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Intresset för ideellt arbete har ökat drastiskt de senaste åren. 
Brottsofferjouren är inget undantag; verksamheten fyller en 
medmänsklig funktion, det vill säga att lyssna. Rapport från 
brottsofferjouren visar på en konstant ökning av antalet 
vittnesstöd/stödpersoner. Syftet med uppsatsen var att ge inblick i 
blivande och verksamma vittnesstöds/stödpersonens livsvärld och ge 
en förståelse av de centrala motiven till att de arbetar i 
brottsofferjouren. Genom induktiv tematisk analys analyserades nio 
intervjuer. Resultatet visade att besvikelsen på samhället, bristen på 
meningsfull sysselsättning och sociala kontakter, ett hjälpbehov, 
personliga erfarenheter samt glädje kan vara motiv bakom det ideella 
arbetet i brottsofferjouren.  

 
 

Inledning 
 
Parallellt med kristendomens inträde i Sverige föddes idén om det ideella arbetet; kloster 
inrättades, motsvarade vad vi idag förknippar med härbärge, för fattiga som var i behov av 
mat och husrum (Beskow, 1999). Under 1970-talets början uppstod i USA diverse frivilliga 
initiativ som drevs av uppfattningen att samhället ansvarar för ett brottsoffer och dess 
välbefinnande. Åtskilliga insatser för brottsoffer instiftades av personer som själva blivit 
utsatta för brott (Lindgren 2004). Till en början var forskningen våldtäktscentrerad, där 
åtskilliga avhandlingar och artiklar publicerades. Detta resulterade i sin tur i att 
kvinnojourerna mobiliserade sin rörelse runt om i Europa då de ville motverka den rådande 
synen på kvinnan. Som ett vidare resultat av denna utveckling startades 
brottsofferjoursverksamheten för både män och kvinnor i USA och i England. De senaste två 
decennierna har brottsoffrens situation uppmärksammats allt mer (Sandén, 1999). Den 
konventionella bilden med förövaren i centrum har stegvis kompletterats med ett stort intresse 
för brottsoffret. Detta intresse kan sägas komma från två olika håll; dels det juridiska med ett 
antal juridiska reformer till fördel för brottsoffren, dels från allmänheten.  
 
I Sverige uppmärksammades brottsoffrens situation senare än i de anglosaxiska länderna. 
Lindgren (2004) menar att ämnet lyftes fram i samband med debatten om sexuella övergrepp. 
Som tidigare nämnts mobiliserade kvinnojourerna runt om i Europa sina rörelser mot 
samhällets rådande syn på kvinnan; Sverige var inget undantag utan kvinnojouren i landet 
rustades även här som ett resultat av olika utredningar. Bland annat utredde staten 
våldtäktsbrott under början av 1970-talet, där kvinnan utpekades som en medbrottsling 
(Lindgren, 2004). Som ett resultat av denna utveckling och förskjutning, det vill säga 
förskjutningen från förövare till brottsoffer, arbetar idag ett antal personer i Sverige för att 
vidmakthålla denna bild. Detta är i sin tur ett resultat av att flera ideella organisationer 
effektivt arbetar för en tryggare tillvaro till förmån för brottsoffren. De olika 
frivilligorganisationerna är en blandning av små och stora organisationer som bedriver väldigt 
olika verksamheter. Vissa arbetar med ekonomiska frågor, andra religiösa eller politiska. 
Somliga är utåtriktade, andra mer inåtriktade i sitt arbete. En del arbetar på en lokal nivå, 
andra är internationellt verksamma. Det är till synes en blandning av organisationer.  
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Brottsofferjouren  
 
För att tydliggöra skillnaderna mellan Brottsofferjouren och brottsoffermyndigheten kommer 
här en beskrivning, som är hämtad ur jouren/myndigheten: 
 
Brottsofferjouren: 
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation. Riksförbundet arbetar för 
bättre villkor för brottsoffer. Arbetet baseras på internationella konventioner avseende 
mänskliga rättigheter.  
BOJ har drygt 100 lokala brottsofferjourer runt i landet. Brottsofferjourerna ger praktisk 
hjälp och emotionellt stöd till brottsoffer och vittnen. 
 
Brottsoffermyndigheten:   
Brottsoffermyndigheten skall samla och sprida information och forskningsresultat för bättre 
bemötande och behandling av brottsoffer liksom om brottsoffers rättigheter.  
 
Svensson (2002) menar att en orsak till en fungerande jour är vittnesstöden/stödpersonernas 
relativt höga ålder, det vill säga att en stor del av dem som engagerar sig i brottsofferjouren är 
individer som avslutat sitt yrkesliv. Yrkeserfarenhet hos volontärerna som engagerar sig i 
jouren kommer från olika sorters människovårdande yrken. Vård, omsorg och socialt arbete är 
några av de verksamheterna. Dessa utgör majoriteten men det förekommer även andra former 
av yrken så som kyrkan, rättsväsendet o.s.v. Rekrytering av nya stödpersoner visar sig vara 
enkelt; vissa jourer har flera personer som vill engagera sig än de är i behov av, därmed sker 
en grundlig bedömning av de sökande. De ideella organisationernas syfte är att vara en form 
av supplement till brottsoffrenas sociala nätverk, det vill säga att upplysa dem om möjligheter 
och rättigheter (Sandén, 1999). Organisationerna specialiserar sig många gånger på en viss 
grupp av brottsoffer; kvinnor och/eller barn som blivit utsatta för både fysisk och psykisk 
misshandel. Brottsoffermyndigheten startade upp sin verksamhet 1994 
(Brottsoffermyndigheten, 2005), som ett svar på ett nödrop från brottsoffrena. 
Brottsofferjourernas riksförbund (BOJ) har som huvuduppgift att ge medmänskligt stöd till 
brottsoffer. Det medmänskliga stödet erbjuds i två former; dels som vittnesstöd, dels som 
stödperson. Brottsoffermyndigheten definierar begreppet vittnesstöd till en som ”ger stöd till 
både målsägande och vittnen” (Brottsoffermyndigheten, 2002, sid. 11). En stödperson är i sin 
tur ”någon att tala med” (Larsson, Stub, 1998). Verksamheten uppfyller således följande 
funktioner: 
 

• Någon att tala med 
• Råd och stöd 
• Hjälp i samband med kontakter med myndigheter och försäkringsbolag  
• Stöd i samband med rättegång 

 
Vidare menar brottsofferjourernas riksförbund att verksamheten uppfyller en medmänsklig 
funktion, närmare bestämt att det inte i alla fall erfordras psykologisk hjälp, utan enbart någon 
som lyssnar. Varje brottsofferjour utgörs av 10-15 vittnesstöd/stödpersoner vilka genomgår en 
grundutbildning i juridik och psykologi (Sandén, 2000). Statistik från verksamhetsberättelsen 
år 2003 visar att antalet stödpersoner uppgår till 1000 aktiva. De har även lagt ned minst 75 
000 ideella timmar på att bemöta och hjälpa brottsoffrena, dels genom telefonsamtal och dels 
via personliga möten. Under 2003 (www.boj.se ) fanns det 724 aktiva vittnesstöd runt om i 
landet. Till skillnad från stödpersoner, som bl.a. ger råd och stöd, lade vittnesstöd ner 27 292  
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timmar på att ideellt hjälpa vittnen och målsäganden i samband med rättegång. Förutom 
vittnesstöd och stödpersoner erbjuder brottsofferjouren även stöd via en telecentral; dit vänder 
sig brottsoffer och/eller vittnen. År 2003 (www.boj.se ) mottog till exempel telefoncentralen 
4910 samtal. Vidare visar verksamhetsberättelsen att antalet stödpersoner och vittnesstöd 
ökat, både till antalet medlemmar och till antalet ideella timmar som läggs ner (Lindgren, 
2004). Det är påfallande många som söker sig till verksamheten, i synnerhet då arbetet sker 
ideellt. Emellertid har vi en begränsad kännedom om brottsofferjouren (Svensson, 2002). 
Vidare anser Svensson (2002) att forskningen behandlar i synnerhet de specifika jourernas 
roll och brottsoffret i rättsprocessen. Det är dessutom svårt att bedöma antalet 
brottsofferjourer i Sverige, med tanke på att jourer startar, går samman och läggs ner. Således 
varierar jourer från kommun till kommun; brottsofferjouren får bland annat medel från 
brottsofferfonden, kommuner, landsting, enskilda föreningar och kyrkor (Svensson, 2002).  

 
Volontärbyrån  
 
I samband med volontärbyråns 3-års dag (volontärbyrån är en Internetbaserad som förmedlar 
volontärer till frivilligorganisationer) gjordes en stor volontärundersökning, med 650 
deltagare. Bland annat ger undersökningen svar på: 
 

• Vad som motiverar volontärerna 
• Vilka de bryr sig om 
• Skillnader mellan män och kvinnor som arbetar volontärt 
• Vad de anser att de bidrar med till frivilligorganisationen 
 

Främsta orsaken till att bli volontär är att man vill skaffa sig personlig erfarenhet. Andra 
svarsalternativ är: 
 

• Ser ett behov och vill hjälpa till 
• Att samhället inte fungerar om inte var och en tar ett personligt ansvar 
• Att skapa mening i livet 
• För att frågan engagerar dem 
• Att dela med sig av sina egna erfarenheter 
• Att det verkar kul 
• Att sysselsätta sig medan de söker jobb 
• För att döva samvetet 

 
På frågan om vad volontärerna får ut av att vara volontärer svarar de främst att de känner sig 
behövda. Andra svarsalternativ är: 
 

• Ökad kännedom om hur andra människor har det 
• Glädje 
• Möjligheten att påverka andras situation 
• En merit i yrkeslivet eller i andra sammanhang 
• Få nya vänner 
• Få ett bättre självförtroende 
• Skapa mening i livet 
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Enkätundersökningen från volontärbyrån visar att 70 % av de som volontärbyrån förmedlar är 
mellan 18 och 35 år (volontärbyrån, 2005). Således existerar människor som genom ideellt 
arbete bistår andra med hjälp, utan vare sig finansiell eller materiell ersättning. På frågan om 
vad volontärerna bidrar med svarade 62% att deras medmänsklighet är deras viktigaste bidrag, 
medan 38% svarade att deras yrkeskompetens är deras viktigaste bidrag (volontärbyrån, 
2005). Vidare visar undersökningen att flertalet gärna vill engagera sig i kontakt med 
behövande; kamratstödjare och samtalspartner är de mest efterfrågade uppdragen. Medan 337 
personer av 650 uppger att de gärna vill hjälpa till med språkundervisning/språkträning, 
uppger hela 620 av 650 personer att de vill engagera sig i samtal och stöd (volontärbyrån). 
Volontärbyråns enkätundersökning talar i allmänhet för ett ökat intresse för ideellt arbete men 
i synnerhet för ett ökat intresse för medmänniskor. Det går även att urskilja vissa skillnader 
mellan kvinnor och män: 65% av männen tycker att de bidrar i högre utsträckning med sin 
yrkeskompetens, medan 70% av kvinnorna uppger att deras medmänsklighet är det 
väsentligaste  bidraget till organisationen,  i snitt lägger männen fler timmar per månad på 
ideellt arbete än kvinnorna (volontärbyrån, 2005). Det ser det likadant ut i brottsofferjouren, 
det är övervägande män bland vittnesstöden/stödpersonerna i vissa jourer, medan i andra är 
kvinnorna majoriteten (Svensson, 2002). Men i allmänhet avspeglar, som ovan nämnts, 
jourernas könssammansättning övriga former av ideellt arbete.  
 
 
Syfte  
 
Av ovan nämnda bakgrund framkommer det att det finns ett intresse av att jobba ideellt som 
vittnesstöd/stödperson. Studien syftade till att ge inblick i de blivande och de verksamma 
vittnesstödens/stödpersonernas livsvärld och ge en förståelse av de centrala motiven till att 
arbeta ideellt i brottsofferjouren. Studiens syfte var att tolka de motiv som ligger till grund för 
det ideella arbetet hos blivande vittnesstöd/stödpersoner, och förstå samt meningsgöra 
motiven på en djupare plan.  

 
 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare  
 
Samtliga undersökningsdeltagare är blivande och färdigutbildade vittnesstöd/stödpersoner vid 
brottsofferjouren i Linköping och Lund. De blivande vittnesstöd/stödpersoner informerades 
på ett kursmöte, som arrangerades av brottsofferjouren i Linköping, att det avsågs att skriva 
en studie om jouren och anledningen till att individerna söker sig dit. 
Vittnesstöden/stödpersonerna i Lund tillfrågades om de kunde ställa upp via telefon. Nio 
undersökningsdeltagare var tillgängliga och erbjöd sig att bli intervjuade. 
Undersökningsdeltagarna var sju kvinnor och två män. Två av de kvinnliga 
undersökningsdeltagarna har halvtidtjänst vid brottsofferjouren, två var studenter och tre 
förtidspensionärer. De manliga undersökningsdeltagarna var båda förtidspensionärer. Skälet 
till valet att studera blivande och verksamma vittnesstöd/stödpersoner i Linköping och Lund 
var inte att generalisera brottsofferjourerna, ej heller att peka på skillnader. Däremot var syftet 
att presentera undersökningspersonernas livsvärld samt att finna gemensamma nämnare som 
ger en fördjupad kunskap/inblick i området. Ett tillgänglighetsurval utnyttjades vid valet av 
undersökningsdeltagare.  
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Datainsamling 
 
Data samlades in genom nio halvstrukturerade intervjuer som spelades in med hjälp av en 
diktafon. Intervjuerna varade mellan 50-60 minuter och spelades in i brottsofferjourernas 
lokaler. Vidare transkriberades intervjuerna i sin helhet; fnitter, skratt, upprördhet och 
fragmentariska meningar dokumenterades.  
 
Etiska frågor 
 
Undersökningsdeltagarna informerades före intervjun om undersökningens syfte och 
intervjuns struktur och tillvägagångssätt. Således fick jag undersökningsdeltagarnas 
godkännande till att spela in intervjuerna i en diktafon för att vidare transkribera och bruka 
materialet i min uppsats. Undersökningsdeltagarna fick dessutom upplysning om att det som 
spelades in skulle behandlas konfidentiellt, ingen förutom jag skulle få tillgång till det 
inspelade materialet. Undersökningsdeltagarna kände till att de hade rätt till att inte besvara på 
mina frågor samt avbryta intervjun. I överenskommelse med undersökningsdeltagarna 
bestämdes att all slags information skulle dokumenteras i uppsatsen. 
 
Analys 
 
Den subjektiva innebörden för undersökningsdeltagarna låg till grund för min analys. Således 
var en induktiv tematisk analys att föredra, i synnerhet då undersökningsdeltagarnas livsvärld 
skulle belysas och förstås (Hayes, 2000). De transkriberade intervjuerna analyserades 
grundligt återkommande gånger; detaljer förstorades upp och en grundlig association kring 
innebörden genomsyrar analysen. Struktureringen utgår från enheter till teman. Detta 
resulterade i att väsentliga textavsnitt för frågeställningen framhävdes. Därefter sorterades 
textavsnitten under övergripande teman som i sin tur framhäver teman som är väsentliga för 
frågeställningen. Som ett led i processen avslutades analysen genom att välja ut representativa 
citat från varje tema. 
 
 

Resultat 
 
Missnöje med samhället  
 
Nyhetsflödet under den senaste tiden har i allmänhet handlat om internationella katastrofer 
men i synnerhet om nationella brott av skilda slag. Denna rapportering sätter sina spår på de 
flesta, i synnerhet då brottet drabbar en själv. Vissa av undersökningsdeltagarna har själva 
blivit utsatta för brott i form av både fysisk och psykisk misshandel. Missnöjet med samhället 
och medborgarna är stort bland undersökningsdeltagarna, vilket skapar en implicit känsla av 
att förändra. Denna implicita känsla övergår snart till en explicit strävan att arbeta ideellt i 
brottsofferjouren. Missnöjet med samhället bland undersökningsdeltagarna bygger bland 
annat på, dels utelämnandet av brottsoffren och dels att samhället inte ställer upp för 
brottsoffren vid kontakt.  
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”Man blir irriterad, det finns så mycket brott i samhället och brottsoffer hör man ofta att de 
blir glömda på nått vis, det har vi redan lärt oss att de får ju ofta inte något 
målsägandebiträde eller någonting. Och så tycker jag att samhället inte gör vad de borde för 
brottsoffer, då får väl jag då ställa upp ideellt. Trots att jag är lite arg på samhället.”  
 
Således tar samhället inte sitt ansvar att prioritera brottsoffren och erbjuda målsägandebiträde, 
utan vissa undersökningsdeltagare anser att det är deras skyldighet att ställa upp ideellt för 
brottsoffren och/eller vittnen. Undersökningsdeltagarna som är anställda vid brottsofferjouren 
lägger fram ett bredare perspektiv på rättsprocessen - gripande, förundersökning, anhållan, 
häktning, åtal, rättegång, påföljder och frigivning - som de anser är ogynnsamt för 
brottsoffret. 
 
”Polisen har inte tid, det är det gamla vanliga, mycket läggs ner. Brottsoffret förstår varför 
det har lagts ner. Åklagaren på samma sätt, polisen tror att de gjort ett bra jobb och skickar 
över till åklagaren som lägger ner fallet.” 
 
Den bristfälliga kontakten mellan brottsofferjouren – polisen, polisen – åklagaren och polisen 
– brottsoffret bidrar till att brottsoffret, i de flesta fallen, lämnas åt sitt öde. Missnöjet med 
samhället riktar sig inte enbart till rättsprocessen och behandlingen av brottsoffret, utan det 
riktar sig även till synen på medmänniskor. En av undersökningsdeltagarna uttrycker ett klart 
och tydligt missnöje med den konventionella bilden av förövaren som maskulin och anser inte 
att samhället presenterar en rättvis bild av förövaren som både kan vara maskulin och 
feminin; bilden av kvinnan som misshandlare inom hemmet överrensstämmer inte med den 
konventionella föreställningen av våld.  
 
”Min fru bucklade på mig bokstavligt talat med knytnäveslag dagligen i fyra månader, 
dessförinnan blev det psykisk nedtryckning. Jag inbillar mig eller det är många killar som 
lever så för de vågar inte gå ut i samhället och säga jag har blivit slagen av min kärring, det 
är nervärderande då i killars ögon, vad fan är du för fjolla varför kan inte du sätta dit din 
kärring.”  
 
Vidare anser undersökningsdeltagaren att uppmärksamheten kring kvinnors situation alltmer 
uppmärksammas på bekostnad av mannens situation; artiklar belyser kvinnans situation inom 
hemmet men ingen studerar mannens. Många av undersökningsdeltagarna anser att samhällets 
krav på sina medborgare alltmer blir sträng. Samhället är för tufft anser 
undersökningsdeltagarna; den ringa respektlösheten mot äldre frustrerar 
undersökningsdeltagarna. 
 
”Samhället har blivit för tufft och det känns då skönt att vara engagerad i brottsofferjouren, 
man blir skrämd av samhället. Det är frustrerande. Det finns ingen respekt längre för äldre, 
jag blir förbannad och arg.” 
 
Respektlösheten mot äldre grundar sig dels på ungdomars uppträdande och dels hur samhället 
bemöter förtidspensionärer. En av undersökningsdeltagaren, som är förtidspensionär, anser att 
samhället anordnar kurser för förtidspensionärer enbart i syfte att sysselsätta de medan tiden 
går; undersökningsdeltagaren anser att det är en bra idé för dem som inte är friska men att det 
är för tidigt för friska 65 – åringar. På samma gång som det förekommer missnöje med 
samhället på ett explicit sätt, förekommer även en implicit missbelåtenhet bland 
undersökningsdeltagarna. En av undersökningsdeltagarna erinrade sig att rättegången mot  
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Anna Lindhs mördare väckte fasansfulla känslor. De fasansfulla känslor som då uppenbarade 
sig grundade sig på att Anna Lindhs väninna, som vittnade mot förövaren, fick vänta som alla 
andra på att bli inkallad.  
 
”Jag tänkte inte på det då och inte riktigt kopplade ihop det men eftersom jag pratar om det 
så har det gjort ett starkt intryck på mig. När rättegången var om Anna Lindh då hennes 
väninna skulle vittna kom jag ihåg att hon skulle stå i kö som alla andra människor utanför 
tingsrätten, jag tyckte att det var förskräckligt att hon ska få stå där bland alla journalister  
 
och nyfikna. Är man vittne skall man bli omhändertagen, man ska vara en särskild person när 
man kommer till tingsrätten och ska bli uppmärksammad.”   
 
Således var inte undersökningsdeltagaren medveten om sin missbelåtenhet med samhället, 
förrän denne erinrade sig rättegången mot Anna Lindhs förövare.  

 
Personlig erfarenhet 
 
Brottsofferjouren är ett sätt att möta individer som blivit utsatta för samma brott. Vissa av 
undersökningsdeltagarna har själva erfarenhet av att ha blivit utsatta för brott; i samtliga fall 
har förövaren varit maken eller hustrun.  
 
”Jag har själv blivit utsatt för en som var alkoholist som jag trodde då att jag skulle hjälpa 
vilket jag inte kunde, det gick istället ut på att jag blev fysiskt och psykiskt misshandlad inom 
hemmet.” 
 
”Det är alltid skönt att när en person blivit utsatt för samma sak så vet man hur det känns.” 
 
En av undersökningsdeltagarna har erfarenhet av brottsofferjouren och sitter i styrelsen, 
undersökningsdeltagaren beskriver situationen. 
 
”Jag tror att det är många som mått dåligt och vill träffa andra som mått dåligt.” 
 
Undersökningsdeltagarna som blivit utsatta för brott anser att erfarenhetsutbytet med andra 
som blivit utsatta för samma brott skänker en tillfredställelse. Andra undersökningsdeltagare 
anser att erfarenheten och den praktiska inblicken är den främsta orsaken till att söka sig till 
brottsofferjouren. 
 
”Jag tänker rättsligt, det är någon slags övning men jag låter inte henne eller honom förstå, 
att jag tänker såhär varför har polisen rubricerat det som men det säger jag aldrig till henne 
eller honom. Så lär jag mig saker hela tiden och det är klart det är övning inför framtiden. 
Man ska ju inte låtsas att man gör det här bara för att man är god person. Det är träning att 
förhålla sig professionellt till saker.” 
 
Vissa av undersökningsdeltagarna läser på juristprogrammet, där brottsofferperspektiv inte 
ingår i studenternas utbildning, däremot uppmanas studenterna att införskaffa sig ett 
brottsofferperspektiv. Brottsofferperspektiv kan studenterna införskaffa i bl.a. 
brottsofferjouren.  
 
 

8 



 

  

 
”En del vittnesstöd och stödpersoner gör det här från början för att det är en merit, 
erfarenhet, de flesta går juristutbildningen, det är bra att ha i CV.” 
 
I brottsofferjouren i Lund utgör studenterna blott en liten del av de som är aktiva; 
problematiken kring studenternas införskaffning av praktisk erfarenhet har gått så långt att 
jouren överlägger att utesluta studenterna från utbildningarna.  
 
”Vi har till och med sagt att vi kanske inte vill ha hit jurister. Det är bra att de får 
brottsofferperspektiv i utbildningen men juridikum måste själva kosta på sig perspektivet. Vi 
kan inte utbilda människor massa människor igen och igen, det kostar också.” 
 
Samtliga undersökningsdeltagare, som inte är förtidspensionärer, anger att erfarenheten är den 
essentiella orsaken till att de söker sig till brottsofferjouren, men de betonar även vikten av att 
hjälpa andra. Då samtliga undersökningsdeltagare anger att erfarenheten är den essentiella 
orsaken till att de söker sig till brottsofferjouren lyfter de vidare fram att det inte anledningen 
till att de stannar kvar.  
 
”Andra tror på det ideella engagemanget.” 
 
Sociala kontakter 
 
Samtliga undersökningsdeltagare uppger att deras sociala kontaktnät är betydelsefullt, att det 
både skänker trygghet och harmoni. Många av undersökningsdeltagarna poängterar kärleken 
till sina barnbarn, medan andra poängterar kärleken till sin partner. Vänner är en annan viktig 
aspekt av deras sociala kontaktnät; samtliga undersökningsdeltagare som är 
förtidspensionerade uppger, med sorg, att de saknar sina vänner som alltjämt befinner sig i 
yrkeslivet. Således har de flesta avskärmat sig från sina vänner, då man sällan träffas. 
Däremot innebär vittnesstöd dels att informera vittnet om rättsprocessen och att lyssna, dels 
att knyta an nya vänner.  
 
”Jag har kommit in väldigt bra med personalen i tingsrätten: vaktmästare, reception, 
åklagare och försvarare. Jag ser fram emot att träffa de varje gång, de är mina vänner.” 
 
”… även att träffa andra människor. Det ger mig stimulans. Att man upplever andra miljöer, 
andra förhållanden. Världen är inte bara såsom jag vuxit upp i, den är ganska komplex”.  
 
Två av undersökningsdeltagarna beskriver situationen, var av ena har halvtidstjänst och den 
andra sitter i styrelsen. 
 
”De flesta är nyinflyttade i stan och pensionärer och det är ett sätt att komma in i samhället.” 
 
”Många är sjukpensionärer, arbetslösa och vill komma ut och träffa folk, som de annars 
sitter hemma 
 
Samtliga undersökningsdeltagare ser fram emot att besöka tingsrätten och träffa vittnen och 
vara till stöd för dem. En av undersökningsdeltagarna medgav att något drar honom till 
tingsrätten och missar han en vecka kan detta få honom att bli ledsen. En annan 
undersökningsdeltagare tar medvetet ledigt i en vecka för att sedan återvända med nya krafter.  
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Samtliga vittnesstöd medger även att de blir väl mottagna av vaktmästaren såväl som 
åklagare, advokater och domare.  
 
Hjälpbehov(Medkänsla)  
 
Samtliga undersökningsdeltagare anser att brottsoffer är i akut hjälpbehov. Det vill säga att 
undersökningsdeltagarna såg ett behov och ville hjälpa till. Av temat personlig erfarenhet 
framgår det att vissa av undersökningsdeltagarna själva har blivit utsatta för brott och där med 
känner ett ökat behov av att hjälpa andra.  
 
”Jag vill gå kursen för att det ger mig mycket. Det kanske ger bekräftelsen som man kan få till 
slut, eller hjälpa, det är det jag egentligen vill göra. Hjälpa de som är oroliga som befinner 
sig i samma situation.” 
 
Undersökningsdeltagarna som själva blivit utsatta för brott anser att deras erfarenhet av 
brottet kommer att hjälpa de i sitt arbete med brottsoffren.  
 
”Det är något behov jag har av att hjälpa andra. Det är så jäkla mycket i samhället att sköta 
sig själv och skita i andra.” 
 
Samtliga undersökningsdeltagare anser dessutom att deras hjälp skänker en tillfredställelse.  
 
”Jag har ett intresse av att arbeta ideellt. Jag vill förändra världen. Jag kan ge allt för en 
person som är i behov, och när en person säger att jag varit bättre än alla psykologer hon 
har pratat med, det är klart man får en kick.” 
 
På frågan om vad de får ut av att hjälpa behövande uppger samtliga undersökningsdeltagare 
att det är tillfredställelsen av att hjälpa. Även att de känner sig behövda vid hjälpbehov.  
 
”Vad jag får ut av det är att jag träffar nya människor och får tacksamhet tillbaka. Jag 
känner mig behövd.” 
 
”Det ger en stor tillfredställelse när man känner att man varit stöd för en medmänniska. När 
människor säger tack nu har jag fått hjälp av dig så känns det bra.” 
 
På samma gång är det inte enbart en tillfredställelse av att hjälpa behövande, utan även det 
faktum att vara en del av det som hjälper brottsoffren att gå vidare. 
 
”Det faktum att en människa mår bra och att jag är en del av det, jag tror det är det som 
driver oss.” 
 
För vissa undersökningsdeltagare innebär hjälpen till behövande en självklar gärning. Många 
har dessutom, innan de sökte sig till brottsofferjouren, antingen arbetat inom vården och 
omsorg eller varit inne på att börja.  
 
”Ja om jag börjar med att besöka några äldre såhär som man gick till och läste och drack 
kaffe och hade viktiga samtal, så tänkte jag så sitter jag där på lördag sen tänker jag hur det 
är med Annika, hon får inga besök. Jag skulle ta henne så enormt till mig.” 
Medan andra är medvetna om sitt behov av att hjälpa. 
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”Men jag är inte sjuksköterska för intet. Det tillhör mitt naturliga sätt. Det är något behov jag 
har att hjälpa andra.” 
 
Sysselsättning  
  
Många av undersökningsdeltagarna har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med välansedda 
yrken; bl.a. var en av undersökningsdeltagarna tandläkare samt klinikchef, en annan lärare 
och en tredje sjuksköterska. Fysiska skador och olyckor som vissa av 
undersökningsdeltagarna ådragit sig har i princip blockerat alla eventualiteter till jobb. 
Emellertid är det en truism att alla människor skall ha ett yrke, men vid fysiska skador och 
olyckor förlorar man sitt yrke, man anses inte längre arbetsduglig. Bland alla 
förtidspensionerade undersökningsdeltagare bidrar i allmänhet detta till frustration men i 
synnerhet till depression. Av den orsaken att man inte längre är arbetsduglig växer missnöjet 
mot samhället; samhället anordnar kurser som tidigare nämnts i syfte att sysselsätta 
undersökningsdeltagarna som är förtidspensionerade. Samtidigt är undersökningsdeltagarna 
medvetna om sina nedsättningar, men anser att de är dugliga till mer än att enbart läsa kurser.  
 
”Jag fyller 63 i år och blev opererad i nacken så att jag inte kunde fortsätta jobba som 
tandläkare. Det kom plötsligt för mig, jag trivdes väldigt mycket som tandläkare och arbeta 
till 67. Jag tyckte förtidspensioneringen kom plötsligt och det var fruktansvärt och kunde inte 
acceptera det.” 
 
Således är acceptansen oerhört mödosam. I praktiken finner sig undersökningsdeltagarna 
sysslolösa och söker sig till bl.a. brottsofferjouren. 
 
”Jag sa ifrån arbetet inom motorsporten men jag blev sysslolös, kände mig orolig och var 
tvungen att engagera mig inom något. Jag hade inget och göra, jag var bara ute och gick, det 
är viktigt för mig att känna mig kreativ.” 
 
För de förtidspensionerade undersökningsdeltagarna innebär förtidspensioneringen dels 
mödosam acceptans och dels hantering av sin ensamhet. Som ett resultat av 
förtidspensioneringen är ensamhet en annan frustrerande aspekt. Ensamheten bidrar till en allt 
starkare kallelse för sysselsättning. Sålunda är undersökningsdeltagarna i behov av att jobba, 
men samtidigt är de medvetna om deras begränsningar men strävar alltjämt efter att syssla 
med något som de tycker är väsentligt för dem.  
 
”Jag menar att tack vare att man blev förtidspensionär mycket tidigare än vad arbetslivet 
hade slutat har man inte längre någon där, man är själv och då känner jag ibland att jag inte 
har någon funktion i samhället. Barnen har växt upp och jag är skild och då känner jag att 
jag också vill vara delaktig i samhället.” 
 
Behovet av att fylla tomrummet är stort, inte enbart fylla tomrummet att bygga upp en 
funktion i samhället, utan även mot vänskaps– och familjekretsen. Samtliga 
undersökningsdeltagare som är förtidspensionerade har barn som växt upp och lämnat 
hemmet; funktionen att vara moder/fader är inte i lika stor utsträckning dominerande längre.  
 
” Ja eftersom mina barn är stora och min make dåvarande make sköter sig själv så känner jag 
har ingen funktion längre utan då kan jag kanske hjälpa andra som jag inte känner.” 
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I allmänhet vill samtliga undersökningsdeltagare hjälpa andra men i synnerhet är de 
förtidspensionerade undersökningsdeltagarna i större behov av att komma ut och hjälpa andra. 
För dem innebär det att sysselsätta sig och döva ensamheten som i sin tur resulterar i att träffa 
nya människor. Samtliga undersökningsdeltagare som är förtidspensionärer är vittnesstöd, 
tillskillnad från stödpersoner som innebär någon att tala med via telefon. Vittnesstöd innebär 
även att det sker ett fysiskt möte i tingsrätten. 
 
Glädje  
 
Samtliga undersökningsdeltagare uppger att anledningen till att söka till brottsofferjouren är 
bl.a. för att det verkade kul. Samtidigt uppger de att de utvecklar andra sidor av sig själva; 
självförtroendet och språket är vissa av dessa egenskaper som utvecklas. För de 
förtidspensionerade undersökningsdeltagarna innebär brottsofferjouren en tröst för ett abrupt 
slut på arbetslivet. Brottsofferjouren kan skänka glädje men framförallt en tröst. Glädjen kan 
manifestera sig i kreativitet.  
 
”Jag tycker att brottsofferjouren och arbeta med brottsoffer har hjälpt mig mycket, jag var 
inte färdig med mitt arbetsliv.” 
 
Således skänker brottsofferjouren den glädjen och kreativiteten som fanns till under 
arbetslivet. Samtliga undersökningsdeltagare uppger att det skänker dem stor glädje när 
advokater, ordningsvakter, vittnen samt annan personal i tingsrätten är tacksamma för 
engagemanget. Glädjen manifesterar sig även i mötet mellan vittnesstödet/stödpersonen och 
brottsoffret och/eller vittnet. 
 
”Människor berättar sin situation. Man får nya intryck, det är det som berikar, de nya 
intrycken.” 
 
Således skänker mötet mellan vittnesstöd/stödperson och brottsoffret och/eller vittnet en 
glädje men även en tröst av hur andra har det ställt. Samtalen kan även stärka 
vittnesstödet/stödpersonen att utveckla sig själv. Undersökningsdeltagarna anser att mötet 
med brottsoffret och/eller vittnet bidrar till att undersökningsdeltagarna känner sig behövda, 
så följer därav att undersökningsdeltagarna känner glädje att kunna vara till hjälp.  
 
”Jag känner varje gång jag kommer härifrån så känner jag ohh då har jag fått lära mig det 
här och eller det här visste jag förut, nu har jag fått bekräftelse på det och jag känner mig 
tryggare i mig själv för varje gång. Jag känner mig tryggare, jag känner mig mer uppfylld.” 
 
Således känner sig undersökningsdeltagren trygg i sig själv efter varje möte med ett 
brottsoffer och/eller vittne. Detta resulterar i sin tur i att undersökningsdeltagaren känner sig 
uppfylld av glädje. Glädje och tröst skänks inte enbart i mötet mellan 
vittnesstödet/stödpersonen och brottsoffret och/eller vittnet, utan brottsofferjouren arrangerar 
erfarenhetsutbyte, där vittnesstöd/stödpersoner kan träffa andra vittnesstöd/stödpersoner och 
samtala i synnerhet om erfarenheterna med brottsoffer och/eller vittnen, men i allmänhet om 
allomfattande angelägenheter. Brottsofferjouren arrangerar även seminarier som ett 
komplement till vittnesstödens/stödpersonernas utbildning. Dessutom har brottsofferjouren 
nära förbindelser med polisen, kvinnojouren, socialen, åklagare, advokater och domare. Detta 
bidrar till att undersökningsdeltagarnas arbetskrets utökas ytterligare och nära kontakter med 
ovan nämnda organ knyts an.  
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Diskussion 

 
Syftet med detta arbete var att, utifrån nio kvalitativa intervjuer med blivande eller 
verksamma vittnesstöd/stödpersoner, ge inblick i subjektens livsvärld och ge förståelse till de 
centrala motiven till att arbeta ideellt i brottsofferjouren. Syftet var även att tolka de motiv 
som ligger till grund för det ideella arbetet hos blivande stödpersoner och/eller vittnesstöd, 
samt förstå och meningsgöra motiven. 
 
Metoddiskussion 
 
Bedömningen av validiteten i en kvalitativ studie sker utifrån samtliga stadier i 
undersökningen. Syftet är inte att generalisera till brottsofferjourer i allmänhet, och inte heller 
att peka på skillnader mellan brottsofferjouren i Linköping och Lund. Inte heller grundar sig 
detta på en replikerbar studie, utan utifrån nio blivande och verksamma 
vittnesstöd/stödpersoner få en inblick i undersökningspersonernas livsvärld samt finna 
gemensamma nämnare som ger en fördjupad kunskap i området. Utifrån syftet anser jag att 
jag fått inblick i undersökningspersonernas livsvärld och en förståelse av de centrala motiven 
till att undersökningspersonerna har sökt sig eller arbetar ideellt i brottsofferjouren. Det är 
svårt att generalisera till andra brottsofferjourer, detta på grund av jourernas särprägel. För att 
kunna generalisera till brottsofferjourer i allmänhet hade det dels erfordrats betydligt fler 
undersökningsdeltagare och dels fler jourer.  
 
En god förståelse för ämnet har uppnåtts, då syftet är att ge inblick i 
undersökningspersonernas livsvärld och en förståelse till de centrala motiven till att söka och 
arbeta ideellt i brottsofferjouren. Ett tillvägagångssätt för att förstå en grupp är att undersöka 
individen i gruppen (Granström, 2000).  Det vill säga att delarna i en helhet tolkas utifrån 
helheten och tvärtom.  
 
Jämför man denna studie med tidigare studier finner man flera gemensamma faktorer. 
Exempelvis har volontärbyråns enkätundersökning och denna studie vissa gemensamma 
aspekter. Forskningen kring brottsofferjouren är aktuell, och trots den knappa forskningen 
som anknyter till denna studie, är validiteten god.  
 
Diskussion av resultatet 
 
Jag diskuterar först mina resultat i relation till volontärbyråns enkätundersökning som är 
direkt relaterad till min studie, därefter breddar jag diskussionen och samtliga teman 
diskuteras och sätts in i ett större sammanhang.  
 
De teman som redovisas i resultatdelen finner stöd i tidigare studier. Samtliga teman återfinns 
i volontärbyråns enkätundersökning; Samhället, sysselsättning, personligerfarenhet, 
hjälpbehov, sociala kontakter och glädje är övergripande teman i denna studie men även 
några av orsakerna till att människor väljer att bli volontärer. 
 
Temat samhälle går ihop med enkätundersökningens tema ser ett behov och vill hjälpa till. 
Temat sysselsättning med enkätundersökningens tema att sysselsätta sig. Temat 
personligerfarenheter med enkätundersökningens tema att dela med sig av sina egna 
erfarenheter och temat glädje med enkätundersökningens tema att skapa mening i livet.  
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Volontärbyråns enkätundersökning ställer ävenledes frågan om vad volontärerna får ut av att 
vara volontärer; i denna studie finns inget utrymme för ett sådant förfarande men emellanåt 
ger undersökningsdeltagarna uttryck för det själva, under intervjun. Tillskillnad från 
volontärbyråns enkätundersökning, där antalet unga volontärer ökat, består brottsofferjouren i  
hög utsträckning av individer med gedigen livs– och arbetserfarenhet. Det bör även sägas att 
volontärbyrån förmedlar volontärer till frivilligorganisationer som är i behov av hjälp. 
Brottsofferjouren är en organisation som tar hjälp av volontärbyrån att söka volontärer. 
Således stämmer inte bilden riktigt med volontärbyråns enkätundersökning, där unga 
volontärer ökar, med vittnesstöd/stödpersoner i brottsofferjouren. En orsak till en fungerande 
jour är just vittnesstöd/stödpersonernas relativt höga ålder; en stor del av dem som engagerar 
sig i brottsofferjouren är individer som avslutat sina yrkesliv (Svensson, 2002).För att återigen 
anknyta till volontärbyråns enkätundersökning angående frågan om vad volontärerna får ut av 
att vara volontärer svarar man främst att de känner sig behövda, andra svarsalternativ är: 

 
• Ökad kännedom om hur andra människor har det 
• Glädje 
• Möjligheten att påverka andras situation 
• En merit i yrkeslivet eller i andra sammanhang 
• Få nya vänner 
• Få ett bättre självförtroende 
• Skapa mening i livet 

 
Det finns en stark tendens till att undersökningsdeltagarna vill känna sig behövda, i synnerhet 
tydliggörs detta under temat hjälpbehov. Undersökningsdeltagarna menar vidare att det inte 
enbart är tillfredställelsen av att hjälpa behövande, utan själva tanken att vara en del av 
utvecklingen då brottsoffren är i behov av hjälp. Alltså ingå i brottsoffrens strävan efter ett 
bättre liv och känna sig behövda av brottsoffren på väg mot det bättre livet. Detta går i sin tur 
under enkätundersökningens möjlighet att påverka andras situation. 
 
I enkätundersökningen uppger volontärerna att de även får mer kännedom om hur andra 
människor har det. Undersökningsdeltagarna ger uttryck för det, i synnerhet under temat 
sociala kontakter. Somliga av undersökningsdeltagarna stimuleras av att träffa andra och få 
inblick i deras liv, d.v.s. upptäcka hur andra människor har det. En av 
undersökningsdeltagarna ger uttryck för att träffa andra och få inblick i deras liv, av den 
orsaken att världen är komplex och att den inte enbart är såsom hon har växt upp i.  
 
Vidare uppger somliga undersökningsdeltagare att genom att arbeta i brottsofferjouren öppnas 
möjligheterna till att knyta an nya vänner. I själva verket är det samtliga förtidspensionerade 
undersökningsdeltagare som anser att brottsofferjouren bidrar till att de knyter an nya vänner. 
Således väljer samtliga förtidspensionerade undersökningsdeltagare att vara vittnesstöd 
istället för stödperson; vittnesstöd innebär att personen befinner sig i tingsrätten ett antal 
timmar i veckan, detta resulterar i sin tur att vittnesstödet får träffa tingsrättspersonal men 
framförallt ofta nya människor.  
 
Samtliga undersökningsdeltagare som studerar uppger att det är en merit i yrkeslivet att ha 
engagerat sig ideellt och att det är en av orsakerna till att de arbetar i brottsofferjouren. En av 
undersökningsdeltagarna som studerar anser att man inte skall låtsas att man arbetar i 
brottsofferjouren enbart för att man är en god person, utan att det även är en träning att  
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förhålla sig professionell till företeelser. Det juridiska programmet i uppmanar till och med 
sina studenter att införskaffa sig ett brottsofferperspektiv genom brottsofferjouren. Emellertid 
är detta ett problem för brottsofferjouren, då den främsta orsaken till att studenterna söker sig 
till brottsofferjouren är att skaffa sig en merit som ser bra ut i CV: n. För de 
förtidspensionerade undersökningsdeltagarna, som på ett abrupt sätt avslutade sitt yrkesliv, 
innebär brottsofferjouren ett meningsskapande. Det vill säga att skapa en mening med livet. 
Samtliga förtidspensionerade undersökningsdeltagare uppger att brottsofferjouren skänker 
dem mening i tillvaron. Under temat glädje och tröst uppger en undersökningsdeltagare att 
brottsofferjouren och arbeta i brottsofferjouren har hjälpt henne mycket, i synnerhet då hon 
inte var färdig med sitt arbetsliv. Detta resulterar i ett bättre självförtroende. 
 
Samhället 
 
Samtliga undersökningsdeltagare har antingen själva blivit utsatta för brott eller känner någon 
som fallit offer för en förövare. Detta skapar en implicit känsla av frustration gentemot 
samhället. Så småningom kan denna känsla övergå till en explicit strävan att arbeta ideellt i 
brottsofferjouren. Således kan brottsofferjouren fungera dels som en organisation där 
undersökningsdeltagarna kan klaga på rådande uppfattningar, exempelvis att även kvinnor 
misshandlar män inom hemmet, och dels ett möte med andra som blivit utsatta för brott. På 
samma gång behöver det inte vara så, att någon måste ha blivit utsatt för brott söker sig till 
brottsofferjouren; respektlösheten mot äldre och hur samhället behandlar förtidspensionärer är 
andra aspekter som undersökningsdeltagarna lyfter fram. En undersökningsdeltagare som är 
förtidspensionär uttrycker sin besvikelse över hur samhället agerar då det anordnas kurser för 
förtidspensionärer enbart i syfte att sysselsätt dem medan tiden går. Missnöjet med samhället 
är en av orsakerna till att undersökningsdeltagarna söker sig till brottsofferjouren. Således 
undviker undersökningsdeltagarna att inte kunna hantera sina besvikelser över stängda 
möjligheter, upplevd orättvisa och kränkning, där följden blir att den egna utvecklingen 
hämmar (Stiwne, 2000). Istället för att stänga in sitt missnöje med stängda möjligheter, 
orättvisa och kränkning väljer undersökningsdeltagarna att ansluta sig till brottsofferjouren, 
där undersökningsdeltagarna kan träffa andra som känner på samma sätt.  

 
I princip är alla, bortsett från undersökningsdeltagarna, involverade i någon form av 
organisation, förbund, idrottsförening, fack m.m. Detta i syfte att motverka våld, korruption 
och orättvisa. Således grundar sig brottsofferjouren på samma principer som andra 
befrämjande organisationer, oavsett om det handlar om ideellt arbete eller ej. Trots att vi lever 
i ett samhälle där friheten är obegränsad genomsyras våra liv av normer och föreställningar; 
när ens föreställningsvärld och normsystem inte överensstämmer med tiden kan detta skapa 
en frustration och besvikelse. För de förtidspensionerade undersökningsdeltagarna strider den 
nuvarande föreställningsvärlden och normsystem med den föreställningsvärld och de 
normsystem som de är uppfostrade med. Samtliga förtidspensionerade 
undersökningsdeltagare anser att äldre lämnas åt sitt öde samt att respektlösheten mot äldre 
inte längre finner några gränser.  
 
Undersökningsdeltagarna, liksom alla andra människor, inser de radikala förändringarna som 
skett i sexuella sedvanor, äktenskap, familjestruktur, uppfostran, utbildning och alla andra 
sektorer i samhället (May, 1975). Således står undersökningsdeltagarna inför ett val; att dra 
sig undan i ångest eller att påverka utvecklingen. En av de främsta företrädarna för 
existentialistisk psykologi i USA, Rollo May, talar om apati och mod. Apati grundar sig på att 
många avskärmar sig från samhälleliga problem, medan mod grundar sig på två aspekter; dels  
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moraliskt mod och dels socialt mod. Moraliskt mod innebär att människan tar ställning mot 
amoraliska handlingar, medan socialt mod innebär att människan vågar sätta sin personlighet 
på spel i syfte att förändra världen (May, 1975). Det går att finna tendenser till ett sådant sätt 
att tänka hos undersökningsdeltagarna. Det vill säga att de inte drar sig undan i ångest och 
apati, utan både ha det moraliska –och sociala modet att påverka utvecklingen.  
 
Det existerar ävenledes en ”omedveten” besvikelse på samhället. Med ”omedveten” menas en 
”ovetande” besvikelse över samhället, att besvikelsen ligger latent hos personen. En av 
undersökningsdeltagarna blev medveten, under intervjuns gång, om vad som drog henne till 
brottsofferjouren; rättegången mot Anna Lindhs mördare väckte fasansfulla känslor, och 
framförallt hur Anna Lindhs väninna, som vittnade mot förövaren, fick vänta som alla andra 
på att bli inkallad. Till en början förstod inte undersökningsdeltagaren att Anna Lindh-
rättegången kunde vara en orsak till att hon sökte sig till brottsofferjouren, men under tiden 
intervjun pågick erinrade hon sig om rättegången. Undersökningsdeltagaren kunde inte heller 
förstå varför hon ständigt nämnde rättegången mot Anna Lindhs förövare, men påpekade till 
slut att det måste ha gjort ett starkt intryck på henne. I en artikel diskuterar Ann-Sofie 
Ohlander det samhälleligt omedvetna (Ohlander, 1993). Hon menar att händelser av samhället 
i historien alltid finns där och att vi bär det med oss. Vidare menar Ohlander att delar av 
händelser i samhället omedvetet lever kvar. Sålunda kan en händelse i samhället, som gör ett 
starkt intryck vid tidpunkten, leva kvar omedvetet. 
 
Sysselsättning  
 
Det kan sägas att sysselsättning och meningsskapande går ihop, på så sätt att det 
undersökningsdeltagarna sysselsätter sig med skapar mening i deras tillvaro. Således är 
sysselsättning och meningsskapande i synnerhet väsentligt för de förtidspensionerade 
undersökningsdeltagarna. De övriga undersökningsdeltagare är antingen studenter eller 
anställda vid brottsofferjouren. Swan m.fl. (1991) studerade amerikanska pensionärer och 
upplevelsen av pensioneringen; de redovisade i sin rapport om amerikanska pensionärer att de 
som genomlevde att de ”tvingats” pensionera sig i allmänhet mådde sämre. För de 
förtidspensionerade undersökningsdeltagarna innebär förtidspensioneringen ett bakslag, dels 
för att de inte var klara med sitt arbetsliv och dels för ensamheten som väntade dem. 
Emellertid framhävs det att de får mer tid med familjen, men mindre tid med sina vänner som 
alltjämt arbetar.  
 
De förtidspensionerade undersökningsdeltagarna är förtidspensionerade av olika anledningar; 
kronisk sjukdom och olyckor är några av anledningarna Således löper de förtidspensionerade 
undersökningsdeltagarna större risk för isolering och ensamhet (Gut, 1998). 
Undersökningsdeltagarna uppger att till en början isolerade de sig från all slags verksamhet, 
men kom så småningom i kontakt med brottsofferjouren. Således kan brottsofferjouren vara 
en hjälpande hand för de förtidspensionerade undersökningsdeltagarna. Att sysselsätta sig 
med något de anser är viktigt, nämligen ge stöd till brottsoffer och vittnen. Detta skapar i sin 
tur mening i deras tillvaro; att vara vittnesstöd/stödperson kräver på förhand inga bestämda 
arbetstider och inte heller är det fysiskt påfrestande att vara vittnesstöd/stödperson.  
 
Personliga erfarenhet 
 
Genom brottsofferjouren kan undersökningsdeltagarna träffa andra som blivit utsatta för 
liknande brott. En undersökningsdeltagare beskriver situationen, där hon menar att många  
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som mått dåligt för att de blivit utsatta för brott vill träffa andra som mått lika dåligt. Således 
kan individerna söka tröst hos varandra. De undersökningsdeltagare som blivit utsatta för 
brott anser att brottsofferjouren ävenledes är en mötesplats för dem som blivit utsatta för brott. 
Vidare menar de att erfarenhetsutbytet med andra som blivit utsatta för brott kan skänka en 
tillfredställelse. I brottsofferjouren kan individer som blivit utsatta för brott ta lärdom av 
varandra; hur individen hanterar olika problem, vilka möjligheter som finns osv.  
 
Många som söker sig till brottsofferjouren föreställer sig att personliga erfarenheter av blivit 
utsatt för brott är en positiv aspekt i deras strävan att hjälpa ett brottsoffer. Så kan även vara 
fallet; de undersökningsdeltagare som har erfarenhet av brott kan förmodligen lättare sätta sig 
in i brottsoffrets situation, men undersökningsdeltagarna har även varit aktiva i 
brottsofferjouren under en längre period, dessutom anordnar brottsofferjouren fortlöpande 
träffar där delar med sig av sina erfarenheter. Således har undersökningsdeltagare som blivit 
utsatta för brott haft tid att bearbeta krisen, både före och under tiden i brottsofferjouren En 
undersökningsdeltagare som är anställd vid brottsofferjouren anser att detta är ett problem, 
nämligen att många som blivit utsatta för brott söker sig till brottsofferjouren i syfte att hjälpa 
sig själva. Istället för att lyssna på brottsoffret kan rollerna skifta och stödpersonen blir den 
som anförtror sig medan brottsoffret blir den som lyssnar. Personen kan då inte vara till hjälp 
för ett brottsoffer, utan snarare söker sig till brottsofferjouren för att han/hon mår dåligt. 
Emellertid upptäcker oftast de ansvariga vilka som är lämpade att arbeta som 
vittnesstöd/stödperson eller inte; de ansvariga vid brottsofferjouren samtalar med varje enskilt 
individ efter utbildningen. Bland annat frågar brottsofferjouren om individen har bearbetat 
sina egna problem. Temat Hjälpbehov (Medkänsla) kan delvis anslutas till temat personliga 
erfarenheter; dels som ett resultat av att vissa undersökningsdeltagare blivit utsatta för brott, 
och dels att behovet att hjälpa brottsoffer ökar. 
 
Sociala kontakter  
 
Samtliga undersökningsdeltagare medger att ett fungerande socialt kontaktnät är nödvändigt i 
tillvaron. Detta är i synnerhet oerhört viktigt för de förtidspensionerade 
undersökningsdeltagare; de övriga studerar eller jobbar, vilket innebär att de ständigt är och 
utgör en del av det sociala kontaktnätet. Således är en orsak till att söka sig till 
brottsofferjouren vara att skapa nya sociala kontakter. Det nämndes tidigare i temat 
sysselsättning, att så länge de förtidspensionerade undersökningsdeltagarna har en 
regelbunden sysselsättning, såsom skapande eller någon annan verksamhet, har den betydelse 
i deras liv. Sysselsättningen skapar även gemenskap med kolleger, gör de kända även utanför 
deras privata umgängeskrets och kan därmed leda till nya vänskapsförhållanden. Således kan 
brottsofferjouren uppfylla dessa kriterier men ändå inte ställa alltför höga krav på de 
förtidspensionerade undersökningsdeltagarna då det i grund och botten är oavlönat arbete de 
utför.  
 
Det nämndes tidigare att samtliga förtidspensionerade undersökningsdeltagare är blivande och 
verksamma vittnesstöd och inte stödpersoner. Vittnesstöd innebär att den största tiden 
tillbringas i tingsrätten, medan en stödperson ringer hemifrån. Således kan arbetet med att 
stödja vittnen och målsäganden öppna fler möjligheter, exempelvis lära känna vaktmästaren, 
advokater, åklagare, åhörare, nämndemän o.s.v. På så vis kommer de förtidspensionerade 
undersökningsdeltagarna ut och träffar nya människor. 
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Glädje 
 

Samtliga undersökningsdeltagare uppger att anledningen till att söka till brottsofferjouren är 
bl.a. för att det verkade kul. Emellertid manifesterar glädjen sig i kreativitet. Exempelvis är 
den juridikstuderande undersökningsdeltagaren kreativ när hon dels intar positionen som 
stödperson och dels övar sig i att förhålla sig professionellt till vissa ting. Exempelvis kan hon 
ifrågasätta polisens rubricering av brottet, men detta utan brottsoffrets vetskap. På samma 
gång uppger undersökningsdeltagaren att hon utvecklar andra sidor av sig själv; 
självförtroendet och språket är vissa av sidorna som undersökningsdeltagaren utvecklar. För 
de förtidspensionerade undersökningsdeltagarna kan brottsofferjouren skänka glädjen som de 
saknar från sin förra arbetsplats, nämligen arbetskamraterna. Brottsofferjouren anordnar 
erfarenhetsutbyten, där undersökningsdeltagarna träffas minst en gång i månaden och 
samtalar om olika fall de har hand om. Erfarenhetsutbyten innebär även att alla enas och 
under samma tak, äter ihop, går på seminarier o.s.v. Således är glädje en annan orsak till att 
undersökningsdeltagarna söker sig till brottsofferjouren. 
 
Sammanfattning 
 
Mina resultat diskuterades i relation till volontärbyråns enkätundersökning samt ställdes in i 
ett större sammanhang. Således är besvikelsen på samhället, brist på meningsfull 
sysselsättning, ett hjälpbehov, personliga erfarenheter samt glädje de motiv som ligger till 
grund för det ideella arbetet i brottsofferjouren, detta utifrån subjektens livsvärld. Dessa 
aspekter är genuina för var och en av undersökningsdeltagarna. Undersökningsdeltagarna 
engagerar sig i brottsofferjouren som ett resultat av dessa aspekter; när 
undersökningsdeltagarnas livsvärld inte överrensstämmer med rådande normer, exempelvis 
brist på respekt för äldre, kan detta skapa en reaktion som leder i sin tur till att engagera sig 
och sträva efter en trevligare tillvaro. Var och en av dessa aspekter är viktiga för 
undersökningsdeltagarna. Dessa skapar, förutom en reaktion, meningsfullhet och struktur i 
tillvaron. Avslutningsvis är det ideella arbetet unikt för var och en av 
undersökningsdeltagarna; för vissa skänker det ideella arbetet glädje medan för andra 
personliga erfarenheter. Som ett resultat av undersökningen, det vill säga att ge inblick i 
subjektens livsvärld och tolka dessa, har det visat sig att det ideella arbetet är mer komplext än 
bara att tro att det är ett oavlönat arbete.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

  

18 
 

Referenslista 
 
Tryckta källor 
 
Beskow, Per. (1999). Trons vägar. Stockholm: Vadstena och Proprius förlag AB. 
Brottsoffermyndigheten. (2005). Umeå  
Brottsoffermyndigheten. (2002). Vittnesstödshandboken. Stockholm. 
Brottsoffermyndigheternas riksförbund. Umeå: Brottsoffermyndigheten. 
Granström, Kjell. (2002). Dynamik i arbetsgrupper. Lund: Studentlitteratur. 
Gut, Emmy. (1998). Ålderdomen som erfarenhet. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
Hayes, Nicky. (2000). Doing qualitative analysis in psychology. Buckingham&Philadelia:  
Open university press. 
Larsson, Eva och Stub, Laila (1998). Handbok för stödpersoner. Sundbyberg 
Lindgren, Magnus. (2004). Brottsoffer i rättsprocessen. Stockholm: Jure förlag AB. 
May, Rollo. (1975). Modet att skapa. Natur och kultur: Stockholm. 
Ohlander, Ann-Sofie. (1993). Det bortträngda barnet. Uppsala: Historiska institutionen. 5-16. 
Sandén, Henrik (1999). En fråga om tillgänglighet – Utvärdering av brottsofferjourens försök 
med läncentral i Södermanland/Östergötland 1999. Linköpingsuniversitet  
Sandén, Henrik (2000). Brottsofferjourens kvalitetsarbete – inventering av sju jourers 
verksamhet med avseende på kvalitetsutveckling och tillgänglighet. Linköpingsuniversitet 
Stiwne, Dan. (2000). Den existentiella psykoterapin – ett alternativ i vår tid. Insikten, 2, 28-
31. 
Svensson, Kerstin. (2002). Brottsofferjourer och stödpersoner. Lund: Lunds universitet, 
socialhögskolan. 
Swan, G.E., Dame, A. & Carmelli, D. (1991). Invluntary retirement, Type A behavior, and 
current functioning in elderly men : 27-year follow-up pf the Western Collaborative Group 
Study. Psychology and Aging Reasearch, 5, 3-13. 
 
 
Internetkällor 
 
Brottsofferjouren: 
http://www.boj.se/index.pl/verksamhetsberttelse_2005, 2005-11-24, 10:15. 
 
 
Vetenskapsrådet: 
http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12, 2006-01-05, 17:04. 
 
 
Volontärbyrån: 
http://www.newsdesk.se/view_pressrelease.php?id=59667, 2006-01-03, 11:04. 
 


