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Brottsutsatta ungdomars upplevelser av hjälp från 
Stödcentrum för unga brottsoffer*  

 
Sofie Karlsson 

 
Att utsättas för brott, bli viktimiserad, kan vara starkt traumatiskt och leda till 
lägre välbefinnande och ökad rädsla. Tidigare forskning har visat att socialt 
stöd kan vara avgörande för hur snabbt och väl den brottsdrabbade återanpassar 
sig till vardagen. En kvalitativ studie genomfördes med syftet att undersöka 
unga brottsoffers upplevelser av en stödjande brottsofferverksamhet genom 
Stödcentrum för unga brottsoffer. Metoden var semistrukturerade intervjuer. 
Deltagare var sju ungdomar mellan 13 och 18 år som varit med om olika typer 
av brott. Alla deltagarna hade varit i kontakt med verksamheten Stödcentrum 
för unga brottsoffer. Resultatet indikerade att samtalskontakten varit 
betydelsefull för ungdomarna t. ex så att de kunnat sluta tänka på brottet, 
hantera sin ilska bättre och känt mindre skuldkänslor. 
 
Keywords: juvenile crime victims, social support, well-being. 

 
 

Inledning 
 

Årligen anmäls över en miljon brott i Sverige och unga människor är oftare utsatt för brott än 
äldre (Brottsförebyggande rådet, 2005). Den flesta brott leder inte till någon större fysisk skada 
eller starka ekonomiska konsekvenser för brottsoffren. Däremot är det många som upplever ett 
starkt obehag av att utsättas för brott. Ett brott som kan verka litet och bagatellartat för omvärlden 
kan vara en fruktansvärd upplevelse för den enskilda individen. Om någon har ett gips på benet 
förstår omgivningen att personen har råkat ut för någonting, men när offret saknar synliga skador 
är det inte lika uppenbart att personen varit utsatt för någonting. Den psykiska upplevelsen av 
brottet är osynlig och kan därför vara svårt för omgivningen att förstå. På senare år har dock 
brottsofferfrågor blivit mer och mer uppmärksammat. Forskningen på området ökar och kan 
förklara brottsoffrens reaktioner och stödbehov bättre och i takt med det växer fler 
brottsofferorganisationer fram. Vid de flesta större städer i Sverige finns brottsofferjourer som 
samarbetar med polis och rättsväsende för att ta tillvara på brottsoffrens intressen. Runt om i 
Sverige börjar även speciella stödcentrum för unga brottsoffer växa fram då man sett att de unga 
brottsoffren är i behov att ett speciellt stöd. I de flesta städer drivs dessa stödcentrum av 
socialtjänsten. Västerås har en unik satsning som innebär att Stödcentrumet bedrivs på 
brottsofferenheten på polismyndigheten. 

 
 
* Inledningsvis vill jag rikta ett stort tack till projektansvarig för Stödcentrum för unga brottsoffer i Västerås. Tack 
vare hennes intresse för studien och hennes hjälp med att hitta lämpliga deltagare har det blivit möjligt att utföra 
studien. Därefter vill jag tacka alla deltagare i studien, utan deras medverkan hade aldrig studien gått att genomföra. 
Slutligen vill jag även tacka min handledare Einar Jakobsson vid Mälardalens högskola för hans råd och stöd vid 
arbetet med uppsatsen. 
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Att bli utsatt för brott 
 
Ett psykiskt kristillstånd uppstår när ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är 
tillräckliga för att man ska förstå och klara av den situation man befinner sig i. Kriser som utlöses 
av yttre skäl kallas traumatiska kriser. Traumatiska kriser hotar den fysiska existensen, sociala 
identiteten och tryggheten eller möjligheten till tillfredsställelse i livet. Till de traumatiska 
kriserna räknas att bli utsatt för brott, fysiskt och sexuellt. Följderna av att bli utsatt för brott, att 
bli viktimiserad, kan därför beskrivas med krisens förlopp (Cullberg, 2006). Cullberg menar att 
den traumatiska krisen går igenom fyra faser. De fyra faserna kallas chockfas, reaktionsfas, 
bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Chockfasen varar från några sekunder till flera dagar. 
Under chockfasen håller individen verkligheten borta och kan då inte ta in det som hänt. Utåt sett 
kan personen verka normal men inom den är allt kaos och efteråt kan det vara svårt att minnas 
vad som skett eller sagts. Reaktionsfasen börjar då personen börjar inse vad som har hänt. Från 
att ha blundat för verkligheten så börjar nu individen integrera verkligheten så gott det går. I 
denna fas mobiliseras även individens försvarsmekanismer. Ofta försöker den drabbade hitta 
någon mening i det inträffade och frågan “varför?” upprepas gång på gång liksom klagan över 
hur orättvist det är. Chock- och reaktionsfasen utgör tillsammans den akuta krisen. När det akuta 
skedet lämnats börjar bearbetningsfasen. I denna fas börjar individen vända sig mot framtiden 
igen i stället för att bara tänka på det som hänt. Gamla aktiviteter kan återupptas och individen 
börjar kunna ta emot nya erfarenheter. Nyorienteringsfasen innebär att individen har gått vidare. 
Det som har hänt kommer alltid att finnas kvar men behöver inte inskränka livet. Nya intressen 
och nya relationer har skapats. Självkänslan har återupprättats och händelsen har bearbetats. 
Detta kan bara ske om den drabbade kan försonas med det som skett (Cullberg, 2006).  

Detta har även påvisats genom tidigare forskning. Hanson-Frieze, Greenberg och Hymer 
(1987) beskriver olika reaktionsscenarier hos brottsoffer. De menar att brottsoffer ofta uppvisar 
starka emotionella reaktioner direkt efter den traumatiserande händelsen. Dessa efterföljs inom 
ett par timmar av andra kortsiktiga emotionella reaktioner och beteendeförändringar och vissa av 
dessa reaktioner kan kvarstå under lång tid. Reaktionerna och följderna efter att ha blivit utsatt 
för brott kan se mycket olika ut för olika individer. Denkers och Winkel (1998) studerade hur 
viktimisering påverkar välbefinnande och rädsla. I sin studie jämförde de brottsoffer med 
personer som ej blivit utsatta för något brott. Resultaten från studien påvisar att brottsoffer 
uppvisar lägre nivåer av välbefinnande och högre nivåer av rädsla än icke brottsutsatta personer. 
Brottsoffrens lägre nivåer av välbefinnande visade sig i att de upplevde färre positiva känslor, var 
mindre nöjda med livet och de uppfattade världen som mer negativ och sig själva som mindre 
värda. Denkers och Winkels studie visade även att effekterna av minskat välbefinnande och ökad 
rädsla var högre hos offer för våldsbrott än för offer utsatta för egendomsbrott. I en undersökning 
av brottsoffers behov och stöd i Prag (Mawby, Koubova & Brabcova, 2000) fann man att 
människor ofta påverkas starkt av att bli viktimiserade. De mest förekommande reaktionerna som 
brottsoffren hade efter brottet var ilska, chock, rädsla, sömnlöshet och gråt, där ilska var den mest 
vanliga reaktionen. Bland ungdomar var rädsla den vanligaste reaktionen. 

Cullberg menar att de faktorer som påverkar omfattningen av brottsoffrets reaktioner är tid, 
individens sociala nätverk, händelsens karaktär, individens personliga egenskaper och aktuella 
livssituation, samt brottets följdhändelser (Cullberg, 2006). Tid och stöd från omgivningen är de 
faktorer som tidigare forskning pekat på som speciellt viktiga. De flesta brottsoffer rapporterar att 
symptomen avtar gradvis inom sex månader efter händelsen. Men om brottsoffren inte får 
adekvat hjälp och stöd kan reaktionerna och förändringarna bestå mycket länge (Hanson-Frieze 
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et. al,1987).  Mawby et. al (2000) visade att brottsoffren tenderade att ändra sin uppfattning av 
hur brottet hade påverkade dem över tid. Ju längre tid som gått efter brottet desto mindre 
allvarligt tenderade man att se på det som hänt. 
 
 
Socialt stöd 
 
Förmågan att klara av och ta sig igenom traumat beror bland annat på brottets karaktär samt vilka 
resurser brottsoffret har tillgång till. Traumatiska upplevelser kan bearbetas genom att man pratar 
om dem och berättar för andra vad man upplevt. För ett traumatiserat brottsoffer är det därför 
mycket viktigt att ha någon att tala med om det som hänt (Lindgren, 1997; Lindgren, Pettersson 
& Hägglund, 2001). I början är reaktionerna starka och Hanson-Frieze et. al (1987) menar att det 
är då som brottsoffret är extra mottaglig för socialt stöd. Undersökningar som gjorts påvisar att 
socialt stöd efter brottet är positivt korrelerat med psykiskt hälsa. Gottfredson, Tsegaye-Spates 
och Reiser (1987) menar att socialt stöd är mycket viktigt för brottsoffer för att kunna reparera 
skadan. Speciellt viktigt är det en period precis efter brottet har begåtts. För att ge stöd måste man 
åsidosätta sina egna personliga övertygelser och moraliska åsikter för att inte åsamka mer skada 
hos den utsatta. Det sociala stödet är även viktigt i de följande stegen av viktimiseringen. 
Brottsoffren behöver socialt stöd i form av tolerans, stabilitet och uppmuntran. Gottfredson, 
Tsegaye-Spates och Reiser (1987) menar vidare att utomstående interventioner för att hjälpa 
brottsoffer är lämpliga när de ges nära i tid till brottet och att många brottsoffer bara behöver 
hjälp och stöd den första tiden för att hantera brottet, men inte för att gå in djupare på någon 
personlighetsanalys eller liknande.  

I en studie gjord av Kaniasty och Norris (1992) undersöktes betydelsen av socialt stöd hos 
brottsoffer. I studien jämfördes upplevt stöd och mottaget stöd i relation till depression, ångest, 
rädsla och fientlighet. Kaniasty och Norris ser viktimisering som en okontrollerbar negativ 
händelse som kan påverka både materiella saker och den psykiska hälsan. För sådana 
okontrollerbara händelser är emotionellt stöd mest välgörande, eftersom det ger känslor av 
acceptans och tröst. Resultatet visade att upplevt stöd främjade brottsoffrens psykologiska hälsa. 
Det upplevda stödet främjade välbefinnandet och det skyddade även brottsoffren från ångest och 
rädsla. Det upplevda sociala stödet gav ökat välbefinnande för både offer för våldsbrott och 
egendomsbrott men var speciellt viktigt för dem som utsatts av våldsbrott. Det skyddade dem 
från depression och ångest som de annars skulle ha kunnat drabbats av. Resultat från studien 
visar även att självförtroende och informationsstöd är bra för brottsoffer. Denkers (1999) har 
undersökt brottsoffers behov av stöd och tilldelat stöd i Nederländerna. Deltagarna fick i studien 
besvara frågor om tre typer av stöd: partnerns stöd, det sociala nätverket (exempelvis vänner) och 
avlägset stöd (exempelvis professionella brottsofferorganisationer). Resultatet visade på 
hierarkisk ordning mellan dessa tre typer där partnerns stöd var det mest betydelsefulla och det 
avlägsna stödet minst betydelsefullt. Brottsoffren upplevde att de huvudsakligen behövde stöd 
från sina partners och att de även fick mest stöd från dem. Minst viktigt upplevdes det avlägsna 
stödet, dock visade resultatet att många av de brottsoffer som hade sökt avlägset stöd ej hade fått 
det. En stor andel av brottsoffren upplevde också otillräckligt stöd från avlägsna stöderbjudare. 
Även Denkers studie (1999) visade att tiden är en viktig faktor på så vis att det stöd som 
brottsoffren uppgav att behövde och mottog avtog med tiden. Brottsoffren upplevde att de 
behövde mest stöd direkt efter brottet hade inträffat. Slutsatsen utifrån resultaten är att 
brottsofferstöd ska erbjudas så nära som möjligt i tid efter att brottet har skett för att hjälpa 
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brottsoffren att hantera situationen. Resultaten indikerar även att de brottsoffer som saknar en 
partner att få stöd ifrån som är de som har mest behov och nytta av avlägset stöd. 

Gottfredson et. al (1987) tar även upp problemet med sekundär traumatisering. Omgivningens 
reaktioner och bemötande är mycket betydelsefulla för brottsoffret. Brist på adekvata åtgärder 
kan utgöra ett hot mot den drabbades psykiska hälsa. Om omgivningen reagerar och bemöter 
brottsoffer felaktigt kan det uppstå en psykisk stress som kallas sekundär traumatisering. Det 
sekundära traumat kan uppstå i möten med t ex sjukvård och myndigheter men även när familj, 
vänner och det sociala nätverket inte förstår och kan hantera brottsoffrets reaktioner. Människor i 
kris måste behandlas korrekt utifrån sina behov för att undvika risken för en sådan sekundär 
traumatisering (Lindgren et. al, 2001). Gottfredson et. al (1987) menar att ett vanligt sätt som den 
sekundära traumatisering uppstår på är om omgivningen implicerar att brottsoffret är ansvarig 
brottet. För att kunna ge ett adekvat stöd åt ett brottsoffer är det därför mycket viktigt att 
stödgivaren är medveten om detta. 

Att ta steget och söka hjälp och stöd hos andra efter en traumatisk händelse är inte alltid lätt, 
speciellt inte för ungdomar. I en studie gjord i USA (Kopiec, Finkelhor & Wolak, 2004) såg man 
att familjer med brottsutsatta barn mer sannolikt sökte psykologisk hjälp om de trodde att de 
skulle bli tagna på allvar. Det var alltså viktigt att hjälpen var professionell och Kopiec et al., 
(2004) menar att en ökad medvetenhet om vilken hjälp som finns att tillgå skulle öka 
hjälpsökandet. De menar även att hjälpsökandet är starkt influerat av råd från andra, vilket torde 
betyda att de olika professionella som kommer i kontakt med brottsutsatta ungdomar kan främja 
hjälpsökande genom att rekommendera dem den hjälp som finns tillgänglig.  Mawby et al., 
(2000) fann i sin studie var det få brottsoffer som sökte och fick hjälp av någon 
brottsofferorganisation. Detta förklaras med att brottsofferorganisationer fortfarande är relativt 
okända i Prag och de som finns har inget klart samarbete med polisen. Författarna menar att 
brottsoffren tenderar att svara utifrån sociala förväntningar om vad man ”borde behöva” i 
förhållande till vad som finns tillgängligt. Följaktligen, om brottsoffren har liten medvetenhet om 
stödmöjligheter och låga förväntningar på att få hjälp så underskattar de sina egna behov (Mawby 
et al., 2000). Information om vilken hjälp som finns tillgänglig för brottsoffren är alltså mycket 
viktig för att brottsoffren ska söka den hjälp som de behöver. 
 
 
Unga brottsoffer- unga gärningsmän 
 
Redan för över två decennier sedan beskrev Alcabes och Jones (1980) hur brottsutsatta ungdomar 
behöver speciellt stöd. Ungdomar råkar ut för mer brott än vuxna och de påvisar i sin artikel att 
unga brottsoffer och unga gärningsmän ofta har liknande bakgrund. De flesta unga gärningsmän 
blir inte straffade och det sänder en signal till ungdomarna att rättvisa nås genom illegitima 
medel. Ett vanligt sätt för en brottsutsatt ungdom att skapa rättvisa är att viktimisera andra. Den 
som är brottsoffer ena dagen blir på så sätt gärningsman nästa dag. Enligt Fontaine och Greeen 
(1995) är tidigare utsatthet eller viktimisering av våld en av de starkaste prediktorerna för hur 
benäget ett barn eller en ungdom är att själv ta till våld.  Relationen mellan riskfaktorer och barns 
våld beskrivs som att ”våld föder våld”. Fontaine och Green menar att tidig utsatthet för våld 
leder till ett användande av aggression som kommunikations- och problemlösningsmedel. Vidare 
menar de att det ger en bristande empatisk förmåga och inadekvata copingstrategier. Även rädsla 
för brott skapar nya brott. Den ökade ungdomsbrottsligheten har gett upphov till en ökad rädsla 
bland unga för att bli utsatt för brott. Rädslan gör att ungdomar ofta vidtar försvarsåtgärder av 
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olika slag. En studie i USA av Williams, Singh och Singh (1994) visade att en vanlig 
försvarsåtgärd var att bära med sig något för att skydda sig, såsom exempelvis tårgas. Detta 
beteende var vanligast bland de lite äldre ungdomarna och de som varit utsatta för eller varit 
vittne till brott. Utifrån detta kan man se att det är särskilt viktigt att unga brottsoffer får stöd och 
hjälp att bearbeta det brott som de varit utsatt för. 
 
 
Stödcentrum för unga brottsoffer 
 
Det första stödcentrumet för unga brottsoffer startades i Stockholms stad 1999 av Ann 
Hellströmer. Det var den första verksamheten i Sverige som arbetar för och uppmärksammar 
unga brottsoffer och deras behov. I dagsläget finns det stödcentrum för unga brottsoffer på cirka 
15 platser i Sverige. De flesta stödcentrum drivs av socialtjänsten eller som ett samarbete mellan 
socialtjänsten och polisen. 

I februari 2006 startades projektet Stödcentrum för unga brottsoffer i Västerås. Syftet med 
Stödcentrum är att hjälpa unga brottsoffer att bearbeta det som de varit med om genom 
stödsamtal, ge rådgivning och information om hur polisen, rättsväsendet och skadestånd fungerar 
samt förbereda brottsoffret inför eventuell rättegång. Vidare syftar Stödcentrum till att 
upprätthålla ungdomars tilltro till vuxenvärlden och att förebygga utveckling av kriminellt 
beteendemönster. Målgruppen är brottsutsatta ungdomar upp till 18 år. Verksamheten drivs inom 
ramen för brottsofferenheten på polismyndigheten under ett år. Efter projektåret kommer 
verksamheten att utredas för att eventuellt bli en permanent verksamhet. På Stödcentrum för unga 
brottsoffer finns en samlad kompetens om ungdomar, krisbehandling, brottsofferproblematik, 
rättsprocessen mm. Inom Stödcentrum menar man att närheten till polisen och polisens stöd är 
centralt eftersom arbetet bygger på nära och ömsesidig samverkan.  
 

Tillvägagångssätt. Stödcentrum får kontakt med de brottsutsatta ungdomarna via polisen då 
Stödcentrum får en kopia av de polisanmälningar där målsägande givit sitt medgivande till att bli 
kontaktad. Efter det kontaktas brottsoffret via brev eller telefon och en introduktionsträff bokas 
in. Vid den första träffen ges närmare information om vad Stödcentrum kan erbjuda samt att 
brottsoffret får möjlighet att berätta hur han/hon mår. Efter introduktionsträffen bokas tre nya 
tider för samtal in där det första samtalet främst handlar om att bearbeta känslorna kring brottet 
samt att försöka bygga upp brottsoffrets självförtroende så att han/hon kan gå vidare och lämna 
brottet bakom sig. Vid det andra samtalet diskuteras brottsoffrets känslor och brottsoffret får en 
bekräftelse på att alla (ofta negativa) känslor är normala när man har blivit utsatt för brott och att 
det är en del av bearbetningsprocessen. Det tredje samtalet går ut på att försöka bearbeta 
brottsoffrets hämnd- och hatkänslor mot gärningsmannen (om det finns sådana). Detta görs för att 
reducera brottsoffrets aggressioner för att han/hon inte ska utveckla eget destruktivt kriminellt 
beteende. 

På Stödcentrum vet man att ungdomar har olika behov efter att ha blivit utsatta för brott så 
tillvägagångssättet ovan kan ses som en mall som Stödcentrum utgår från. Varje brottsoffer får 
den hjälp de behöver anpassat till deras hjälpbehov, vissa behöver lång tid att gå igenom 
bearbetningsprocessen och andra kortare tid. Stödcentrum anpassar alltså antalet samtal efter 
individen i fråga (Stödcentrum för unga brottsoffer, 2006). 
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Utöver föreliggande studie finns endast en svensk studie kring Stödcentrums verksamhet, en c-
uppsats om Stödcentrum för unga brottsoffer i Eskilstuna skriven på Mälardalens högskola av 
Luks 2000. I Luks studie uppgav deltagarna att de mådde mycket dåligt efter att ha blivit utsatta 
för brott. Ungdomarna i studien rapporterade bland annat om att de efter brottet kände känslor av 
trötthet, rädsla, ilska och några upplevde en social begränsning och isolering efter brottet. Som 
följd av detta kände ungdomarna i studien ett behov av att samtala, och att få förståelse och hjälp, 
vilket de kände att de fick via sina samtal på Stödcentrum. Ungdomarna uppgav att det i samtalen 
var viktigt att känna trygghet och att bli bekräftad. Vidare hade ungdomarna ett behov av att få 
praktisk hjälp med rättegång och av att samtalen var flexibla och så att de upplevde att de hade 
kontroll. Resultatet visade att Stödcentrum hade påverkat bearbetningsprocessen positivt och 
ungdomarna utvecklade en djupare självinsikt och självkunskap genom bearbetningen av 
händelsen på Stödcentrum (Luks, 2000). 
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien var att undersöka brottsutsatta ungdomars upplevelser av stödet och hjälpen 
de fått via Stödcentrum för unga brottsoffer. Kunskap om detta kan öka förståelsen för unga 
brottsoffers situation och framförallt förståelsen för vilken hjälp de vill ha och behöver. Ansatsen 
i studien är förståelseinriktad och författaren vill deskriptivt ge en bild av ungdomarnas 
upplevelser av stödet. Förhoppningen är att resultatet ska kunna användas av Stödcentrum för 
unga brottsoffer i deras vidare arbete med brottsutsatta ungdomar och ge en anvisning om vad 
som verkar fungera bra med verksamheten och vad som kan behöva utvecklas ytterligare. 
Därmed får studien praktiskt relevans. Frågeställningen: Hur upplever brottsutsatta ungdomar 
stödet från Stödcentrum för unga brottsoffer? Avsikten var att besvara frågeställningen utifrån 
följande tre områden: Vilka behov och förväntningar hade ungdomarna? Hur upplevdes 
samtalen? Vilken betydelse har samtalen haft för ungdomarna?  
 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
På grund av att studiens fokus ligger på brottsutsatta ungdomars upplevelser av Stödcentrum för 
unga brottsoffer var syftet att intervjua ungdomar upp till 18 år som fått hjälp via Stödcentrum. 
En åldersavgränsning gjordes då Stödcentrum riktar sig till ungdomar upp till 18 år. Deltagarna i 
studien var 13 till 18 år. Genom ett samarbete med projektledaren för Stödcentrum skedde ett 
tillgänglighetsurval av deltagare. Urvalet baserades på projektledarens uppfattning om vilka 
ungdomar som var lämpliga som deltagare i undersökningen utifrån deras upplevelser och 
psykiska hälsa. I urvalet togs ingen hänsyn till kön eller vilket brott ungdomarna hade varit 
utsatta för. Deltagarna var utsatta för skilda typer av brott, såsom misshandel, våldtäkt, hot med 
mera. Könsfördelningen blev två pojkar och fem flickor. Ambitionen var att intervjua åtta 
deltagare. Vid den sjunde intervjun upplevdes en mättnad, inget nytt tillfördes i intervjuerna. 
Därför genomfördes bara sju intervjuer. Åtta ungdomar blev tillfrågade att delta varav sju svarade 
ja. I samband med förfrågan om deltagande i studien ansöktes även om vårdnadshavares 
samtycke skriftligt i de fall deltagaren var under 15 år. När intervjuerna genomfördes gick sex av 
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ungdomarna fortfarande i samtal på Stödcentrum och en av ungdomarna hade avslutat sina samtal 
där. 
 
 
Material 
 
Vid samtliga intervjuer användes en semistrukturerad intervjuguide. Målet med intervjuerna var 
att de skulle vara så beskrivande som möjligt för att kunna ge en bra bild av deltagarnas 
upplevelser. Intervjuguiden bestod av fyra delar: bakgrundsfrågor, frågor om brottet de varit 
utsatta för, behov av och förväntningar på stöd samt betydelsen av stöd. 
 
 
Procedur 
 
Projektledaren på Stödcentrum tillfrågade ungdomarna först muntligt om de var villiga att delta i 
studien. Efter det fick ungdomarna ett missivbrev om studien. I brevet beskrevs syftet med 
studien samt forskningsetiska principer angående konfidentialitet, frivillighet och samtycke med 
information om att deltagarna när som helst kunde avböja att svara på någon fråga eller helt 
avbryta sin medverkan. Projektledaren bokade sedan in tidpunkten för intervjun i anslutning till 
att deltagaren hade en avtalad tid på Stödcentrum. Detta gjordes för att underlätta för deltagandet 
i studien.  

Samtliga sju intervjuer genomfördes på dagtid under två veckor i juni samt under två veckor i 
september, och var 15 – 30 minuter långa. Platsen för intervjuerna var Stödcentrums lokaler i 
polishuset i Västerås. Intervjuerna genomfördes i anslutning till deltagarnas samtal på 
Stödcentrum. Anledningen till att intervjuerna genomfördes där var att skapa en trygghet för 
deltagarna och få så uttömmande svar som möjligt. Deltagarna var redan välbekanta med miljön 
och projektledaren för Stödcentrum fanns hela tiden tillgänglig för hjälp ifall att deltagarna skulle 
uppleva ett obehag av intervjun eller reagera på ett oförutsägbart sätt. Genom hela 
undersökningen beaktades således de etiska aspekterna i enlighet med Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1996).  

Innan intervjun började underströks frivilligheten och konfidentialiteten för att säkerställa att 
ungdomarna var villiga att delta i studien. De informerades även om att det inte fanns några svar 
som var fel eller rätt, utan att det var deras personliga upplevelser och tankar som var av 
betydelse. 

Intervjuerna spelades in med en mp3-spelare för att senare kunna skrivas ut ordagrant till 
analysen. Penna och papper fanns även med som komplement men användes inte. Författaren 
visste inte på förhand något om de brott eller stödsamtal som deltagarna varit med om.  
 
 
Databearbetning 
 
Databearbetningen utfördes genom att de sju intervjuerna transkriberades från mp3-spelaren till 
text. Dessa utskrifter har utgjort analysmaterialet. Analysmetoden var en form av 
meningskoncentrering, vilket innebär att innehållet koncentreras till korta och kärnfulla 
formuleringar som sammanfattar innebörden i de givna svaren på frågorna (Kvale, 1997). 
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Författaren läste först igenom intervjuerna noggrant ett par gånger för att få en känsla för 
innehållet och för att få en helhetsbild. Efter det avdelades intervjupersonernas svar i naturliga 
meningsenheter. Dessa meningsenheter namngavs (kodades) sedan med det tema som var det 
mest betecknande i meningsenheten t ex ”positiva förväntningar” och ”negativa förväntningar”. 
Utifrån detta ställdes frågor till meningsenheterna så som ”Hur såg ungdomarnas behov och 
förväntningar ut?”, ”Vad säger detta mig om ungdomarnas upplevelser av stödet?” samt ”Vad har 
stödet betytt för ungdomarna?”. Slutligen knöts de centrala temana samman och till tre 
deskriptiva huvudteman (Kvale, 1997). I denna studie slogs vissa meningsenheter samman till 
centrala rubriker för att lättast beskriva innehållet i ungdomarnas upplevelser av Stödcentrum. 
 
 

Resultat 
 
Förväntningar och behov 
 

Ungdomarnas psykologiska hälsa efter brottet. Viktimiseringen hade skapat effekter hos 
intervjupersonerna. Alla uppgav att de mådde dåligt efter de blivit utsatta för brottet. Det var 
vanligast att ungdomarna mådde dåligt psykiskt ”Jag mådde skit…Det kändes såhär konstigt” (ip 
1), ”Jag blev helt förstörd…jätterädd.” (ip 3), ”Jag hade jättedåligt samvete…Det har varit väldigt 
oroligt och så.” (ip 6), ”[Jag fick] svårt att sova och typ så.” (ip 7). De ungdomar som varit utsatta 
för misshandel mådde även dåligt fysiskt ”Jag blev först chockad…Jag hade aldrig varit med om 
något sådant…Jag var illamående och hade ont i hela kroppen i stort sett…Jag var borta från 
skolan ett tag.” (ip 4), ”kroppsligt så hade jag väldigt ont…psykiskt sådär så…jag var mer rädd.” 
(ip 5). 
 

Ej aktivt hjälpsökande. Ingen av intervjupersonerna hade själva aktivt sökt hjälp och stöd hos 
Stödcentrum, utan ungdomarna kom i kontakt med Stödcentrum via polisen, på förhör och så 
vidare eller genom föräldrarna. I två av fallen ville inte intervjupersonerna ha kontakt med 
Stödcentrum vid den första förfrågan men de gick ändå med på det under inrådan från andra. 
Flera av ungdomarna kunde själva inte se något klart behov av att gå till Stödcentrum för att 
samtala om det som hänt. ”Jag tyckte att jag var ganska stabil så jag tyckte egentligen inte att jag 
behövde.”(ip 5) samt ”Först ville jag inte… de ville verkligen att jag skulle gå så jag tänkte att jag 
kanske skulle gå i alla fall.” (ip 6). Att ungdomarna inte sökte hjälp hos Stödcentrum själva 
berodde främst på bristande motivation men även på grund av bristande information, de visste 
helt enkelt inte om att Stödcentrum fanns. Två av deltagarna, där båda varit utsatta för våldtäkt, 
hade sökt hjälp men inte hittat till Stödcentrum i första hand, eftersom de inte visste att det fanns. 
 

Förväntningar innan första samtalet.  Ungdomarna upplevde både negativa och positiva 
förväntningar innan samtalen. Tre av deltagarna uttryckte att de var nervösa innan. De negativa 
förväntningarna gällde tvivel på att samtalen skulle ge resultat, ”Jag trodde inte att det skulle ge 
någonting.” (ip 7), att samtalen skulle innebära en känslomässig påfrestning för att man måste 
utlämna sig. ”[Det kändes] inte så jättebra alltså… för det är jobbigt när man ska berätta allt som 
hänt...” (ip 1), ”Jag var rädd att hon skulle fråga för personliga frågor så att det skulle kännas 
jobbigt.” (ip 5) samt rädsla för att bli ömkad  “Jag trodde att de skulle tycka synd om mig…det 
var det jag var mest rädd för.” (ip 2). Ungdomarnas positiva förväntningar på samtalen handlade 
om att må bättre av dem, ”Jag visste att jag behövde gå och prata om det. Det känns lättare då” 
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(ip 7) och tillit till professionalitet, ”Kändes som att här (Stödcentrum) var mer proffsigt… Här 
hade de allt kändes det som…de vet vad det handlar om.” (ip 3). En av intervjupersonerna kom 
inte ihåg sina förväntningar och en intervjuperson hade inga förväntningar alls inför samtalen. 
 

Behov av att samtala. Även om ingen av intervjupersonerna själva tagit kontakt med 
Stödcentrum så upplevde samtliga intervjupersoner att samtalen var givande, vilket indikerar att 
de var i behov av samtalskontakt fast de inte alltid såg behovet själva. ”Det kände jag första 
gången att det kändes bättre att prata om det. Så då gick jag hit andra gången också…” (ip 7) 
”När jag kom hit så kändes det ändå bra att få prata…Det känns bra att ha ett stöd.” (ip 5). 
 

 
Upplevelser av samtalen 
 
Ungdomarnas upplevelser av samtalen kan delas in efter hur de upplevdes formmässigt och hur 
de upplevdes innehållsmässigt. Upplevelserna av samtalen innehållsmässigt handlade om a: 
Flexibilitet och inflytande i samtalen, b: Varierat innehåll i samtalen samt c: Uppgifter och läxor. 

 
Flexibilitet och inflytande. Stödcentrum upplevdes flexibelt och passade alla deltagarnas 

behov. Ungdomarna hade själva fått bestämma hur ofta och hur många gånger som de skulle 
träffas, vilket upplevdes positivt. ”[Jag får gå kvar här] tills jag känner att det inte behövs längre.” 
(ip 3). ”Hon (samtalsledaren) säger ’jag finns här så länge du vill att jag ska finnas här’.” (ip 2). 
Genom det systemet kände alla intervjupersoner att de fått lagom antal träffar och det upplevdes 
positivt att man kunde fortsätta med samtalen så länge man själv ville. 
 

Varierat innehåll. Viktigt för ungdomarna var också att samtalen var spontana och varierade 
och inte följde någon tydlig mall. Samtliga intervjupersoner underströk vikten av att ha fått prata 
om annat i livet än bara brottet som de varit utsatta för. ”Jag får välja själv vad jag vill prata om 
och man pratar lite om saker runt omkring också, det är skönt för man känner sig inte tvungen att 
prata om det (brottet).” (ip 3). ”Det skulle nog ha varit ganska jobbigt om jag bara fick prata om 
själva misshandeln. Det är bra att prata om saker runt omkring också.” (ip 5). 

 
Uppgifter och läxor. Intervjupersonerna tyckte att det var positivt att de även fick göra vissa 

praktiska saker under träffarna och inte bara sitta och samtala varje gång. Fyra av ungdomarna 
beskrev uppgifter och hemläxor som de har fått: ”Hon har sagt till mig att slå på säcken och bli 
förbannad…och jag har fått måla upp hur jag ska döda han…det är ju verkligen jättenyttigt att få 
ut det.” (ip 3). ”Så fick jag rita någon bild över vad som hände. ” (ip 7). ”Man får goda råd och 
tips av henne.” (ip 1). ”Före rättegången gick vi dit (till tingsrätten) och hon visade allting hur det 
skulle gå till och förklarade så att jag lugnade ner mig…det hjälpte ju jättemycket.” (ip 2). 
 
Upplevelserna av samtalets form handlade om att a: ungdomarna har upplevt en god kontakt med 
samtalsledaren, b: de känt tillit till professionalitet, c: samtalen tar fram dolda känslor, att de e: 
har upplevt positiva känslor efter samtalet samt f: att ungdomarna rekommenderar andra i deras 
situation att gå till Stödcentrum. 
 

God kontakt med samtalsledaren. Samtliga intervjupersoner uppgav att de har fått en god 
kontakt med samtalsledaren. Två av deltagarna beskrev kontakten liknande en kompiskontakt och 
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de upplever detta mycket positivt. ”Som jag pratar med mina kompisar pratar jag med henne 
[samtalsledaren].” (ip 1). Ungdomarna tyckte att det var lätt att prata med samtalsledaren och 
samtliga kände att de kunde prata om allt de vill med samtalsledaren. ”Man kände sig 
välkommen och kunde prata.” (ip 2). ”Jag tycker att hon är jättebra…det känns skönt att hon 
liksom hjälper mig att prata om det [brottet].” (ip 5). 
Samtliga intervjupersoner rapporterade att samtalen gav dem vad de ville ha och ingen av 
deltagarna upplevde att de saknade något i samtalen. Två deltagare menade även att om det skulle 
ha varit någonting som förbisågs i samtalen så kände de sig trygga nog att ta upp det själva.  
 

Tillit till professionalitet. Ungdomarna upplevde trygghet i samtalen och de har känt sig 
förstådda. De vet att det som sägs stannar där. ”De vet vad det handlar om…det känns 
jättetryggt.” (ip 3). ”När man säger allting till henne så…alltså hon förstår.” (ip 1). ”Man kan 
säga typ allt vad man tycker och så.” (ip 7). Samtliga intervjupersoner upplevde det positivt att 
prata med någon utomstående, de menade att man på Stödcentrum kunde prata om annat än vad 
man pratar om med kompisar och familj. ”De man pratar med som man känner, de känner man 
skuld mot också, hon (samtalsledaren) är bara till för att höra, att lyssna. Det är skönt.” (ip 3). 
”Det är lättare att prata med henne än med pappa.” (ip 7). ”Hon ser ju som i ett annat perspektiv. 
Hon känner ju inte mig…och det är bara skönt.” (ip 2). 

 
Tar fram dolda känslor. Tre av intervjupersonerna menade att samtalen på Stödcentrum har 

hjälpt dem ta fram känslor som de inte visste att de hade. ”Man trodde inte att man var så arg” (ip 
3).  ”Man börjar tänka på saker man inte tänkt på förut, och känner saker man inte känt förut och 
får ur sig saker som man aldrig sagt förut.” (ip 2). ”Hon ställer frågor till mig om sådant som jag 
kanske inte tänkt på att det besvärade mig överhuvudtaget, och då kommer jag liksom underfund 
med att ’det här besvärar faktiskt mig’.” (ip 5). 

 
Positiva känslor efter samtalet. Samtliga intervjupersoner upplevde att de hade positiva känslor 

när de gick ifrån samtalen. Dessa känslor bestod av lättnad och en känsla av att ha pratat av sig. 
”Det känns bra faktiskt. Det som känns som en lättnad, att man fått prata ut.” (ip 5). ”Det känns 
mer lugnt då (efter samtalen).” (ip 6). ”Det känns skönt, som att jag bara varit hos en kompis.” (ip 
2). ”Det var inte lika jobbigt längre, man kunde koncentrera sig på lite andra saker.” (ip 4). 
 

Rekommenderar andra. Samtliga intervjupersoner skulle rekommendera andra i deras situation 
att gå till Stödcentrum. Två av ungdomarna menade att det är särskilt viktigt för dem som inte 
kan prata med andra att gå till Stödcentrum. ”Om man är så här mer tystlåten så tycker jag att 
man ska komma hit.” (ip 1). ”Det är bra att ha stöd och kunna prata ut om det, speciellt om jag 
inte har mamma, pappa eller någon som jag kan prata med. Men det är alltid bra att kunna prata 
med någon som inte har med saken att göra också.” (ip 5). 
 
 
Samtalens betydelse 
 

Professionellt stöd. Ungdomarna upplevde att det viktigaste med Stödcentrum var att få ett 
professionellt stöd och ett tillfälle att prata ut om det som hänt. ”Att helt enkelt få stöd…att man 
får prata av sig.” (ip1). En deltagare trodde att hon skulle ha kunnat hantera händelsen även utan 
Stödcentrum, men att det skulle ha varit svårare. ”Jag skulle säkert komma över det fast det 
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skulle ta mycket längre tid och hela min familj skulle ha få ta mycket mer. Så det har betytt 
jättemycket.” (ip 3). Samtliga deltagare upplever att samtalen på Stödcentrum ledde till en 
förändring i deras liv. Förändringarna bestod av ökat välbefinnande och återanpassning till 
vardagen.  
 

Ökat välbefinnande. Ungdomarna menar att samtalen på Stödcentrum har fått dem att må 
bättre. ”Det blir bättre när man pratar med henne. Man känner sig bara bättre.” (ip1). ”Utan dem 
hade jag inte mått så bra som jag gör nu.” (ip 3). Ökat välbefinnande visade sig i att ungdomarna 
efter samtalen kunde sluta tänka på brottet ”Det var inte lika jobbigt längre, man kunde 
koncentrera sig på lite andra saker.” (ip 4) ”Jag tänker inte lika mycket på det som jag gjorde 
förut innan jag gick hit (till Stödcentrum).”(ip 5), upplevde minskade skuldkänslor ”Förut trodde 
jag att allting var mitt fel…Jag börjar förstå att jag inte kunde ha gjort något.” (ip 2) ”Jag är mer 
säker på att det inte bara var mitt fel liksom än jag var innan. ”Då hade jag kanske tryckt ner det 
på mig själv mycket mer.” (ip 6), kunde hantera sin ilska bättre ”Hade jag inte fått prata av mig 
här och inte fått någon hjälp och hade jag inte fått de här läxorna att jag skulle gå ner och slåss så 
skulle jag fortfarande vara arg och jag skulle vara hemma och sitta och vara arg och det skulle 
vara mycket svårare.” (ip 3). ”Från början skulle jag spöa på killen, sedan har vi pratat om det 
mer och mer och våld föder bara mer våld.” (ip 4) samt att de återfått sin glädje. ”Hon 
(samtalsledaren) får en att glömma bort det. Jag blev den glada tjejen igen…Nu är allting helt 
vanligt igen.” (ip 1). 
 

Återanpassning till vardagen. Ungdomarna berättade även om hur vardagslivet förändrats mer 
konkret efter samtalen och hur de kunde börja återanpassa sig till vardagslivet igen genom 
samtalen. Detta visade sig genom att de nu kunde sova bättre om nätterna ”Förut hade jag 
sömnproblem men nu kan jag sova.” (ip 2), vågar vistas ute ”Jag går ut nu…Förut satt jag bara 
inne.” (ip 2) samt att de fått en bättre föräldrakontakt ”Jag tror inte att jag hade pratat så mycket 
om det med pappa…Jag var mest tyst i början innan jag gick hit (till Stödcentrum), jag började 
prata mer med andra efter.” (ip 7).  

 
 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka brottsutsatta ungdomars upplevelser av stödet och 
hjälpen de fått via Stödcentrum för unga brottsoffer. Resultatet visade att samtliga deltagare 
upplevde det betydelsefullt att gå till Stödcentrum. Ungdomarna hade mycket positiva 
erfarenheter av Stödcentrum och de upplevde att de har fått bra hjälp och stöd att bearbeta brottet 
de varit utsatta för.  

 
 
 
 

Resultatet i jämförelse med tidigare forskning 
 
Studien visade att ungdomarna mådde mycket dåligt efter att de blivit utsatta för brott. 
Ungdomarna mådde framförallt dåligt psykiskt och de kände sig nedstämda och rädda. Detta 
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resultat stöds av den tidigare forskningen där Denkers & Winkel (1998) i sin studie påvisade att 
viktimisering minskar brottsoffrets välbefinnande och leder till en ökad rädsla. 

Ungdomarna i studien sökte inte aktivt hjälp hos Stödcentrum själva.  Att ungdomarna inte 
sökte sig till Stödcentrum berodde till stor del på att de saknade motivation att söka hjälp, men 
även att de som uppvisade ett hjälpsökande beteende inte fick kontakt med Stödcentrum i första 
skeendet, vilket berodde på att de inte visste att Stödcentrum fanns. Både bristande motivation 
och bristande information var anledningarna till att ungdomarna inte sökte sig till Stödcentrum. 
Att informationen till brottsoffer är viktig har även konstaterats i tidigare forskning. Kopiec et. al 
(2004) menar att det krävs en ökad medvetenhet om vad det finns för hjälp att tillgå för att få fler 
brottsutsatta att söka hjälp. Utifrån detta kan man se att för att brottsoffer ska söka den hjälp de 
behöver så krävs tydligare information om vilken hjälp som finns tillgänglig (Mawby et. al 2000; 
Kopiec et. al, 2004). Kopiec et. al (2004) menar även att andra professionellas inrådan om stöd 
och hjälp är betydelsefullt för om brottsoffren söker hjälp, vilket är samstämmigt med 
föreliggande studies resultat där flera av ungdomarna gick till Stödcentrum just för att det var 
polisen som hade rekommenderat dem att gå dit. 

Professionalitet hos samtalsledaren var något som deltagarna upplevde som mycket viktigt. 
Professionalitet hos hjälpgivaren är även något som den tidigare forskningen understrukit. Kopiec 
et. al (2004) påpekade att det är viktigt att hjälpen uppfattas som professionell för att brottsoffren 
ska ta steget och söka hjälp.  Gottfredson et. al (1987) menar att det krävs ett professionellt 
förhållningssätt där de egna värderingarna och åsikterna åsidosätts, för att kunna ge adekvat stöd 
åt brottsoffer. Resultatet visade att det professionella förhållningssättet gav upphov till en 
trygghet och en känsla av att kunna prata om allt. 

I likhet med Lindgren et. al (2001), Gottfredson et. al (1987) samt Kaniasty & Norris (1992) 
kan man utifrån denna studie konstatera att socialt stöd var mycket viktigt för brottsoffren. 
Samtliga deltagare i studien menade att de har behövt stöd och stöttning under 
bearbetningsprocessen. Några deltagare menade dock att Stödcentrum kunde vara särskilt viktigt 
för dem som inte har någon vän eller familj att prata med vilket även framhölls i Denkers studie 
(1999). Denkers (1999) påvisade en hierarkisk ordning av olika typer av socialt stöd. Han 
menade att partnerns stöd var viktigast, efter det kom stödet från det sociala nätverket och minst 
viktigt ansågs det avlägsna stödet. Detta indikerar att det avlägsna stödet behövs som mest när det 
nära stödet inte är tillräcklig. Kaniasty och Norris (1992) menade att upplevt socialt stöd ger 
upphov till ökat välbefinnande hos brottsoffer, vilket även påvisades i denna studie. Resultatet 
visade att ungdomarna mådde bättre och de upplevde ett ökat välbefinnande efter samtalen på 
Stödcentrum. Men eventuellt kan det ökade välbefinnande även bero på att en viss tid har 
passerat sedan brottet. Tidigare forskning har även påvisat tidens betydelse för hanteringen av 
brottet (Cullberg, 2006; Denkers, 1999; Mawby et. al, 2000). I denna studie är det svårt att 
avgöra vad som varit mest betydelsefullt men resultatet tyder på att det är stödsamtalen i 
kombination med tiden som ökat välbefinnandet för deltagarna. En deltagare påpekade även själv 
att hon antagligen hade tagit sig igenom händelsen själv men att det då skulle ha tagit längre tid. 

Utifrån Cullbergs beskrivning av händelseförloppet efter en brottsupplevelse kan man anta att 
deltagarna vid intervjutillfällena befann sig i bearbetningsfasen (Cullberg, 2006). Deltagarna 
hade kommit över den första chocken och sökte nu att med Stödcentrums hjälp återanpassa sig 
till vardagen igen. Flera av deltagarna hade börjat se positivt på framtiden och de hade börjat ta 
upp sina gamla aktiviteter (Cullberg 2006). 

Ett av syftena med Stödcentrums verksamhet är att förebygga fortsatt kriminalitet bland 
ungdomar. Tidigare forskning har visat att brottsutsatta ungdomar som inte får adekvat hjälp 
tenderar att ta rättvisan i egna händer. Brottsoffret kan i nästa steg själv bli gärningsman (Alcabes 
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och Jones, 1980). Fontaine och Green (1995) menade även de att en tidig viktimsering är en stark 
prediktor för aggressivt beteende och användandet av våld som problemlösningsmetod. I studien 
berättade två av ungdomarna att de hade känt starka hämndkänslor och att de ville ”ge igen” på 
gärningsmannen. Men genom samtalen på Stödcentrum fick de bearbeta dessa känslor och lära 
sig att våld bara föder nytt våld. Efter samtalen uppgav de att de inte längre hade tankar på att ”ge 
igen”, vilket kan vara en indikation på att samtalen på Stödcentrum fungerar som förebyggare för 
våld. Men som tidigare forskning påvisat (Cullberg 2006; Mawby et. al., 2000) så mår de flesta 
brottsoffer bättre med tiden, vilket gör att det är svårt att säga om våldbenägenheten minskat på 
grund av samtalen på Stödcentrum eller för att det gått en tid efter brottet de varit utsatta för.  

I jämförelse med den enda tidigare studien på Stödcentrums verksamhet (Luks, 2000) hittades 
flera överensstämmelser. Resultatet från föreliggande studie visar att ungdomarna hade ett behov 
av att samtala med någon om brottet vilket även Luks studie visade. I båda dessa studier framhöll 
deltagarna att det var viktigt för dem att känna en tillit till samtalsledaren och en trygghet i 
samtalen samt att det var viktigt att samtalen var flexibla och inte följde någon tydlig mall utan 
deltagarna fick själva vara med och styra över samtalen. De båda studierna på Stödcentrums 
verksamhet har visat ett positivt resultat där deltagarna mår bättre efter samtalen och att 
Stödcentrum har hjälp till att bearbeta det brott de varit med om. 
 
 
Validitet 
 
Validitet är ett begrepp som talar om i vilken utsträckning studien har undersökt det som den 
syftade till att undersöka (Kvale, 1997). Metodologiska brister i studien är avsaknad av 
kontroller. Avsaknad av kontrollgrupp medför svårigheter att dra säkra slutsatser om hjälpen 
ungdomarna fått av Stödcentrum. Det positiva resultatet tyder på att Stödcentrum är behjälpliga 
men visar ingenting om de brottsutsatta ungdomar som inte varit i kontakt med Stödcentrum. När 
det inte finns någon kontrollgrupp (exempelvis brottsutsatta ungdomar som fått annan typ av 
hjälp eller brottsutsatta ungdomar som inte fått någon hjälp alls) i studien så är det svårt att helt 
utvärdera en behandling. Med en kontrollgrupp hade det till exempel varit lättare att se om 
minskningen i våldsbenägenhet hos ungdomarna berodde på samtalen hos Stödcentrum eller på 
andra faktorer. Dock var inte syftet med föreliggande studie att kunna generalisera resultatet. 
Triangulering är en form av validitetskontroll där man använder två eller flera metoder för 
datainsamling till exempel intervju, enkät och test. Detta ansågs dock inte nödvändigt då 
giltigheten är god. En svaghet i urvalsprocessen var att urvalet inte genomfördes slumpmässigt 
utan gjordes av Stödcentrum. Syftet med detta urval var att personalen på Stödcentrum hade 
insikt i vilka ungdomar som var lämpliga till intervjuerna rent psykologiskt, men det kan även ha 
bidragit till att urvalet inte blev representativt i uppfattningen om Stödcentrum. Av sju deltagare i 
studien så gick sex stycken fortfarande i samtal hos Stödcentrum, endast en deltagare hade 
avslutat sina stödsamtal. Detta kan ha påverkat resultatet. Kanske upplevs Stödcentrum 
annorlunda efter avslutade samtal än mitt i processen? En annan aspekt som skulle kunna tänkas 
hota den externa validiteten är att intervjuerna genomfördes i Stödcentrums lokaler. Syftet med 
val av plats för intervjun var att skapa trygghet för ungdomarna rent teoretiskt, men det kan även 
ha påverkat ungdomarnas svar angående Stödcentrum. Kanske hade de inte varit lika positiva till 
Stödcentrum om intervjuerna hade genomförts på en mer neutral plats. Risken för detta är dock 
troligen liten, troligare är att Stödcentrums lokaler upplevdes som en trygghet för ungdomarna, 
då de var vana att samtala om sina känslor och upplevelser där. Att intervjua ungdomar som 
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dessutom varit utsatta för en traumatisk händelse är inte lätt. Svaren på frågorna blev inte alltid så 
nyanserade, vilket dels kan bero på att deltagarna tyckte att det var jobbigt att prata om det som 
hänt men även delvis för att de inte var så vana att uttrycka sig verbalt om sådana saker.  

Reliabiliteten i studien var god. Intervjuerna utfördes i en lugn och avslappnad miljö där 
konfidentialiteten noga klargjordes så att ungdomarna skulle känna sig fria att prata. 
Inspelningskvalitén på alla intervjuerna var bra och varje intervju skrevs ut ordagrant. 
Ungdomarnas redogörelser blev på det sättet klara och tydliga, vilket är en förutsättning för att 
kunna tolka materialet så riktigt som möjligt.  

Metodiken i studien var delvis begränsad men trots det har ändå syftet med denna studie nåtts, 
nämligen att undersöka vad brottsutsatta ungdomar har för upplevelse av stödet och hjälpen de 
fått via Stödcentrum för unga brottsoffer. Resultatet är trovärdigt men går inte att generalisera för 
denna typ av verksamhet som helhet, även om överensstämmelserna med tidigare 
forskningsresultat antyder en giltighet utöver den undersökta lokala situationen. 
 
 
Framtida forskning 
 
Eftersom vi nu har två kvalitativa studier kring Stödcentrums verksamhet är det nu dags att göra 
en randomiserad prövning med kontrollgrupper med ungdomar som inte fått hjälp på 
Stödcentrum (ingen hjälp alls eller hjälp på annat håll) för att se vad som utmärker Stödcentrums 
insatser. Det skulle även vara intressant att göra en uppföljningsstudie av ungdomarna som 
deltagit i den här studien ett år senare för att se hur de tänker och känner angående hjälpen de fått 
på Stödcentrum. En liknande studie skulle även kunna göras där man jämför pojkar och flickor 
för att se om det är någon skillnad på deras hjälpbehov och deras upplevelser av Stödcentrum.  
 
 

Referenser 
 

Alcabes, A., Jones, J. A. (1980). Juvenile Victim Assistance Programs: A Proposal. Crime och 
Delinquency, 26, 202-205. 

Brottsförebyggande rådet. (2005). Statistik hämtat från http://statistik.bra.se/solwebb/action/ 
anmalda/urval/sok den 1 juni 2006. 

Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 
Denkers, A. (1999). Factors affecting support after criminal victimization: Needed and recived 

support from partner, the social network, and distant support providers. Journal of Social 
Psychology, 139, 191-201. 

Denkers, A., Winkel, F. W. (1998). Crime victims’ well-being and fear in a prospective and 
longitudinal study. International Review of Victimology, 5, 141-162. 

Fontaine, N., Green, V. (1995). Violence and young children: Preventing its impact. Early Child 
Development and Care, 114, 55-64. 

Forskningsetiska principer – inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. (1996). 
Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Gottfredson, G. D., Tsegaye-Spates, C. R., Reiser, M. (1987). Psychological Help for Victims of 
Crime. Professional Psychology: Reseach and Practice, 18, 316-325. 

Hanson-Frieze, I., Greenberg, M., Hymer, S. (1987). Describing the Crime Victim: Psychological 
Reactions to Vicimization. Professional Psychology: Reseach and Practice 18, 299-315. 



 

 

15 

Kaniasty, K., Norris, F. (1992). Social Support and Vicims of Crime: Matching Event, Support 
and Outcome. American Journal och Community Psychology 20, 211-241. 

Kopiec, K., Finkelhor, D., Wolak, J. (2004). Which juvenile crime victims get mental health 
treatment? Child Abuse and Neglect, 28, 45-49.  

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
Lindgren, M. (1997). Brottsofferarbetet i Sverige – en kunskapsöversikt. Umeå: 

Brottsoffermyndigheten. 
Lindgren, M., Pettersson, K-Å., Hägglund, B. (2001). Brottsoffer. Från teori till praktik. 

Stockholm: Jure CLN. 
Luks, L. (2000). Unga brottsoffers upplevelser och erfarenheter av en stödjande 

brottsofferverksamhet. C-uppsats, Mälardalens högskola, Institutionen för Samhälls- och 
Beteendevetenskap. 

Mawby, R. I., Koubova, E., & Brabcova, I. (2000). Victims’ needs and support for victims in 
Prague. International Journal of the Sociology of Law, 28, 129-145. 

Stödcentrum för unga brottsoffer. (2006). PM. Hämtat från Stödcentrum för unga brottsoffer i 
Västerås interna handlingar. 

Williams, J. S., Singh, B., Singh, K. (1994). Urban youth, fear of crime and resulting defensive 
actions. Adolescene, 29, 323-330. 

 
 


