
Databearbetningen skedde genom att uppsatsförfattarna lyssnade på intervjuerna via dator 
och sedan transkriberade dem. För att lättare komma ihåg det som sades 
gjordestranskriberingen snarast efter intervjuerna hade genomförts. Efter att studien 
transkriberats raderades intervjuerna från diktafonerna.  

Efter transkriberingen började uppsatsförfattarnamed att sortera det insamlande materialet i 
övergripande teman, en så kallad meningskategorisering (Kvale& Brinkmann 2009). Detta 
för att ge en god överblick över det insamlade materialet samt för att korta ned 
respondenternas svar till mer sammanfattade formuleringar (ibid).På vilket sätt 
analysmetoden har används kommer även att redovisas längre fram i studien. Efter att 
materialet sorterats in i teman klipptes svaren från intervjuerna isär utifrån de tre 
frågeställningarna.Intervjufrågorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och eventuellt 15 tillhörde 
frågeställning ett. Intervjufrågorna 9, 12, 13 och eventuellt 15 tillhörde frågeställning två. 
Intervjufrågorna 8, 10, 11, och eventuellt 15 tillhörde frågeställning tre. På detta sätt fick 
uppsatsförfattarna tre högar med svar, en till varje frågeställning och fick därmed en god 
överblick över materialet.  

4.5 Etiskt ställningstagande 

De etiska aspekterna har beaktas under hela studien. Brinkmann &Kvale (2009) tar upp 
vikten av att förhålla sig objektiv till studien samt att hålla sig inom de etiska ramarna. 
Uppsatsförfattarnahar använt sig av samt följt Veteskapsrådets forskningsetiska principer 
inom området humanistisk- och samhällsvetenskapligforskning (2002). Dessa 
forskningsetiska principer tar även Bryman (2002) upp. De fyra huvudkraven som ingår i de 
forskningsetiska principerna är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 
Informationskravet handlar om att forskarna ska informera de berörda personerna om 
studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002).  Det är även viktigt att informera respondenterna om 
att deltagandet är frivilligt och att de om de så önskar har full rätt att avbryta under studiens 
gång. Det är även viktigt att intervjupersonerna får reda på vilka moment som ingår i 
undersökningen (Bryman, 2002). För att tillgodose dessa krav har uppsatsförfattarna i en del 
av missivbrevet förklarat studiens syfte kortfattat samt hur intervjun kommer att gå till. I 
missivbrevet nämns även att intervjupersonen har rätt att när som helst under studien 
avbryta sitt deltagande samt att det insamlade materialet inte kommer att användas i något 
annat syfte än forskning.  Näruppsatsförfattarnaträffade intervjupersonerna så gicks detta 
igenom igen för att försäkra sig om att personen hade förstått och har då även tid för att 
ställa eventuella frågor kring detta (se Etiska ställningstaganden, bilaga C). 
 
Samtyckeskravet handlar om att personerna i studien ska själva kunna bestämma om de vill 
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vara med i studien eller inte. Det handlar om att inhämta samtycke från studiens deltagare. 
Om respondenterna är under 15 år så måste ett samtycke hämtas och godkännas av en 
vårdnadshavare för att personen ska få delta i studien. (Bryman, 2002). I denna studie 
behövdes aldrig något samtycke inhämtas då samtliga respondenter var över 15 år. 

Konfidentialitetskravethandlar om offentlighet och sekretess (Vetenskapsrådet, 2002).  
Uppgifter av de personer som ingår i studien har behandlats med högsta möjliga 
konfidentialitet. För att uppfylla konfidentialitetskravet harpersonuppgifter och 
intervjumaterial förvarats på ett sådant sätt så att inte obehöriga kan komma åt dem 
(Bryman, 2002). Uppsatsförfattarna har inte tagit personnummer på någon av 
respondenterna. Uppsatsförfattarnahar fingerat namnen på de intervjuade personerna för att 
på detta sätt eliminera identifikation (Vetenskapsrådet, 2002).  Intervjuerna har spelats in på 
två diktafoner för att kunna transkribera intervjuerna. Uppsatsförfattarnahar förvarat 
diktafonerna på ett ställe där ingen obehörig kan få tillträde till dem. När transkriberingen 
var klar raderades det inspelade materialet.  
 
Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, det handlar omatt de uppgifter och material 
som samlats in endast får användas för forskningsändamålet (Bryman, 2002). Genom ovan 
nämnda beskrivning angående informationskravet uppfylls nyttjandekravet i studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

15 

 

5 ANALYS OCH RESULTAT 

För att på ett så logiskt och genomtänkt sätt som möjligt presentera analysen och resultaten 
av denna studie bearbetar uppsatsförfattarna en frågeställning i taget med återkopplingar till 
syftet. Syftet med denna studie är att skapa en större förståelse om, och kunskap kring en 
grupp ungdomars upplevelse och erfarenhet av de stödinsatser en kommun i Mellansverige 
erbjuder unga brottsoffer.Efter varje resultatdel följer en underrubrik med anknytning till 
studiens teoretiska begrepp, empowerment.  

Uppsatsförfattarna har valt att i denna analys- och resultatdel presentera de svar som 
respondenterna lämnat vid intervjuerna utifrån de frågor som ställts. Respondenterna har 
tilldelats fingerade namn som inte går att härleda till ungdomarnas verkliga namn.  Namnen 
som återfinns i texten är: Anna, Lisa, Sara, Emil och Maria. Kontakten med Stödcentrum 
började för de flesta med att träffa kontaktpersonen en gång per vecka, detta glesades sedan 
ur till varannan vecka till en gång i månaden på slutet av kontakten. Besöksintensiteten 
varierade från någon månad upp till lite mer än ett år. Kontakten med Stödcentrum 
avslutades för mellan ½ år till 1½ år sedan. 

5.1 Vilka förväntningar hade ungdomarna på Stödcentrum för unga 

brottsoffer? 

 
Tre av de fem respondenterna visste inte att det fanns ett Stödcentrum för unga brottsoffer 
innan de själva kom i kontakt med det. Lisa och Sara hade tidigare fått information genom 
affischer och liknande material i skolan, detta betraktades som positivt av båda, Lisa ansåg 
även att det skulle behövas mer utrymme till information i skolan. Ingen av dem hade 
däremot kommit i personlig kontakt med Stödcentrum tidigare.  
 
Hur ungdomarna sedan fick kontakt med Stödcentrum efter brottshändelsen ser lite olika ut.  
I samband efter att Emil, Sara och Maria hade varit på målsägandeförhör hos polisen fick de 
ett brev hem från Stödcentrum med kort information om verksamheten samt 
kontaktuppgifter. 
 
Anna och Lisa blev rekommenderade att ta kontakt med Stödcentrum via polisen när de var 
där på målsägandeförhör. Polisen talade gott om Stödcentrum och tipsade ungdomarna om 
att ta kontakt då man ofta upplever starka känslor efter att ha blivit brottsutsatt. Hellströmer 
och By (2008) skriver att det är viktigt att aldrig låta någon brottsutsatt ungdom vänta då 
ambivalensen ofta är stor hos ungdomarna om de vågar ta kontakt för stödsamtal eller inte.  
 

Ja, det var en polis, som först förhörde mig och så. Efter det så tyckte dom att jag borde 
gå hos någon, så vi kan prata så här känslomässigt hur jag mådde. 

 
På frågan varför ungdomarna tog kontakt med Stödcentrum varierade svaren något, men 
genomgående kan man se att flera av ungdomarnas föräldrar varit delaktiga i beslutet att ta 
kontakten. Emil kände att han inte kunde lägga brottet bakom sig och började må allt sämre. 
Detta resulterade i att han slutade umgås med sina vänner och isolera sig mera i 
hemmet.Burcar (2005) tar i sin studie upp att män oftast inte vill förknippas som brottsoffer. 
Hennes Forskning visar att pojkar eller män inte generellt vill att man ger dem en bild att det 
är synd om dem, en så kallad offerbild. Däremot känns det relativt bekvämt för pojkar eller 
män att tala om vad man utsatts för (ibid).   
 
Både Emil och Sara berättade relativt ingående på vilket sätt och varför dem isolerade sig. 
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Socialstyrelsen (2005) påvisar genom en undersökning att brottsutsatta ofta undviker 
situationer, platser och andra sociala kontexter då de är rädda för att se eller träffa på 
personen som utsatte dem för brottet. En plats som vanligtvis har setts som trygg hos 
ungdomen kan efter brottet ses som en mycket otrygg plats (ibid). Både Sara och Emil kände 
lite av ett måste hemifrån att ta kontakt med Stödcentrum men då båda upplevde kontakten 
som positiv så valde de att fortsätta.  
 

Jag tänkte, det är väl bra att ta all hjälp man kan få. Mamma tyckte jag skulle ta hjälp, 
att det kunde vara bra att ha en kontaktperson som skulle finnas där som en lite äldre 
vän av något slag. 

 
När det kommer till ungdomarnas förväntningar kring det första mötet och vad för slags stöd 
de förväntades att få, var det många tankar kring vad för slags person de skulle möta på 
Stödcentrum. Maria och Anna funderade mycket på personligheten hos kontaktpersonen, 
hur personen skulle bemöta dem i deras situation. Förväntningarna på kontaktpersonen var 
att personen skulle vara varm och snäll, ha en förståelse för hur det är att vara brottsutsatt. 
Kontaktpersonen skulle även vara trevlig och inte för påstridig. 
 

Första förväntningarna var väl att hon skulle vara snäll, alltså ha en personlighet och 
inte vara helt iskall och sitta där och ställa en massa frågor rakt upp och ner, utan ändå 
ha känslor. 

 
De andra tre hade inga direkta förväntningar gällande vad för typ av person det var de skulle 
möta eller vad för slags stöd de förväntades att få. Sara hade föreställningar om att de skulle 
träffas i grupp med andra ungdomar som har blivit brottsutsatta.Däremot ställde hon sig 
positiv till att det var enskilda samtal.  

5.1.1 Empowermentbegreppetmakt 

Begreppet makt är ett centralt begrepp i empowerment och genomsyrar även hela resultatet 
av frågeställning ett (Tengqvist, 2007). Ungdomarna tog genomgående upp att debehövde 
stärka sig själva i en maktlös situation som det ofta innebär efter att ha blivit utsatt för brott. 
Genom att jobba med att stärka ungdomarna kommer de att själva kunna ta tillbaka makten 
över sina liv och känna att makten ligger i deras egna händer och inte i gärningspersonens 
som tidigare haft makten över ungdomarnas liv (ibid).  

5.2 På vilket sätt har ungdomarna blivit hjälpta att känslomässigt läka 

efter brottshändelsen? 

Känslorna kring brottet kan ibland se lika ut hos de brottsutsatta ungdomarna. Dock får man 
inte se brottsoffer som en homogen grupp utan som unika individer som alla behöver olika 
hjälp och stödinsatser. Respondenterna känner att de har fått ett stöd som varit varmt och 
utformat på deras egna villkor. Sara berättade om att mål sattes upp för att hon skulle få ihop 
sina tankar och känslor efter brottet, för att känna att hon kunde få vardagen att gå ihop med 
skola och annat. Hon som de andra ungdomarna, Maria och Anna brottades med en känsla 
av förvirring och en rädsla av att andra människor skulle se på dem vad de råkat ut för. Att bli 
stämplade som ett offer.  

Jag kunde inte visa mig bland folk, jag trodde det stod i pannan på mig vad som hänt. 

Maria berättade om att det fortfarande finns nätter då hon inte kan sova. Jobbiga drömmar 
är i perioder fortfarande återkommande hos samtliga av de intervjuade ungdomarna. Hanson 
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Frieze, Greenberg och Hymers (1987) studie visar att i första fasen direkt efter 
brottshändelsen är det väldigt vanligt med mardrömmar och sömnsvårigheter, dessa kan 
hålla i sig under längre tid. Att då få prata av sig om tankar och känslor med en utomstående 
person känner ungdomarna att de har vuxit i sitt sätt och känner sig starkare som individer. 
Anna talade om att hon känner att hon har fått mera skinn på näsan efter att ha tagit del av 
de verktyg som hon behövde för att ta sig vidare i livet. Att känna att det finns en struktur i 
livet trots det inträffade har hjälpt ungdomarna mycket. 

Ungdomarna beskriver även att det var skönt och viktigt att kontaktpersonen verkligen 
talade om för de brottsutsatta ungdomarna att man får vara ledsen och arg.I Hanson Frieze, 
Greenberg och Hymers(1987) studie tar de upp och visar forskning som visar att 
känsloyttringarna i återuppbyggnadsfasen tidvis kan vara mycket starka, och känslor som 
rädsla av att träffa på den som utfört brottet är mycket vanligt. I den rädslan ligger också en 
hämndinstinkt, dessa känslor är viktiga att arbeta bort i och med att det annars finns en risk 
att det blir omvända roller mellan brottsoffret och gärningspersonen (ibid). 
 
Lisa talade om att hon i början av kontakten med Stödcentrum inte ville visa sina känslor 
alls. Hon visade en hård utsida men inuti var hon bräcklig. Redan efter några samtal på 
Stödcentrum lossnade det hårda skalet och hon brast i gråt. 

Typ andra eller tredje mötet var det fortfarande sådär jobbigt. Tredje mötet hade det 
precis hänt något så jag brast där inne, jag blev jätteledsen. Det var då jag slutade 
känna att min hårda fasad var ett måste. 

Känslorna som utspelade sig som starkast hos de brottsutsatta ungdomarna var ilska, rädsla, 
ledsamhet, ensamhet, förvirring, en känsla av att vara liten, hämnd och besvikelse. Alla dessa 
känslor tog kontrollen över ungdomens liv men tack vare det stöd och hjälp de fått så har de 
kunnat arbeta med hur de ska gå vidare trots det hemska som inträffat. Dessa känslor är 
något som även Hanson Frieze, Greenberg och Hymer (1987) tar upp i sin studie. 
Känsloyttringarna kan vara många och stora, detta kan lätt ses som vanligt tonårsagerande 
men det är viktigt att man inte blandar ihop det utan tar dessa känsloyttringar på största 
allvar (ibid).  

Maria berättade om att hennes rädsla och ilska mynnade ut i att hon började skära sig samt 
utvecklade ätstörningar samtidigt som hon hade en jobbig ilska inuti sig som gjorde att hon 
var elak mot hennes syskon. När man har blivit kränkt eller förödmjukad är det vanligt att 
man tappar fattningen och blir antingen tystlåten och tillbakadragen eller som Maria, genom 
aggressivitet (Starrin, 2007). När man blivit utsatt för ett brott kan reaktioner så som ångest 
och depression uppkomma (Socialstyrelsen, 2005).Det är inte ovanligt att brottsutsatta 
ungdomar riktar ilskan inåt och blir självdestruktiva, att man som Maria då utvecklar en 
ätstörning och/eller börjar skära sig, detta i syfte att minska ångesten som en följd av brottet 
(ibid). 
 
I ett empowermentperspektiv är det av vikt att lära sig att inte tappa fattningen och bli arg, 
utan man behöver lära sig att få styrkan i att ta en konstruktiv konfrontation (Starrin, 2007).  
Med detta beteende fick Maria stor hjälp hos Stödcentrum, att genom konstruktiv 
konfrontation tala om varför hon kände som hon gjorde och att Maria fick reda på av 
kontaktpersonen att hon inte var ensam i läkandeprocessen hjälpte enligt Maria henne 
mycket i rekreationsfasen.  

5.2.1 Empowermentbegreppet styrka 

Empowerment har sitt ursprung i begreppet power som översätts till styrka. Empowerment 
handlar mycket om att överföra makt och kunskap från experter på området, som till 
exempel kontaktpersonen på Stödcentrum till de brottsutsatta ungdomarna (Rønning, 2007). 
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För att detta ska fungera i praktiken kräver det även att ungdomen är delaktig i arbetet, och 
det kanske viktigaste av allt, att de har en känsla av delaktighet som på så sätt kan inbringa 
styrka samt en känsla av kontroll (Askheim, 2007). Styrka är ett centralt begrepp i hela 
läkningsprocessen och tiden efter själva brottet (ibid).  Många av ungdomarna vittnar om att 
det krävs mycket styrka för att komma över ett brott och för att kunna återgå till vardagen 
samt att denna styrka har förbättrat både deras självförtroende och självkänsla väsentligt.  

5.3 Hur har ungdomarna uppfattat kontakten med Stödcentrum för unga 
brottsoffer? 

Samtliga respondenter var nöjda eller mycket nöjda med kontakten med Stödcentrum. Det 
som ungdomarna genomgående tog upp var att det var skönt att det fanns en vuxen person 
som de kunde prata med då de flesta uppfattade det som jobbigt att prata med sina föräldrar 
eller vänner om själva brottshändelsen och det känsliga runt det. Forskning visar att många 
ungdomar inte vill att deras föräldrar ska veta vad som har hänt eller hur de mår 
(Socialstyrelsen, 2005). Detta visar även vår studie, flera av de ungdomar som intervjuats har 
vittnat om detta. Orsakerna till att de inte vill att deras föräldrar ska veta något är många, 
men de vanligaste är att de inte vill oroa föräldrarna eller att ungdomen skäms för det 
inträffade.  Undersökningar visar dock att familjen och vänner är en viktig resurs för 
ungdomens återhämtning efter brottet, de ungdomar som har bra stöttning hemifrån 
rehabiliterar sig fortare efter brottet (Socialstyrelsen, 2005).  

Det som också var genomgående och som ungdomarna såg som positivt var att de inte kände 
några påtryckningar från kontaktpersonen att prata om brottshändelsen eller de känslor som 
det medförde. Lisa och Sara uttryckte att det hade varit viktigt att de hade fått tagit läkandet i 
sin egen takt utan påtryckningar utifrån. Om de vid något stödsamtal inte kände för att prata 
om det inträffade så kunde de prata om mer alldagliga saker, detta uppfattade ungdomarna 
som någonting positivt.Detta är även något som Hansen Löfstrand (2009) tar upp i sin 
forskning, att många av ungdomarna vill känna en känsla av normalisering så snart som 
möjligt efter brottshändelsen. De vill att livet ska fortsätta som vanligt, som om ingenting har 
hänt.  
 
Maria framhöll även att genom att prata om alldagliga saker så byggde hon upp en tillit till 
hennes kontakperson som gjorde det lättare att prata med henne om brottshändelsen och de 
mer jobbiga ämnena.  
 
Något som samtliga respondenter framhöll var vikten av en god relation till deras 
kontaktperson. Viktiga egenskaper var att kontaktpersonen var snäll, trevlig, varm, mjuk, 
visade känslor samt hade goda kunskaper i ämnet och hade insikt i hur det kan te sig att vara 
brottsutsatt. Hellströmer och By (2008) berör detta viktiga ämne. De beskriver att de 
brottsutsatta ungdomarna vill möta en människa som vill förstå och som bemöter dem med 
värme och tillit. Det är viktigt att personen de möter inte beter sig som en myndighetsperson 
utan som en medmänniska som kan visa känslor utan att låta det gå över styr (ibid).  

Jo, jag är nöjd. Om jag inte hade tagit kontakt så vet jag inte hur det hade sett ut idag. 
Min kontaktperson har hjälpt mig mycket. 

Sara tog upp att hon tycker att hon har fått bra hjälp med att hitta verktyg som hon kan 
använda sig av i framtiden. Exempel på dessa verktyg kunde vara att skriva och/eller rita ner 
vad hon tänker, sätta upp mål och delmål på vägen för att kunna nå till det stora målet, samt 
att ta hand om sig själv och vikten av att kunna känna av när det är läge att ta det lugnt så att 
känslorna hinner ikapp. Sara beskriver här på vilket sätt hon och hennes kontaktperson har 
arbetat med empowerment, kontaktpersonen har gett Sara många verktyg att ta till när det 
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behövs och på så sätt lärt ut hjälp till självhjälp, det som i mångt och mycket empowerment 
går ut på (Hellströmer & By, 2008).  

Det hjälpte mig jättemycket, min kontaktperson fungerade mer som ett verktyg för att 
få mig på rätt väg. Om jag hade gjort det här själv utan henne så kanske jag hade 
kommit hit där jag är idag men det hade tagit längre tid.  

Både Sara och Lisa har uppmärksammat att de har blivit säkrare i sig själva och vuxit som 
personer under tiden med kontakten på Stödcentrum. Lisa berättar om att hennes 
kontaktperson hjälpte henne att hitta vägarna och möjligheterna där hon inte trodde de 
fanns. Hon beskriver det som att hon har hittat tillbaka till sig själv, att hon i samband med 
brottshändelsen tappade bort sig själv i havet av känslor men att hon nu hittat tillbaka till sig 
själv och sin person.  
 
Lisa berättar att hon inte riktigt är samma person idag som innan brottshändelsen, hon ser 
på livet på ett lite annorlunda sätt. Hon väljer att beskriva det som att hon har fått upp 
ögonen för saker som hon tidigare inte har tänkt på. Även fritidsintressena och hennes 
sociala samvaro med vänner blev mycket lidande av brottshändelsen då hon isolerade sig. 
Efter kontakten med Stödcentrum har hon idag hittat tillbaka till sina tidigare 
fritidsintressen och även hittat nya på vägen. Detta stycke återfinns och är själva stommen i 
empowermentbegreppet (Askheim, 2007). Kontakpersonen har hjälpt både Lisa och Sara att 
hitta vägar och möjligheter, hon har gett dem verktygen till att själva fortsätta arbetet med att 
läka efter kontakten har avslutats.  
 
Sara väljer att beskriva det som att hon gärna hade varit utan själva brottshändelsen och allt 
det jobbiga och negativa men att det ändå har kommit något gott ur det, att hon själv har 
vuxit som person och blivit säkrare i sig själv. 

Jag har blivit säkrare i mig själv, skillnaden mellan nu och då är väldigt stor. Nu vet jag 
vad jag vill göra. Förut visste jag inte vilka intressen jag hade, jag var lite vilsen, men 
nu har jag hittat vägarna, jag har fått verktyg till det. 

Något som samtliga ungdomar såg som något mycket viktigt var tryggheten i att de alltid 
kunde ringa eller på annat sätt komma i kontakt med deras kontaktperson om det skulle vara 
något eller om de ville boka in en extra tid för stödsamtal i fall de var i behov av extra stöd. 
Anna lyfte även fram närheten till lokalarna där Stödcentrum är beläget som något positivt 
då det alltid var nära dit eftersom de ligger i de centrala delarna av stan.  

Något som Lisa lyfte upp som en betydelsefull del på vägen mot bättre mående efter 
brottshändelsen var vikten av att kontaktpersonen såg personen bakom själva 
brottshändelsen, att Lisa inte var brottet, utan att hon är en person som råkat ut för en 
jättejobbig brottshändelse. En av de fem kränkningarna är att bli utsatt för själva brottet. 
Hansen Löfstrand (2009) tar i sin artikel upp att det är av stor betydelse för ungdomen som 
blivit utsatt för brottet att familj och vänner inte ser personen som ett offer och får en så 
kallad offerbild, utan fortsätter att se henne precis som hon är.  

Ja min kontaktperson, hon har sett mig som en person under hela processen, jag är ju 
en person och inte ett brott. Det har varit väldigt viktigt, annars hade jag inte kunnat 
fungera. 

5.3.1 Empowermentbegreppet självkänsla 

Begreppet empowerment används idag bland annat till att beskriva individuella processer 
som stärker individens självkänsla samt ger individen större möjligheter att själv ta ansvar 
och kontroll för händelser som är viktiga i personens livssituation (Tengqvist, 2007).  Denna 
process, eller resa, utvecklas ofta till att individens identitet förändras från att vara 
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problemfylld med dålig självkänsla till att ha en identitet som man är stolt över, på så sätt 
växer även självkänslan (ibid). Detta tar flera av de ungdomar vi intervjuade upp. De har 
vuxit som personer och de ser en klar skillnad i sig själva från tiden innan brottet och tiden 
efter brottet.  
 
För att behandlare, eller som i detta fall kontaktpersonen ska kunna överföra känslan av 
empowerment till de brottsutsatta ungdomarna betonas god människosyn, egna värderingar 
samt ett bra förhållningssätt. Dessa tre är viktiga utgångspunkter i empowermentarbetet med 
ungdomarna (ibid.).  
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6 DISKUSSION 

På frågan vilka förväntningar ungdomarna hade på Stödcentrumhade några av ungdomarna 
inga direkta förväntningar kring vilket stöd de förväntades att få. Däremot var det några som 
hade många tankar kring hur kontaktpersonen skulle vara. Det framkom att personligheten 
var mycket viktig för att kunna bygga upp en bra relation. Kriterier som ungdomarna 
framhöll var att personen skulle vara varm, snäll, ha en viss förståelse för det inträffade, 
trevlig samt inte vara för påstridig. Något som även framhölls var vikten av att personen 
skulle kunna visa känslor och på så sätt vara mänsklig.  

När uppsatsförfattarna frågade på vilket sätt ungdomarna har blivit hjälpta att bearbeta sina 
känslor efter brottet så framhöll de flesta av ungdomarna att de blivit bemötta på ett bra sätt, 
samt känt ett varmt stöd som var individuellt utformat på deras egna villkor. På vilket sätt 
ungdomarna har jobbat och bearbetat känslorna efter brottet ser olika ut, men något som är 
återkommande är att de jobbade utifrån olika mål och delmål som de utformade tillsammans 
med kontaktpersonen. Genom att sätta upp dessa mål och delmål har ungdomarna uppfattat 
att de har fått mer struktur i en annars relativt ostrukturerad vardag som lätt blir en följd av 
brottet. Något som genomgående har varit viktigt för ungdomarna var att ha en utomstående 
vuxen som de kunde prata om tankar och känslor med, detta har styrkt ungdomarna.  

På frågan hur ungdomarna uppfattat kontakten med Stödcentrumställde sig samtliga 
ungdomar positiva eller mycket positiva till kontakten. Något som samtliga ungdomar 
uppfattade som viktigt var att de kunde anförtro sig till en utomstående vuxen som var insatt 
i deras brottsofferproblematik. Detta sågs som extra viktigt då flera av ungdomarna 
uppfattade det som jobbigt att prata med föräldrar eller vänner om brottet. Ungdomarna 
tryckte även på vikten av en god relation till kontaktpersonen, detta för att kunna skapa en 
god och trygg relation. Flera av ungdomarna berättade att de nu känner sig starkare i sin 
person. Detta kan härledas till den hjälp de har fått med att finna redskap som hjälper dem 
att hitta vägarna och möjligheterna som de tidigare inte såg.  

6.1 Resultatdiskussion 

Nyttan med att ha ett Stödcentrum för unga brottsoffer är stor. Sverige ligger i framkant 
gällande stöd till unga brottsoffer. I Cusick, Bretherickoch Goodman (2001) forskning från 
England diskuterar de bland annat att hämndbrotten är många. Uppsatsförfattarna anser att 
detta kan vara konsekvenser av undermåliga stödinsatser för brottsutsatta ungdomar.   

På en individ– och organisationsnivå påvisar studiens resultat att det arbete Stödcentrum för 
unga brottsoffer i Eskilstuna utför ger ett gott resultat då ungdomarna är nöjda eller mycket 
nöjda med kontakten.På en individnivå innebär resultatet att ungdomarna har fått bra hjälp 
och stöd att läka efter brottet, detta medför att risken eller sannolikheten för att senare 
utveckla depression, ångestsjukdomar eller PTSD är liten. På en samhällsnivå innebär ett bra 
resultat att risken för hämndaktioner från de brottsutsatta ungdomarnas sida minskar 
markant. I Hanson Frieze, Greenberg och Hymers (1987) studie visar forskning på att 
brottsutsatta ungdomar som inte har fått den hjälp och det stöd de behöver är mera 
hämndlystna än de ungdomar som har fått bra hjälp och stöd.  
 
Uppsatsförfattarna tänker att samhället har en stor vinst i detta, att erbjuda så bra hjälp som 
möjligt till brottsutsatta ungdomar. Detta kan ses både på kortoch långsikt. På kort sikt 
resulterar det i mindre ungdomskriminalitet och således även i färre rättegångar som kostar 
samhället stora pengar varje år. Ungdomarna mår bättre och behöver inte i lika stor 
utsträckning söka vidare vård efter kontakten med Stödcentrum, uppsatsförfattarna syftar 
bland annat på BUP eller vuxenpsykiatrin. Ur detta perspektiv sparar samhället stora pengar 



    

 

22 

 

på att rätt hjälp sätts in i ett så tidigt skede som möjligt. 
 
Uppsatsförfattarna kan på ett tydligt sätt koppla ihop sättet som kontakpersonen på 
Stödcentrum arbetar enligt vad som empowermentbegreppet innebär. Flera av 
respondenterna har förklarat att de fått så kallade redskap eller verktyg av sin 
kontaktperson.Det kan vara saker som att skriva, rita, göra något man tycker om och mår bra 
av, eller lära sig att säga nej när det är något man inte vill ställa upp på. Detta beskriver 
respondenterna har gett dem självkänsla och självförtroende, att de kan klara sig bra på egen 
hand utan stöttning av deras tidigare kontakperson. 

6.2 Etikdiskussion 

Uppsatsförfattarna anser att resultatet av denna studie inte ger anledning till några etiska 
diskussioner. En etisk aspekt som uppsatsförfattarna dock vill belysa är att stor vikt och 
hänsyn har lagts vid valet av respondenter. Uppsatsförfattarna har haft en god kontakt med 
kontaktpersonen på Stödcentrum. När det kom till val av respondenter diskuterades mycket 
kring hur länge sedan kontakten med Stödcentrum hade avslutats. Uppsatsförfattarna och 
kontakpersonen kom fram till att kontakten med Stödcentrum skulle ha avslutats för mellan 
½ år till 1½ år sedan.Uppsatsförfattarna valde även att inte skriva ut brottsrubriceringarna 
på de brott ungdomarna har blivit utsatta för, detta med hänsyn för konfidentialiteten.  
 
Detta var uppsatsförfattarna väldigt noga med då de självfallet inte ville att läkandeprocessen 
skulle stanna av. Uppsatsförfattarna var även mycket noga med att fråga ungdomarna om det 
kändes okej efter intervjun. Samtliga ungdomar berättade att det kändes bra och beskrev att 
de inte tyckte det var jobbigt att prata under intervjun. Uppsatsförfattarna försökte skapa en 
så stor tilltro som möjligt genom att vara lyssnade och empatiska. Innan intervjuerna började 
tog uppsatsförfattarna upp etiska ställningstaganden (se bilaga C) och förklarade det mycket 
noga för ungdomen, samt att ungdomarna kunde ställa eventuella frågor kring det.  

6.3 Metoddiskussion 

Uppsatsförfattarna diskuterar kring om studien är mättad eller inte. Med mättnad menas att 
sannorlikheten att få liknande svar av respondenterna om fler intervjuer hade gjorts är hög, 
ämnet är därmed mättat. (DePoy&Gitlin, 1999).  Uppsatsförfattarna har fått liknande svar på 
samtliga intervjufrågor av respondenterna med ett övergripande svar att samtliga var nöjda 
eller mycket nöjda med den hjälp och stöd de fått av Stödcentrum. Uppsatsförfattarna tolkar 
detta som att studien är mättad (ibid). Denna studie tolkar ävenuppsatsförfattarna som 
överförbar. Med detta menas att resultaten kan tillämpas i andra kontexter (Bryman, 2001).  
 
Intervjuguiden fungerade bra. Det var aldrig några tvivel från respondenternas sida med vad 
frågornas innebörd var, eller vad uppsatsförfattarna menade. Det kom fram under analys- 
och resultatdelen att uppsatsförfattarna skulle velat lägga till två intervjufrågor. 
Uppsatsförfattarna borde ha frågat hur respondenterna mådde innan brotthändelsen, detta 
hade varit intressant att kunna koppla till copingstrategier i tidigare forskning då det finns en 
teori att ju bättre man mår i sig själv före brottet, ju snabbare och bättre läker man efter 
brottet. Uppsatsförfattarna hade även velat fråga respondenterna om det blev någon medling 
mellan brottsoffret och gärningspersonen och hur de i så fall upplevde det.  
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6.4 Validitet och reliabilitet 

Denna studies validitet och reliabilitet är hög. I denna studie har uppsatsförfattarnas tidigare 
erfarenheter kommit till användning i arbetet med undersökningen. Intervjuerna 
genomfördes skickligt och metodiskt trots de känsliga ämnen som kunde komma upp under 
intervjuerna med brottsoffren, detta visar sig i den höga tillförlitligheten som 
uppsatsförfattarna har lyckats att hålla.  

För att öka reliabiliteten har uppsatsförfattarna noga beskrivit hur studien genomförts. 
Användningen av direktcitat ur intervjuerna har också bidragit med att höja reliabiliteten. 
Det är svårt att uppnå hög reliabilitet i kvalitativa studier då forskare gör olika tolkning av 
intervjupersonerna svar samt tolkar detta på ett annat sätt än vad en annan forskare hade 
gjort. Intervjupersonerna kan även ha fått ny kunskap sedan den första intervjun samt 
kommer ihåg olika (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Uppsatsförfattarna har fått svar på syfte samt på de tre frågeställningarna som ställdes i 
studiens inledning. Några andledningar till den höga validiteten kan vara att 
uppsatsförfattarna var mycket noggranna när respondenter skulle väljas. Genom ett 
målinriktat urval valdes respondenter som med största sannolikhet skulle kunna besvara 
uppsatsförfattarnas tre frågeställningar och då också syftet.   

Uppsatsförfattarna kan se en tydlig tendens och koppling mellan vad som framkommit i 
tidigare forskning och denna studies resultat. Det som presenterats i denna studie återfinns i 
många av de vetenskapliga artiklarna som uppsatsförfattarna läst. Något som speciellt lyfts 
fram var vilka konsekvenser i form av tankar och känslor som brottsoffer ofta känner efter att 
ha blivit utsatta. Det som framkommer i denna studie kan på ett lätt sätt kopplas ihop med 
annan tidigare forskning på området.  

Uppsatsförfattarna förde en dialog mellan sig angående vilket teoretiskt perspektiv som vore 
mest lämpat i analysen. Först diskuterades kring att använda KASAM, Känsla av 
sammanhang, men vid flertalet tillfällen under intervjuerna så blev begreppet Empowerment 
mera logiskt och ett centralt begrepp att använda just på grund av att brottsoffren behövde 
hitta verktyg och redskap tillsammans med sin kontaktperson på Stödcentrum för att ta sig 
vidare i läkningsprocessen.  
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7 SLUTSATS 

De slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att Stödcentrum för unga brottsoffer 
är en mycket viktig verksamhet för brottsutsatta ungdomar. Det ungdomarna framhöll som 
viktigt är relationen till kontaktpersonen samt tryggheten att veta att denne finns där om det 
är något. Andra viktiga aspekter som ungdomarna framhöll var att tillsammans med sin 
kontakperson arbeta fram strategier, så kallade verktyg att själv kunna jobba med när 
kontakten med Stödcentrum avslutats. Empowermenttänket är något som genomsyrar hela 
Stödcentrums arbetssätt. Detta är något som uppsatsförfattarna tolkar som ett omedvetet 
arbetssätt och som behöver lyftas fram i ljuset.  
 
Exempel på hur empowerment omsätts i praktiken är att ungdomarna har beskrivit att de 
fått sätta upp mål och delmål kring saker de vill klara. Dessa mål och delmål har ungdomarna 
tillsammans med sin kontaktperson utformat, de har sedan utformat olika verktyg och 
redskap för att komma till målen och överfört dessa till ungdomen så att han eller hon sedan 
ska kunna hjälpa sig själv. Det finns mycket att lära av arbetsmetoden vid Stödcentrum för 
att använda inom andra områden i samhället som utgör arenor för ungdomar så som skola, 
fritid etc. Med denna studie har uppsatsförfattarna bidragit till en arbetsmodell i socialt 
arbete med ungdomar utifrån empowerment som teoretisk bas.  
 
Uppsatsförfattarna har diskuterat behovet av ytterligare forskning inom området unga 
brottsoffer och kommit fram till att det är ett stort och relativt lite utforskat område. Förslag 
på vidare forskning kan vara att göra en uppföljning exampelvis efter två till tre år av 
ungdomar som har varit i kontakt med Stödcentrum. Detta för att följa upp och ta reda på 
hur väl hjälpen och stödet fungerade samt hur ungdomen mår idag.  
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              Bilaga A 

Intervjuguide 

 
1. Hur gammal är du? 

 
 
 

2. Visste du att det fanns ett Stödcentrum För Unga Brottsoffer? 
 
 
 

3. Har du tidigare varit i kontakt med Stödcentrum För Unga Brottsoffer? 
 
 
 

4. På vilket sätt fick du kontakt med Stödcentrum För Unga Brottsoffer? 
 
 
 

5. Vad var det som gjorde att du tog kontakt med Stödcentrum För Unga Brottsoffer? 
 
 
 

6. Ungefär hur länge hade du kontakt med Stödcentrum För Unga Brottsoffer? 
 

- Hur ser du på tidsaspekten? 
 
 

7. Vilket slags brott har du blivit utsatt för? 
 
 

8. Vilka förväntningar hade du innan första mötet med din kontaktperson på 
Stödcentrum För Unga Brottsoffer? 

 
- Vad för slags stöd förväntades du att få? 

 
- Tycker du att dina förväntningar har uppfyllts? 

 
- På vilket sätt/varför inte? 

 
 

9. Hur tycker du att du har blivit bemött av din kontaktperson på Stödcentrum För Unga 
Brottsoffer? 

 
- På vilket sätt? 

 

10. Kan du beskriva hur ett typiskt möte med Stödcentrum har sett ut? 
 
 

11. Vad upplever du har varit viktigast i kontakten med Stödcentrum För Unga 
Brottsoffer? 



    

 

  

 
 
 
 

12. Beskriv om, och i så fall hur du har fått hjälp med att bearbeta dina känslor kring 
brottet? 

- Vilka känslor upplevde/upplever du som starkast efter brottet du varit med om? 
 

13. Hur känner du kring brottshändelsen idag?  
 

14. Hur tycker du att kontakten med Stödcentrum För Unga Brottsoffer har varit? 
 

- På vilket sätt har du blivit hjälpt? 
 
 

15. Innan vi avslutar intervjun, har du något mer du vill tillägga angående Stödcentrum 
För Unga Brottsoffer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

  

            Bilaga B   

  Eskilstuna den 12 april 2012 

Missivbrev      

Hej, 

Vi är två studenter som läser termin 6 på Socionomprogrammet vid Mälardalens Högskola. 

Under våren kommer vi att skriva ett självständigt examensarbete (C-uppsats) där vi har valt 

att göra en utvärdering av Stödcentrum för unga brottsoffer. Om detta ämne skulle vi vilja 

göra en intervju med Dig. Intervjun beräknas ta cirka 30-45 minuter. Vi träffas på familje- 

och arbetsförvaltningen . 

Examensarbetet är planerat i enlighet med forskningsetiska regler, vilket bland annat 

innebär att Ditt deltagande är frivilligt och obehöriga kommer inte att ha någon tillgång till 

intervjumaterialet. Vi kommer inte att använda oss av Ditt namn i arbetet, Ditt namn 

kommer att fingeras (i arbetet används ett annat namn). Vi arbetar enligt 

konfidentialitetskravet med vilket menas att vi som skriver arbetet har tystandsplikt samt 

att utomstående ej kommer att kunna identifiera Dig som uppgiftlämnare.  

Dina kunskaper och erfarenheter i och med Din tidigare kontakt med Stödcentrum för unga 

brottsoffer är mycket värdefulla och därför vill vi komma i kontakt med Dig för att bestämma 

en tid för intervjun. Vi kommer inte att fråga några ingående frågor om själva 

brottshändelsen utan fokusera på hur Du ser på Din tidigare kontakt med Stödcentrum för 

unga brottsoffer. 

Vi är tacksamma för svar senast fredagen den 20 april 2012. 

Du är välkommen att kontakta oss via mail eller telefon/sms till nedanstående 

adresser/nummer. 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Therése Friberg, XX@student.mdh.se, XX 

Helena Elgh Norman, XX@student.mdh.se, XX 

 

Kontaktperson på Stödcentrum för Unga Brottsoffer:XX, XX 

Handledare för examensarbetet: Marie Björklund, XX@mdh.se, XX 



 

  

                       Bilaga C 

Etiska ställningstaganden 

 

 Ungdomen tillfrågas angående om intervjun kan spelas in på en diktafon för att sedan 

kunna bearbetas till vår uppsats. 

 

 En presentation av oss två studenter som gör denna studie. 

 

 Informera om syftet med att vi gör denna studie. 

 

 Informera om att deltagandet i denna intervju är frivilligt och att de har rätt att när 

som helst avbryta intervjun. 

 

 Tala om att intervjupersonens namn aldrig kommer att lämnas ut till någon. Att det 

endast är uppsatsförfattarna som kommer att höra på och ta del av det insamlade 

materialet. 

 

 Det insamlade materialet kommer endast att använda i studiens syfte. Eventuella 

anteckningar samt det inspelade samtal kommer att raderas efter studiens avslut.  

 

 Båda uppsatsförfattarna har tystnadsplikt gentemot intervjupersonen. 

 

 Övriga frågor från intervjupersonen. 

 

 


