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Förord
De verksamheter som finns för att hjälpa och stödja brottsoffer har i stor 
utsträckning varit inriktade främst på vuxna. För att utveckla arbetet för 
unga brottsoffer startade Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) hösten 
2005 ett treårigt projekt med syftet att bättre kunna nå och hjälpa unga 
brottsoffer. Brå ombads utvärdera projektet, som finansierades av Allmän-
na arvsfonden.

I denna rapport redovisas utvärderingen. Den vänder sig främst till dem 
som arbetar inom BOJ och det är Brå:s förhoppning att den ska kunna 
vara ett värdefullt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet. Men den rik-
tar sig också till andra som arbetar med frågor som rör unga brottsoffer.

Rapporten är skriven av Linda Jarl, utredare på Brå, och Stina Holm-
berg, enhetschef på myndigheten. 

Ett stort tack lämnas till alla de jourer som lämnat underlag till rappor-
ten.

  
Stockholm i maj 2009

Jan Andersson                             
Generaldirektör   Stina Holmberg
  Enhetschef  
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Sammanfattning
Brå har på uppdrag av Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) utvärderat 
BOJ:s projekt ”Stöd till unga brottsoffer och vittnen – en mänsklig rättig-
het”. Utvärderingen har finansierats av Allmänna arvsfonden.

Projektet pågick under tre år, mellan september 2005 och augusti 2008.1 
Det hade tre primära syften: att öka kunskapen inom BOJ om unga brotts-
offer, att BOJ skulle bli bättre på att fånga upp unga brottsoffer och ge dem 
stöd samt att föryngra verksamheten och öka antalet unga stödpersoner. 
På grundval av dessa mål formulerade Brå följande utvärderingsfrågor:

1. Vilka insatser har vidtagits under projekttiden för att öka kunskapen om 
unga brottsoffer inom BOJ:s organisation?

2. Vilka insatser har BOJ vidtagit för att fånga upp fler ungdomar och få 
fler att känna till BOJ? Vilka resultat har dessa insatser gett?

3. Hur har projektet lyckats i arbetet med att rekrytera fler unga stödperso-
ner?   

4. Uppfattar brottsofferjourerna att projektet medverkat till att de kan ge 
unga brottsoffer ett bättre stöd?

5. Hur upplever unga brottsoffer som haft kontakt med de lokala jourerna 
det stöd de har fått?

Utvärderingen bygger på flera olika typer av data: olika former av statistik 
från BOJ, särskilda aktivitetsblanketter som Brå utformat och som jour-
erna fick fylla i två gånger under projekttiden, intervjuer med stödpersoner 
och brottsoffer samt en enkät till unga brottsoffer som haft kontakt med 
BOJ.

De planerade aktiviteterna för att höja kunskapen om unga brottsoffer 
genomfördes
I planen för projektet ingick flera utbildningsaktiviteter som generellt skul-
le öka kunskapsnivån inom jourerna. Planen var att förankra projektet 
hos de lokala jourerna genom tio uppstartsseminarier. Därefter planerades 
åtta utbildningskonferenser riktade till assistenter och brottsoffersamord-
nare. Allt detta genomfördes som planerat. BOJ planerade även att produ-
cera utbildningsmaterial i form av en bok och en film som jourerna skulle 
kunna ta del av. Filmen blev klar i februari 2007 och boken kom ut under 
våren 2008. 

Av Brå:s uppföljning framgår att vid nästan alla jourer hade minst en 
person deltagit i utbildningarna. Oftast var det samordnaren som gick ut-
bildningen. Det som däremot inte fungerat så väl är förmedlingen av in-
formationen från dem som deltagit i utbildningen till stödpersonerna på 
jouren. De hade ofta inte fått veta vad som lärts ut på utbildningarna.

Flera insatser för att bättre nå ut till ungdomar
Jourerna har under projektperioden arbetat särskilt för att få en mer utåt-
riktad verksamhet, så att fler ungdomar får information om att de kan få 
hjälp av BOJ. En viktig del i detta arbete har varit att samverka med andra 

1 Projektet förlängdes senare med ytterligare ett halvår.
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organisationer för att komma i kontakt med ungdomar och nå ut med in-
formation. Ett delmål i projektet var att 70 procent av jourerna under pro-
jekttiden skulle ha haft möten med andra myndigheter och organisationer 
i syfte att samverka; 90 procent av jourerna har redovisat till Brå att de 
under projekttiden haft sådana möten. Även skolan är en viktig kanal för 
att nå ungdomarna och många jourer har arbetat aktivt för att få utrymme 
där. De allra flesta jourer har också upplevt att det gått bra att få tillträde 
till skolan.

I planen för projektet ingick också att utforma en särskild hemsida rik-
tad direkt till ungdomar. Ett sådant arbete inleddes också under projektet, 
men hemsidan var ännu inte klar vid projektets slut.2 

Antalet kontaktsökande ungdomar ökade under projektåren
I enlighet med målet för projektet ökade antalet kontaktsökande i mål-
gruppen under projektåren. Antalet ungdomar under 26 år som BOJ hade 
kontakt med ökade med över 1 600 från år 2005 till år 2007. 

Tre av fyra samtal sker per telefon
De uppgifter som Brå fått in från nio särskilt utvalda jourer som åtog sig 
att fylla i mer noggrann statistik visar att tre fjärdedelar av samtalen med 
unga brottsoffer sker via telefon. I en del fall följs det inledande telefon-
samtalet upp med ett besök. Den genomsnittliga samtalstiden är 45 minu-
ter. Hur mycket tid som jourerna lagt ner på de kontaktsökande har varie-
rat mellan jourerna, men en beräkning på grundval av deras statistik visar 
att de nio specialstuderade jourerna lagt ner i genomsnitt två och en halv 
timme per kontakt under åren 2006–2008. 

 
Unga stödpersoner rekryterades men få stannade
En uttalad ambition i projektet var att nio jourer skulle satsa särskilt på att 
rekrytera och aktivera unga stödpersoner under 30 år. Projektet var fram-
gångsrikt med sådan rekrytering; många stödpersoner under 30 år rekry-
terades. Problemet var emellertid att många av dem slutade ganska snart. 
Men även om en hel del av de nyrekryterade unga stödpersonerna slutade 
efter en kort tid, har ändå satsningen totalt sett inneburit att antalet och 
andelen unga stödpersoner inom jourerna var högre när projektet slutade 
än när det började. I den förra Brå-rapporten beräknades det finnas 0,5 
unga stödpersoner per jour vid projektets start. Vid projektets slut fanns 
det i genomsnitt 1,2 unga stödpersoner per jour. 

Men projektet medförde inte att alla jourer ser det som avgörande för 
verksamheten att det finns någon stödperson som är under 30 år. Vid pro-
jektets slut hade cirka 40 procent av jourerna en eller flera unga stödperso-
ner, medan 60 procent inte hade någon ung stödperson. 

  Vid intervjuer med samordnare vid jourer som inte satsat på att rekry-
tera yngre stödpersoner framkom olika skäl till detta. Tids- och resursbrist 
togs upp. Vid dessa jourer såg man heller inte lika starkt vikten av att få in 
yngre stödpersoner i verksamheten; livserfarenhet och mognad ansågs som 
minst lika viktigt. 

2 Hemsidan blev klar och lanserades i mars 2009, www.ungaboj.se. 
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Få svarande i studie om hur nöjda de unga är med BOJ:s stöd 
En central del i Brå:s utvärderingsplan var att belysa om de unga brotts-
offren är nöjda med det stöd som de fått av BOJ. Därför skapade Brå en 
webbenkät som de unga, som haft en lite längre kontakt med BOJ, skulle 
fylla i. En pappersenkät förmedlades också till jourerna som de skulle dela 
ut efter personliga möten med ungdomarna. Främst på grund av att jour-
erna inte informerade ungdomarna om enkäten, men även genom bortfall 
bland dem som fick del av enkäten, blev svarsfrekvensen mycket låg. Totalt 
var det bara 50 ungdomar som besvarade enkäten och bland dem var det 
avsevärt fler som haft ett personligt samtal och fler kontakter med stödper-
sonen än genomsnittet för ungdomarna. Trots det har Brå valt att redovisa 
resultaten. Även om undersökningen visar en selekterad bild kan den ändå 
ge BOJ viss värdefull information i det fortsatta arbetet med unga brotts-
offer. 

 
Ungdomarna nöjda med informationen om rättsprocessen
BOJ erbjuder information om rättsprocessen, vad som händer från det att 
en polisanmälan görs fram till vad som sker efter en eventuell rättegång. 
Förutom att ge information kan BOJ hjälpa till med ansökningsblanketter-
na för skadestånd och se till att den unge håller sig uppdaterad om sitt fall 
hos polisen eller tar kontakt med andra myndigheter som aktualiseras till 
exempel socialtjänsten. De allra flesta av ungdomarna i studien var nöjda 
med BOJ:s information om detta; 92 procent tyckte att den var mycket bra 
eller bra3. 

   
Brottet ledde till starka negativa känslor
I enkäten kunde ungdomarna gradera hur starkt de kände åtta olika nega-
tiva känslor som en följd av brotten de utsatts för. De känslor som frågan 
rörde var kränkthet, ledsnad, ilska, maktlöshet, rädsla, otrygghet, stress 
och hämndlystnad. En stor andel av de utsatta ungdomarna anger att brot-
tet lett till att de i mycket eller ganska hög grad känt nästan alla dessa 
känslor. Tre fjärdedelar av ungdomarna i studien tyckte dock att brottsof-
ferjouren bidragit till att minska de negativa känslorna som de kände med 
anledning av brotten. 

Positiva synpunkter på kontakten med BOJ
Ungdomarna fick också ett par öppna frågor om vad de tyckte var bra res-
pektive vad de saknat kontakten i med BOJ. Deras svar om vad de tyckte 
var bra4 kan delas in i sex kategorier: bemötande, stödsamtal, informa-
tion, tillgänglighet, personliga råd och praktisk hjälp. De vanligaste svaren 
handlade om att bemötandet varit bra och/eller att stödsamtalen de fått 
med BOJ:s stödpersoner varit värdefulla. Några lyfte fram att informatio-
nen som BOJ gav var bra och en tiondel lyfte fram tillgängligheten. Ett få-
tal svarade personliga råd och praktisk hjälp (exempelvis hjälp med blan-
ketter och i kontakten med myndigheter). 

De unga fick också frågan om de hade saknat något i kontakten med 
BOJ. Endast tre av de 49 ungdomar som deltog i studien svarade ja. Dessa 

3 48 ungdomar uppgav att de fått information av BOJ. Endast en person svarade att han/hon inte 
fått det.

4 Frågan besvarades av 35 personer (71 procent). De flesta gav relativt korta svar.
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tre hade önskat få fler svar på frågor om polisanmälan, om vad som gäller 
vid rättegång och om skadestånd. 

En tredjedel hade återhämtat sig efter brottet
En av frågorna till ungdomarna i studien var om de tyckte att de återhäm-
tat sig efter brottet. Totalt sett angav en tredjedel av dem att de gjort det, 
medan två tredjedelar inte tyckte att de gjort det. De som kommit över 
brottet hade vanligen gjort det ganska fort, inom en månad. Endast en, av 
de åtta flickor i studien som utsatts för sexualbrott uppfattade att hon hade 
återhämtat sig, trots att brottet låg minst ett halvår bakåt i tiden. Pojkar 
som utsatts för misshandel var den grupp som i störst utsträckning uppfat-
tade att de kommit över brottet.  

Brå:s bedömning
Det är ett angeläget projekt som BOJ bedrivit genom satsningen på ett ut-
vecklat stöd till unga brottsoffer. Ungdomar är en grupp som ofta har svå-
rare än vuxna att uttrycka sitt behov av hjälp och stöd när de utsatts för 
brott och den hjälp som hittills funnits att få har ofta var mer anpassad för 
vuxna än för ungdomar. Det initiativ som BOJ tagit för att bättre nå fram 
och hjälpa brottsutsatta ungdomar är därför mycket lovvärt.

   Av Brå:s utvärdering framgår dock att det inte har varit helt enkelt att 
fullt ut nå målsättningen för projektet. I vissa avseenden har man lyckats, i 
andra inte. Brå:s bild är att svårigheterna hänför sig både till att alla jourer 
inte varit så engagerade i projektet och att det inte är en enkel uppgift som 
projektet tagit sig an. I detta sammanhang måste man ha i åtanke att BOJ 
inte är en myndighet utan i stor utsträckning bygger på frivilligt, oavlönat 
arbete. Många jourer är små och har mycket begränsade möjligheter att 
bedriva utvecklingsarbete av detta slag.

Fler unga har kontakt med BOJ – men vad innebär kontakten?
Enligt Brå:s mening finns det i fråga om varje målpunkt både det som fram-
står som ett bra resultat och det som ”grumlar” detta. BOJ har således 
enligt verksamhetsstatistiken lyckats väl med att öka antalet ungdomar 
under 26 år som haft kontakt med jourerna. År 2005 var antalet 5 710, 
år 2007 hade antalet ökat till 7 367. Det visar att jourerna lagt ner arbete 
på att nå fler ungdomar. Samtidigt är det enligt Brå oklart vad dessa siff-
ror står för, med hänsyn till hur oerhört få kontaktsökande ungdomar som 
fyllt i enkäten. Trots ett idogt arbete under fyra månader med många kon-
takter med jourerna, lyckades Brå inte få in mer än 50 svar från ungdomar 
som uttalade sig om hur de hade uppfattat kontakten. Det reser också frå-
gan om hur omfattande den genomsnittliga stödkontakten i praktiken är. 
Kanske är det så att en stor del av kontakterna är så pass korta och begrän-
sade till sitt innehåll, till exempel enbart ger information i någon fråga, att 
brottsofferstödjarna inte tyckt att det känts naturligt att be ungdomarna 
fylla i en enkät om samtalet. 

Brett deltagande i utbildningar – men kunskapen har inte spridits vidare 
Ett viktigt mål har varit att öka kunskapen om ungdomar som brottsoffer 
i organisationen. Projektledaren har lyckats väl med att genomföra de pla-
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nerade utbildningarna och nästan alla jourer har skickat någon att delta i 
utbildningen. Oftast är det samordnare eller assistenter som deltagit. Det 
som grumlar bilden lite är dock att deltagarna oftast inte lyckats föra vi-
dare till stödpersonerna på jouren vad de lärt sig på utbildningen. Det kan 
tyda på att jourerna har problem med att hitta tillfällen för sådan kommu-
nikation med frivilliga stödpersoner som ofta har begränsad tid att lägga 
på organisationen.

Svårigheter att nå målet avseende fler yngre stödpersoner
Det mål som inrymt störst svårigheter är att få in fler yngre stödpersoner 
under 30 år i organisationen. Det beror dels på att många unga som rekry-
terats slutat ganska snart och på att alla jourer inte sett det som så viktigt 
att få in yngre personer. Om BOJ vill arbeta vidare med denna fråga bör 
man nog analysera närmare om och i så fall hur man kan få de unga stöd-
personerna att stanna längre. Det kan också behövas en mer övergripande 
diskussion om vilken betydelse stödpersonernas ålder har för deras förmå-
ga att på ett bra sätt möta de unga brottsoffren.

En liten grupp svarande med omfattande kontakt är nöjda med  
hjälpen de fått
Den övergripande bild som ges av den lilla grupp av ungdomar som sva-
rat på Brå:s frågor, är att de inte bara skadats fysiskt av brottet utan också 
drabbats starkt emotionellt av brottshändelsen. De flesta hade ännu inte 
kommit över det som skett. Men de har uppskattat den hjälp de fått från 
BOJ:s brottsofferstödjare, både när det gäller information, praktisk hjälp 
och hjälp att bearbeta de känslor som brottet givit dem.

Studien sätter dock ljuset på att det bland dem som söker hjälp hos BOJ 
finns ungdomar med så svåra problem att de behöver mer omfattande, pro-
fessionell hjälp än vad en frivillig organisation som BOJ kan ge. Att BOJ 
bedriver ett viktigt och bra arbete fråntar alltså inte samhället i övrigt ett 
ansvar för dessa ungdomar.
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Inledning
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som ge-
nom ett hundratal lokala brottsofferjourer ger kostnadsfritt stöd åt brotts-
offer och vittnen. Förbundet arbetar för bättre villkor och bättre bemö-
tande av brottsoffer. Den som utsätts för brott kan få hjälp och stöd från 
någon av de 100 lokala brottsofferjourerna genom samtal med en stödper-
son. Det finns även vittnesstöd vid tingsrätterna som hjälper målsäganden 
(det vill säga brottsoffret) och vittnen före och under en rättegång. Brotts-
offerjourerna eftersträvar att fungera som ett komplement till de myndig-
heter som har en samhällelig skyldighet att erbjuda brottsofferstödjande 
insatser. 

Enligt BOJ:s erfarenhet tillhör brottsutsatta ungdomar en grupp som 
inte får det stöd de behöver av samhället. BOJ menar att dessa ungdo-
mars utsatthet för brott ofta inte tas på allvar av vare sig vuxna eller dem 
själva. Det de råkat ut för ses inte alltid som ett brott och de gör inte alltid 
någon polisanmälan. Att de inte anmäler kan bero både på rädsla för gär-
ningspersonen och en bristande tilltro till rättsväsendet.5 Därtill kommer 
att unga som utsatts för brott i mindre utsträckning än vuxna brottsoffer 
aktivt söker stöd hos de stödverksamheter som finns. 

BOJ:s syften med projektet
För att försöka bättre nå och hjälpa unga brottsoffer startade BOJ pro-
jektet ”Stöd till unga brottsoffer och vittnen – en mänsklig rättighet”. Det 
pågick under tre år, mellan september 2005 och augusti 2008. Projektets 
målsättning formulerades på följande sätt:

• Brottsofferjourerna ska kunna erbjuda unga brottsoffer (12–25 år) ett 
stöd som är anpassat till deras behov. De aktiva i brottsofferjourerna ska 
därför ha kunskap om de specifika problem och trauman som drabbar 
unga brottsoffer.

• Brottsofferjourerna ska bli bättre på att nå och fånga upp unga brotts-
offer. Ungdomarna ska i ökad utsträckning känna till BOJ:s verksamhet 
och ha kunskap om vilket stöd de kan söka från jouren.

• Jourerna ska föryngra sin verksamhet och öka antalet unga stödperso-
ner. Nio jourer ska satsa särskilt på att rekrytera fler stödpersoner under 
30 år. 

Det första målet, att jourerna ska kunna erbjuda unga brottsoffer ett adek-
vat stöd, planerade BOJ att uppnå med hjälp av utbildningar för de aktiva 
inom jourerna så att de skulle få större kunskap om den problematik som 
kan beröra unga brottsoffer. 

För att kunna nå det andra målet ”att fånga upp fler unga brottsoffer”, 
ville BOJ genom projektet uppmuntra brottsofferjourerna att bygga nät-

5 Under år 2009 publicerar Brå en rapport som närmare belyser ungdomars anmälningsbenä-
genhet vid utsatthet för brott. 
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verk för bättre samverkan med aktörer som kommer i kontakt med ung-
domar. Tanken var att aktörer såsom skola, socialtjänst, polis och ideella 
organisationer skulle kunna sprida information om BOJ och BOJ skulle i 
sin tur kunna få kontakt med de ungdomar som dessa aktörer möter.

För att uppnå det tredje målet beslutades att nio brottsofferjourer skulle 
göra en särskild satsning på att rekrytera unga stödpersoner (under 30 år). 
När de unga stödpersonerna rekryterats och utbildats skulle de i ett senare 
skede bilda ungdomssektioner inom jourernas verksamhet. Med anledning 
av att genomsnittsåldern inom många jourer varit hög hade BOJ en för-
hoppning om att även andra jourer runt om i landet skulle öka sin rekryte-
ring av unga stödpersoner. 

För varje projektår angav BOJ vilken målsättning som skulle prioriteras, 
nämligen

År 1: 
• Under det första projektåret skulle arbetet handla om att väcka intresse 

för frågan och förankra projektet bland jourerna och de myndigheter 
och ideella organisationer som arbetar med unga brottsoffer. 

• Under det första året skulle också förutsättningar skapas för en utökad 
samverkan mellan de lokala jourerna och berörda myndigheter och ide-
ella organisationer. De nio utvalda jourerna skulle satsa särskilt på att 
arbeta för en ökad rekrytering av unga stödpersoner.

År 2:
• Under det andra året låg fokus på rekrytering och utbildning av unga 

stödpersoner. 

År 3:
• Under det tredje året låg fokus på att bilda ungdomssektioner.

En projektledare tillsattes i september år 2005. Hon arbetade därefter med 
att driva projektet och att genomföra utbildningsaktiviteter för de lokala 
jourerna.

Utvärdering av projektet
Projektet har finansierats av Allmänna arvsfonden. Ett villkor som ställdes 
på BOJ med anledning av finansieringen för projektet, var att det skulle 
utvärderas. Utvärderingsuppdraget gavs till Brå. Med utgångspunkt från 
de mål som BOJ satt upp för projektet har Brå formulerat följande utvär-
deringsfrågor: 

 
1. Vilka insatser har vidtagits under projekttiden för att, inom BOJ:s orga-

nisation öka kunskapen om unga brottsoffer?
2. Vilka insatser har BOJ vidtagit för att fånga upp fler ungdomar och få 

fler att känna till BOJ? Vilka resultat har dessa insatser gett?
3. Hur har projektet lyckats i arbetet med att rekrytera fler unga stödperso-

ner?   
4. Uppfattar brottsofferjourerna att projektet medverkat till att de kan ge 

unga brottsoffer ett bättre stöd?
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5. Hur upplever unga brottsoffer, som haft kontakt med de lokala jourer-
na, det stöd som de har fått?

Detta är Brå:s slutrapport. En delrapport presenterades under hösten 2007 
(Brå 2007:10). Delrapporten finns sammanfattad i bilaga 1.

  

Metod
I utvärderingen av projektet har Brå använt en rad olika metoder av både 
kvalitativ och kvantitativ karaktär. Sex olika datamaterial har använts.

1. Allmän statistik från BOJ
BOJ:s verksamhetsstatistik som årligen redovisas har använts för att göra 
jämförelser mellan projektåren och tidigare år.

 
2. Aktivitetsblankett
Som en del av utvärderingen utvecklade Brå ”aktivitetsblanketter”, där 
jourerna fick dokumentera sin verksamhet med unga brottsoffer. Blanket-
terna som skickades ut innehöll frågor kopplade till projektets målsätt-
ningar, till exempel om antalet rekryterade unga stödpersoner, vilka ut-
bildningsaktiviteter jouren deltagit i och hur många av stödpersonerna 
och/eller samordnarna som deltagit i dessa. Frågor ställdes också om hur 
många jourer som fått del av utbildningsmaterial (film/bok) och hur många 
gånger filmen visats. Blanketterna gav också utrymme för att lämna egna 
kommentarer. Projektledaren svarade för distribution, insamling och över-
föring till Brå. 

Blanketten skickades ut i två omgångar. Under år 2006 svarade 89 av 
107 jourer på den första aktivitetsblanketten och under år 2008 svarade 
59 av 106 jourer på den andra blanketten.

 De nio jourer som åtagit sig att särskilt satsa på att rekrytera unga stöd-
personer, djupstuderades och fick fylla i en aktivitetsblankett varje halvår 
under projektets gång. Dessa blanketter var något mer omfattande och 
rymde fler frågor om jourernas aktiviteter än de allmänna aktivitetsblan-
ketterna. 

3. Statistikblankett
I BOJ:s allmänna statistik har det från och med år 2005 funnits uppgift 
om åldern på dem som söker stöd vid en lokal jour. I denna statistik delar 
man in kontaktsökande i barn (0–14 år) och unga brottsoffer (15–25 år). 
Eftersom den åldersfördelningen inte var anpassad till den som gäller för 
projektet, som vände sig till ungdomar mellan 12 och 25 år, så fyllde de 
nio utvalda jourerna i ett statistikunderlag vid varje kontakt som de hade 
med unga brottsoffer. Detta skedde löpande under två år, från och med den 
1 juli 2006 till och med den 30 juni 2008. Underlaget utformades av Brå, 
som också svarade för distribution och insamling av underlagen. Underla-
gen skickades in till Brå varje halvårsskifte.

Statistikuppgifterna gav bland annat svar på vilken typ av stöd brottsof-
fer i den aktuella åldersgruppen sökte, vem som tagit kontakten och vilken 
typ av brott som låg bakom att den unge sökte kontakt. 
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4. Projektledarens dagbok
Under projektåren har projektledaren fört anteckningar om de utbildnings-
aktiviteter och det utbildningsmaterial som hon tagit fram till jourerna. I 
anteckningarna har projektledaren även fört uppgifter om sina erfarenhe-
ter av kontakten med jourerna och deras arbete. Dagboksanteckningarna 
har skickats in kvartalsvis till Brå.

5. Enkät till unga brottsoffer som haft kontakt med BOJ
För att kunna ge svar på frågan om hur unga brottsoffer upplevde det stöd 
som de fått av BOJ öppnade Brå en enkät på webben. Enkätfrågorna hand-
lade om i vilken utsträckning de unga brottsoffren var nöjda med det stöd 
de fått från BOJ, och om inte, vad som var bristerna.

Internetadressen till webbenkäten förmedlades till unga brottsoffer via 
de jourer som ungdomarna haft kontakt med. Eftersom svarsfrekvensen 
på webbenkäten blev låg framställdes också en traditionell pappersenkät, 
som ett urval av jourer förmedlade till unga brottsoffer som de givit stöd 
till. Utmärkande för detta urval var att det var jourer som i särskilt stor ut-
sträckning träffade ungdomarna personligen och inte bara talade med dem 
per telefon.

Svarsfrekvensen redovisas närmare i det avsnitt som handlar om enkä-
ten (avsnittet ”Är de unga brottsoffren nöjda med stödet från BOJ?)).

6. Intervjuer
Brå har intervjuat sjutton personer som arbetade på olika brottsofferjour-
er. Åtta av de intervjuade var samordnare och nio var stödpersoner. Syf-
tet med intervjuerna var att få en uppfattning om hur de såg på projektet 
och vilken betydelse det hade haft för deras arbete. Djupintervjuer med tre 
unga brottsoffer har genomförts, för att få en förståelse för deras erfaren-
heter och hur de upplevde kontakten med BOJ. 

Hur data använts för att besvara frågeställningarna
I den första delen av resultatredovisningen beskrivs i vad mån BOJ har nått 
det första projektmålet om att höja jourernas kunskap om unga brottsof-
fer. Resultatet baseras på de allmänna statistikblanketter som brottsoffer-
jourerna fyllt i och lämnat till Brå. Resultatet kompletteras med intervjuer 
med samordnare och stödpersoner. 

I de tre nästföljande avsnitten analyseras i vilken mån de övriga uppsatta 
målen för projektet har uppnåtts. Baserat på jourernas aktivitetsblanket-
ter redovisas de satsningar som jourerna genomfört med syfte att få en mer 
utåtriktad verksamhet. Där framgår det om jourerna har lyckats med del-
målet att öka sin samverkan med andra aktörer. Materialet kompletteras 
med intervjuerna från samordnare och stödpersoner, för att ge en bild av 
hur arbetet gått med informationskampanjer och samverkan. 

I det nästföljande avsnittet redogör Brå för hur väl jourerna lyckats med 
rekryteringen av unga stödpersoner. Materialet bygger på aktivitetsblan-
ketterna. I intervjuer har samordnare och stödpersoner berättat om jourer-
nas satsningar mer djuplodande och berättar mer om kontakten med unga 
brottsoffer. 
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Det sjätte och avslutande avsnittet belyser frågan om de unga brottsoff-
ren är nöjda med det stöd som de fått av BOJ. Avsnittet bygger på enkäten 
och intervjuerna. 

Begrepp
Jouraktiva
Med jouraktiva åsyftas personer som inom brottsofferjouren arbetar an-
tingen som samordnare, assistent, stödperson eller vittnesstöd.

Brottsoffer
Begreppet brottsoffer kan definieras utifrån olika perspektiv. Ett sådant 
perspektiv är exempelvis det juridiska som beskriver ett brottsoffer som 
en målsägare, vilken kan vara antingen en enskild person eller en organi-
sation.6 I rättegångsbalken 20 kap. 8 § beskrivs brottsoffer mer utförligt 
som den person mot vilken ett brott har blivit begånget eller som har blivit 
förnärmad av brottet eller som har lidit skada av det. För att formellt be-
traktas som målsägande krävs att personen som utsatts för brott begär ett 
rättsligt ansvarstagande eller skadestånd.

Brottsofferjourerna i Sverige har valt att utgå från FN:s definition av be-
greppet brottsoffer, vilken är något vidare än definitionen ovan. Den defi-
nition som anges i FN:s deklaration om grundläggande rättsprinciper för 
offer för brott år 1985 betraktar en person som brottsoffer även om hon 
eller han inte genomgår en rättsprocess. I den beskrivs offer som en person 
som har lidit fysisk eller psykisk skada, ekonomisk förlust eller väsentlig 
försämring av sina grundläggande rättigheter, genom handlingar eller un-
derlåtelser som strider mot medlemsstaternas strafflagar (inklusive de la-
gar som förbjuder brottsligt maktmissbruk).7

Lindgren med flera8 förklarar att enligt FN:s deklaration kan en person 
betraktas som ett offer, oavsett om gärningspersonen är identifierad, gri-
pen, åtalad eller dömd. Benämningen ”offer” innefattar även personer som 
inte är så kallade direkta offer. Detta innebär att även nära släktingar eller 
anhöriga till det direkta brottsoffret kan betraktas som offer när de tagit 
skada i samband med brottshändelsen.  

6 Lindgren M. Pettersson K-Å. Hägglund B. (2001, s. 27). Brottsoffer. Från teori till praktik. 
Stockholm: Elanders Gotab.

7 FN (1985). Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk. 
Resolution 40/34. 

8 Lindgren M. Pettersson K-Å och Hägglund B. (2001, s. 27). Brottsoffer. Från teori till praktik. 
Stockholm: Elanders Gotab.
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Tidigare studier  
om unga brottsoffer
De senaste åren har unga brottsoffers behov av stöd blivit allt mer upp-
märksammat. Förutom det stöd som har erbjudits från brottsofferjourerna 
har det bland annat lett till att Stödcentrum för unga brottsoffer har inlett 
verksamhet i flera kommuner i landet. Stödcentrum för unga brottsoffer är 
en verksamhet inom socialtjänsten som finansieras av kommunen och har 
som syfte att erbjuda stöd till brottsutsatta ungdomar upp till 18 år. Det 
saknas dock i stort sett utvärderingar som belyser effekterna av stödet från 
brottsofferjourerna eller Stödcentrum för unga brottsoffer9.  

Till stor del har tidigare forskning berört vilka egenskaper som brukar 
tillskrivas ett ungt brottsoffer och konsekvenserna av brottshändelsen. I 
boken ”Det motspänstiga offret”10 från år 2001 diskuteras till exempel  
vilka roller som brottsutsatta personer tillskrivs i olika sammanhang. En 
jämförelse görs mellan det ”idealiska offret” och offer som inte framstår 
som idealiska, till exempel det ”motspänstiga offret”. 

Det idealiska offret är en brottsutsatt person som betraktas som för-
svarslös och oskyldig i samband med brottshändelsen och som väcker om-
givningens sympatier. Ett exempel på ett idealiskt offer är den äldre kvin-
nan som utsätts för rån när hon är på väg hem från affären en eftermiddag. 
När man däremot talar om brottsoffer som inte framstår som idealiska 
handlar det om personer som utsatts för brott under tvetydiga förhållan-
den11. Ett exempel på detta är den berusade unge mannen som hamnat i 
bråk på krogen en lördagskväll och då blivit misshandlad. Tvetydigheten 
finns i att han var i en riskmiljö, att han kanske har provocerat fram våld 
och har minnesluckor på grund av alkoholen. Eftersom ungdomar gene-
rellt sett är en aktiv grupp som socialt interagerar med andra unga i många 
olika situationer, är det rimligt att anta att en hel del av de brott ungdomar 
utsätts för inträffar i situationer som inte är alldeles riskfria. Det kan också 
röra sig om situationer där de själva kanske deltagit i någon form av inter-
aktion före brottet, vilket ökat risken. Därmed torde de också i mindre ut-
sträckning än vuxna betraktas som ideala offer.

Att det finns skillnader i synen på brottsoffer framgår även av Kim Ry-
dings avhandling som handlar om brottsofferjourernas arbete12. I en in-
tervjustudie har hon intervjuat både polisens brottsoffersamordnare och 
aktiva personer inom brottsofferjouren. Genom intervjuer med ett par av 
polisens brottsoffersamordnare visar det sig att de brottsoffer som förmed-
las till brottsofferjouren har sorterats utifrån polisens tolkning om vilka 
personer som anses vara i störst behov av stöd. Gallringen av ärenden ba-
seras på vilket brott som personen utsatts för och i vilket sammanhang. 
Ett exempel som Ryding nämner är när en brottsoffersamordnare inom 
polisen berättar att han prioriterade äldre personer som utsatts för våld 

9 Detta avser tillgången på utvärderingar sommaren 2008.
10 Christie N., Åkerström M. och Sahlin I. (2001). Det motspänstiga offret. Lund: Studentlitteratur. 
11 Christie N., Åkerström M. och Sahlin I. (2001, s. 48). Det motspänstiga offret. Lund: Studentlit-

teratur.
12 Ryding A. (2005). Välviljans variationer. Moraliska gränsdragningar inom brottsofferjourer. 

Lund dissertation in sociology 67. Lund: Lunds universitet, sociologiska institutionen.
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framför yngre personer, eftersom han ansåg att äldre skulle ta större skada 
av brotten. Brottsofferjouren är i de flesta fall beroende av polisen för att 
få information om vilka som utsatts för brott om inte brottsoffret själv tar 
kontakt13. 

Unga manliga brottsoffer har svårt att uttrycka hjälpbehov
Ovanstående tar upp möjliga förklaringar till att unga brottsoffer tidigare 
inte uppmärksammats och fått samma stöd som vuxna brottsoffer. Det 
finns också forskning som visar att unga manliga brottsoffer ibland har 
ett sätt att reagera på brottet som också kan bidra till att de inte får någon 
hjälp. Burcar har i sin avhandling ”Gestaltningar av offererfarenheter” in-
tervjuat unga män i åldrarna 17–21 år som utsatts för brott14. Hon har 
även intervjuat anställda vid Stödcentrum för unga brottsoffer om hur de 
ser på kontakten med unga brottsoffer. I intervjuerna framgår det tydligt 
att det finns könsskillnader när det gäller unga brottsoffer.

Burcars intervjuer med de unga männen visar att det finns en tendens 
att avdramatisera vissa situationer som rymmer våld och hot. Hon ger ett 
exempel på hur en ung man tolkar hotet ”jag ska döda dig” som att ”nu 
ska vi slåss”. Hotet uppfattas inte bokstavligt, utan framstår snarare som 
en utmaning. Genom att våld tonas ner, normaliseras det och betraktas 
som en del av vardagen15. Burcar tar även upp att unga män som utsatts 
för brott beskriver skadorna som gärningspersonen orsakat i passiv form, 
som om det inte fanns någon gärningsperson som orsakat dem. Exempel-
vis använde en ung man beskrivningen ”fick en flaska i huvudet” i stället 
för ”han slog mig i huvudet med flaskan”16. 

Av dessa anledningar framstår inte män som svaga brottsoffer, enligt 
Burcar. Intressant nog finns en liknande föreställning bland de aktiva inom 
Stödcentrum. Unga män ses som starka individer som har svårt att ut-
trycka sig känslomässigt och om de väl gör det möts det med förvåning. 
Burcar finner att det finns två sätt för stödpersonerna att förhålla sig till 
unga män som brottsoffer. Det ena är att unga män är ”vana vid våld” och 
att de inte behöver lika stort stöd som unga kvinnor. Föreställningen är att 
de unga männen är brottsoffer ena dagen och gärningspersoner den andra 
dagen. Det andra förhållningssättet är att unga brottsutsatta män mår då-
ligt, men att de inte uttrycker det och att de därför behöver särskilt stöd för 
att kunna beskriva sina behov17.

 
Utvärdering av Stödcentrum i Stockholm
En av de få tidigare utvärderingar om stöd till unga brottsoffer som gjorts 
är Rytterbros och Eklunds utvärdering av verksamheten vid Stödcentrum 

13 Ryding A. (2005, s. 63). Välviljans variationer. Moraliska gränsdragningar inom brottsofferjour-
er. Lund dissertation in sociology 67. Lund: Lunds universitet, sociologiska institutionen.

14 Burcar V. (2005). Gestaltningar av offeridentiteter. Samtal med unga män som utsatts för brott. 
Lund dissertation in sociology 68. Lund: Lunds universitet, sociologiska institutionen.

15 Burcar V. (2005, s. 42). Gestaltningar av offeridentiteter. Samtal med unga män som utsatts för 
brott. Lund dissertation in sociology 68. Lund: Lunds universitet, sociologiska institutionen.

16 Burcar V. (2005, s. 62). Gestaltningar av offeridentiteter. Samtal med unga män som utsatts för 
brott. Lund dissertation in sociology 68. Lund: Lunds universitet, sociologiska institutionen.

17 Burcar V. (2005, s. 92). Gestaltningar av offeridentiteter. Samtal med unga män som utsatts för 
brott. Lund dissertation in sociology 68. Lund: Lunds universitet, sociologiska institutionen.
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för unga brottsoffer i Stockholm. 18 Genom femton telefonintervjuer med 
brottsutsatta ungdomar i åldrarna 15–23 år, som haft kontakt med Stöd-
centrum, har de undersökt vilka negativa konsekvenser ungdomarna upp-
levde att brotten fått och om Stödcentrum medverkat till att lindra ska-
deverkningarna av brotten. De flesta av de intervjuade ungdomarna hade 
utsatts för misshandel, andra hade råkat ut för personrån och någon för 
sexuellt ofredande. 

De unga brottsoffren upplevde efter brotten känslor av förnedring, räds-
la, ilska och hämndlystnad. De flesta av dem var positivt inställda till Stöd-
centrum och upplevde att de ha fått den hjälp och det stöd som de behövde 
därifrån. Majoriteten av ungdomarna upplevde även att de fått stöd av 
sina föräldrar. Däremot ansåg endast hälften att kontakten med Stödcen-
trum inneburit att de bearbetat brottet och nästan hälften hade flera måna-
der efter kontakten inte kunnat återgå till sitt vanliga liv. En slutsats som 
Rytterbro drar är att Stödcentrum behöver fundera över hur verksamheten 
ska kunna utvecklas så att fler unga brottsoffer kan bearbeta brottet och 
återgå till sina vanliga liv.

När det gäller intentionen att minska ungdomars känslor av att vilja 
hämnas, visade undersökningen däremot att Stödcentrum hade en positiv 
effekt. Flera ungdomar uppgav att dessa känslor minskat. Ett annat resul-
tat som framkom av utvärderingen var att Stödcentrum fungerade som en 
viktig länk mellan polisen och brottsoffren. Ungdomarna satte stort värde 
på den information som Stödcentrum gav om polisens handläggning. 

18  Rytterbro L-L. och Eklund A. (2006) Tiden läker alla sår? En utvärdering av Stödcentrum för 
unga brottsoffer. Stockholm.
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Resultat
I detta kapitel redovisas hur BOJ arbetat för att uppnå projektmålen och 
vilka resultat som uppnåtts. Kapitlet är disponerat utifrån de utvärderings-
frågor som beskrivs i avsnittet Utvärdering av projektet. 
 

Har kunskapen om unga brottsoffer höjts inom BOJ?
Ett av BOJ:s mål för projektet var att jourerna skulle kunna erbjuda unga 
brottsoffer ett stöd som var anpassat till deras behov. Men för att kunna 
ge ett sådant stöd måste jourerna ha kunskap om de problem och trauman 
som kan drabba unga. I planen för projektet ingick flera utbildningsaktivi-
teter som generellt skulle öka kunskapsnivån inom jourerna. Planen var att 
förankra projektet hos de lokala jourerna genom tio uppstartsseminarier, 
som genomfördes under det första projektåret. Därefter planerades åtta 
utbildningskonferenser riktade till assistenter och brottsoffersamordnare. 
Fyra av dessa genomfördes under det första året och de fyra återstående 
utbildningarna genomfördes under våren 2008. BOJ planerade även att 
producera utbildningsmaterial i form av en bok och en film som jourerna 
skulle kunna ta del av. Filmen blev klar i februari 2007 och boken kom ut 
under våren 2008.

Majoriteten av jourerna deltog i någon utbildning under projekttiden
Nästan tre fjärdedelar av de svarande lokala jourerna hade skickat samt-
liga samordnare eller assistenter till någon av Riksförbundets utbildnings-
aktiviteter19. Det innebar att nyckelpersonerna inom jourerna fått ta del av 
information och kunskap om unga brottsoffer genom antingen uppstarts-
seminarier eller utbildningskonferenser. En tanke med att erbjuda samord-
narna dessa utbildningsaktiviteter var att de skulle kunna sprida kunska-
pen om unga brottsoffer vidare till sin egen jour så att fler fick ta del av 
den. 

En fjärdedel av jourerna svarade att inte alla samordnare eller assis-
tenter tagit del av utbildningarna, men däremot hade man oftast skickat 
minst en person till utbildningskonferenserna. 

Konferenserna riktades primärt till samordnare eller assistenter, men 
då projektledaren fick önskemål från jourerna om att även stödpersoner 
skulle få delta i av konferenserna ordnades platser även till dem. Vissa 
jourer valde att skicka en samordnare och ett par stödpersoner, alternativt 
enbart stödpersoner om inte samordnaren hade möjlighet att delta. En-
ligt aktivitetsblanketterna som jourerna skickat in till Brå har 60 procent 
av jourerna låtit samtliga stödpersoner delta i konferenserna. I de fall där 
man svarat att inte alla stödpersoner fått utbildning har man vanligtvis 
haft någon stödperson som deltagit. 

Information om projektet fördes inte alltid vidare från samordnare  
till stödperson
Trots att majoriteten av jourernas samordnare och assistenter deltagit i de 
arrangerade utbildningarna har informationen från dessa utbildningar säl-

19 Av 106 jourer svarade 59 på de aktivitetsblad som Brå skickade ut. 
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lan förts vidare till stödpersonerna inom samma jour. Men eftersom vissa 
stödpersoner, oftast yngre, fått plats på utbildningarna så har de själva fått 
ta del av föreläsningar om unga brottsoffer och information om projektet. 
I intervjuer med stödpersoner har några av de äldre beklagat att det främst 
varit yngre stödpersoner som fått gå utbildningarna. De hade själva velat 
delta.

Majoriteten av jourerna har fått utbildningsmaterial
Filmen
Filmen ”En vanlig dag” producerades år 2006 och består av fyra kortfil-
mer som visar hur ungdomar kan drabbas av brott i sin vardag och hur 
de påverkas av det. Efter varje kortfilm visas BOJ:s logotyp och kontakt-
uppgifter. Projektledaren har även producerat ett utbildningsmaterial som 
medföljer filmen. Tanken var att jourerna skulle använda den vid möten 
inom jouren men även i kontakten med ungdomar. 

För att göra filmen tillgänglig både för jourerna och för andra aktörer 
har projektledaren skrivit brev till alla jourer om att filmen kan beställas 
kostnadsfritt under en period och därefter inköpas till ett subventionerat 
pris. Nästan alla jourer har beställt filmen och de flesta (80 procent) har 
även visat den på jouren eller i skolan. En del jourer har fått eller köpt fle-
ra filmer och delat ut dem i skolor och till andra aktörer som möter unga 
brottsoffer. Projektledaren har även arbetat för att sprida filmen och har 
marknadsfört den i samband med konferenser som varit öppna för både 
jourerna och andra samhällsaktörer (som skola, polis och socialtjänst). 
Den har även visats i Holland. 

Boken
Projektledaren har också haft i uppdrag att producera ett utbildningsmate-
rial i form av en bok. Den blev klar under senare delen av våren 2008 och 
projektledaren skickade då ut brev till alla jourer där hon uppmanade dem 
att beställa den. Det innebar att alla lokala jourer som önskade få boken 
fick den skickad till sig under projektets senare fas. Syftet med boken var 
att stärka stödpersonerna i deras möten med unga brottsoffer och vittnen 
och att den skulle fungera som ett praktiskt hjälpmedel för dem. Boken 
förmedlar kunskap om befintlig forskning rörande unga brottsoffer och 
praktiska erfarenheter från verksamma personer på området. Boken tar 
exempelvis upp ungas utsatthet för brott, reaktioner vid brott, ungdomars 
attityder till brott, stöd och rättsväsendet samt metoder för stöd. I boken 
ges också förslag på arbetsplan för en studiecirkel.

Har BOJ fångat upp fler ungdomar  
och känner fler till jourernas verksamhet?
Ett stort antal ungdomar utsätts för grova brott varje år. Från Brå:s na-
tionella trygghetsundersökning kan man dra slutsatsen att i storleksord-
ningen 15 000 unga i åldern 16–24 år utsätts för grov misshandel under 
ett år och ungefär lika många utsätts för personrån respektive sexualbrott 
(Brå 2009:2). En central del i projektet var ambitionen att BOJ ska kunna 
fånga upp fler av de unga som utsatts för brott och att fler ungdomar ska 
känna till BOJ. För att uppnå målet har projektledaren uppmanat jourerna 
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att mer aktivt informera om sin verksamhet i organisationer där ungdomar 
finns. De har också uppmuntrats att utveckla sitt samarbete med andra 
samhällsaktörer för att dels kunna nå ut med information om BOJ, dels 
för att själva få information om ungdomar som kan vara i behov av hjälp. 
Sådana samhällsaktörer kan exempelvis vara polis, socialtjänst, Stödcen-
trum för unga brottsoffer och skola. I projektet har även ingått att skapa 
en särskild hemsida för ungdomar så att de lättare kan få information om 
BOJ. I utbildningarna har jourerna uppmuntrats av Riksförbundet att ska-
pa handlingsplaner för arbetet med unga brottsoffer, som ett sätt att uppnå 
projektets mål mer konkret och fokuserat.

Man har från Riksförbundets sida även försökt att få de olika jourerna 
att ta hjälp av varandra genom att medarbetarna under utbildningarna fått 
tillfälle att diskutera vilka mål de skulle vilja uppnå och hur de skulle kun-
na gå tillväga inom respektive jour. 

Få jourer har gjort en handlingsplan för arbetet med unga 
Det är få jourer som valt att strukturera sitt arbete genom att göra en hand-
lingsplan. Endast en femtedel av dem har formulerat en sådan. Vissa av 
jourerna som inte skapat någon handlingsplan har i sina redovisningar till 
Brå uppgivit att de tyckte att det var svårt att formulera riktlinjer för den 
framtida verksamheten på ett bra sätt. Man upplevde även svårigheter att 
hitta metoder för att kunna följa upp det egna arbetet inom jouren.  

Vissa jourer menade att de ännu befann sig i idéstadiet när det gällde 
unga och att jouren behövde mer tid på sig. Andra jourer såg det inte som 
självklart att unga brottsoffer skulle prioriteras i verksamheten och for-
mulerade därför mer allmänna handlingsplaner för jouren. Jourer som i 
sin kommun hade Stödcentrum för unga brottsoffer, menade att de inte 
behövde någon handlingsplan eftersom de mestadels lotsade ungdomar vi-
dare till Stödcentrum enligt en överenskommelse.

Samverkan med andra samhällsaktörer för att nå ungdomar
Jourerna har under projektperioden arbetat särskilt för att åstadkomma 
en mer utåtriktad verksamhet, så att fler ungdomar får information om att 
de kan få hjälp av BOJ. En viktig del i detta arbete har varit att samverka 
med andra organisationer för att komma i kontakt med ungdomar och nå 
ut med information. Ett delmål i projektet var att 70 procent av jourerna 
skulle ha haft möten under projekttiden med andra myndigheter och or-
ganisationer i syfte att samverka. Av jourerna har 90 procent redovisat till 
Brå att de under projekttiden haft sådana möten. 

Skolan är en viktig arena för att nå ut med information till ungdomar 
och många jourer har arbetat aktivt för att få utrymme där. Särskilt vär-
defullt har jourerna uppfattat att det varit när de fått möjlighet att under 
lektionstid informera om BOJ:s verksamhet, visa filmen ”En vanlig dag” 
och diskutera brott. En del jourer har också tillsammans med skolan ord-
nat brottsofferdagar under vilka de haft informationsfoldrar om BOJ, vil-
ket de tyckte fungerade bra. Endast ett fåtal jourer har upplevt att det varit 
svårt att få tillträde till skolan.

I kommuner där det fanns Stödcentrum för unga brottsoffer har de två 
verksamheterna ofta samarbetat aktivt under projekttiden. En jour redo-
visade till exempel följande till Brå: ”Vi har regelbundna möten med Stöd-
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centrum för unga brottsoffer i ett polisdistrikt tillsammans med brottsof-
fersamordnarna vid polisen”.

Ett ytterligare exempel på hur samarbetet kan vara utformat är en över-
enskommelse som BOJ och Stödcentrum har ingått. Den innebär att Stöd-
centrum ska fokusera på brottsutsatta personer under 20 år medan BOJ 
ska hjälpa alla över 20 år. Om någon under 20 år kontaktar BOJ ska hjälp 
kunna erbjudas, men om den unge verkar ha behov av ett mer omfattande 
stöd ska man lotsa personen till Stödcentrum. En jour uttryckte: ”Stödet 
till unga brottsoffer fungerar bra, vid större behov av stöd kontaktar vi 
Stödcentrum.” 

Polisen är en viktig samverkanspartner för BOJ, eftersom det oftast är 
polisen som skickar uppgifter om ungdomar som vill ha hjälp av BOJ. De 
flesta jourer tyckte att samarbetet med polisen hade fungerat bra under 
projekttiden. Några jourer var dock bekymrade över att de under vissa pe-
rioder inte fått några ärenden av polisen, trots att de kunde läsa i tidningen 
att ungdomar utsatts för brott.

Hemsidan
Under år 2006 tog BOJ fram en skiss på hur en hemsida riktad direkt till 
ungdomar skulle kunna se ut. Under tiden som hemsidan planerades kom-
pletterade BOJ sin ordinarie hemsida med information som riktade sig spe-
cifikt till unga20. Enligt projektledarens dagbok tog arbetet med hemsidan 
fart under försommaren år 2008 och genom webbföretaget Itura togs ett 
förslag fram på hemsidans utseende. Hemsidan var ännu inte klar vid pro-
jektets slut på grund av att BOJ:s ordinarie hemsida då var under ombygg-
nad. Däremot hade projektledaren tagit fram ett utkast till de texter som 
ska användas på hemsidan för ungdomar. Hemsidan blev klar och lansera-
des i mars 2009, www.ungaboj.se. 

Antalet kontaktsökande ungdomar ökade under projektåren
BOJ:s statistik visar att antalet kontaktsökande i målgruppen har ökat un-
der projektåren. Enligt BOJ:s verksamhetsberättelser ökade antalet kon-
taktsökande barn och ungdomar under 26 år från 5 710 år 2005 till 7 367, 
en ökning med 1 657 ungdomar. Ökningen inträffade främst under år 2006 
och låg sedan kvar på den högre nivån under år 2007. Det innebär en ök-
ning med 29 procent. 

På grund av att ålderskategorin för barn respektive ungdomar inte varit 
densamma varje år i BOJ:s statistik går det inte att särredovisa utveckling-
en på barn respektive ungdomar. 

Tabell 1. Kontaktsökande barn och ungdomar under 26 år under åren 2005–2007 en-
ligt BOJ:s verksamhetsberättelser.

Årtal Antal barn och ungdomar

2005 5 710

2006 7 157

2007 7 367

20  Brottsofferjourernas Riksförbund. Verksamhetsberättelse år 2006. 
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Typen av brott och vem som tar kontakten har inte förändrats
Den förra Brå-rapporten visade att den huvudsakliga orsaken till att unga 
sökte stöd hos BOJ i början av projektet var misshandel. Över hälften av 
ungdomarna hade utsatts för detta brott. Statistiken för det sista projekt-
året visar att detta inte förändrats utan andelen misshandelsfall bland de 
kontaktsökande ungdomarna var fortfarande lika hög21. Likaså var ande-
len som utsatts för rån och olaga hot densamma. Dessa brott var fortfa-
rande de näst vanligaste brotten. Det sista projektåret skiljde sig heller inte 
från de tidigare när det gällde vilka brott de unga männen respektive kvin-
norna främst utsattes för.

I Brå:s förra rapport framgick det att polisen under år 2005 förmedlade 
70 procent av alla unga brottsoffer som kontaktade BOJ. Nästan en tred-
jedel av de unga brottsoffren sökte sig således till BOJ på eget initiativ. En-
ligt verksamhetsberättelsen för år 2007 och kontaktunderlagen för första 
halvåret 2008 tycks andelen unga som själva tar kontakt med BOJ vara 
ungefär lika stor som tidigare.

Tre av fyra samtal sker per telefon
Den förra Brå-rapporten visade att jourerna mestadels gav hjälp och stöd 
via telefon och det var fortfarande så under senare delen av projektet. De 
uppgifter som Brå fått in från den 1 juli 2006 till och med den 30 juni 2008 
från de nio jourer som åtog sig att fylla i mer noggrann statistik visar att 
tre fjärdedelar av samtalen med unga brottsoffer skedde via telefon22. Den 
allra första kontakten togs vanligen per telefon, men i en del fall följdes det 
samtalet upp med ett besök. Besöket kunde innebära att den unge kom till 
jouren för att få stöd eller praktisk hjälp med skadeståndsansökningar. Det 
som kallas ”annat” i tabell 2 kan bland annat innebära att jouren följde 
med den unge till rättegång eller till en myndighet som exempelvis poli-
sen. 

Tabell 2. Antal och andel telefonsamtal och besökssamtal med barn och unga vid nio 
utvalda jourer under perioden1 juli 2006–30 juni 2008.

Typ av kontakt Antal Andel

Telefon 593 73

Telefon och besök 97 12

Telefon, besök och annat 42 5

Telefon och annat 39 5

Besök 21 3

Kimt 17 2

Summa 809 100
 

21 Detta baseras på BOJ:s verksamhetsberättelse för år 2007 och  kontaktunderlagen som jour-
erna skickat till Brå för det första halvåret 2008.

22 Statistikunderlagen fylldes i vid varje kontakt som nio jourer hade med ett ungt brottsoffer (12–
25 år) från den 1 juli 2006 till och med den 30 juni 2008.
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Ett genomsnittligt samtal pågår i tre kvart
Enligt de stödpersoner och samordnare som Brå intervjuat är den genom-
snittliga samtalstiden 45 minuter. Hur mycket tid som jourerna lagt ner 
på de kontaktsökande har varierat mellan jourerna, men en beräkning på 
grundval av deras statistik visar att de nio specialstuderade jourerna lagt ner 
i genomsnitt två och en halv timme per kontakt under åren 2006–2008. 

De nio jourerna hade olika rutiner i arbetet med unga brottsoffer, vilket 
avspeglade sig i deras redovisningar. Vissa jourer hade som rutin att alltid 
uppmana den kontaktsökande till minst ett personligt möte, vilket med-
förde att mer tid lades ner på den kontaktsökande inom dessa jourer. Men 
det fanns även jourer som direkt slussade unga brottsoffer vidare till Stöd-
centrum om de var under 20 år och därför blev deras kontakt med de unga 
brottsoffren kortare23. Den kortaste kontakten som en jour hade med ett 
ungt brottsoffer var ett telefonsamtal i tre minuter och den mest omfattan-
de kontakten var 28 timmar. I det senare fallet hade det unga brottsoffret 
besökt jouren, fått hembesök av en stödperson, fått hjälp med myndighets-
kontakter samt fått stöd av jouren vid en rättegång. 

Om man tittar halvårsvis på hur mycket stöd som de nio specialstude-
rade jourerna i genomsnitt har givit per kontakt under åren 2006–2008 
framstår det som att tiden för varje kontakt har minskat något över tid. 
Under de första tio månaderna i projektet pågick den genomsnittliga kon-
takten per ungdom två timmar och fyrtiosex minuter. Under det sista halv-
året i projektet (år 2008) pågick kontakten i genomsnitt två och en halv 
timme per ungdom. För att närmare kunna tolka om detta uttrycker en 
förändring i arbetssätt behöver man analysera om minskningen fördelar 
sig jämnt över alla kontakter eller om den rör vissa typer av kontakter.

Tabell 3.  Utvecklingen av den genomsnittliga kontakttiden vid nio utvalda jourer.

Period Den tid som jourerna i genomsnitt  
lagt ner per kontakt

1 juli 2005 – 31 dec 2006 2 timmar och 46 minuter

1 jan – 30 juni 2007 2 timmar och 42 minuter

1 juli – 31 dec 2007 2 timmar och 28 minuter

1 jan – 30 juni 2008 2 timmar och 20 minuter

Har BOJ lyckats rekrytera fler unga stödpersoner?
I det förra avsnittet låg fokus på målet att BOJ skulle nå fler unga brottsof-
fer och ge dem stöd. I detta avsnitt behandlas en annan dimension i projek-
tet, nämligen målet att de unga i större utsträckning än tidigare ska kunna 
få stöd från en jämnårig. En uttalad ambition i projektet var att nio jourer 
skulle satsa särskilt på att rekrytera och aktivera unga stödpersoner under 
30 år. När tillräckligt många unga stödpersoner rekryterats och utbildats 
så skulle åtta ungdomssektioner bildas. En tanke med att satsa på unga 

23 Ett exempel på en jour med en rutin som oftast medförde längre kontakter med unga brottsoffer 
var en jour i södra Sverige som hade en särskild arbetsmodell där man träffade både det unga 
brottsoffret och föräldrarna i personliga möten, mellan 1 och 3 gånger. Jouren hade i jämförelse 
med andra jourer lagt ner en högre andel timmar per kontakt.  
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stödpersoner var uppfattningen att unga stödpersoner har lättare att nå 
fram till de unga brottsoffren och att de kan förstå de unga offrens situa-
tion bättre än äldre stödpersoner. Ett annat syfte med att rekrytera unga 
stödpersoner och bilda ungdomssektioner var också att de skulle kunna ar-
beta mer utåtriktat för att få kontakt med unga brottsoffer. 

Även om detta mål enbart gällde de nio utvalda jourerna så fanns det 
med projektet en förhoppning om att fler jourer skulle satsa på att rekry-
tera unga stödpersoner, eftersom det fanns få unga stödpersoner vid lan-
dets jourer. 

Uppmuntran att rekrytera fler unga stödpersoner
I projektet ingick, förutom att öka rekryteringen, att framställa en rekry-
teringsmanual, att genomföra tio rekryteringsseminarier och att utbilda 
fler unga stödpersoner. Under projektets gång fattade Riksförbundet BOJ 
beslutet att de tio rekryteringsseminarierna inte skulle genomföras på det 
sätt man först planerade. I stället använde man två andra metoder för att 
möjliggöra en ökad rekrytering. Det ena var att väva in rekryteringssemi-
narierna i de regionala och lokala utbildningarna som arrangerades. Det 
andra var att projektledaren besökte de jourer som anmälde intresse för att 
få särskilt stöd i rekryteringsfrågan. Enligt projektledaren befann sig jour-
erna i olika utvecklingsfaser. Vissa jourer hade kommit längre i sin verk-
samhetsutveckling än mindre resursstarka jourer. Med denna arbetsmetod 
kunde man därför belysa rekryteringsfrågan både genom utbildningarna 
för alla deltagande jourer och dessutom erbjuda särskild hjälp för jourer 
som önskade få det. 

Under år 2007 medverkade Riksförbundet BOJ vid regionala och lokala 
utbildningar i tre län och informerade om hur man kan rekrytera yngre 
stödpersoner. Dessutom besöktes nio jourer som fick särskild hjälp i frågan. 
Därtill arrangerade Riksförbundet en särskild utbildning för unga stödper-
soner från hela landet, med syfte att sprida kunskap om unga brottsoffer 
och tillvägagångssätt för hur man kan rekrytera ännu fler yngre stödperso-
ner. Utbildningen syftade även till att unga stödpersoner från olika jourer 
skulle få möjligheter att träffa varandra och bygga nätverk24. Sammanfatt-
ningsvis har det under år 2007 givits fler tillfällen för jourerna att diskutera 
hur man kan gå tillväga för att rekrytera än de tio rekryteringsseminarier 
som först planerades25. När det gäller rekryteringsmanualen har en sådan 
inte producerats, men däremot har projektledaren framställt ett underlag 
baserat på erfarenheterna från utbildningarna och hennes besök hos jour-
erna. Underlaget är planerat att ges ut när projektet har avslutats.

Fler unga stödpersoner har rekryterats
År 2006, det år under projektet då satsningen på nyrekrytering inleddes, 
fanns det 996 stödpersoner i landet. Av dem var 115 personer (11 procent) 
under 30 år. Inom de nio utvalda jourerna var antalet stödpersoner vid 
denna tid totalt 120 och av dem fanns det 20 unga stödpersoner (16 pro-
cent). Andelen unga stödpersoner var således något högre inom de utvalda 
jourerna i jämförelse med landets jourer. 

24 Brottsofferjourernas Riksförbund. Verksamhetsberättelse år 2007. 
25 Ungdomsutbildningen var inte planerad i projektplanen utan den blev ett extra tillskott under 

projektets gång.
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Om man ser till hela projektperioden (1 september 2005–30 juni 2008) 
visar aktivitetsbladen att de nio utvalda jourerna rekryterade 36 unga stöd-
personer, det vill säga i genomsnitt fyra per jour. Den största rekryteringen 
skedde under år 2007. Under detta år rekryterade de utvalda jourerna 13 
personer under 30 år, vilket utgjorde 27 procent av samtliga stödpersoner 
som rekryterades under året. 

Tabell 4. Antal rekryterade stödpersoner under 30 år vid nio utvalda jourer under perio-
den 1 sept 2005–30 juni 2008.

Period Antal rekryterade unga stödpersoner

1 september 2005 – 30 juni 2006 6

1 juli 2006 – december 2006 5

1 januari – 30 juni 2007 3

1 juli – december 2007 10

1 januari – 30 juni 2008 12

Summa 36

Rekryteringen var planerad att få störst fokus under år 2007, men tabell 4 
visar att rekryteringen fortsatt under projektets sista halvår och att anta-
let nyrekryterade unga stödpersoner då var nästan lika stort som för hela 
år 2007. Det tyder på att projektet medverkat till ett positivt engagemang 
inom jourerna för att rekrytera unga människor som fortsatt även under 
projektets sista skede. En annan förklaring till det jämförelsevis stora an-
talet nyrekryterade under år 2008 är att vissa jourer kom igång senare än 
andra med att rekrytera unga och arbetade hårdare med det under senare 
delen av projektet. 

Svårt att behålla de unga stödpersonerna vid de nio jourerna
Att 36 unga stödpersoner rekryterades från september 2005 till juli 2008 
innebär dock inte att antalet unga stödpersoner inom BOJ var så mycket 
större i juli 2008 jämfört med vid rekryteringsperiodens början. En stor 
del av dem som rekryterats har nämligen slutat ganska snart. De nio jour-
erna har således varit engagerade i uppgiften att rekrytera unga personer 
och lyckats väl med det. De har dock lyckats mindre bra med att få dem 
att stanna kvar i verksamheten. Tabell 5 visar att de nio utvalda jourerna 
efter de tio första månaderna i projektet hade tjugo verksamma unga stöd-
personer, men att tio av dem hade slutat ett halvår senare.26 Antalet unga 
stödpersoner fortsatte att sjunka under första halvåret 2007. I och med re-
kryteringen under senare delen av 2007 har emellertid antalet unga stöd-
personer som är verksamma inom jourerna åter ökat. 

26 I genomsnitt var det två unga stödpersoner per jour efter de tio första månaderna.
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Tabell 5. Det totala antalet unga stödpersoner verksamma inom de nio utvalda jourerna 
vid olika tidpunkter under perioden 1 september 2005–30 juni 2008.

Period Antal unga stödpersoner

30 juni 2006 20

31 december 2006 10

30 juni 2007 6

31 december 2007 10

30 juni 2008 17

Summa 63

Även om en hel del av de nyrekryterade unga stödpersonerna slutat efter 
en kort tid, har ändå satsningen totalt sett inneburit att antalet och andelen 
unga stödpersoner inom de nio jourerna var högre när projektet slutade än 
när det började. Vid projektets start fanns det i snitt 0,5 unga stödpersoner 
per jour vid de nio utvalda jourerna och vid projektets slut var genomsnit-
tet nästan en ung stödperson per jour. 

Antalet unga stödpersoner ökade även vid andra jourer
En förhoppning med projektet var att fler av landets jourer skulle rekrytera 
unga stödpersoner för att kunna nå en generell föryngring Så har också bli-
vit fallet. Det finns inte några lika exakta siffror för de övriga jourerna som 
för de nio särskilt utvalda, när det gäller hur många personer som rekry-
terats och hur många av dem som slutat. Men de uppgifter som finns visar 
att antalet och andelen unga stödpersoner i genomsnitt ökat lika mycket 
vid de övriga jourerna som vid de nio utvalda jourerna. 27 I den förra Brå-
rapporten beräknades det finnas 0,5 unga stödpersoner per jour vid pro-
jekts start. Vid projektets slut fanns det i genomsnitt 1,2 unga stödpersoner 
per jour. 

Samtidigt kan man säga att projektet uppenbarligen inte medfört att alla 
jourer ser det som avgörande för verksamheten att det finns någon stöd-
person som är under 30 år. Vid projektets slut hade cirka 40 procent av 
jourerna en eller flera unga stödpersoner, medan 60 procent inte hade nå-
gon ung stödperson alls. 

Orsaker till att antalet unga stödpersoner inte ökat mer
Vissa jourer har satsat mer på arbetet med rekryteringen än andra, men 
gemensamt är att arbetet uppfattats som en utmaning. Mindre jourer har 
i lägre grad rekryterat unga stödpersoner än de större jourerna. Vid inter-
vjuer med samordnare framkom främst följande orsaker till det:

• tids- och resursbrist
• erfarenheten att få unga stannar kvar inom jouren
• uppfattningen att det inte bara är unga som behöver rekryteras.

27 År 2006 lämnade 88 jourer uppgifter om hur många stödpersoner de hade och år 2008 var det 
59.
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Tids- och resursbrist
Jourerna bedrivs i huvudsak ideellt och endast en mindre del av verksam-
heten finansieras med ekonomiska bidrag. De jouraktiva arbetar oftast på 
sin fritid, med undantag för de samordnare och assistenter som är anställ-
da för att koordinera arbetet inom jouren. Att de flesta arbetar åt jouren 
på sin fritid, ofta vid sidan om en ordinarie anställning, medför att de har 
begränsad tid att erbjuda jouren. Den tid som finns prioriteras för samtal 
med hjälpsökande. Det innebär att särskilt de mindre  jourerna haft svårt 
att avsätta resurser för att driva rekryteringskampanjer. En samordnare be-
rättade i en intervju:

Det har inte funnits tid och resurser till det. Jag arbetar bara 50 procent 
och ska ta hand om tjugofyra verksamma personer inom jouren. Vår lo-
kal är dessutom bara en liten etta med kokvrå och rymmer inte så många 
människor på en gång. Ibland medför detta att vi får möta brottsoffren 
på polisstationen i ett rum som vi får låna tillfälligt.

Få unga stannar kvar inom jouren
En del mindre jourer satsade inte så mycket på att försöka rekrytera unga 
personer, eftersom deras erfarenhet var att unga ofta inte stannar kvar sär-
skilt länge. Flera samordnare hade varit med om att unga personer slutat 
med anledning av de fått ett nytt arbete som krävde all tid eller att de flyt-
tat med anledning av studier eller arbete på en annan ort. Man betraktade 
denna rörlighet som ett problem då man investerat tid på att utbilda unga 
som ändå inte stannade kvar. Vissa ansåg att äldre personer som pensione-
rats hade mer tid att ge, eftersom de inte hade ett ordinarie arbete.

Uppfattningen att det inte bara är unga som behöver rekryteras
Något som samordnare vid både större och mindre jourer lyfte 
fram var att mångfald inom jouren ansågs viktigare än frågan 
om ålder. Man menade med det att aspekter som kön och et-
nisk bakgrund var minst lika viktiga som ålder. I synnerhet ville 
man få in fler unga män som kunde ge stöd till unga manliga 
brottsoffer. En samordnare som rekryterat unga stödpersoner 
satte ord på denna uppfattning som delades med flera andra: 

Den primära anledningen var som sagt inte åldern, det är inte så viktigt 
med åldern. Vår tanke med rekryteringen var att få in fler män och fler 
med olika etnisk bakgrund i jouren.

Få jourer har bildat ungdomssektioner
Planen var att jourerna under det tredje året skulle ha hunnit rekrytera 
tillräckligt många unga stödpersoner för att åtta ungdomssektioner skulle 
kunna bildas. Dessa skulle uteslutande arbeta med unga brottsoffer. Att re-
krytera och behålla unga stödpersoner har emellertid varit svårare än för-
väntat och man har därför inte lyckats att rekrytera och behålla tillräckligt 
många unga stödpersoner för att bilda ungdomssektioner. 

Två jourer har lyckats med att bilda ungdomssektioner. Inom den ena 
har ett Stödcentrum för unga bildats för vilket man som en del av BOJ får 
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kommunalt bidrag. Den andra jouren har inrättat en sektion av unga som 
bedriver ett aktivt informationsarbete ute i skolorna. Sektionen använder 
Riksförbundets film som underlag för att diskutera med ungdomarna om 
vad som anses vara ett brott, när man borde göra en polisanmälan och var 
man kan få hjälp efter ett brott. Ungdomssektionen nattvandrar även om 
helgerna för att finnas till hands för ungdomar. Deltagarna i ungdomssek-
tionen har ansökt om bidrag från Brottsoffermyndigheten för att utveckla 
sitt ungdomsinriktade arbete. 

Sammanfattningsvis pekar Brå:s utvärdering på att flera av jourerna har 
satsat på och lyckats rekrytera fler unga stödpersoner men man har sedan 
haft svårt att behålla dem. Många av de unga stödpersonerna  tycks sluta 
efter en ganska kort tid. 

Hur ser jourerna på stödet till unga brottsoffer?
Som en del av utvärderingen har Brå undersökt om brottsofferjourerna 
själva upplevde att projektet bidragit till att ge ungdomar ett bättre stöd. 
För detta syfte har intervjuer gjorts med åtta samordnare och nio stödper-
soner i olika åldrar. Frågorna som ställdes till intervjupersonerna handlade 
om i vad mån de tyckte att det finns skillnader i stödbehov mellan unga och 
äldre brottsoffer och hur de uppfattade stödet som gavs till unga brottsof-
fer. De intervjuade fick också svara på om det fanns några särskilda svårig-
heter i kontakten med unga och vilken inverkan som de upplevde att pro-
jektet haft på det stöd som de gav unga brottsoffer. Den bild som ges är att 
ungdomar är en grupp som är svårare att arbeta med än äldre brottsoffer. 
Men de intervjuade tycker att den utbildning som Riksförbundet arrang-
erat hjälpt dem i arbetet med unga. I fråga om behovet och värdet av unga 
stödpersoner är meningarna delade inom jourerna. 

Ungdomar betraktas ofta som en svår grupp att nå
Både de äldre och yngre stödpersonerna har erfarenheter av så väl goda 
som mindre goda kontakter med unga brottsoffer. Med goda kontakter 
menas när man lyckats vinna den unges förtroende och personen ifråga vå-
gar prata om det som hänt och förmår ta emot hjälp. De mindre goda kon-
takterna är när man inte lyckats att nå fram till det unga brottsoffret och 
det är svårt att avgöra om han eller hon behöver hjälp, trots att personen 
varit med om ett grövre brott. Uppfattningen var att ungdomar oftare än 
äldre personer är svåra att nå fram till. En ung stödperson, 26 år, förmed-
lade sin erfarenhet av kontakten med ungdomar:

Jag upplever det som att jag möter mycket motstånd och missnöje i bör-
jan av samtalet. Många har ett missnöje mot samhället och har en stark 
uppfattning om att samhället inte reagerar eller bryr sig om vad som 
hänt. Därför tycker en del att det inte spelar någon roll om de berättar 
vad som hänt.

Stödpersonerna nämnde att de brukar försöka att ta kontakt mer än en 
gång när det gäller unga brottsoffer, för att ge dem möjligheten att ta emot 
hjälp. Dock upplevde stödpersonerna att det var en balansgång som var 
svår när det gällde hur mycket de kunde höra av sig till ungdomarna utan 
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att vara efterhängsna. De upplevde också att det var svårt att bedöma hur 
länge ett samtal skulle vara. En person, 28 år, uttryckte:

Jag tycker det är svårt ibland att nå de unga brottsoffren. De unga är inte 
så talföra… det kan ibland vara så att jag håller låda i 20 minuter och de 
säger bara ja, nä, mm… Det är svårt att veta hur långt man ska dra det 
i samtalen med dem. Och det är också svårt att veta hur länge man ska 
söka upp dem efter första kontakten. Det blir ju att man släpper det efter 
ett tag om man inte får respons. 

Ungdomar tros ha mer stöd från omgivningen än äldre
Många av de intervjuade kunde således känna sig osäkra på om de unga 
som de kontaktade ville ha hjälp från brottsofferjouren eller inte. En vanlig 
tanke i det sammanhanget var att den unge hade en familj som tog hand 
om dem, vilket minskade behovet av externt stöd. Flera stödpersoner be-
rättade att man ibland släpper ungdomarna snabbare än äldre brottsoffer, 
eftersom de inte gav uttryck för att de behövde eller ville ha hjälp. En stöd-
person, 40 år, uttryckte exempelvis:

Unga bor oftast hos sina föräldrar. Det är ju förstås viktigt att alltid ta 
reda på vilka de har runt omkring sig så att de inte är utan någon som 
kan ge dem stöd. En del unga killar vill inte ha stöd, de framstår som 
osårbara och det gör att vi kanske får kortare kontakter med dem. Man 
släpper dem snabbare.

Stödpersonernas erfarenheter liknar dem som framkom i forskaren Bur-
cars intervjuer med aktiva inom Stödcentrum för unga brottsoffer, i av-
handlingen ”Gestaltningar av brottsoffererfarenheter - samtal med unga 
män som utsätts för brott” 28. Hon beskriver hur stödpersonerna upplevde 
ett dilemma när det gällde hur de skulle kunna nå fram till ungdomar. De 
brottades med uppfattningar som att unga män är ”vana vid våld” och 
att de därför inte behövde så mycket hjälp och att eftersom unga män har 
svårt att uttrycka sina behov så behöver de särskilt stöd just av den anled-
ningen29. 

Äldre stödpersoner ser inte alltid unga som ”ideala offer” 
Stödpersonernas syn var att ungdomar utsätts för brott främst när de be-
finner sig i riskmiljöer. De menade att unga män tenderade att ofta befinna 
sig i sådana riskmiljöer, där alkohol och bråk mellan ungdomar brukade 
förekomma. En stödperson, 69 år, fick frågan om det fanns någon skillnad 
mellan unga och äldre brottsoffer och svarade:

Ja, de äldre brottsoffren är inte ute och slåss med knivar och sådant där. 
De yngre har oftast råkat ut för misshandel och sådant, medan de äldre 
mer har råkat ut för rån. Så det är en stor skillnad i vad de har varit med 
om för saker.

28 Burcar V. (2005). Gestaltningar av offeridentiteter. Samtal med unga män som utsatts för brott. 
Lund dissertation in sociology 68. Lund: Lunds universitet, sociologiska institutionen.

29 Burcar V. (2005, s. 92). Gestaltningar av offeridentiteter. Samtal med unga män som utsatts för 
brott. Lund dissertation in sociology 68. Lund: Lunds universitet, sociologiska institutionen.
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Ovanstående citat ligger i linje med det som Malin Åkerström och Ingrid 
Sahlin tar upp i sin diskussion ”det ideala offret” (se sid 18). De lyfter fram 
att olika typer av brottsoffer tillskrivs olika egenskaper och att det påver-
kar hur omgivningen ser på dem30. 

Olika syn på värdet av yngre respektive äldre stödpersoner
Samtliga intervjupersoner var övertygade om att det var viktigt med mång-
fald inom jouren och såg det som värdefullt att man hade både unga och 
äldre stödpersoner som kunde erbjuda stöd till ungdomar. Lika viktigt som 
mångfald i ålder uppfattades det dock vara att det fanns både manliga och 
kvinnliga stödpersoner och att personer med annan etnisk bakgrund än 
svensk fanns representerade. Att stödpersonen har samma kön och lik-
nande etnisk bakgrund som brottsoffret lyftes också fram som viktigt för 
en del unga brottsoffer. 

Något annat som sågs som viktigt var att ha ett språk som ungdomar 
förstår och känner igen sig i. Stödpersonernas uppfattning var att unga 
stödpersoner har en fördel när det gäller språket, eftersom de använder 
liknande uttryck och tekniska begrepp som de unga brottsoffren. Äldre 
stödpersoner kan ha svårare än yngre att förstå vad tekniska begrepp som 
”chatt” och ”facebook” innebär och de har därför också svårigheter att 
förstå delar av den ungdomskultur som är knuten till Internet.

Men det framhölls också att det även kan ha fördelar att den som ska ge 
stöd till ett ungt brottsoffer själv är lite äldre. Äldre stödpersoner är viktiga 
som representanter för vuxenvärlden om ungdomarna blivit svikna av nå-
gon vuxen. En äldre stödperson kan hjälpa den unge att återfå tilliten till 
vuxenvärlden och rättssystemet. 

  
Stödpersonerna som deltagit i utbildningarna ansåg att projektet  
i viss mån påverkat dem
De intervjuade stödpersonerna ansåg att utbildningarna som Riksförbun-
det arrangerat var väldigt bra och de flesta tyckte att projektet medverkat 
till att de kunde ge ett mer behovsanpassat stöd än tidigare. Stödpersoner-
na uppfattade att projektet gjort dem mer uppmärksamma på vilka behov 
som uppstår när en ung person blivit utsatt för brott. Ett exempel som gavs 
var att man nu var mer medveten om att när en ung person utsätts för brott 
kan en hel familj behöva stöd, eftersom hela familjen kan påverkas av det 
som hänt. En stödperson, 26 år, uttryckte:

Jag tycker att utbildningen var bra och den gjorde mig medveten om att 
när det gäller unga brottsoffer så medföljer oftast en föräldrakontakt. 
Både föräldrar och deras barn kan behöva stöd när barnet drabbas av 
brott. Men handlar det om äldre brottsoffer så är det bara dem som det 
handlar om.

Stödpersonerna uppfattade att utbildningarna bidragit till att göra dem 
mer medvetna om hur viktigt det är att ge unga brottsoffer tid i samtalen. 
Som framgått tidigare i rapporten uppfattade de intervjuade stödpersoner-

30  Christe N., Åkerström M och Sahlin I. (2001, s. 47-48). Det motspänstiga offret. Lund: Stu-
dentlitteratur.
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na att unga ofta hade svårt att börja prata, men Riksförbundet uppmanade 
dem att ha tålamod och att fortsätta hålla kontakten med ungdomarna. En 
uppmaning var att ge erbjudanden till ungdomarna om samtal även om de 
tackade nej vid det första eller andra samtalet. Vid personliga möten upp-
manades stödpersonerna att uppmärksamma ungdomarnas kroppsspråk 
för att lättare kunna läsa av deras sinnesstämning och ställa frågor utifrån 
det. Någon uttryckte om detta:

Jag tycker att det har givit mig mycket, man blir påverkad och öppnar 
ögonen. Jag märker att jag blivit mer uppmärksam på småsaker i kon-
takten med unga brottsoffer. Exempelvis tänker jag mer på brottsoffrens 
kroppsspråk efter att jag varit på föreläsningarna.

Någon var i och för sig nöjd med utbildningen, men tyckte inte att en en-
staka utbildning var tillräckligt:

Jag känner inte att det är så till fullo att Riksförbundets projekt skulle ha 
påverkat mig på det sättet. Vi erbjuder ju ett bra stöd idag, men vi skulle 
kanske kunna erbjuda ett ännu bättre stöd. Men för det skulle vi ha be-
hövt ännu mer utbildning om unga brottsoffer.

Är de unga brottsoffren nöjda med stödet från BOJ?
En central del i Brå:s utvärderingsplan var att belysa om de unga brotts-
offren är nöjda med det stöd som de fått av BOJ. Svaret på den frågan är 
centralt när effekterna av projektet ska värderas. I Brå:s överenskommelse 
med BOJ inför uppdraget ingick att de lokala jourerna skulle hjälpa Brå 
att förmedla enkäter till ungdomarna om deras syn på den hjälp de fått. 
I praktiken var det dock bara ett fåtal jourer som verkligen förmedlade 
enkäter till ungdomarna, trots upprepade påstötningar från Brå till både 
jourerna och Riksförbundet. Följden av det är att antalet svarande blivit så 
lågt att undersökningen inte kan ge något generellt svar på hur ungdomar-
na ser på hjälpen från brottsofferjourerna. Utöver att det rör sig om en litet 
antal svar talar mycket för att de som svarat har större problem med anled-
ning av brottet än genomsnittet av de kontaktsökande ungdomarna.

Enkäter inkom från en bråkdel av ungdomarna
Den modell för datainsamling som ursprungligen valdes var att Brå skapa-
de en webbenkät som ungdomarna skulle besvara. Enkäten var öppen på 
en webbsida på Internet mellan den 1 februari år 2008 och den 31 juni år 
2008. Tanken var att stödpersonen vid det sista samtalet med en kontakt-
sökande ung person skulle be den unge att gå in på Internet och besvara 
en enkät om hur de upplevt kontakten. De ungdomar som skulle besvara 
enkäten var de som brottsofferstödjaren hade haft minst ett samtal med på 
minst 15 minuter. De skulle också förklara sammanhanget; att Brå gjorde 
en utvärdering av BOJ och att svaret var viktigt för att BOJ skulle kunna 
utföra sitt arbete så bra som möjligt. 

Eftersom antalet kontaktsökande ungdomar enligt BOJ:s verksamhets-
berättelse för år 2007 var drygt 7 000 borde i storleksordningen     3 000 
ungdomar, i åldern 14–25 år, ha blivit ombedda att besvara enkäten under 
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de fem månader webbsidan var öppen. Om man antar att en tredjedel av 
samtalen med de kontaktsökande ungdomarna varade kortare än 15 mi-
nuter och har en förväntad svarsfrekvens på till exempel 30 procent, då 
skulle det innebära runt 700 svar på enkäten. 

Efter ett par månader och upprepade påstötningar till jourerna hade 
emellertid inte mer än ett 20-tal enkäter kommit in. Brå skickade då som 
ett komplement ut pappersenkäter till 20 jourer, som enligt verksamhets-
berättelsen i större utsträckning än andra träffar ungdomar för samtal och 
inte bara talar med dem på telefon. Avsikten var då att enkäten skulle delas 
ut personligen vid det sista samtalet och helst fyllas i på jouren. När antalet 
inkomna enkäter fortfarande var försvinnande lågt kontaktade Brå Riks-
förbundet som åtog sig att kontakta jourerna i frågan. Trots detta ökade 
inte svarsfrekvensen. Totalt inkom endast 50 enkäter från unga brottsof-
fer. 

Vid Brå:s kontakter med jourerna framgår att den låga svarsfrekvensen 
främst beror på att jourerna inte informerat ungdomarna om webbenkäten 
och missat att dela ut den till de ungdomar de träffat. Det tycks också som 
om en hel del av de ungdomar som ombetts fylls i webbenkäten inte gjort 
det. Denna svårighet att få brottsoffer att fylla i enkäter har Brå mött även 
i tidigare studier till exempel i den om brottsoffers upplevelser av polisens 
arbete med deras anmälan31. 

Att jourerna i så liten utsträckning förmedlat information om webben-
käten eller delat ut pappersenkäten väcker en del frågor kring deras enga-
gemang för projektet och utvärderingen av det. Det reser också frågan om 
hur omfattande den genomsnittliga stödkontakten i praktiken är. Kanske 
är det så att en stor del av kontakterna är så pass korta och begränsade till 
sitt innehåll, till exempel enbart ger information i någon fråga, att brotts-
offerstödjarna inte tyckt att det känts naturligt att be ungdomarna fylla i 
en enkät om samtalet?  

Att så få av de kontaktsökande ungdomarna besvarat enkäten gör att 
det inte går att dra några generella slutsatser av deras svar. Trots det har 
Brå valt att redovisa resultaten. Även om undersökningen ger en selekterad 
bild kan den ändå ge BOJ viss värdefull information i det fortsatta arbetet 
med unga brottsoffer. 

Ungdomarna som besvarade enkäten inte representativa 
De ungdomar som besvarat enkäten kan inte ses som representativa för 
alla de ungdomar som har kontakt med BOJ. Med anledning av svårighe-
terna att få in svar på webbenkäten har Brå, som framgått tidigare, skickat 
traditionella pappersenkäter till jourer som brukar ha personliga möten 
med sina kontaktsökande. Enkäten har även skickats hem till unga brotts-
offer via jourerna. 

Alla de ungdomar som ingår i studien har fått stödsamtal från BOJ; ing-
en av dem har alltså haft kontakt med BOJ enbart för att få information. 
Medianantalet samtal som de svarande haft var fyra.  De flesta har fått 
stödsamtal både via telefon och i form av personliga träffar med någon 
från brottsofferjouren. Nästan en tredjedel fick 4–5 samtal, medan en fem-

31 Se till exempel Brå-rapport 2008:25, Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer.
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tedel fick 6–12 samtal och en person fick över 12 stödsamtal32. Det vanli-
gaste var att man haft ett stödsamtal i form av ett personligt möte, medan 
övriga stödsamtal skett per telefon. Den vanligaste formen av kontakt mel-
lan BOJ och ungdomarna sker emellertid via telefon och det är inte alla 
jourer som erbjuder stöd via personliga möten33. Det medför att de få jour-
er som ofta möter ungdomarna personligen är överrepresenterade och att 
ungdomar med mer omfattande problem också är överrepresenterade. Det 
beror på att de oftare träffar någon brottsofferstödjare personligen än öv-
riga ungdomar, som kontaktar BOJ.

Genomsnittsåldern för dem som besvarade enkäten var 20 år och det 
var fjorton procent fler unga kvinnor som besvarade enkäten än unga män. 
Majoriteten av ungdomarna i studien var födda i Sverige, medan en femte-
del var födda utomlands. De sistnämnda personerna kom bland annat från 
länder som Chile, Irak, Bosnien och Pakistan.

Två tredjedelar av ungdomarna informerades av polisen om att de kun-
de få stöd av en brottsofferjour och den näst vanligaste informationskällan 
därefter var ”kompisar”. Ett fåtal hade fått information från andra källor 
som socialtjänsten, målsägarbiträdet, tingsrätten, BOJ, skolan eller sjuk-
vården. 

Misshandel var det klart dominerande brottet som pojkarna utsatts för, 
följt av olaga hot och rån. Även flickorna hade ofta utsatts för sådana 
brott, men bland dem var det inte ovanligt med sexualbrott. 

När enkäten fylldes i svarade de flesta att brotten skedde för högst ett 
par månader sedan. Samtliga ungdomar i undersökningen hade polisan-
mält brotten som de utsatts för och majoriteten hade fått fysiska skador 
som en följd av brotten. 

Ungdomarna nöjda med informationen om rättsprocessen
BOJ erbjuder information om rättsprocessen, det vill säga från vad som 
händer när en polisanmälan görs fram till vad som sker efter en eventu-
ell rättegång. Förutom att ge information kan BOJ hjälpa till med ansök-
ningsblanketterna för skadestånd och se till att brottsoffret att håller sig 
uppdaterad om sitt fall hos polisen eller tar kontakt med andra myndig-
heter som aktualiseras, till exempel socialtjänsten. De allra flesta av ung-
domarna i studien var nöjda med BOJ:s information om detta; 92 procent 
tyckte att den var mycket bra eller bra34. 

   
Brottet ledde till starka negativa känslor
I enkäten kunde ungdomarna gradera hur starkt de kände åtta olika nega-
tiva känslor som en följd av brotten de utsatts för. De känslor som frågan 
rörde var kränkthet, ledsnad, ilska, maktlöshet, rädsla, otrygghet, stress 
och hämndlystnad. En stor andel av de utsatta ungdomarna anger att brot-
tet lett till att de i mycket eller ganska hög grad känt nästan alla dessa käns-
lor. 

32 Den person som fick fler än 12 stödsamtal utsattes för brott för 12 år sedan och hade även fått 
stödsamtal via personliga möten under en längre tid.

33 Detta framgår av Riksförbundets verksamhetsberättelse, kontaktunderlagen från de utvalda 
jourerna samt Brå:s samtal med jourerna.

34 48 ungdomar uppgav att de fått information av BOJ. Endast en person svarade att han/hon inte 
fått det.



35

Kränkthet och ilska är de känslor som nästan alla upplevt, men mycket 
vanligt är också att de känt sig ledsna, rädda och maktlösa.     En farhåga 
som tagits upp i den allmänna debatten är att ungdomar som utsatts för 
brott av andra ungdomar kan bli hämndlystna och att det kan bidra till att 
de självs begår brott. En hel del av de svarande ungdomarna angav att de 
känt sig hämndlystna. Nästan 40 procent av ungdomarna i undersökning-
en hade i ganska eller mycket hög grad velat hämnas. Hämndlystnad var 
dock mindre vanligt än andra negativa känslor. 

Tabell 6. Andel och antal ungdomar som känt olika känslor som en följd av brottet.

Känslor Mycket/ 
ganska hög grad

Ganska låg grad/
inte alls

Summa

Kränkt 94 % (44)   6 %   (3) 100 (47)

Ledsen 78 % (38) 22 % (11) 100 (49)

Arg 88 % (43) 12 %   (6) 100 (49)

Maktlös 82 % (40) 18 %   (9) 100 (49)

Rädd 80 % (39) 20 % (10) 100 (49)

Otrygg 80 % (39) 20 % (10) 100 (49)

Stressad 67 % (32) 33 % (16) 100 (49)

Hämndlysten 39 % (19) 61 % (30) 100 (49)

De öppna svaren från ungdomarna i Brå:s studie visar att de negativa käns-
lor som uppkommit som en följd av brottshändelsen inte enbart gäller brot-
tet och gärningspersonen utan även de rättsliga konsekvenserna av brottet. 
En del av ungdomarna i undersökningen kände sig stressade av processen 
med att göra polisanmälan, följa polisens utredning och att det kanske 
skulle bli en rättegång. Hela rättsprocessen innebar en ovisshet för dem.

Det är viktigt att komma ihåg att man från dessa ungdomars svar inte 
kan dra slutsatser om känslorna bland alla ungdomar som utsatts för brott. 
Som påtalats tidigare går det heller inte att veta om de svarandes känslor är 
representativa för samtliga unga brottsoffer som söker hjälp och stöd från 
BOJ. Det är rimligt att tänka sig att de ungdomar som ingår i studien har 
något starkare känslor än de som tillhör bortfallet. De svarande har tro-
ligen i större utsträckning än genomsnittet haft ett lite längre samtal med 
brottsofferstödjaren och i större utsträckning också ett personligt samtal. 
Det talar för att deras problem med anledning av brottet är allvarligare än 
genomsnittet.

Att ungdomarna i studien har många olika typer av svåra känslor med 
anledning av brottet ligger dock i linje med den bild som framkom i Ryt-
terbros tidigare nämnda studie om ungdomar som haft kontakt med Stöd-
centrum för unga brottsoffer i Stockholm (se sid 20)35. Även i den studien 
angav de unga brottsoffren att de kände sig kränkta, förnedrade, rädda, 
arga och hämndlystna. 

I Rytterbros studie framfördes också hypotesen att de svåra känslor som 
väcks hos ungdomar som utsätts för brott, och då särskilt hämndlystnaden, 
skulle leda till att de själva begår brott. Frågan blev dock inte empiriskt be-

35  Rytterbro L-L och Eklund A. (2006) Tiden läker alla sår? En utvärdering av Stödcentrum för 
unga brottsoffer. Stockholm.
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lyst i undersökningen. Inte heller Brå har funnit något bra sätt att belysa 
denna fråga, inte minst med tanke på det mycket stora bortfallet. Bland 
de svarande ser man dock inget stöd för den hypotesen. Ungdomarna fick 
frågan om de själva begått något brott före eller efter kontakten med BOJ, 
men det var endast tre personer som angav att de själva begått något brott. 

BOJ bidrog till att känslorna lindrades
Tre fjärdedelar av ungdomarna i studien tyckte att brottsofferjouren bi-
dragit till att minska de negativa känslor som de hade med anledning av 
brotten. Två av ungdomarna uttryckte det på följande sätt:

Stressen har minskat, är inte lika rädd eller otrygg. Hade jag inte haft 
dem så hade det inte gått lika bra.

Jag känner mig mer säker idag för att BOJ hjälpte mig förstå att idag 
finns en lag som skyddar mig från andra som vill göra mig illa.

Flera tog också upp att informationen och stödet från BOJ minskat deras 
rädsla för rättegången. 

 
Mindre rädsla och funderingar kring hur en rättegång går till och vad jag 
ska göra i olika situationer och mindre hämndkänslor.

Positiva synpunkter på kontakten med BOJ
Ungdomarna fick också ett par öppna frågor om vad de tyckte var bra res-
pektive vad de saknat i kontakten med BOJ. Deras svar om vad de tyckte 
var bra36 kan delas in i sex kategorier: bemötande, stödsamtal, information, 
tillgänglighet, personliga råd och slutligen praktisk hjälp. De vanligaste sva-
ren handlade om att bemötandet som de fått av Brottsofferjouren varit bra 
och/eller att stödsamtalen de fått med BOJ:s stödpersoner varit värdefulla. 
Några lyfte fram att informationen som BOJ gav var bra och en tiondel tog 
upp tillgängligheten. Ett fåtal svarade personliga råd och praktisk hjälp (ex-
empelvis hjälp med blanketter och hjälp i kontakten med myndigheter). 

Tabell 7. Antal och andel ungdomarna som lyfte fram olika aspekter i kontakten med 
brottsofferjouren, som de uppfattade som speciellt bra. 

Värden Antal Andel
Bemötande hos de jouraktiva 13 29

Stödsamtal 13 29

Konkret information 9 19

Tillgänglighet 5 11

Personliga råd 3 6

Praktisk hjälp med blanketter och med myndigheter 3 6

Summa 46 100

36 Frågan besvarades av 35 personer (71 procent) och de flesta gav relativt korta svar.
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De jouraktivas bemötande
I bemötandet uppskattades att de jouraktiva visade sympati för ungdo-
marnas situation och för flera upplevdes kontakten med BOJ lugnande och 
betryggande. 

Det lugna sättet i form av att prata lugnt. Sen engagemanget och förstå-
elsen för vad som hänt.

Ett exempel som en person förmedlade angående att bemötandet var be-
tryggande var möjligheten att få hjälp under diskreta förhållanden. Perso-
nen förklarade att om man skulle få hjälp av polisen skulle alla känna till 
det, men om man fick hjälp av BOJ så behövde inte någon veta om det. Nå-
gon uttryckte att ”det var bra människor”, och ytterligare någon uppfat-
tade att den man hade haft kontakt med på BOJ var pålitlig. 

Att de hörde av sig och faktiskt brydde sig, inte sa att de skulle höra av 
sig sen och bara sket i det som många nämnder och andra brukar göra. 
De ringde helt enkelt tillbaka som de sa att de skulle göra. 

Stödsamtal 
Flera av de svarande tog upp att de uppskattade det stöd de fått i sam-
tal med stödpersonerna inom jouren och flera av dem beskrev att det var 
lätt att prata med stödpersonerna. En av ungdomarna motiverade detta 
med att det gavs möjlighet att prata med någon utanför familjen och att 
det kändes lättare att prata då. En av de svarande upplevde stödsamtalen 
som psykiskt avlastande och en tredje person gav en liknande beskrivning 
genom att säga att samtalen innebar en lättnad. Ett fåtal ungdomar fick 
stöd genom särskilda samtalsgrupper för personer som utsatts för liknande 
brott och de uppskattade stödet som gavs genom dessa sammankomster. 

Konkret information
Den konkreta information som de fått i kontakten med BOJ togs upp som 
särskilt värdefull av en del svarande. Den information de fått angående 
vad som kan ske efter en brottshändelse beskrevs som saklig och konkret. 

Ja, det verkade som om ingen annan visste vad som gällde eller hände. 
Allting blev mycket klarare efter samtalet.

Informationen om vad som händer stegvis i samband med en polisanmä-
lan och informationen om hur en rättegång går till värderades högt av 
vissa. Andra uppskattade informationen de fick om hur man söker skade-
stånd och gör ersättningsanspråk. En person tyckte att informationen var 
lugnande, eftersom personen fick veta hur vanligt brottet var och således 
inte var ensam om att ha blivit utsatt för det aktuella brottet.

Tillgänglighet
En del tog upp som särskilt positivt att BOJ var lätt tillgängligt. De upp-
skattade att det gick snabbt att få hjälp av BOJ efter polisanmälan; när 
man ville få tag i dem så var det inga köer eller väntetider. Flera ungdomar 
uppfattade också de jouraktiva som tillgängliga genom deras sätt att visa 
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sig engagerade och vilja att hjälpa till. Någon lyfte fram hur värdefullt det 
var att jourerna var tillgängliga så länge den brottsutsatte önskade och att 
BOJ gjorde uppföljningar av fallet.

Praktisk hjälp
Ett par av de svarande ungdomarna upplevde att den praktiska hjälp som 
de fått av BOJ var särskilt bra. Hjälpen avsåg i ett fall kontakter med andra 
myndigheter och i ett annat fall att BOJ följde med under ett polisförhör. 
En svarande värdesatte särskilt att få hjälp med ansökan om skadestånd.

Personliga råd
Slutligen var det ett par ungdomar som tog upp att de personliga råden från 
BOJ var särskilt bra. Sådana råd kunde handla om vad man som brottsut-
satt kan behöva tänka på efter brottshändelsen, till exempel att polisanmä-
la brottet om det inte redan gjorts. Ett annat uppskattat råd som en av de 
unga fått, var att skriva ner minnesanteckningar om vad som skedde den 
dag då brottet ägde rum, för att lättare minnas detaljer under en eventu-
ell rättegång. Det kunde även handla om att få råd om att söka ytterligare 
stöd hos professionella aktörer som terapeuter. En av de svarande hade till 
exempel fått råd av BOJ om att söka sig till en kurator för att få ännu mer 
samtalsstöd, vilket uppskattades mycket av personen ifråga. 

De förklarade vilka steg man ska ta rent praktiskt. Sedan avlastades man 
psykiskt av mötet man hade med stödpersonen. Dessutom gav de rådet 
att prata med en kurator som visade sig vara till mycket stor hjälp.

Mycket få saknade något i kontakten med BOJ
De unga fick också frågan om de hade saknat något i kontakten med BOJ. 
Endast tre av de 49 ungdomar som deltog i studien svarade ja. Dessa tre 
hade önskat få fler svar på frågor om polisanmälan, om vad som gäller vid 
rättegång samt om skadestånd. Deras svar löd: 

Ja, mer hjälp att hantera situationen och information om skadestånd.

Ja, stöd och hjälp vid anmälan, information om processen.

Ja, jag ville veta mer om hur polisen arbetar och om skadestånd och hur 
det går till i en rättegång.

Av dem som svarade att det inte saknades något i kontakten med BOJ 
fanns det några som också motiverade sitt svar. De svarade:

Nej, jag fick det stöd och den hjälp som jag inte ens visste att jag kunde 
få –  jättepositivt.

Nej, jag är tacksam och tycker det är fantastiskt att det finns personer 
som vill ställa upp för andra människor.
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Nej, jag har fått det jag ville ha.

Nej, jag är tacksam.

En tredjedel hade återhämtat sig efter brottet
En av frågorna till ungdomarna i studien var om de tyckte att de återhäm-
tat sig efter brottet. Totalt sett angav en tredjedel av dem att de gjort det, 
medan två tredjedelar inte tyckte att de gjort det. De som kommit över 
brottet hade vanligen gjort det ganska fort, inom en månad. Endast en 
av de åtta flickor i studien som utsatts för sexualbrott uppfattade att hon 
hade återhämtat sig, trots att brottet låg minst ett halvår bakåt i tiden. Den 
grupp som i störst utsträckning uppfattade att de kommit över brottet var 
pojkar som utsatts för misshandel. 

Tabell 8. Antal av de svarande som återhämtat sig efter brottet.

Inom en 
månad

Mer än 1 månad 
och upp till 3 
månader

Mer än 3 måna-
der och upp till 
6 månader

Har inte 
gjort det än 
idag

Misshandel 5 3 2 13

Sexualbrott 1 0 0 8

Olaga hot 1 0 0 5

Stöld 1 0 0 2

Inbrott 0 0 0 2

Rån 3 0 0 1

Summa 11 3 2 31

Att många av de brottsutsatta ungdomar som söker hjälp, behöver lång 
tid att återhämta sig och att majoriteten fortfarande inte gjort det efter att 
kontakten med stödpersonen upphört, visar också i Rytterbros utvärde-
ring av Stödcentrum i Stockholm. I båda studierna tyckte ungdomarna att 
de fått värdefull hjälp av brottsofferstödjarna. Men brottshändelsen hade 
för många gett djupare sår som inte läkt utan fortfarande präglade dem 
efter att kontakten med brottsofferstödjaren avslutats. För en del av dessa 
ungdomar kan det handla om att de helt enkelt behöver längre tid för att 
kunna lägga brottshändelsen bakom sig. För andra torde det finnas ett be-
hov av en mer långvarig professionell hjälp att bearbeta vad de varit med 
om än vad som ligger inom ramen för BOJ:s verksamhet. 

Den övergripande bild som ges av den lilla grupp av ungdomar som sva-
rat på Brå:s frågor, är att de inte bara skadats fysiskt av brottet utan också 
drabbats starkt emotionellt av brottshändelsen och de flesta hade ännu inte 
kommit över det som skett. Men de har uppskattat den hjälp de fått från 
BOJ:s brottsofferstödjare, både när det gäller information, praktiska saker 
och hjälp att bearbeta de känslor som brottet givit dem.
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Tre ungdomar berättar
För att få en fördjupad bild av hur ungdomarna upplevde brotten de va-
rit med om och kontakten med brottsofferjouren har djupintervjuer med 
ungdomar genomförts. De som ville ställa upp på intervjuer var tre unga 
kvinnor. Intervjufrågorna som ställdes till dem handlade om vilken brotts-
händelse som ledde till kontakten med BOJ, vad som hände efteråt, vilken 
hjälp de fick av olika aktörer och hur de upplevde kontakten med rättsvä-
sendet och kontakten med BOJ. 

Jennie, 22 år: utsatt för misshandel  
och grov kvinnofridskränkning
Jennie levde sedan flera år tillbaka med sin man och deras gemensamma 
barn. Under dessa år utsattes hon periodvis för olika våldsbrott av sin man 
(fysisk misshandel, våldtäkt, kränkningar och hot). Jennie beskriver man-
nen som kontrollerande mot henne och barnen och hon upplevde det svårt 
att ta sig ur relationen. 

En dag bestämde Jennie sig för att ta kontakt med en socialjour för att få 
råd om hur hon skulle kunna ta sig ur sin situation, men upplevde att hon 
inte fick någon hjälp. Hon sökte sig då vidare till en kvinnojour som var 
villig att hjälpa henne. Jennie uppgav ett svepskäl för sin man om att hon 
skulle uträtta ett ärende och tog med sig sina barn ut. Därefter åkte hon 
till en kvinnojour som erbjöd kvinnor tillfälligt boende för en veckas tid. 
Jennie blev kvar i boendet i ett halvår, för att få skydd från sin man. Under 
tiden som hon bodde där sökte hon kontakt med en brottsofferjour, som 
uppmanade henne att polisanmäla mannen. 

Jennie kände en stor tveksamhet inför att göra en polisanmälan och kän-
de sig orolig för vad det skulle få för konsekvenser. När hon väl bestämde 
sig för att göra en polisanmälan upplevde hon att polisen inte tog henne på 
allvar. Man ville att Jennie skulle vänta med att göra en anmälan för att få 
tid på sig att förbereda sig och skriva ned vad som hänt. Mannen var vid 
denna tidpunkt efterlyst för misshandel av två män och Jennie upplevde att 
polisen var mer intresserad av att följa upp det fallet än hennes. Hon ut-
trycker: 

Jag ville inte göra en anmälan först, men blev övertalad till det. Men se-
dan när jag väl ville göra en anmälan – ja då tog de mig inte på allvar.

Jennie kontaktade polisen vid flera tillfällen för att göra en polisanmä-
lan. Det var frustrerande att inte ha fått göra en anmälan direkt då hon 
och hennes barn befann sig på kvinnojourens akuta boende. Hon upplevde 
svårigheter i att lösa boendesituationen och leva ett normalt liv, särskilt 
som att mannen försökte leta upp henne efteråt genom att förfölja hennes 
vänner och familj och uppträda hotfullt mot dem. När Jennie pratar om 
hur hon kände för sin man börjar hon gråta och säger:

Jag känner mig väldigt arg på honom. Jag känner mig sviken och lurad. 
Men sedan tänker jag att han är ensam här och tycker lite synd om ho-
nom. Jag är van att försvara honom. 
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Jennie förklarar att anledningen till att hon tyckte synd om sin man var 
att han mådde dåligt av sin arbetssituation och att han periodvis varit de-
primerad. Däremot var hon arg för att hans frustration gick ut över henne 
och att han ofta var ute med sina vänner och hamnade i bråk med gäng. 

Jennie fick hjälp av tre äldre personer inom BOJ, två stödpersoner och 
ett vittnesstöd.  Hon fick först hjälp via telefon då hon fick information om 
hur man gör en polisanmälan och vad hon behövde tänka på efter det. Jen-
nies fall gick vidare till rättegång och hon fick då information av BOJ om 
hur en sådan skulle gå till av ett vittnesstöd. Vittnesstödet fanns med som 
stöd under rättegången och hjälpte både Jennie och hennes väninna som 
kallats in som vittne. Jennie upplevde att stödpersonerna och vittnesstödet 
var flexibla, vilket hon inte förväntat sig. Vittnesstödet hade exempelvis 
ryckt in med kort varsel och hon uppskattade det.

Efter rättegången fick Jennie prata med både vittnesstödet och en stöd-
person för att komma vidare. Hennes man blev dömd till fängelse för miss-
handel mot henne och mot två andra män. Jennie upplevde att de som 
arbetade inom BOJ var kunniga och kände väl till alla rutiner i rättsproces-
sen. Jennie fick flera stödsamtal via telefon och genom personliga träffar 
med stödpersonerna. Det som Jennie värderade högt i denna kontakt var 
att BOJ alltid visade att de var tillgängliga och hon uttrycker:

De inbjuder till samtal och det märks att det är människor som valt att 
arbeta där för att de vill hjälpa till. De erbjuder personliga träffar, men 
jag har valt att mest samtala i telefon. Det går snabbare.

Jennie ansåg att det var lätt att ha kontakt med BOJ, eftersom de var öppna 
och lätta att samtala med. Hon tyckte inte att det spelade någon roll om de 
jouraktiva varit yngre eller äldre. Det som hade spelat roll i hennes fall var 
att stödpersonerna var erfarna och visste hur de skulle hjälpa henne samt 
att stödpersonerna såg ut att vara fysiskt starka. Anledningen till den fy-
siska aspekten var att Jennie kände sig hotad av sin man och att det kändes 
betryggande när stödpersonerna såg ut att kunna beskydda henne dels vid 
rättegången, dels när de skulle hämta saker från hennes lägenhet. 

Kim, 22 år: utsatt för misshandel
Kim blev misshandlad av sin pojkvän vid ett tillfälle. De hade varit på var-
sin fest och var på väg hem till sina respektive bostäder när de talades vid i 
mobiltelefon. Under samtalets gång blev de osams och avslutade samtalet 
som ovänner. När Kim kom hem till sin lägenhet upptäckte hon att pojk-
vännen väntade i hennes lägenhet (han hade egen nyckel). Hon uppfattade 
honom som kraftigt berusad och arg. De fortsatte gräla i hennes bostad 
och han började agera alltmer hotfullt och övergick snart till fysiskt våld 
mot henne. Kims grannar knackade på dörren till Kims lägenhet när de 
hörde oljud och skrik från lägenheten. Kim berättade att pojkvännen då 
släppte henne och hon lyckades ta sig ut ur lägenheten. Grannarna lar-
made polisen som anlände snart därpå. Poliserna förhörde sig om vad som 
hänt, filmade och fotograferade lägenheten samt de skador som Kim fått 
av misshandeln. Det gjordes en polisanmälan direkt på plats och en kvinn-
lig polis samtalade med Kim i bostaden medan en manlig polis förhörde 
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Kims pojkvän i en pikébil. Kim var nöjd med den kvinnliga polisens bemö-
tande, men inte med den manliga polisens:

 Mitt i samtalet med den kvinnliga polisen så kom min pojkvän upp ef-
ter en stund… då hade den manlige polisen låtit honom komma upp för 
att hämta sina saker i lägenheten… och jag satt ju och pratade och om 
jag hade varit mer rädd så hade jag kanske inte vågat berätta allt för den 
kvinnliga polisen när han som slagit mig kom upp och hörde vårt sam-
tal! Så det tyckte jag var jättedåligt att den manlige polisen lät honom 
göra det. Sedan kom den manlige polisen med kommentarer som gjorde 
att jag fick en känsla av att han inte trodde på mig eller tog det som hänt 
på allvar.

Kim hade svårt att återgå till sitt vanliga liv efter brottshändelsen och flyt-
tade tillbaka till föräldrahemmet istället för den egna lägenheten. Hennes 
före detta pojkvän kom med hotelser både via telefon och genom att han 
följde efter henne och hon kände då sig hotad och splittrad efter det som 
hänt. En polisutredning var igång med anledning av misshandeln och Kim 
ringde till en utredare för att få veta hur det gick med ärendet. Hon fick då 
veta att hennes fall lågt långt ner i högen med utredningar och att polisen 
som utredde ärendet bara arbetade deltid och inte hade tid att prioritera 
hennes fall. Kim upplevde att det bemötande som hon fick av denna utre-
dare var otrevligt vid ett par tillfällen och att hon inte vågade ringa mer 
sedan. 

Kim mådde dåligt och vände sig till en kurator på sin skola för att få 
hjälp och blev rekommenderad en brottsofferjour på en annan ort. Kura-
torn bedömde att den jouren var större och hade större erfarenheter och 
bättre resurser att hjälpa Kim än jouren i hemkommunen. Kim fick kon-
takt med en stödperson från jouren som hjälpte henne att följa upp hur den 
pågående polisutredningen gick. Stödpersonen uppmuntrade Kim att våga 
ta tag i praktiska saker som att ringa till polisen igen och att även ta kon-
takt med ett målsägarbiträde inför den stundande rättegången. Stödperso-
nen från BOJ tipsade även Kim om att skriva dagbok fram till rättegången, 
dels för att minnas detaljer kring brottshändelsen och dels för att bearbeta 
det som hänt, vilket Kim gjorde och uppskattade. När det blev rättegång 
med anledning av misshandeln som Kim utsatts för blev hennes före detta 
pojkvän dömd till villkorlig dom och böter. Kim upplevde rättegången som 
en påfrestande process och hon reagerade på att målsägarbiträdet, åklaga-
ren och alla andra som arbetade under rättegången agerade ”kallt”. Kim 
uttrycker:

Det kändes som att alla som jobbade där gjorde allt på rutin… för dem 
var det här ingen särskild händelse… det var som att de inte brydde sig 
egentligen.

Kim kände att hon var rädd för sin före detta pojkvän även efter rätte-
gången och hon fortsatte hålla kontakt med stödpersonen från BOJ för att 
få stöd. Hon valde att ha kontakt med samma stödperson eftersom hon 
kände förtroende för henne och eftersom stödpersonen visat stort engage-
mang. Kim och stödpersonen hade mestadels telefonkontakt, eftersom av-
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ståndet mellan Kims hem och jouren var långt och det hade varit för kost-
samt både tidsmässigt och ekonomiskt att träffas. Kim uttryckte dock att 
hon önskat att de hade kunnat träffas mer än de två tillfällen som de gjorde 
det, men att hon inte haft råd. Kim berättade att stödpersonen brukade 
ringa till henna och ställa frågor om hur hon kände det och att de även pra-
tade om praktiska saker som rättegången och om att söka skadestånd. Be-
hovet av att prata varierade enligt Kim och hon förklarade:

Jag kände behov av att prata om hur jag kände det i början precis efter 
att det hänt och sedan behövde jag prata mer i slutet. Men jag har lite 
svårt för att prata ibland och berättar inte i första hand… jag tar inte 
upp något. Men om någon frågar så berättar jag ju och jag har blivit 
bättre på att prata mer.

Kim anser att det spelade en roll hur gammal stödpersonen var, eftersom 
hon förknippar ålder med erfarenhet och utbildning. Men det viktigaste 
är enligt Kim att stödpersonen tidigare hjälpt andra brottsoffer och kunde 
sin sak. I hennes fall tyckte hon att det kändes tryggare med en äldre per-
son, eftersom hon var rädd för att en yngre person hade känt till Kims före 
detta pojkvän. Eftersom det var en liten kommun kände hon att det hade 
varit jobbigt annars. Kim beskriver vad hon tycker var särskilt bra med sin 
stödperson:

”Hon har varit bra för hon har varit försiktig och kunnat läsa av mig… 
men hon har ändå kunnat pusha på lite när jag behövt det. Hon har sett 
hur mycket jag orkar liksom.”

Kim beskriver att hon tyckte att allt kändes mycket bättre efter kontak-
ten med BOJ, i jämförelse med hur det kändes före kontakten.

Linda, 15 år: utsatt för olaga hot  
och för att bevittnat misshandeln av sin mamma
Linda fick vid upprepade tillfällen bevittna när mamman misshandlades 
och hon blev själv också hotad. Linda bodde tillsammans med sin mamma, 
syskon och mammans sambo. Sambon hade uppträtt aggressivt vid tidi-
gare tillfällen mot familjen, före den aktuella brottshändelsen. En sen kväll 
drack sambon sig berusad i hemmet, medan resten av familjen gick och 
lade sig för att sova. Linda kunde inte somna och hon råkade höra ett tele-
fonsamtal som sambon hade med någon. Under telefonsamtalets gång hör-
de hon sambon uttala ett hot riktat mot hennes mamma. Efter att samtalet 
avslutats hörde Linda oväsen och hörde även mamman skrika att någon 
skulle ringa polisen. Linda sprang ut från sitt rum och ringde till polisen. 
Mannen agerade hotfullt och aggressivt, men Linda beskrev att hon snara-
re kände ilska än rädsla i situationen. När polisen kom flydde mannen med 
bil, men polisen fick fatt i honom och det gjordes en polisanmälan direkt. 
Linda tycker att hon fick ett väldigt bra bemötande från poliserna som hon 
mötte den kvällen.

Linda berättar att mannen var svartsjuk och hade druckit vid flera tillfäl-
len tidigare. Under bråkiga situationer hade han slagit mamman och spar-
kat mot Linda. Han hade flera gånger kommit med hotelser riktade både 
mot mamman och mot Linda. Linda kände ofta att hon måste försvara sin 
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mamma när det blev bråk och ibland kom hon själv emellan när hon för-
sökte skydda sin mamma. Hon berättar:

Han kom med mycket skällsord och hotade och så.. men det var inte så 
farligt. Han har slängt bort mig liksom… knuffat bort mig... Han har 
hotat med att slå sönder saker och så har han sparkat mig på benet några 
gånger. Men det var så lite så vi polisanmälde inte det eller så.

Fallet ledde till rättegång för misshandeln mot mamman och mannen blev 
dömd till fängelse och samhällstjänst. Efter brottshändelsen kändsig Linda 
arg på mannen men samtidigt ledsen och rädd och hade sömnsvårigheter. 
Både före och efter rättegången hade Linda och hennes mamma kontakt 
med en stödperson från brottsofferjouren. Kontakten skedde mestadels ge-
nom personliga träffar, men även via telefon och e-postkontakt. De hade 
kontakt i ett halvår och ibland träffades kontaktpersonen och Linda själva 
och ibland var mamman med. Linda beskrev att hon fått information om 
skadestånd och hur en rättegång går till, samt blivit visad rättegångssalen. 
Linda beskriver vad hon tyckte var bra:

Jag tyckte det var särskilt bra att hon såg till att hålla kontakten hela ti-
den. Hon lyssnade på mig och jag kände att jag kunde berätta allt. Och 
jag har fått den där boken också för att komma ihåg sådant som jag ville 
ta upp med henne. Jag kan inte komma på något som inte var bra.

Linda hade fått en bok som hon kunde skriva ner sina tankar och frågor i 
inför mötena med stödpersonen från BOJ. Hon tror inte att det egentligen 
spelade så stor roll hur gammal stödpersonen var, huvudsaken för henne 
var att personen ifråga hade tillräckligt mycket vana för att jobba inom en 
jour. Linda tillägger dock att hon tror att det bästa vore om man fick någon 
som var äldre än 25 år men inte äldre än 60 så att stödpersonen hade till-
räcklig vana och inte var ”för glömsk”.

Linda tycker att det kändes bättre efter att hon fått stöd av kontaktper-
sonen från BOJ, men hon tror ändå att hon skulle ha svårt att komma över 
brottshändelsen helt. Hon menar att hon måste lära sig leva med det och 
att stödpersonen inte hade kunnat göra på något annat sätt för att föränd-
ra den känslan. Linda fick även samtalsstöd från Barn– och ungdomspsy-
kiatrin (BPU) en gång per vecka i ett halvår, men upplever att det kändes 
bättre att prata med stödpersonen från BOJ än med dem på BPU. 
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