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The aim of this study was to contribute to the understanding of how the image of crime 
victims and offenders are described, and also how support persons are presented by Victim 
Support Sweden. The empirical base of the study consisted of Victim Support Sweden’s 
educational material, which is used in Victim Support Sweden’s initial training for all active 
members of the organization. I used a qualitative method with some quantitative strains. The 
study showed that the image of the victim and the victim's experience are culturally bound 
and both time and actor-related. The victim was described in relation to the offender and vice 
versa. The analysis strengthened the helper ideals that have emerged in the past, namely 
empathy, commitment and the ability to handle proximity and distance. It also showed that 
the practical strategies for assisting with support may vary, even though the ideals are more or 
less constant. 
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Förord 
 
Jag vill tacka alla som på ett eller annat sätt har stöttat och hjälpt mig i processen att 

genomföra denna studie. Ett extra stort tack till min handledare Carina Gallo för all 

uppmuntran, din noggrannhet och dina råd!  
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1	Problemformulering 

Under de senaste decennierna har kriminalpolitik och stöd till brottsoffer blivit en prioritering 

över en stor del av västvärlden (Allahverdi & Farajiha 2014). I Sverige var det först på 1970-

talet som brottsoffer som begrepp letade sig in i svenska språket (Österberg 1997). Att ha 

blivit utsatt för brott blev därefter en central egenskap hos individen och att ha ställning som 

brottsoffer ger en rad rättigheter som att ställa krav på sin omgivning att bli bemött med 

respekt och förståelse och tillgång till särskilt stöd i olika former (ibid; Tham et al. 2011). Det 

tycks dessutom finnas bestämda föreställningar om vilka brottsoffren är, hur de handlar och 

reagerar. Bilden av det idealiska offret som en svag och oskyldig person har påvisats såväl 

inom rättsväsendet som inom de institutioner som byggts upp för att ge stöd och beskydd åt 

brottsoffer (Åkerström & Sahlin 2001).  

 

Denna studie handlar om hur stödpersoner, brottsoffer, och gärningsmän beskrivs av 

Brottsofferjouren Sverige. Vilka bilder vill Riksförbundet förmedla till de lokala jourerna? 

Kan det vara så att Brottsofferjouren Sverige bidrar till att återskapa bilder av brottsoffer och 

gärningspersoner som motsatspar? Eller till att ojämlika relationer återskapas och befästs? Att 

studera brottsofferstöd blir således ett ytterst intressant område för socialt arbete. År 2001 

trädde dessutom en särskild bestämmelse i kraft för att markera socialtjänstens ansvar för 

brottsoffer mot bakgrund av att det fanns brister i socialtjänstens arbete gentemot denna grupp 

(SoL 2001:453; prop. 2000/01:80). Till socialnämndernas uppdrag hör, enligt 5 kap. 11 § 

första stycket socialtjänstlagen (2001:53), SoL, att ”verka för att den som utsatts för brott och 

dennes närstående får stöd och hjälp”. Socialtjänsten i kommunerna har stor frihet att 

bestämma hur de stödjer brottsoffer (Ljungwald & Hollander 2009). Det resulterar ofta i att 

ideella organisationer, som till exempel lokala brottsofferjourer, har en stor funktion att fylla i 

att ge brottsutsatta och närstående stöd och hjälp (Socialstyrelsen 2012). Det är därför 

intressant att undersöka på vilka grunder Brottsofferjouren Sveriges arbete bygger på och 

vilken bild av brottsoffer, gärningsman och stödpersoner som representeras och framförs i 

deras arbete. 

 

1.1	Syfte	
Studien syftar till att bidra till förståelsen av hur Brottsofferjouren Sveriges bild av 

brottsoffer, gärningsman och stödperson ser ut. Till stöd har jag tre frågeställningar:  
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1.2	Frågeställningar	
• Hur beskrivs brottsoffer av Brottsofferjouren Sverige? 

• Hur beskrivs gärningsmän av Brottsofferjouren Sverige?  

• Vilka egenskaper hos en stödperson eftersöker Brottsofferjouren Sverige? 

 

1.3	Bakgrund	
På 1980-talet inrättades de första lokala brottsofferjourerna i Sverige. Brottsofferjourer spred 

sig sedan över landet under 1990-talet samtidigt som ämnet tog plats i den politiska debatten 

och forskning inom området blev en ny hjärtefråga. Heber (2014) har visat att värnandet om 

brottsoffer har använts av svenska politiker som retoriskt vapen då man pläderar för hårdare 

straff och en mindre försonande attityd mot kriminella. Internationella studier visar på en 

dramatisk förändring av den politiska diskursen i Europa och USA (Garland 2001; Wacquant 

2009). Samhället präglas av en rädsla för brott (Heber 2011; Garland 2001) och kulten av 

säkerhet, trygghet och kontroll leder till en fixering vid det avvikande, det brottsliga (Garland 

2001). Det har i sin tur skapat politiska motiv för kontroversiella reformer, med syfte att 

stärka polisens möjligheter att söka och fånga brottslingar, snarare än till att försöka åtgärda 

de sociala orättvisor och problem som ofta utgör grogrunden för många brott. Garland hävdar 

dock att dessa reformer ofta enbart haft en skenbar effekt. Reformerna har förvisso haft 

verkan i den mån att de ökar antalet uppklarade brott men de är samtidigt kontraproduktiva i 

den mån att de bidrar till att alienera socialt utsatta grupper i samhället (ibid).  

 

1988 gick fem lokala brottsofferjourer samman och bildade Brottsofferjourernas Riksförbund 

(nu Brottsofferjouren Sverige). Brottsofferjouren Sverige har sedan dess etablering varit en 

viktig aktör när det gäller att ge brottsoffer hjälp och stöd. 1994 inrättades 

Brottsoffermyndigheten som har till uppgift att främja brottsoffers rättigheter och 

uppmärksamma deras behov och intressen, vilket har stärkt  brottsoffrens ställning ytterligare. 

År 2017 var 79 aktiva lokala jourer anslutna till BOJ (Brottsofferjouren Sverige 2017). 

Arbetet på de lokala jourerna är först och främst inriktat på att tillhandahålla hjälp och stöd åt 

brottsoffer och största delen av arbetet i de lokala jourerna utförs av volontärer, alltså 

personer som arbetar ideellt utan ekonomisk ersättning. De lokala jourerna är relativt 

autonoma i förhållande till riksorganisationen men samordnas genom gemensamma 

utbildningar och stadgar (Brottsofferjouren Sverige 2017). Enligt BOJs värdegrund bör varje 

person som är aktiv inom Brottsofferjouren vara empatisk, engagerad, trovärdig och 
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ansvarskännande gentemot stödsökande (Brottsofferjouren Sverige 2014). Stödpersonerna 

arbetar ideellt med att stödja brottsoffer och är de aktörer som upprätthåller och verkställer 

organisationens ambitioner (Ryding 2005).  

2	Kunskapsöversikt 
I detta avsnitt ges en översiktlig bild av hur brottsofferforskningen har utvecklats som 

forskningsfält, samt en mer ingående redogörelse för hur brottsoffer, gärningspersoner och 

stödpersoner beskrivs i forskning. För att hitta relevant litteratur har sökningar gjorts i 

databasen LUBsearch med olika sökord så som victim, victim policy, victimology, 

victimization, crime policy, victim support, offender, brottsoffer, offer, gärningsmän, 

brottsofferstöd, viktimologi. Kunskapsöversikten inkluderar refereegranskade artiklar som 

håller hög kvalitet genom att de har granskats av andra forskare. Jag har också använt mig av 

böcker och avhandlingar skrivna av väletablerade forskare inom kriminologi och socialt 

arbete. 

 

2.1	Brottsofferjourernas	organisering	
Diskussionen om brottsoffrens roll i rättsprocessen, deras utsatthet i relation till 

gärningsmannen och uppfattningen av att brottsoffer var i behov av hjälp uppmärksammades 

allt mer under 1970-talet (Svensson 2006; Sims, Yost & Abbott 2005; Zarafonitou 2014). 

Flera studier pekar på hur brottsofferorganisationer vuxit fram under argumentation om 

brottsoffren som den glömda gruppen i samhället och genom att betona sin potential att skapa 

ett rättvisare system för brottsoffer (Svensson 2006; Zarafonitou 2014). När välfärdsstaten 

ifrågasattes och försvagades fick frivilliga organisationer en annan roll än tidigare (Svensson 

2006; Fattah 2000). Olika sociala rörelser, som till exempel kvinnorörelsen, har haft stor 

betydelse för brottsoffrens synliggörande. När tilltron till statens institutioner och rättsväsende 

minskade skapades utrymme för frivilliga initiativ (Mawby 2016). Det har skapats en 

samhällelig konsensus om behovet av insatser för de som varit utsatta för brott och de initiativ 

som tagits av enstaka entreprenörer för en ny frivilligorganisation med uppgift att dels 

komplettera statens organisationer, dels bistå individer med stöd för att öka deras trygghet 

(Svensson & Gallo 2018). Även Zarafonitou (2014) menar att brottsofferorganisationers 

arbete syftar till att mildra offrets sårbarhet och öka deras förtroende för rättssystemet. Ur ett 

organisationsperspektiv definieras brottsofferjourerna som idédrivna och ideella 
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organisationer, där aktörernas idéer överensstämmer med organisationens (Svensson 2013). 

Svensson konstaterar att brottsofferjourernas verksamhet i landet ter sig relativt homogent, 

trots skilda förutsättningar och låg grad av formalisering av organisationen. Enligt henne 

håller den normativa institutionella hållningen i det dagliga arbetet samman med praktiken 

och tanken om densamma, vilket får aktörerna att handla likartat (ibid). 

 

2.2	Brottsoffer	
Brottsoffer som begrepp har omskrivits i ett stort antal böcker och artiklar (Heber 2014; 

Svensson 2007; Fattah 2000; Tham 2001; Ryding 2005). Det är inte lätt att definiera vem som 

är ett brottsoffer och vem som inte är det. Omgivningens definitioner kan krocka och 

offergången kan ta vägen via många olika tolkningsramar som interagerar och konkurrerar 

(Lindgren et al., 2001). Beteckningen omfattar en mycket heterogen grupp och de som blir 

utsatta för brott sammanfaller ofta med den som utför brotten (Åkerström & Sahlin 2001). I 

Sverige berörs brottsoffer på olika sätt i lagar och förordningar. Istället för begreppet 

brottsoffer är den generella termen i juridiska sammanhang ”målsäganden”, vilket definieras i 

Rättegångsbalken (1942:740) 20 kap 8 §. ”Målsägande är den, mot vilken brott är begånget 

eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada” Lag (1964:166). Beteckningen målsägande 

kräver att det finns ett mål, det vill säga att händelsen är polisanmäld och registrerad, och 

anger personens relation till rättsväsendet och inte till gärningsmannen (Svensson 2006). I 

Brottsbalkens andra avdelning (SFS 1962:700) uppmärksammas ”särskilt utsatta brottsoffer”. 

Grupper som särskilt skall beaktas kategoriseras utifrån olika kriterier och relationer såsom 

kvinnor, barn och om gärningsmannen har en personlig relation till offret såsom sitt barn 

(ibid).  

 

2.2.1	Det	idealiska	offret	

I ett antal studier har forskare noterat en rådande, allmän föreställning om att den som utsatts 

för brott är sårbar, svag och oskyldig – ett offer (Heber 2014; Tham 2001; Svensson 2007; 

Lindgren 2004). Det finns alltså vissa mer eller mindre generella föreställningar om vem som 

är och vem som inte är ett genuint och äkta offer (Burcar 2005). Begreppet idealiskt offer 

utmärks enligt kriminologen Nils Christie (Christie 1986) av åtminstone fem faktorer; 

1. Offret är svagt, vilket gör att sjuka, unga eller barn passar särskilt bra som idealiska 

offer 

2. Offret är involverat i en ”respektabel aktivitet” 
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3. Offret är på väg till en plats en inte kan förebrås för 

4. Gärningspersonen är i överläge och kan beskrivas i negativa termer 

5. Gärningspersonen är okänd och saknar relation till offret (ibid). 

Idén med resonemanget att karakterisera offret med dessa egenskaper är att förtydliga att 

offerrollen inte är relaterad till händelsen i sig, utan till hur händelsen uppfattas (Svensson 

2006). Christie beskriver också en styrkebalans där det ideala offret måste vara starkt nog att 

göra anspråk och bli hörd, men samtidigt svagt nog att betraktas som offer för att inte bli ett 

hot mot andra viktiga intressen (Christie 1986). Det ideala brottsoffret lockar samhällets 

sympati och hjälp, vilket gör offret till en motivering som kan användas av politiker för att 

främja hårda straff (Heber 2014). Heber menar vidare att ungdomar är en sådan grupp som 

har svårare att få tillgång till det ideala offrets etikett. De symboliserar oförutsägbarhet 

eftersom att de kan begå brott och bli morgondagens gärningspersoner och tenderar dessutom 

att behandlas som potentiella gärningspersoner även när de är brottsoffer. En potentiell eller 

reell gärningsman kan således inte längre bli betraktad som ett offer (ibid). 

 

2.2.2	Brottsofferjourens	brottsoffer	

Forskning visar att relativt få brottsoffer sett till den totala bilden söker sig till de 

organisationer som erbjuder stöd och hjälp (Svensson 2006; Sims, Yost & Abbott 2005). De 

brottsoffer som gör det är ofta ensamstående kvinnor med låg socioekonomisk status (Huang 

2018; Mawby 2016; Svensson 2006). Andra faktorer som spelar in är ålder, kön, etnicitet, 

inkomst, civilstånd, tillgång till statligt stöd och sysselsättningsstatus (Svensson 2006; Sims, 

Yost & Abbott 2005). I Sverige och Storbritannien har man på senare tid börjat tala om 

särskilt utsatta brottsoffer, där man har delat upp kategorin brottsoffer och talar om att vissa är 

mer drabbade än andra (Mawby 2016; Svensson 2006). I Storbritannien har det lett till att 

färre brottsoffer söker stöd och hjälp (Mawby 2016).  

 

2.3	Gärningsmän	
Gärningsmän och deras relation till brottsoffret inom ramen för brottsofferstöd har inte 

studerats i särskilt stor utsträckning. I en studie (Zarafonitou 2014) framgår att de brott som 

gärningspersoner gör sig skyldiga till skapar en skuld till staten, genom vilken brottsoffret 

ofta har rätt till skadestånd och det är något som brottsofferorganisationer arbetar för i sin 

verksamhet. Mer generell forskning om gärningspersoner har visat att de som blir utsatta för 

brott ofta sammanfaller med de som utför brotten (Åkerström & Sahlin 2001). Resonemang 
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kring det idealiska offret och den idealiska gärningsmannen visar hur sociala fenomen 

definieras genom sin relation till varandra (Christie 1986). Offret definieras i relation till 

gärningsmannen och vise versa. Offerrollen är alltså en roll som bara existerar i ett specifikt 

sammanhang och är inte en roll som dess bärare använder för att presentera sig i allmänhet 

(ibid).  

 
2.3.1	Den	idealiska	gärningsmannen	

För att det ska finnas ett idealiskt offer menar Christie (1986) att det måste finnas en idealisk 

gärningsman. Den idealiska gärningsmannen är stor, stark, ond och främmande, vilket innebär 

att han gjort sig förtjänt av omgivningens avsky (ibid). Inom kriminalpolitiken ställs 

brottsoffret ofta i direkt motsats till gärningspersonen vad gäller egenskaper, erfarenheter och 

behov (Tham 2006; Tham et al. 2011). Den symboliska, ideala gärningsmannen beskrivs med 

avsmak och som ett hot mot vårt samhälle (Melossi 2000). Gärningspersoner som samtidigt är 

offer för brott har inte längre tillgång till etiketten brottsoffer, vilket kan exkludera dessa 

människor ytterligare och bidra till strängare straff (Heber 2014). Christie (1986) drar 

slutsatsen att få gärningspersoner är idealiska, men personer som i allmänhet ändå anses 

klandervärda är ofta gärningspersoner och generellt också män som grupp.  

  

2.4	Stödpersoners	egenskaper	
Stödpersoner inom Brottsofferjouren Sverige har varit fokus i en rad svenska studier (Jägervi 

& Johnson 2015; Jägervi 2017; Svensson 2006). Dessa studier har visat att Brottsofferjouren 

Sverige lyfter fram empati, engagemang, och självkännedom som viktiga egenskaper hos dess 

stödpersoner. Jägervi & Johnsson (2015) och Svensson (2009), som genom fokusgrupper har 

studerat lokala brottsofferjourer, menar att Brottsofferjouren Sverige är en värdegrundad 

organisation och dess stödpersoner förenas av dess moral (Jägervi & Johnsson 2015; 

Svensson 2009). Hjälparrollen formas och definieras genom att ”vanligheten” lyfts fram och 

kontrasteras mot en professionell hjälparroll, menar Jägervi & Johnson (2015). Den specifika 

kompetensen som kan härledas till BOJ:s hemsida och utbildningsmaterial avseende 

förhållningssätt mot brottsutsatta som empati, engagemang samt förmågan att hantera närhet 

och distans återkommer som en bra grund att stå på. Samtidigt betonas vikten av en lugn och 

stabil personlighet och ett genuint intresse för att hjälpa andra (ibid; Jägervi 2017).  
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Att vara lojal och känna empati med brottsoffret och samtidigt sätta gränser har visat sig vara 

eftersträvansvärda egenskaper och ses som en återkommande utmaning för stödpersoner inom 

brottsofferjourerna (Jägervi & Johnsson 2015; Ryding 2005). Att engagera sig som 

stödperson är ett beslut som ofta fattas utifrån en vilja att engagera sig i andra människor och 

tas vanligtvis i samband med någon omställning i livet, särskilt vid pensionering, flytt eller en 

förändrad familjesituation (Svensson 2006; 2009). Att det blir just brottsofferjouren beror 

antingen på att man har varit med om något som utvecklat ett engagemang i brottsoffers 

villkor, eller att man får information om jourens verksamhet i samband med att man funderar 

över hur man skall kanalisera sitt engagemang för människor (Svensson 2006). Rollen i 

brottsofferjouren ersätter förlusten av en professionell roll och ger stödpersonen en känsla av 

sammanhang och tillhörighet. Viljan att hjälpa är präglad av en generell uppfattning om att 

hjälp i sig är något positivt och är ett vanligt personligt motiv för stödpersonerna (Jägervi & 

Johnsson 2015).  

 

2.4.1	Hjälparideal  

En vanlig drivkraft och en viktig egenskap för stödpersoner inom Brottsofferjouren Sverige 

grundar sig i viljan att göra gott utan att önska något i motprestation (Ryding 2005; Svensson 

2006; Svensson 2009). Vanligt förekommande egenskaper som stödpersoner själva associerar 

till rollen är omtänksamhet, flexibilitet och en känsla av att vara behövd (Jägervi 2017; 

Jägervi & Johnsson) samt en naturlig, vanlig och anspråkslös människa (Ryding 2005). 

Framväxten av den idealtypiska rollen, den vanliga, lite professionella, kloka och okonstlade 

medmänniskan, är betydande för egenskaper för stödpersonerna i de identitetsskapande 

processerna (Jägervi & Johnsson 2015). 

 

Stödpersonernas arbete framhålls av Brottsofferjouren Sverige som ett komplement till både 

ett informellt och ett formellt stödjande nätverk, det vill säga till privata stödformer som 

familj och vänner såväl som statliga och offentliga, till exempel socialtjänst (Ryding 2005). 

Rollen som hjälpare i brottsofferjourerna formas och definieras genom att ”vanligheten” lyfts 

fram och kontrasteras mot en professionell hjälparroll (Svensson 2009; Jägervi & Johnsson 

2005). Därför kan identiteten aldrig uppfattas i negativa termer, utan enbart förstås som god 

eller otillräcklig (Svensson 2009). Den specifika kompetensen för stödpersoner avspeglas på 

BOJ:s hemsida och utbildningsmaterial avseende förhållningssätt mot brottsutsatta som 

empati, engagemang samt förmågan att hantera närhet och distans (Jägervi & Johnsson 2015). 
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Samtidigt betonas en lugn och stabil personlighet och ett genuint intresse för att hjälpa andra. 

Att hjälpa andra framstår däremot mer som något generellt, och inte som specifikt riktat mot 

brottsoffer. Engagemang återkommer som en bra grund att stå på och syftar på en stark vilja 

att hjälpa, men relateras inte nödvändigtvis till ett starkt engagemang i brottsofferfrågor (ibid).  

3	Teori	
I den här delen presenteras vilka teorier och teoretiska begrepp som uppsatsen bygger på. Jag 

har valt att använda Tillys teori (2000) som förklarar hur ojämlikheter uppkommer, hur de 

vidmakthålls och reproduceras över tid. Teorin syftar till att förstå grunden till hur 

ojämlikhetsprocesser skapas och hur olika kategoripar, som till exempel brottsoffer och 

gärningspersoner, därigenom gynnas eller missgynnas. På så vis kan teorin bidra till 

förståelsen av om och i så fall ojämlikheter mellan brottsoffer, förövare och stödpersoner 

återskapas inom Brottsofferjouren Sverige. Jag har också använt mig av Clarks teori (1987) 

om sympatimarginaler. Teorin bidrar till förståelsen av  

 

3.1	Beständig	ojämlikhet	

Tillys teori om beständig ojämlikhet bygger på konstruktionen av ojämlika kategoripar så som 

man/kvinna, socialarbetare/klient eller som i det här fallet mellan brottsoffer och 

gärningsperson eller brottsoffer och stödperson. Kategoriparen står i relation till varandra och 

befinner sig konsekvent i en asymmetrisk position. Det asymmetriska paret är ojämlikhetens 

organiserade form eftersom det är i skillnaderna mellan kategorier som den betydande och 

varaktiga ojämlikheten finns, inte i individuella egenskaper, motiv eller handlingsstrategier.  

Kategoriseringen uppmärksammas särskilt inom verksamheter där skiljelinjen blir tydlig 

utifrån vardera parts åligganden. Ojämlikheten uppstår i interaktionen mellan till exempel 

brottsoffer och stödperson, brottsoffer och gärningsperson, där samspelet formar de rollerna 

individerna tillskriver sig i mötet och som leder till en ojämlik kategorisering. Brottsoffer 

känner sig ofta maktlösa och kränkta av förövaren, vilket gör att gärningspersonen har ett 

övertag som bidrar till en ojämlik relation.  

 

3.1.1	Inre	och	yttre	kategorier	

Tilly (2000) talar i sin teori om inre och yttre kategorier. De inre kategorierna tillhör en 

särskild organisations inåt synliga struktur där organisationsmedlemmarna hittar på namn för 
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gränslinjerna (till exempel brottsoffer och stödperson) och de grupper av aktörer som skiljs åt 

genom dem; de iscensätter ritualer så att man känner igen relevanta nätverk, gränslinjer och 

relationer; och låter dem representeras av symbolscheman. Inre kategorier är de kategorier 

som avgränsar själva organisationen och som skiljer medlemmar från icke-medlemmar. De 

yttre kategorierna har däremot inte sitt ursprung i en given organisation utan de kommer 

utifrån såsom kön, ålder, etnicitet osv. Sammankopplingen av inre och yttre kategorier 

förstärker ojämlikheten inom den organisation som genomför sammankopplingen. Skapandet 

av en väl markerad inre gränslinje underlättar exploatering genom att förklara, rättfärdiga och 

tillhandahålla praktiska rutiner för en ojämlik fördelning av ersättningar. Beteckningarna inre 

och yttre definierar inte det kategoriella parets innehåll utan anger snarare den relation som 

kategorierna har till organisationen i fråga. De som styr en organisation har stora möjligheter 

att omdefiniera dess inre kategorier men inte lika stor förmåga att stöpa om dess yttre 

kategorier.  

 

3.1.2	Exploatering	

Tilly (2000) menar att exploatering bygger på att det finns kategorier som domineras av 

överordnade kategorier. En väl sammanhållen grupp aktörer kontrollerar en värdefull 

arbetskrävande resurs som ger vinst genom den underordnade kategorins arbetskraft. Då den 

underordnade kategorin inte får eller av ekonomiska samt funktionsmässiga skäl inte kan ta 

del av möjligheterna uppstår en ojämlik relation. Tilly (2000) beskriver hur den ojämlikhet 

som uppstår genom exploatering och möjlighetsansamling reproduceras och upprätthålls över 

tid med hjälp av mekanismerna efterlikning och anpassning. En organisatoriskt etablerad 

kategoriell ojämlikhet gynnar exploatering. 

 

3.1.3	Efterlikning	

Efterlikning förekommer där organisationsmodeller som redan fungerar reproduceras och 

tillämpas på andra organisationer eller sammanslutningar (Tilly 2000). När fem lokala 

brottsofferjourer gick samman och bildade Brottsofferjouren Sverige som idag har 79 aktiva 

lokala jourer anslutna till sig skedde en form av efterlikning. Inom dessa organisationer finns 

de ojämlika kategoriparen och denna ojämlikhet överförs från ett sammanhang till ett annat 

när allt fler organisationer uppmärksammar samma kategoriella par. Det medför att 

ojämlikheten befästs på alltfler områden och man lånar helt enkelt in en ordning och en 
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ojämlikhet efter redan kända mönster. Till exempel att brottsoffer som grupp finns inom både 

socialtjänst, brottsofferjour och i lagar. 

 
3.2	Sympatimarginaler	

Clark (1987) lanserade begreppet sympatimarginaler i samband med en studie av det 

känslomässiga utbytet i samhället. Brottsofferjouren Sverige har vuxit fram som ett resultat av 

att de vunnit samhällets sympati. Clark studerade hur sympatier yttras i olika former av 

mellanmänskligt samspel i olika sammanhang och beskriver sympati som en sorts 

”känslovaluta”. En individ har en viss sympatimarginal som kan jämföras med ett konto som 

förändras beroende på vilken sympatibiografi individen i fråga har. Sympati är en känsla som 

regleras av kulturella känsloregler och relationella strukturer. Man behöver vara sympatisk för 

att få sympati och chanserna att få hjälp ökar desto bredare marginaler man har. Marginalerna 

avgörs av de andra som kan hjälpa och för att över huvud taget skapa sig ett ”sympati-konto” 

behöver man ha samhörighet med andra som känner att de genom den nära relationen har en 

skyldighet att känna empati. Dessutom förväntas man själv visa och känna empati och 

sympati med de andra gruppmedlemmarna när det är lämpligt.  

 

Vidare måste den sympatimarginal som byggs upp på detta vis sedan underhållas. I de 

processerna finns vissa etikettsregler, Clark (ibid) anger fyra principer. För det första bör 

brottsoffret inte göra falska anspråk på sympati. Att göra anspråk på sympati när det inte är 

erforderligt kan göra att sympatimarginalerna förbrukats den dag då man verkligen behöver 

sympati. För det andra är det viktigt att inte kräva för mycket sympati. När det är befogat att 

vilja bli mött med sympati ska man inte förvänta sig att få det för mycket, för ofta eller för 

länge, för att då riskerar man också att marginalerna förbrukas. För det tredje bör brottsoffret 

be om lite sympati. En person som alltid utger sig för att klara sig på egen hand riskerar att 

placera sig i en position som icke-behövande. Det leder till att personen inte blir en aktiv del i 

ett ömsesidigt nätverk där sympati och andra känslor utväxlas. I synnerhet skall man inte 

avvärja andras sympatiyttringar. För det fjärde bör offret ta emot andras sympatiyttringar som 

en gåva. Genom att visa tacksamhet och uppskattning kan sympatin återgäldas. När man ger 

sympati tillbaka bekräftas givarens sympatiyttringar och medverkar till att dennes 

sympatimarginaler vidgas. Sympatimarginalernas underhåll sker alltså genom att 

investeringar i omsorg om andra ökar marginalerna, medan att hävda ett eget behov av 

sympati minskar dem. Att kräva för mycket sympati från omgivningen resulterar i att man 

förbrukar sin marginal. Begreppet ger en bild av processen att skapa ett socialt kapital på 
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interindividuell nivå eftersom att det är den interindividuella interaktionen som skapar 

sympatimarginalerna, men som också har en avgörande betydelse för hur vi ser på oss själva, 

vår identitet och självuppfattning.  

4	Metod	och	metodologiska	överväganden		
I detta kapitel presenteras det empiriska material studien bygger på och de avvägningar som 

gjorts kring datainsamling och analys. Jag redogör för metodval och den valda metodens 

begränsningar och förtjänster, en redogörelse för urval och metodens tillförlitlighet. De 

metodologiska överväganden som presenteras ställs i relation till studiens syfte och 

frågeställningar.  

4.1	Metodologiska	överväganden	

Det empiriska material som ligger till grund för studien är det utbildningsmaterial som 

används vid grundutbildningen för Brottsofferjourens stödpersoner. Materialet har inhämtats 

från Brottsofferjouren Sveriges arkiv som består av interna och officiella dokument. 

Materialet har samlats in som en del av forskningsprojektet Brottsofferjourernas Riksförbund 

– formering, frågor och fokus, som finansierats av Brottsofferfonden1. Projektet leds av 

Professor Kerstin Svensson vid Lunds Universitet och Carina Gallo vid San Francisco State 

University arbetar i projektet. För att fånga idéer och normer som kännetecknar 

Brottsofferjouren Sverige har materialet i denna uppsats fokuserat på utvalda delar av 

Brottsofferjourens utbildningsmaterial. Enligt Bergström och Boréus (2000) har texter och 

språket två huvudfunktioner. En innebördsfunktion (de uttrycker något) och en interpersonell 

funktion (de används för att påverka någon eller något). Hur Brottsofferjouren Sverige 

beskriver brottsoffer, gärningsmän och stödpersoner i utbildningsmaterialet är därför viktigt 

att studera eftersom det fungerar som en indirekt styrning av det lokala brottsofferstödet 

(Gallo & Svensson 2018). 

 

Studie bygger på en kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag, en metod som lämpar 

sig bra för att beskriva, analysera och synliggöra fenomen i en större mängd av omfattande 

text. Krippendorff (2004) gör ingen större åtskillnad mellan kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys. I bägge fallen använder man ett (på förhand) bestämt system för kodning och 

följer liknande regler för validitet och reliabilitet. Kvantifieringen av textinnehållet möjliggör 

                                                
1 Dnr 08392/2012, 08461/2013, 09105/2015. 
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enklare former av statistisk beräkning (ibid) medan den kvalitativa innehållsanalysen handlar 

om att tolka och granska innehållet i en text (Bryman 2011; Altheide & Schneider 2013). 

Vanderstoep och Johnston (2009) menar att det finns ett oändligt antal möjliga tolkningar i en 

text men att varje tolkning är lika giltig i det avseendet att forskarens tolkning återspeglas i 

texten. Enligt Altheide & Schneider (2013) strävar kvalitativa forskare efter att undersöka 

människors erfarenheter, tankar, känslor och sociala strategier och för att uppnå detta mål 

måste vi ställa frågor om deras mening och innebörd. Vi behöver göra kopplingar mellan 

olika komponenter och aspekter av data för att öka vår förståelse, med andra ord måste vi 

göra uppgifterna meningsfulla genom en tolkningsprocess (ibid). Analys och tolkning av data 

är själva kärnan i kvalitativ forskning; eftersom utan tolkning kan vi inte förstå våra data 

(Willig 2013). Metoden bygger på forskarens interaktion och engagemang i de dokument som 

valts ut på grund av att de anses vara relevanta för forskningen (Altheide & Schneider 2013).  

 

4.2	Urval	

Studiens empiriska bas består av utbildningsmaterial från Riksförbundet för Brottsofferjouren 

Sverige som används vid deras grundutbildning för alla aktiva inom organisationen. 

Utbildningsmaterialet består av handböcker, utbildningsböcker, skrivelser, policydokument 

och informationsblad. Vissa böcker riktar sig enbart till stödpersoner, till exempel ”Handbok 

för stödpersoner”. Materialet består av 22 olika dokument med ett omfång på totalt 1548 

sidor. Syftet med att titta på detta materialet har varit att synliggöra den organisatoriska bilden 

av de värden och normer som Brottsofferjouren Sverige representerar och producerar. På så 

vis har den organisatoriska bilden använts i analysen som en ram för att förstå hur ideal, 

kategorier och relationer transformeras in i de lokala jourerna och medverkar i 

organisationens verksamhet. Urvalet av materialet baserades på vad som var intressant med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Jag valde därför att främst fokusera på 

handböcker, utbildningsböcker och skrifter och sorterade bort sådant som låg utanför syftet 

och som inte var relevant för den här studien, som till exempel inbjudningar till konferenser, 

dokument för intresseanmälan och diverse protokoll. Detta material bestod enbart av 

namnlistor, tomma blanketter och listor med matpreferenser och saknar av den anledningen 

relevans för den här studien. Urvalsstorleken var också en kompromiss mellan tid och behovet 

av precision (Bryman 2011) och jag hade helt enkelt inte tid eller utrymme att göra ett större 

urval. I en bilaga ges alla referenser och som jag hänvisar till i resultat och analys.  
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4.2	Genomförande	och	analys	

En av de största svårigheterna med kvalitativa undersökningar är att de mycket snabbt 

genererar ett stort och otympligt datamaterial (Bryman 2011), inte minst när det gäller 

dokument av detta slag. Jag använde mig därför utav en mjukvara för kvalitativ (och delvis 

kvantitativ) innehållsanalys (ATLAS.ti) för att hantera, koda och analysera materialet. 

Fördelen med en kvalitativ innehållsanalys är att den reducerar data och är systematisk och 

flexibel (Schreier 2013). Jag importerade samtliga dokument i ATLAS.ti. De rangordnades 

efter årtal i en kolumn, vilket gjorde det enklare att få en överblick av materialet. ATLAS.ti 

gjorde det enkelt att få en helhetsbild men samtidigt möjlighet att upptäcka detaljer. Med 

hjälp av mjukvaran var det också möjligt att räkna hur ofta särskilda ord och fraser återkom 

sammantaget i samtliga dokument, vilket var intressant ur en kvantitativ aspekt. Störst fokus 

har varit på att fokusera på de mer övergripande och generella delarna av materialet för att 

inte riskera att gå vilse i detaljer. Detaljerna blir mer intressanta när man tittar på hur 

beskrivningar i materialet har ändrats över tid, vilket också underlättades genom ATLAS.ti.  

 

Kodning utgör startpunkten för de flesta former av kvalitativa analyser av data (Bryman 2011; 

Ahrne & Svensson 2015). I kvalitativ forskning behöver man inte vänta att börja analysera 

materialet tills allt material samlats in (Kuckartz 2013). Första steget i processen var att få en 

helhetsbild och förståelse av det insamlade materialet genom att det lästes igenom utan att 

fundera på eventuella tolkningar men med direkt utgångspunkt i studiens frågeställningar. 

Enligt Kuckartz är det användbart att inledningsvis också granska texten formellt genom att 

ställa frågor som: Hur långa är dokumenten? Vilka ord används (särskilt märkbara ord)? 

Vilket typ av språk används? Vilka slags metaforer används? Det gjordes med hjälp av korta 

minnesanteckningar. Nästa steg i bearbetningen var att konstruera kategorier. Jag använde en 

tematisk analysstrategi, genom vilken data segmenteras, kategoriseras, sammanfattas och 

rekonstrueras på ett sätt som fångar de viktiga begreppen (Maxwell & Chmiel 2014). Hur 

dessa kategorier skapas är nära förknippat med studiens forskningsfrågor och de kunskaper 

jag som forskare besitter. Kategorierna jag har utgått ifrån är följande; beskrivning av 

brottsoffer, beskrivning av gärningspersoner och stödpersoners egenskaper. Efter hand som 

materialet analyserades skapades fler underkategorier och med hjälp av ATLAS.ti var det 

möjligt att koda materialet systematiskt och metodiskt. Underkategorierna är till exempel 

engagemang, förövare, gärningsperson, gärningsman, kränkning, kris, medkänsla, 

medmänskligt stöd och otrygg. Med hjälp av ATLAS.ti var det möjligt att automatiskt koda 
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varje gång dessa ord nämndes i materialet och därigenom också få en uppfattning av hur ofta 

de användes. Att kategorierna är baserade på materialet och frågeställningarna avser ett 

induktivt tillvägagångssätt (Kuckartz 2013).  

 

4.3 Studiens tillförlitlighet 
Studiens tillförlitlighet kan diskuteras utifrån begreppen validitet och reliabilitet. Enligt 

Bryman (2011) handlar validitet om i vilken utsträckning man mäter, observerar eller 

identifierar det man säger sig göra. I min studie blir det inte lika tydligt men eftersom att jag 

avser att kategorisera och koda olika texter kan man till viss del tala om validitet i studien. För 

att uppnå validitet krävs tydlighet kring vilka texter jag använt samt att det finns en 

redogörelse om varför just dessa artiklar valts. Det jag haft för avsikt att undersöka kan 

därmed kontrolleras för den som vill och validiteten ökar. Reliabiliteten å andra sidan berör 

frågan om undersökningen kan upprepas av andra (ibid). För att uppnå reliabilitet är det 

viktigt att det finns en klar beskrivning av hur jag har gått tillväga i min studie, att jag öppet 

redovisar kodningsförfarandet samt att det tydligt framgår vilket material som har använts för 

bör öka möjligheten för andra att upprepa studien.  

 
4.4	Metodens	styrkor	och	brister		

Den kvalitativa ansatsens förtjänster och brister är ofta det som motsvarar brister och 

förtjänster i den kvantitativa metoden (Bryman 2011). Den mest framträdande bristen med 

den kvalitativa ansatsen är att resultatet inte brukar vara generaliserbart till större kohorter. 

Därigenom blir frågan om representativitet aktuell och man behöver fundera på om de 

studerade dokumenten kan sägas vara representativa för alla andra dokument av liknande 

slag. Materialet som analyserats används i den grundutbildning som ges till alla som på något 

sätt är aktiva inom Brottsofferjouren Sverige och resultatet kan på det viset sägas vara 

representativt i den kontexten. Bryman (2011) menar vidare att en annan eventuell brist med 

den kvalitativa metoden är att den anses vara subjektiv och att studien därigenom kan ta olika 

riktningar beroende på vad forskaren finner intressant vid insamlandet av empiri (ibid).  

 
 
4.5	Etiska	överväganden		

I denna uppsats har de forskningsetiska principer för samhälls- och humanvetenskap beaktats 

som rör frivillighet, konfidentialitet och anonymitet för de som är direkt inblandade i 

forskningen (Vetenskapsrådet u.å). Fyra grundprinciper när det gäller etiska aspekter i 
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kvalitativ forskning är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa handlar om att berörda personer i undersökningen ska få korrekt 

information, själva kunna bestämma kring sin medverkan och att samtliga uppgifter om 

berörda personer enbart används i studiesyfte och behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Materialet innehåller inte dokument med känsliga personuppgifter, men det 

finns däremot namn på specifika personer. Det här hanteras genom att inte alls använda namn 

på personer som är eller har varit aktiva inom Brottsofferjouren Sverige. Materialet har 

hanterats konfidentiellt genom att enskilda personer inte urskiljes i transkriptionerna. Alla 

uppgifter som kunnat härledas till enskilda jourer, enskilda personer eller andra individer har 

anonymiserats. Uppgifter och angivelser som inte påverkar analysen, exempelvis adresser, 

förord, och namn på personer, har exkluderats redan i transkriptionerna. Utöver den etik som 

rör enskilda personer i studien finns också krav på att den skall vara sanningsenlig och 

redovisa utgångspunkter, metoder och resultat (Lind 2014). Brydon-Miller (2009) pekar på en 

viktig aspekt att ta hänsyn till vid arkivstudier, nämligen vikten av att syftet med 

datainsamlingen bör definieras och att de insamlade uppgifterna enbart används för det 

angivna syftet.  

5	Resultat	och	analys	
I detta avslutande kapitel kommer en samlad bild av hur brottsoffer, gärningspersoner och 

stödpersoners viktiga egenskaper beskrivs i Brottsofferjouren Sveriges utbildningsmaterial att 

presenteras. För att tolka materialet har jag använt mig av de teoretiska begreppen 

sympatimarginaler (Clark 1987) och beständig ojämlikhet (Tilly 2000).  

 

5.1	Brottsoffer		

I brottsofferjourens utbildningsmaterial tycks det finnas bestämda föreställningar om vilka 

brottsoffren är, hur de handlar och reagerar. Brottsofferjouren Sverige beskriver brottsoffer 

främst som rädda, otrygga, och kränkta i sitt utbildningsmaterial. Beskrivningar av brottsoffer 

har utvecklats över tid och i omfång och på senare år har Brottsofferjouren Sverige 

uppmärksammat särskilt sårbara offer. 
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5.1.1 Kränkta	otrygga	människor	i	kris	

I Brottsofferjouren Sveriges utbildningsmaterial beskrivs brottsoffer genomgående som  

kränkta, otrygga människor som befinner sig i kris och att dessa är normala reaktioner 

reaktioner för brottsoffer. Begreppet kränkt eller kränkning nämns sammanlagt 321 gånger i 

materialet, otrygg nämns 33 gånger och begreppet kris förekommer 272 gånger. Redan i en 

skrivelse 1990 från brottsofferjouren Sveriges första utgivna utbildningsmaterial som 

beskriver Brottsofferjourens verksamhet kan man hitta följande beskrivning om brottsoffer.  

 

[...] Personer som drabbas av brott lider skada på olika sätt, ofta mycket allvarligt [...] 

Brottsdrabbade personer, speciellt de som utsatts för grova brott [...]  känner sig ofta 

kränkta och upplever sin situation som otrygg. Känslan av otrygghet är ofta mycket 

stark och kan leda in i en personlig kris. [...] (Brottsofferjourernas Riksförbund 1990b, s 

5) 

 

I ”Handbok för stödpersoner” från 1997 och i utbildningsboken ”Trygghet som saknas – 

om våld och övergrepp mot äldre” från 2006 beskrivs brottsoffer på liknande sätt.  

 

[...] För många är kränkningen det som är svårast att bära. Andra har bestämt över dig, 

hotat din personliga säkerhet, din rättstrygghet. Man blir kränkt i sin känsla som person, 

kränkt i sin rättskänsla. [...] (Larsson & Stub 1997, s 13) 

 

[...] Anställda eller ideellt verksamma personer som kommer i kontakt med äldre 

brottsoffer känner väl till de omfattande konsekvenser som ett brott får, vare sig det 

handlar om våld eller om ekonomisk brottslighet. ”Många vill sluta leva och de känner 

sig så kränkta att de inte vill minnas vad de varit utsatta för”. [...] (Brottsofferjourernas 

Riksförbund, Studieförbundet Vuxenskolan & Sveriges Pensionärsförbund 2006, s 25) 

 

Citaten är exempel på att Brottsofferjouren Sveriges beskrivningar av brottsoffer är kränkta 

och otrygga. Att konsekvent beskriva brottsoffer som en grupp kränkta och otrygga 

människor som befinner sig i kris och som har ett stort behov av stöd ökar dessa individers 

sympatimarginal (Clark 1987). Att brottsoffer känner sig kränkta av såväl gärningsperson som 

av rättssystemet framgår och styrks även av tidigare forskning (Zarafonitou 2014). Citatet är 

ett exempel på varför Brottsofferjouren Sverige behöver stödpersoner som arbetar för att att 
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mildra offrets sårbarhet och öka deras förtroende för rättssystemet. På det viset motiveras 

också varför brottsoffer är i behov av hjälp och därigenom kan brottsofferjourernas arbete 

rättfärdigas. Hjälparbetet i verksamheten bygger således på att brottsoffer och stödperson 

skapar en relation. I utbildningsboken ”Brottsoffer – deras reaktioner och behov” från 2009 

beskrivs brottsoffer ofta utifrån hur brottsoffer vanligtvis reagerar efter ett brott.   

 

[...] Psykiska reaktioner: känsla av kaos och overklighet, ångest (vanlig och svår 

reaktion, ofta förknippad med återupplevelser, Flashbacks, som är så verkliga att det 

känns som att ”nu sker det igen”), rädsla för att gärningspersonen ska få tag i en, att 

brottet ska upprepas, blandade känslor av sorg, vrede och även upprymdhet, känsla av 

övergivenhet, hjälplöshet och sårbarhet, otrygghetskänsla, nedstämdhet, rädsla för att 

vara ensam. [...] (Lagerbäck 2009, s 24) 

 

Att vara offer gör det tillåtet för brottsoffer att reagera genom till exempel vrede. Det här är 

kunskap som ges till stödpersoner för att göra det lättare för dem att förstå och känna empati 

för brottsoffrens situation. Brottsdrabbade människor beskrivs som kränkta och otrygga för att 

sådana egenskaper gör offret berättigas till sympatier (Clark 1987). Även om kränkningen i 

sig är en subjektivt upplevd känsla måste offret dessutom visa sig förtjänt av sympati, och att 

hävda sig som idealt offer är ett sätt.  

 

5.1.2	Alla	är	potentiella	brottsoffer		

När man tittar på utvecklingen i brottsofferjourens utbildningsmaterial har beskrivningar av 

brottsoffer och vem som räknas som brottsoffer ändrats över tid. I ett policydokument från 

1990 som vänder sig till lokala brottsofferjourer där Brottsofferjouren skriver om 

stödpersoners kompetens och uppgifter kan man hitta följande beskrivning om brottsoffer.  

 

[...] BOJ:s uppgift är att hjälpa kriminalitetens offer med medmänskligt stöd, praktiska 

frågor och allmän information. [...] (Policydokument för brottsofferjouren 1990a, s 2) 

 

Citatet är ett exempel på att Brottsofferjouren Sveriges beskrivningar av brottsoffer till en 

början inte beskrevs särskilt utförligt. Det är intressant i sig att materialet tyder på att allt 

större utrymme ges till att beskriva och definiera vem som är ett brottsoffer och hur det är att 
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vara brottsoffer. I första utgåvan av ”Handbok för stödpersoner” från 1993 kan man hitta 

följande beskrivning av brottsoffret som börjar bli mer utförlig och detaljerad.  

 

 [...] Alla kan bli utsatta för övergrepp. Kvinnor utgör den största andelen av offer både 

bland vuxna generellt och även bland äldre när det gäller misshandel och våldtäkt. 

Kunskap om incest visar att det är mest flickor som blir utsatta, även om pojkar ibland 

också blir utsatta både för incest och våldtäkt. Även gravida kvinnor blir misshandlade. 

[...] (Larsson & Stub 1998, s 11) 

 

Citatet är ett exempel på Brottsofferjouren Sveriges beskrivningar av att vem som helst kan 

bli utsatt för brott. Från och med 1998 verkar allt fler grupper betraktas som brottsoffer och 

allt fler företeelser ses inordnas i offerkategorin. Men som nämnts tidigare utmärker sig 

Brottsofferjouren Sveriges brottsoffer på det viset att de inte bara blivit utsatta för brott utan 

att de också känner sig kränkta av brottet. Citatet visar att offerskapet vidgas rörande vilka 

som kan vara objekt för offerskapet. Dessa beskrivningar av att alla är potentiella brottsoffer 

kan ha sina förklaringar i det faktum att vi konceptualiserar samhället som ett risksamhälle 

och att frågan om brottsoffer på det viset blir en fråga som berör alla och därigenom vinner 

brottsofferjouren legitimitet. Vi är dessutom mindre och mindre benägna att acceptera våld 

och människor ses mer och mer individuellt. Att bli ett offer blir ett möjligt sätt att få 

uppmärksamhet och resurser, vilket beläggs av tidigare forskning (Simon 2007).  

 

[...] Övergrepp ser ut att drabba människor i de flesta samhällen och i de flesta 

samhällsgrupper, både på den offentliga och den privata arenan. Våld förekommer inom 

alla sociala grupperingar, även där man kanske inte förväntar sig det. [...] (Larsson & 

Stub 2008, s 17) 

 

I Handbok för stödpersoner från 2008 och 2012 där Brottsofferjouren skriver om att vara 

vittne kan man hitta följande beskrivning om brottsoffer. Citatet är ett exempel på att 

Brottsofferjouren Sverige vill inkludera fler människor i begreppet brottsoffer eftersom att 

etiketten ger tillgång till olika rättigheter (Tham 2001). 

 

[...] Att bli vittne till ett brott kan få konsekvenser och ge reaktioner som på många sätt 

kan jämföras med att vara brottsoffer. [...] (Larsson & Stub 2008; 2012, s 13) 
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En annan förklaring till att Brottsofferjouren Sverige vill betrakta allt fler människor som 

brottsoffer är att de helt enkelt kan dra vinst genom att fler ingår i den underordnade 

kategorins arbetskraft, alltså brottsoffren. Att vara stödperson är en form av oavlönat arbete 

och de är alltså beroende av brottsoffren för att kunna utföra sitt arbete och på det viset blir 

brottsoffren stödpersonernas arbetskraft. Stödpersonerna drar nytta av att brottsoffer befinner 

sig i en utsatt situation. Det är en form av exploatering där en överordnad grupp aktörer 

kontrollerar en värdefull arbetskrävande insats (Tilly 2000).  

I materialet beskrivs alla som potentiella brottsoffer, men alla är inte brottsoffer i 

Brottsofferjouren Sveriges bemärkelse. I ”Handbok för stödpersoner” som vänder sig till 

just stödpersoner från 1998 där Brottsofferjouren beskriver vilka brottsoffer som söker sig 

till deras verksamhet kan man hitta följande beskrivning:  

 

[...] Alla straffbara handlingar leder inte till att de som utsatts blir brottsoffer i den 

mening som vi talar om här. Brottsoffer som har behov av brottsofferjourernas 

verksamhet är främst personer som utsatts för personlig skada, förödmjukelse och 

kränkning, vardagsbrottslighetens offer. Det är den främsta brottskategori som BOJ 

handlägger. Övriga är inbrott, olaga hot, ofredande, rån, stöld, väskryckning, våldtäkt 

och övergrepp i rättssak. [...] (Larsson & Stub 1998, s 12) 

 

Citatet stämmer överens med den forskning som finns på området att alla som blivit utsatta 

för brott inte söker sig till de organisationer som erbjuder stöd och hjälp (Svensson 2006; 

Sims, Yost & Abbott 2005). Relativt få brottsoffer söker hjälp och faktorer som spelar in är 

ålder, kön, etnicitet, inkomst, civilstånd, tillgång till statligt stöd och sysselsättningsstatus. 

Alltså påverkar och avgör de yttre kategorierna utformandet och skapandet av de inre 

kategorierna (Tilly 2000). Om man redan tillhör en svag kategori är risken större att man 

känner sig kränkt och det är känslan av att ha blivit kränkt som skapar en väl markerad inre 

gränslinje och som i sin tur underlättar exploatering. I brottsofferjourernas utbildningsmaterial 

är brottsoffers behov av stöd dessutom nära sammankopplat med vilket brott offret blivit 

utsatt för och kränkningen är som sagt den känsla som skiljer medlemmar från icke-

medlemmar. Beteckningarna inre och yttre definierar inte det kategoriella parets innehåll utan 

anger snarare den relation som kategorierna har till organisationen i fråga.  
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5.1.3 Särskilt sårbara brottsoffer 
När välfärdsstaten försvagades i slutet av 1990-talet började samhället allt mer diskuteras i 

termer av hot och risk och kvinnors situation uppmärksammades allt mer (Svensson 2007). 

Trots att offerbegreppet kan uppfattas som ett negativt begrepp och en beteckning på en svag 

position är det idag så etablerat att det börjat diskuteras underkategorier i form av ”särskilt 

sårbara brottsoffer”. Dessa kategorier dök upp för första gången år 2006 i ”Föreningshandbok 

för stödpersoner” och samma kategorier återkommer i på flera ställen i materialet. Bland 

annat i ”Handbok för stödpersoner” från 2008 och 2012 samt i utbildningsboken ”Närhet som 

gör ont” från 2010 som riktar sig till aktiva inom brottsofferjouren. Följande särskilt sårbara 

brottsoffer uppmärksammas i böckerna:  

[...] Det finns en rad grupper av brottsoffer som är särskilt sårbara eller utsatta; unga, äldre, 

personer som har funktionshinder, som är socialt marginaliserade, har annan språklig 

bakgrund eller är utsatta för hatbrott. För att nå dessa grupper och kunna ge dem adekvata 

stödinsatser behövs kunskap och metoder avpassade efter behov. [...] (Brottsofferjourernas 

Riksförbund 2006, s 76) 

 

[...] Man brukar också tala om särskilt sårbara brottsoffergrupper. De har stark 

beroendeställning till gärningspersonen, små̊ möjligheter att påverka sin situation och  

brottet får särskilt allvarliga konsekvenser. Exempel på sårbara brottsoffergrupper är 

• kvinnor som utsätts för våld i nära relationer 

• äldre som drabbas av våld och andra övergrepp 

• personer med funktionshinder som utsätts för våld och andra övergrepp 

• barn som utsätts för våld och andra övergrepp 

• barn som bevittnar våld i hemmet 

• unga brottsoffer 

• personer som utsätts för hatbrott 

• personer som utsätts för hedersrelaterat våld 

• asylsökande. [...] (Larsson & Stub 2008; 2012, s 12) 

 

[...] Grupper som är särskilt sårbara kan ha svårare att söka stöd och de kan befinna sig i en 

ovanligt stark beroendeställning till förövaren. Det finns också risk att våld tenderar att bli en 

bisak eftersom fokus istället riktas mot till exempelvis funktionsnedsättning, ålder eller 
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missbruk. Särskild sårbarhet kan även vara ett verktyg för förövarens våldsutövande. [...] 

(Brottsofferjourernas Riksförbund 2010, s 36) 

 

Detta är grupper som ofta betraktas som marginaliserade med svag position i samhället och är 

på så sätt särskilt sårbara när de blir utsatta för brott (Mawby 2016; Svensson 2006). Flera av 

dessa särskilt sårbara grupper framhävs även i brottsbalken (SFS 1962:700) och i 

socialtjänstlagen (2001:453). Det som händer när flera organisationer och myndigheter 

anammar samma kategoriella distinktioner blir dessa distinktioner mer förhärskande och 

avgörande i det sociala arbetet i stort (Tilly 2000). När särskilt utsatta brottsoffer 

uppmärksammas inom brottsofferjourerna förenas en inre kategori, brottsoffer, med en yttre 

kategori, t.ex. ett barn (jmf. Ljungwald & Svensson 2007). Den inre kategorin anger vem som 

ingår i målgruppen för insatserna och är befogad i sammanhanget. Den yttre kategorin 

däremot bygger på en annan kategorisering som skapats i ett helt annat sammanhang. Genom 

att makt- och organisationsmönster sprids och efterliknas i nya sammanhang och dessa två 

kategorier förs samman till en förstärks bilden av utsatthet eftersom både den inre och yttre 

kategorin signalerar svaghet (Tilly 2000). Därigenom blir ett barn som drabbas av ett brott 

mer drabbat än andra, eftersom barn betraktas som en svag kategori. Med utgångspunkt i 

Tillys (2000) sätt att se på kategorisering kan flera kategoriella par urskiljas i 

brottsofferjourens utbildningsmaterial: stödperson-brottsoffer, man–kvinna, ung–gammal och 

medborgare–utlänning. Den förstnämnda är en intern kategori i kontexten brottsofferstöd och 

brottsofferjour medan de två sistnämnda är externa och generella kategorier. Kön är den 

dominerande yttre kategorin, medan ålder förstärker konnotationerna av kön hos stödperson 

respektive offer. Genom sådana sociala processer skapas ojämlikhet efter till exempel kön och 

ålder. Mäns våld mot kvinnor, unga brottsoffer, våld och övergrepp mot äldre 

uppmärksammas i och nämns i flera skrifter bland brottsofferjourens utbildningsmaterial. Ett 

liknande resultat återfinns i forskning av Ljungwald och Svensson (2007) som gjort en analys 

utifrån Tillys inre och yttre kategorier.  

Ur ett annat perspektiv är det intressant att man i brottsofferjourens utbildningsmaterial 

betonar att vem som helst kan bli utsatt för brott men väljer samtidigt att understryka att 

framförallt kvinnor redan på förväg är särskilt sårbara offer. Indirekt ges också en bild av 

mannen som gärningsperson. Enligt forskning (Åkerström & Sahlin 2001) förekommer 

samma kategorier frekvent i båda grupperna. Det innebär att unga, män, stadsbor, personer 

med låg socioekonomisk status, ensamstående, arbetslösa och etniska minoriteter är 
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överrepresenterade, både bland de som begår brott och de som blir utsatta för brott. Men 

resonemang kring det idealiska offret och den idealiska gärningsmannen visar också hur 

sociala fenomen definieras genom sin relation till varandra (Christie 1986). Offret definieras i 

relation till gärningsmannen och vise versa. Dessa resonemang adresseras i materialet: 

[...] Störst chans att fångas upp av de hjälpresurser som samhället erbjuder har 

brottsdrabbade med egenskaper som utmärker det ”ideala brottsoffret”, dvs när 

offret är svagt, offret är involverat i en respektabel aktivitet, offret är på väg till eller 

från en plats som han eller hon inte kan förebrås för, gärningsmannen är i överläge 

och kan beskrivas i negativa termer, gärningsmannen är okänd för offret, offret har 

tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin ”offerstatus”. [...] (Larsson & Stub 

2008, s 11) 

5.2	Gärningsman,	förövare	och	gärningsperson	

I Brottsofferjouren Sveriges utbildningsmaterial används såväl gärningsman, förövare och 

gärningsperson synonymt. Gärningsman är det vanligast förekommande begreppet i 

utbildningsmaterialet och nämns hela 344 gånger. Förövare nämns 143 gånger och 

benämningen gärningsperson förekommer 78 gånger och är alltså det minst använda 

begreppet av dessa tre. Gärningsmannen beskrivs inte som person utan mer utifrån sina 

handlingar och i förhållande till brottsoffret.  

 

5.2.1	Gärningsman	och	brottsoffer	

Gärningspersonen eller förövaren existerar bara som gärningsperson eller förövare. Man 

beskriver inte förövaren om det inte är i relation till brottsoffret även om man inom 

viktimologin har konstaterat att det finns fler gemensamma faktorer mellan gärningspersoner 

och offer än vad det finns särskilda faktorer för var och en av dem. Gärningspersoner framstår 

som mycket mer anonym i utbildningsmaterialet än brottsoffret och ofta är det bara 

underförstått vem brottslingen är.  

 

[...] Att lyssna på vad som hänt brottsoffer innebär att man ibland måste orka att lyssna 

till otrevliga detaljer. Det är då nödvändigt att själv få stöd för att inte må dåligt eller bli 

utbränd. Reaktioner som brottsoffret upplever kan också överföras till hjälparen. När 

dolda känslor klarläggs eller kända reaktioner återupplevs kan brottsoffrets hjälplöshet 

smitta av sig. Brottsoffret kan känna raseri inför gärningsmannen och detta kan lätt 
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riktas mot stödpersonen istället. I en sådan situation måste man undvika att hamna i en 

roll som räddare, advokat eller åklagare, alltså att du försvarar eller anklagar [...] 

(Larsson & Stub 1997, s 34) 

 

Det man kan säga är att gärningspersonen ofta beskrivs i relation till brottsoffret och med 

fokus på att det är gärningsmannen som är orsaken till brottsoffrets vrede. Det är 

gärningsmannen som är problemet och som är orsaken till brottsoffrets eventuella vrede. En 

vrede som felaktigt kan riktas mot stödpersonen, vilket kan försätta även stödpersonen i en 

offerroll.  

 

I utbildningsboken ”Unga brottsoffer och vittnen” som vänder sig till alla som arbetar med 

brottsofferfrågor från 1993 kan man hitta följande beskrivning om unga brottsoffer.  

 

[...] När det gäller äldre ungdomar som blir misshandlade på sta ́n, är det inte alltid 

entydigt vem som är brottsoffer och vem som är förövare. [...] (Jägervall 2008, s 8) 

 

Citatet är ett exempel på Brottsofferjouren Sveriges beskrivningar av just unga gärningsmän 

och brottsoffer. När det gäller unga personer har de svårare att få tillgång till det idealiska 

brottsoffrets etikett, vilket redan konstaterats i tidigare studier (Heber 2014). Ungdomar 

symboliserar oförutsägbarhet eftersom att de kan begå brott och bli morgondagens förbrytare. 

Som citatet visar tenderar äldre ungdomar på stan att behandlas som potentiella 

gärningspersoner även när de är brottsoffer.  

 

5.3	Stödpersoner	

Det råder stor samstämmighet i den bild av stödpersoner som har förmedlats i organisationens 

utbildningsmaterial genom åren. Man lägger stor vikt vid personlig kompetens och förmåga 

till empati, självkännedom, engagemang, medkänsla och en positiv människosyn återkommer 

som en bra grund att stå på. Dessa egenskaper påträffas och nämns på något sätt i allt 

utbildningsmaterial. Empati nämns 94 gånger och är den egenskap som påträffas oftast. 

Självkännedom nämns 28 gånger, medkänsla 19, engagemang 7 och till sist positiv 

människosyn som nämns 12 gånger.  
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5.3.1	Empati,	självkännedom	och	medkänsla 

I Handbok för stödpersoner från 1993 som är avsedd att vara en hjälp för stödpersoner 

beskrivs viktiga egenskaper på följande sätt: 

 

[...] Att vara stödperson är en viktig uppgift som kräver kunskap, självkännedom och 

förmåga till empati. Arbetet är frivilligt och utgör ett viktigt komplement till samhällets 

resurser att stötta brottsdrabbade. Vem som helst kan inte bli stödperson. Att man en 

gång blivit stödperson betyder inte att man alltid är det. [...] (Brottsofferjourernas 

Riksförbund 1993, s 11) 

 

I policydokument för brottsofferjouren från 1990 där Brottsofferjouren skriver om 

rekryteringen av stödpersoner och i utbildningsboken ”Brottsoffer – deras reaktioner och 

behov” kan man hitta följande beskrivningar om deras egenskaper.  

 

[...] Det BOJ ser på när nya stödpersoner rekryteras är framförallt personligheten. 

Erfarenheten säger vilka egenskaper som är värdefulla för att klara av arbetet som 

stödperson. Medkänsla, serviceinriktning, ärlighet, en sund rättsuppfattning, ett gott 

civilkurage och ett stabilt psyke är sådana egenskaper. [...] (Brottsofferjourernas 

Riksförbund 1990a, s 6) 

 

[...] Personliga egenskaper hos dig som stödperson: är psykiskt stabil, är en god 

lyssnare, kan ta emot och hantera vrede, sorg, aggressivitet, har medkänsla och kan sätta 

gränser för att inte själv uppslukas av den drabbades lidande och svårigheter, har 

kunskap om samhällets resurser för brottsdrabbade, har tålamod och förmåga att möta 

människor från skilda sociala och etniska miljöer. [...] (Lagerbäck 2006, s 24)  

 

Citaten är ytterligare exempel på Brottsofferjouren Sveriges beskrivningar av 

stödpersoners egenskaper. Som tidigare nämnts finns engagemang även som ett ledord i 

värdegrunden, och här syftar det till ett engagemang i den enskilde hjälpmottagaren 

snarare än brottsutsatta som grupp. Engagemanget blir ett sätt att göra gott och hjälpa 

medmänniskor. Det indikerar att motivet att hjälpa andra är överordnat vilken typ av 

problemgrupp individen valt att engagera sig i. Det här styrks av tidigare forskning 

(Jägervi & Johnson 2015) som säger att engagemanget syftar på en stark vilja att hjälpa, 
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men som inte nödvändigtvis relateras till ett starkt engagemang i brottsofferfrågor. Viljan 

att hjälpa är präglad av en generell uppfattning om att hjälp i sig är något positivt och är 

ett vanligt personligt motiv för stödpersonerna. Kanske för att människor som är 

empatiska och engagerade söker forum för att få utlopp för sin personlighet och för att 

detta är nyttiga resurser som är till fördel för det egna arbetet. En form av 

möjlighetsansamling (Tilly 2000). Lojalitet och empati är andra eftersträvansvärda 

egenskaper för stödpersoner inom brottsofferjourerna (ibid; Ryding 2005). En förklaring 

till att det är just dessa egenskaper som nämns är att dessa är mycket generella 

egenskaper (Tilly 2000). Den idealtypiska stödpersonen är en vanlig, lite professionell 

och okonstlad medmänniska. I brottsofferjourens rekrytering krävs särskilda 

kvalifikationer inom tydligt markerade kategorier, vilket bidrar till att den kategoriella 

ojämlikheten upprätthålls.  

 

5.3.2	Demokrati,	rättvisa	och	trygghet	

Inom brottsofferjouren strävar man också efter att upprätthålla idéer om demokrati, rättvisa 

och trygghet. Det är viktigt att man som stödperson delar dessa idéer eftersom att 

stödpersonerna och deras egenskaper förverkligar brottsofferjourens ambitioner (Ryding 

2005). I Handbok för stödpersoner från 2008 och 2012 kan man hitta följande beskrivning om 

hur Brottsofferjouren kräver att stödpersonernas egenskaper även baseras på deras 

värdegrund. 

 

[...] Mänskliga rättigheter är grunden för vårt arbete och brottsofferjourens mål är att 

erbjuda ett likvärdigt brottsoffer- och vittnesstöd utifrån vars och ens behov – oavsett 

ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning [...] (Larsson & Stub 2008; 2012, s 38) 

 

Citatet visar på hur Brottsofferjouren Sverige vill framstå och genom att stå för 

grundläggande och solidariska mänskliga rättigheter ökar deras sympatimarginaler som 

organisation (Clark 1987). Dessa rättigheter är generella och betraktas som allmänt 

godtagna i samhället. 
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5.3.3	Att	sätta	gränser	

I skrivelsen ”Viktigt att veta för stödpersoner” från 1993 beskrivs stödpersoners egenskaper 

på liknande sätt som åskådliggjorts i föregående avsnitt. Det som är nytt här är att en viktig 

egenskap för stödpersoner är deras förmåga att kunna sätta gränser.  

 

[...] Äger någon kunskap om om psykologiska och sociala förhållanden [...].Är psykiskt 

stabil. Är en god lyssnare. Kan ta emot och hantera brottsoffrets vrede, sorg, 

aggressivitet mm. Har medkänsla och kan sätta gränser för att själv inte uppslukas av 

offrets lidande och svårigheter. Har kunskap om samhällets resurser för brottsdrabbade 

personer. Har tålamod och förmåga att möta människor från olika sociala och etniska 

kulturer. Kan hålla tyst (informell tystnadsplikt). [...] (Jonsson 1993, s 3) 

 

Även i Handbok för stödpersoner från 2008 och 2012 betonas betydelsen av att kunna sätta 

gränser.  

 

[...] För att hjälpa andra människor behöver man sätta gränser. Hur och när du sätter 

gränser är individuellt och beroende av vilken relation du har till brottsoffret. [...] 

(Larsson & Stub 2008; 2012, s 53) 

 

Att det är viktigt att sätta gränser kan förklaras utifrån Clarks (1987) resonemang att 

brottsoffer kan kräva för mycket sympati. När det är befogat att vilja bli mött med sympati 

ska man inte förvänta sig att få det för mycket, för ofta eller för länge, för att då riskerar man 

också att marginalerna förbrukas och det leder till att stödpersonerna måste sätta gränser. Att 

stödpersonerna måste sätta gränser förstärker också antagandet om att stödperson och 

brottsoffer är ett kategoriellt par som består av en socialt betydelsefull gränslinje (Tilly 2000). 

Gränslinjen behöver ibland förtydligas av stödpersonen och båda parter är beroende av att den 

andre agerar på rätt sätt eftersom rollerna skapas i relation till varandra. 

6	Avslutande	diskussion	
I detta avslutande kapitel adresseras avhandlingens frågeställningar genom en 

sammanfattande återkoppling till tidigare forskning, resultat och analys. 
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Brottsofferjouren Sverige är en väl etablerad organisation, men som vi i allmänhet vet ganska 

lite om. Genom att studera brottsofferjourens utbildningsmaterial blir det möjligt att få en bild 

av både organisationen och dess värderingar. Brottsoffer beskrivs först och främst som rädda, 

otrygga, och kränkta i Brottsofferjouren Sveriges utbildningsmaterial. Beskrivningarna har 

har utvecklats över tid och ökat i omfattning. I utbildningsmaterialet har man på senare år 

uppmärksammat särskilt sårbara offer. Dessa grupper betraktas ofta som marginaliserade med 

svag position i samhället och är på så sätt särskilt sårbara när de blir utsatta för brott (Mawby 

2016; Svensson 2006). Bilden av brottsoffret och upplevelsen av offerrollen har visats sig 

vara kulturellt bunden och såväl tids- som aktörsrelaterad. Sympatin för brottsoffer och 

sympatimarginalernas storlek kan variera beroende på kontext och beroende på brottsoffer 

och förhandlas kontinuerligt i samspel med andra. Att brottsoffer söker sig till 

Brottsofferjouren Sverige kan ha sin förklaring i att deras behov av sympati är större än vad 

välfärdsstaten klarar av och att de helt enkelt kräver för mycket sympati. Det gör 

stödpersonernas arbete ytterst viktigt och det är tack vare deras egenskaper, som empati och 

medkänsla, som relationen blir möjlig. Det finns dessutom stereotypa föreställningar om 

brottsoffer, som påverkar olika gruppers möjligheter att få hjälp och stöd efter ett brott, men 

det är dock inget nytt (Tham 2001; Lindgren 2004; Heber 2014). I materialet definieras offret 

i relation till gärningspersonen och vise versa. Gärningspersonen kan i princip vara vem som 

helst. Det kan vara en okänd person, men kan likväl vara en vän eller bekant, vårdgivare, 

förälder eller medpatient. Vidare beskrivs gärningspersonerna i regel enbart utifrån skadan de 

åsamkat brottsoffren. 

 

Begreppet brottsoffer kan uppfattas som en negativ beteckning och har ofta förknippats med 

en underlägsenhet och en maktlöshet (Heber 2014; Tham 2001; Svensson 2007; Lindgren 

2004). Trots det är begreppet så pass etablerat idag att det som sagt finns underkategorier i 

form av särskilt utsatta brottsoffer. Dessa har uppmärksammats och återspeglas i 

Brottsbalkens andra avdelning (SFS 1962:700), i socialtjänstlagen (SOL) och även i 

Brottsofferjourens utbildningsmaterial. Dessa underordnade grupper uppmärksammas 

framförallt utifrån personliga och sociobiologiska kriterier som till exempel kvinnor, unga, 

äldre och funktionshindrade. De som styr en organisation har stora möjligheter att 

omdefiniera dess inre kategorier men inte lika stor förmåga att stöpa om dess yttre kategorier 

(2000). Frågan är vad som händer när till och med brottsofferjourerna blir en instans som 

börjar markera sitt område genom att vissa grupper prioriteras före andra? Det bidrar till att 

offer därmed inte bara som begrepp svagt, utan att särskilda grupper även bär på svagheten 
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som grund i rollen. Men hur dessa grupper än institutionaliseras så blir deras yttre kategorier, 

som kön, inre i den mån som organisationens medlemmar skapar allmänt erkända 

beteckningar för brottsoffren. En sådan bild skulle kunna medföra att särskilt utsatta grupper 

alltid betraktas som offer. Offerrollen är en roll som egentligen bara existerar i ett specifikt 

sammanhang och är inte en roll som dess bärare använder för att presentera sig i allmänhet. 

Men när särskilda grupper beaktas på flera olika arenor blir offerrollen mer cementerad. Det 

finns en risk att offerskapet upprätthålls och gör det svårt att bli betraktad som något annat än 

ett offer. Offerskapet kan alltså även få negativa konsekvenser även om det samtidigt ger 

tillgång till en rad olika rättigheter.  

 

Stödpersoner å andra sidan beskrivs snarare som något man är utifrån att man har vissa 

efterfrågade egenskaper. Brottsofferjouren Sverige söker personer som har en speciell 

personlighet och som besitter egenskaperna empati, självkännedom, medkänsla. Att vara 

stödperson är en roll som stödpersonen kan välja att gå in och ut ur. Beskrivningen av 

stödpersoner tenderar dessutom att vara mer statisk jämfört med beskrivningen av brottsoffer 

och samma egenskaper nämns konsekvent genom allt det utbildningsmaterial som studerats, 

vilket är en ytterst intressant aspekt. Stödpersonerna är de som verkställer organisationens 

ambitioner och som står för kontakten med de behövande brottsoffren. Hjälparbetet i 

verksamheten bygger på att brottsoffer och stödperson skapar en relation. Brottsoffret 

anpassar sig till situationen och blir bekräftad och hörd av stödpersonen. I denna relation blir 

stödpersonen allt mer stärkt medan brottsoffret roll som underordnad befästs, vilket resulterar 

i att den beständiga ojämlikheten förstärks och bevaras. Stödpersonen beskrivs i relation till 

brottsoffret, vilket gör att stödpersonen är i behov av brottsoffret på samma sätt som att 

brottsoffret är beroende av att relationen upphör för att inte längre bli betraktade som offer. 

Det är inte bara brottsoffren som drar nytta av relationen. Även stödpersonerna gagnas av 

relationen på så vis att deras personlighet uppskattas och värdesätts. På Brottsofferjouren 

Sveriges hemsida (Brottsofferjouren Sverige 2014) betonas ett starkt engagemang för 

hjälpande i generella termer. Idealen för en god stödperson inom brottsofferjouren är mycket 

tydlig och genomsyrar det utbildningsmaterial organisationen tillhandahåller. Dessa ideal 

handlar som sagt främst om besittandet av egenskapen empati. 

 
Stödperson och brottsoffer kan här förstås som ett kategoriellt par, tillsammans med 

kategorier som man-kvinna och ung-gammal. Stödpersoner förknippas med positiva 

egenskaper i form av att de är empatiska, har god självkännedom och är vanliga, naturliga 
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medmänniskor. Resultaten visar att stödpersoner förknippas med stabilitet och 

medmänsklighet medan brottsoffer framför allt förknippas med svaghet. Relationen är tydligt 

asymmetrisk, där stödpersoner ger stöd och brottsoffer tar emot stöd. På så vis kompletterar 

de varandra; stödpersonen har det brottsoffret behöver och brottsoffret behöver det 

stödpersonen kan och vill ge. Genom att utestänga andra och genom sin relation till varandra 

vinner de båda parterna om än olika men ofta kompletterande fördelar. Stödpersonerna är de 

människor som skapar eller upprätthåller den kategoriella ojämlikheten inom 

Brottsofferjouren Sverige som organisation, även om de inte föresätter sig att skapa 

ojämlikhet i sig eftersom att deras mål är det direkt motsatta. Ett sista resultat värt att notera är 

att man kan, med rätta, hävda att analysen stärker det hjälparideal som framträtt tidigare 

nämligen empati, engagemang samt förmågan att hantera närhet och distans. Det visar också 

att de praktiska strategierna för att bistå med hjälp och stöd kan variera, trots att idealen är 

mer eller mindre oföränderliga.   
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