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Låt hjärtat vara med! 

Bakomliggande motiv till att engagera sig i Brottsofferjouren 
 

Sofia Westlund 

 

Trenden att hjälpa andra ökar i takt med att samhället blir mer 

individualiserat. Brottsofferjouren är en förening som bygger på frivilliga 

krafter och engagemang och huvudsyftet med verksamheten är att fungera 

som medmänniskor samt informatörer när det gäller rättsprocessen och 

försäkringsfrågor. Syftet med studien var att lyfta fram centrala motiv till det 

ideella arbetet och även ge en inblick i dessa människors uppdrag inom 

brottsofferjouren. Detta skapar en förståelse och fördjupning i vad som 

motiverar dessa människor att ge av sin tid och sitt engagemang. Metoden för 

studien var induktiv tematisk analys och åtta semistrukturerade intervjuer 

med 6 pensionärer och 2 högskolestuderande låg till grund för analysen. 

Resultatet visade att betydelsen av en meningsfull sysselsättning, viljan att 

hjälpa andra, social interaktion samt att ta till vara på sin kompetens var 

viktiga komponenter i motivbilden. Resultatet visade även att det fanns 

skillnader gällande motivbild mellan yngre och äldre volontärer. 

 

Keywords: volunteering, motivation, engagement, social interaction, altruism 

 

 

 

Inledning 

 
Volontärarbete kan definieras som ”any activity intended to help others that is provided 

without obligations for which the volunteer does not receive pay or other material 

compensation” (Harootyan, 1996, p. 613). Sverige och de övriga nordiska länderna har en lång 

och gedigen tradition av föreningsliv och ideellt arbete. Det finns indikationer på att en viss 

typ av föreningsliv existerade redan under senare delen av medeltiden, men det var först under 

1900-talet som det började förekomma i diverse tidskrifter och ett allmänt intresse hos 

medborgarna tillkom (Jeppsson Grassman, 1998). Ur ett internationellt perspektiv står sig 

Sverige bra i förhållande till andra länder när det gäller ideellt arbete. Länder som har liknande 

eller motsvarande procentantal i aktiva medborgare räknat är USA, Nederländerna och Norge. 

(Svedberg, von Essen & Jegermalm, 2010). I en omfattande studie gjord av Svedberg, von 

Essen och Jegermalm (2010) framkommer det att nära 50 % av Sveriges medborgare mellan 

16-84 år har varit aktiva i någon form av idrotts- och föreningsliv/ideell verksamhet under det 

senaste kalenderåret. Sammanlagt och omräknat i faktisk arbetstid utgör detta ca 400,000 

heltidsårsarbeten. Detta visar att det finns ett stort intresse för att engagera sig inom olika 

verksamheter, gammal som ung. 

Under 1990-talet förändrades samhällsstrukturen och besked om nedläggningar av statlig 

verksamhet, privatiseringar och ett mer individualiserat samhällsklimat utlöste en ny form av 

folkrörelse; viljan att hjälpa och engagera sig för de svagare människorna i samhället, de 

människor som tidigare fått hjälp och stöttning av välfärdssamhället, men som nu var 

utelämnade till sitt eget öde. Tidigare var det uteslutande idrottsorganisationer och 

kulturföreningar som var den mest dominerande sektorn när det gällde ideellt arbete, men i 

takt med att välfärdssamhället förändrades, blev socialt inriktat ideellt arbete mer 

framträdande (Jeppsson Grassman, 1998).  
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En effekt av nedläggningar och privatiseringar blir att uppfattningen i samhället är att det 

allmänna ansvaret i allt större utsträckning förskjuts från staten till frivilligorganisationerna 

(Bussel & Forbes, 2002). Personer som har blivit utsatta för brott, de brottsdrabbade, är inget 

undantag. Samhället lägger stora resurser på brottsförebyggande åtgärder men det satsas 

mindre på stöd för de som blivit utsatta för brott. Med bakgrund till detta blir det tydligt att de 

olika brottsofferjourerna runt om i landet fyller en viktig samhällsfunktion där brottsoffer på 

frivillig basis kan få stöd och hjälp i den situationen de befinner sig i. Ur ett 

samhällsperspektiv är det av intresse att lyfta fram denna viktiga samhällsfunktion som i 

mångt och mycket verkar i det dolda. Att synliggöra och informera om brottsofferjouren i 

olika sammanhang leder till att informationen når ut till fler personer som kan behöva stöd och 

hjälp i framtiden. Att öka kunskapen om brottsofferjouren och dess verksamhet leder även till 

att politikerna får en insikt i hur viktig denna typ av ideella föreningar är och vilken skillnad 

de gör för brottsoffren.  

 

Ideellt arbete inom Brottsofferjouren 

 
Brottsofferjourens Riksförbund är en organisation som har 93 lokala föreningar runt om i 

Sverige. Tvåhundrasjuttiosju av landets tvåhundranittio kommuner har ett samarbete med en 

lokal Brottsofferjour, vilket gör att Brottsofferjouren finns representaterad på de flesta större 

orterna i Sverige (Barlind, 2013). Brottsofferjouren har till uppgift är att ”lämna information, 

stöd och hjälp till brottsdrabbade och vittnen” (Brottsofferjourernas Riksförbund, 2009).   

 Brottsofferjourerna bygger sin verksamhet på att stödpersoner och vittnesstödjare arbetar 

ideellt, vilket gör att det finns ett ständigt behov av nyrekrytering men även 

kompetensutveckling, fortbildning och annat sätt för att stimulera och stödja dessa för att 

finnas kvar i verksamheten under en längre period. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt något när 

det gäller stödpersoner och vittnesstödjare.  

Här följer en närmare definition över stödpersoners och vittnesstödjares huvudsakliga 

uppdrag, hämtat från Brottsofferjourernas Riksförbund (2009). En stödperson är någon som 

ger information till den brottdrabbade om rättigheter vid förhör - och polisutredning samt hur 

en rätts- och brottsmålsprocess går till. Stödpersonen ger även emotionellt stöd och fungerar 

som medmänniska samt förmedlar kontakt till olika berörda myndigheter och ger information 

om försäkringar och försäkringsbolag om det finns ett behov av detta. Ett vittnesstöd är någon 

som ger praktisk information om rättsprocessen, ger emotionellt- och socialt stöd till både 

målsäganden och vittnen och som vid behov kan hänvisa till social, juridisk eller psykologis 

expertis vid behov. Inte sällan är vittnen och målsägande oroliga över vad som ska hända 

under och efter rättegången. Vittnesstödjaren kan i denna situation ge information om andra 

stödinsatser inom brottsofferjouren eller hänvisa till annan myndighet/organisation.  

I en stödpersons arbetsuppgifter ingår det att ringa till brottsdrabbade personer som vid 

förfrågan från polisen har medgett kontakt från brottsofferjouren. Då stödpersonen endast 

fungerar som medmänniska och stöd i inledande skede är det viktigt att frågorna är av öppen 

karaktär. Det är viktigt att etablera en kontakt där den brottsdrabbade känner förtroende för 

stödpersonen. Exempel på öppna frågor kan vara; ”vill du berätta om händelsen” eller ”hur 

mår du i allt detta” (Brottsofferjourernas Riksförbund, 2009). 

 

Motivation och engagemang. Vad ger det tillbaks? 
 

Vad som motiverar människor att arbeta ideellt är en komplex fråga att besvara eftersom ideell 

verksamhet berör många olika kontexter i samhället. Bussel och Forbes (2002) har utarbetat en 

teoretisk förklaringsmodell bestående av fyra olika delar för att förstå marknaden för ideella 

och frivilliga krafter: ”The four W’s of volunteering” (What, Where, Who, Why). 

Sammanfattningsvis kan delarna beskrivas på följande sätt: Vad är en volontär? (What?),  
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Var volontärarbetar människor? (Where?), Vilken typ av människor engagerar sig volontärt? 

(Who?), och Vilken typ av människor engagerar sig volontärt? (Who?).   

 Bussel och Forbes (2002) menar att det är problematiskt att definiera begreppet ”volontär” 

eftersom volontärer och ideella verksamheter sträcker sig över många områden i samhället 

vilket gör att ändamålet av engagemanget är högst varierande. En annan problematik är att 

skilja ut vilka som är äkta volontärer och vilka som engagerar sig endast utav egoistiska skäl. 

Cnaan, Handy och Wadsworth (1996) definierar problematiken på följande sätt: “The greater 

the net costs to the volunteer, the purer the volunteering activity and hence the more the person 

is a real volunteer”. Where beskriver de olika kontexterna för volontärarbete samt vilka 

arbetsuppgifter som ingår i dessa. Who Beskriver ålder, kön, utbildning och 

familjeförhållanden av de som engagerar sig. Även om det ideella engagemanget varierar över 

befolkningen finns det vissa homogena grupper där man ser att engagemanget är större än i 

andra delar av samhället. Why är kanske den mest centrala delen i denna teoretiska modell. 

Denna fråga besvarar de bakomliggande motiven till engagemanget. Är det av altruistiska 

skäl, personlig utveckling, sysselsättning etc. Det faktumet att det är svårt att särskilja vilka 

som engagerar sig av altruistiska skäl och de som engagerar sig av egoistiska skäl skapar en 

viss problematik. Clary och Snyder (1999) menar dock att olika människor engagerar sig av 

olika anledningar, och därför går det ej att kategorisera om motiven är altruistiska eller 

egoistiska. Frågan är komplex och det har skapat en debatt där dessa två argument står mot 

varandra. Å ena sidan att hjälpsamheten och engagemanget motiveras av själviska tankar där 

det handlar om att gynna sig själv och sitt eget behov, och å andra sidan där den totalt 

osjälviska och snudd på altruistiska tron och en osjälvisk hjälpsamhet står i fokus. Graden av 

altruism verkar även variera med åldern på volontärerna. Black och Jirovic (1999) menar att 

de altruistiska motiven skiljer sig åt och tendensen pekar på att nivån av altruism ökar med 

åldern. Denna hypotes fick stöd i forskningen av bland annat Konrath, Fuhrel-Forbis, Lou och 

Brown (2011) som menar att yngre volontärer i högre utsträckning har bakomliggande motiv 

som bottnar i mer självorienterade skäl som personlig utveckling och karriärmöjligheter.  

 

Volontärarbete, positiva hälsoeffekter och tillfredsställelse. Att engagera sig för andra 

människors välmående skapar ett psykiskt välbefinnande för merparten av de människor som 

engagerar sig volontärt, men forskning visar att det kan vara mer fördelaktigt för vissa 

individer än för andra att engagera sig volontärt (Oman, 2007). Vidare menar Oman att 

fördelarna med volontärarbete beror på i vilken utsträckning individerna interagerar socialt 

utanför det ideella arbetet, och de mest fördelaktiga och gynnsamma effekterna av 

volontärarbete får de individer som har ett stort socialt kontaktnät som de flitigt använder samt 

de som är engagerade i andra sociala sammanhang, som kyrka, politik och annan 

fritidssysselsättning. Varför det är mer fördelaktigt för individer som har ett rikt socialt liv 

finns det inget direkt svar på, men Poulin (2013) lyfter fram nya rön och menar att fördelarna 

kan kopplas samman med fysiologiska effekter av välbefinnande som stressreducering och 

ökad kognitiv förmåga.  

Tillfredsställelsen av att få ”ge tillbaks” är ett uttryck som ofta nämns i samband när 

volontärer berättar om sitt engagemang och vad som motiverar dem att ge av sin tid och sin 

närvaro. Uttrycket ser lika ut oavsett världsdel och innebörden är tydlig; känslan av att ”ge 

tillbaks” skapar inte bara en själslig tillfredsställelse, utan även en positiv självkänsla.  

 Casey (2014) lyfter frågan ytterligare en dimension och menar att tillfredsställelsen är mer 

komplex än så. Han har genom åren som psykolog diskuterat frågan med flertalet personer 

inom samma profession och hans slutsats är att det finns en ”akademisk” tillfredsställelse, där 

känslan av välgörande ligger i att få betala tillbaks till samhället med sin erfarenhet, 

kompetens och expertis. Denna hypotes får stöd från flera forskare. Bland annat så har Clary et 

al. (1998) undersökt betydelsen hos volontärerna att ta tillvara på den kompetens som de har 

samlat på sig under sitt yrkesverksamma liv.  
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Det verkar finnas en stark vilja att dela med sig av sina färdigheter och kunskaper till andra 

utanför den tidigare professionen och att det i sin tur skänker en tillfredsställelse som kan ses 

som ett fullgott motiv till engagemanget.  

 

Betydelsen av sysselsättning och social interaktion efter det yrkesverksamma livet. Studier 

visar att betydelsen av sysselsättning och social interaktion är väldigt viktig. Agahi, Lagergren, 

Thorslund och Wånell (2005) pekar i en rapport ut fyra hörnstenar som tillsammans 

medverkar för att främja ett hälsosamt åldrande: social gemenskap, meningsfull 

sysselsättning/att känna sig behövd, fysisk aktivitet och goda matvanor. Volontärarbete fyller 

således en viktig funktion för de som har lämnat sitt yrkesverksamma liv bakom sig.  

 Clary et al. (1998) menar att den sociala medvetenheten som volontärarbete medverkar till, 

främjar sociala relationer utanför familjen och den närmaste vänkretsen. Det verkar alltså ge 

en positiv effekt att vara delaktigt i ett sammanhang utanför den ordinära 

familjekonstellationen. Svensson (2009) menar att ett engagemang inom brottsofferjouren 

även kan uppkomma som en följd av att volontären flyttat till en ny stad. Ett engagemang blir 

då som en naturlig del i att bygga upp ett socialt nätverk. En annan aspekt som Svensson 

(2009) tar upp är att förändrade familjesituationer kan ligga till grund för ett engagemang. Det 

kan exempelvis vara skilsmässa eller att barnen flyttar ut, och dessa förändringar kan skapa ett 

behov av social interaktion eller/och sysselsättning utanför hemmet och arbetet. Choi och 

Chou (2010) menar att ett engagemang efter det yrkesverksamma livet innebär att 

volontärerna hittar en känsla av mening i sin vardag, vilket även leder till ett ökat socialt 

engagemang.  

 

Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien var att lyfta fram olika centrala motiv gällande engagemanget på 

brottsofferjouren och att genom tematisk analys tolka dem, samt att ge en inblick i dessa 

människors livsvärld. Detta skapar en förståelse och fördjupning i vad som motiverar dessa 

människor att ge av sin tid och sitt engagemang. Studien kan även fungera i informationssyfte 

i nyrekryteringsprocessen då intresserade kan få en inblick i vad det innebär att arbeta ideellt 

på brottsofferjouren. Tidigare forskning i det valda ämnet har gjorts av bland annat Kerstin 

Svensson (2009), som i sin studie har undersökt på vilket sätt volontärer inom sociala 

frivilligorganisationer förhåller sig till det faktum att de besitter en maktposition samtidigt som 

dom hjälper utsatta, samt Maher Akob (2006), som i sin c-uppsats undersökte vilka centrala 

motiv som låg bakom stödpersonernas engagemang.  

Följande frågeställningar undersöktes: Vilka är de bakomliggande motiven till varför man 

engagerar sig inom Brottsofferjouren? Ser motivbilden annorlunda ut i olika åldrar? 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

 
I studien deltog åtta personer, varav fem kvinnor. Samtliga deltagare är färdigutbildade 

stödpersoner/vittnesstödjare och är aktiva i sin roll på brottsofferjouren. Två av deltagarna var 

högskolestudenter och resterande sex har gått i pension. Deltagarnas ålder varierade mellan 22 

-70 år och medelåldern var 55.6 år. Av deltagarna var sju stödpersoner och en var 

vittnesstödjare. Verksam tid vid brottsofferjouren varierade mellan 3 månader till 8 år.  
 Inledande kontakt skedde vid en stödpersonsträff där en fråga om intresse för att delta i 

studien noterades.  
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Vid studiens början skickades en förfrågan om intresse för att delta i studien ut till samtliga 

registrerade stödpersoner/vittnesstödjare vid brottsofferjourerna i Västmanlands län, 

sammanlagt 23 personer. Tolv personer anmälde sitt intresse för att delta i studien och av 

dessa valdes åtta personer ut genom ett bekvämlighetsurval där de åtta första personerna som 

anmälde sitt intresse senare deltog i studien.  
 

Material 

 
Data till studien samlades in genom åtta semistrukturerade intervjuer. Intervjuernas längd 

varierade mellan ca 30-60 minuter och spelades in på diktafon. Intervjuerna genomfördes 

utifrån en intervjuguide som innehöll sexton frågor som konstruerats för att få en bred och 

subjektiv bild av respondenternas upplevelser och tankar kring sitt engagemang. Frågor 

rörande bakgrundsinformation, motiv, vilken typ av funktion det ideella arbetet har samt 

reflektioner kring den egna uppfattningen kring engagemanget var vägledande i 

intervjuguiden. Andra frågor som ställdes i andra och tredje led var till exempel; ”Vad 

motiverar dig att engagera dig inom brottsofferjouren?”, samt ” Var det självklart att du skulle 

bli stödperson?”. Intervjuerna genomfördes i brottsofferjourens lokaler samt i två fall i 

deltagarnas hem. Intervjuerna transkriberades sedan i sin helhet.  

 

Procedur 

 
I samband med förfrågan om deltagande till studien mejlades ut, bifogades ett missivbrev där 

information om studiens syfte och ett inledande samtycke gällande de forskningsetiska 

riktlinjerna inhämtades. Vid intervjutillfället informerades respondenterna ytterligare en gång 

om studiens syfte och hur resultatet kommer att användas i studien. Vidare informerades 

respondenterna om att deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta sin 

medverkan utan att konsekvenser tillkommer, samt att deras uppgifter är skyddade under 

konfidentialitetskravet. Allt var i enighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002). Författaren erbjöd även ett exemplar av den färdiga uppsatsen till alla respondenter, 

vilket samtliga tackade ja till. Efter genomgången information och inhämtat samtycke 

startades inspelningen av intervjuerna. 

 

Databearbetning 

 
Materialet bearbetades och analyserades utifrån induktiv tematisk analys (Kvale & Brinkmann 

2009). Efter transkribering genomlästes texten upprepade gånger för att få en känsla och 

övergripande sammanhang av materialet. Texten meningskoncentrerades sedan för att 

tydliggöra strukturen. Meningsenheter och komponenter lyftes fram och kategoriserades. 

Resultatet av kategoriseringen abstraherades och väsentliga teman som framhäver studiens 

frågeställningar formulerades. Samtliga intervjuer genomlästes och analyserades utifrån denna 

analysmetod.  

  

 

Resultat 
 

Resultatet av analysen visade att det framkom fyra teman som kan ses som bakomliggande 

motiv till varför respondenterna är engagerade inom brottsofferjouren: meningsfull 

sysselsättning, ta tillvara på sin kompetens, viljan att hjälpa andra samt social interaktion. 

Tabell 1 visar hur resultatet bearbetades och abstraherades utifrån meningskoncentrerade 

enheter ner till subteman som sedan formulerades till mer konkreta teman.  
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Samtliga fyra teman förekom i intervjuerna och kunde i och med det utgöra de centrala 

faktorerna i analysen. 

Tabell 1  

Teman, subteman och meningskoncentrerad enhet 

   

Meningskoncentrerad  

enhet 

Subtema Tema 

Aktivitet och stimulans efter 

pensionering 

 

Göra en skillnad Meningsfull sysselsättning 

Prestation och 

målmedvetenhet som 

egenskap 

 

Viljan att förmedla och 

 utveckla tidigare/ny kunskap 

Ta tillvara på sin kompetens 

Göra en samhällsinsats ”Att ge tillbaks” Viljan att hjälpa andra 

Delaktighet och gemenskap Sociala relationer utanför 

 familjen 

Social interaktion 

 

 

 Teman och underrubriker i resultatdelen är representativa för majoriteten av respondenterna 

då ingen annat anges. För att förstärka och begreppsliggöra resultatet av analysen valdes 

slutligen citat ut från varje tema. 

 

Meningsfull sysselsättning 

 
Resultatet av studien visar att betydelsen av en meningsfull sysselsättning var en av de 

bakomliggande faktorerna till varför man engagerar sig som volontär inom brottsofferjouren.  

Sex av åtta deltagarna i denna studie har lämnat sitt yrkesverksamma liv och är pensionärer. 

Samtliga av dessa sex deltagare har haft yrken som ställer höga krav på kompetens och 

ansvarstagande. Kontrasten kan upplevas som stor mellan att ha ett mentalt stimulerande yrke 

till att bli pensionär och några av deltagarna upplevde en övergångsperiod efter 

pensioneringen innan de acklimatiserade sig till den nya livssituationen: ”Jag slutade att jobba 

för fyra år sedan (...) men jag tyckte att i höstas var det lite träligt och då var det så bra att det 

blev det här med brottsofferjouren.” 

Behovet att ta vid där något annat slutar är signifikant för de äldre deltagarna i studien.  Det 

fanns ett uttalat behov hos merparten av deltagarna att känna sig delaktiga i ett sammanhang 

och att göra en skillnad för andra människor (se Tabell1). Att engagera sig inom 

brottsofferjouren är då ett alternativ som både ger sysselsättning och mening: ”Jag slutade att 

jobba förra sommaren och det här var en del av min process då jag kände att jag ville ha 

någonting klart med vad jag ska göra därefter ...”   

 Flera av de äldre deltagarna berättade att de under sitt yrkesverksamma liv har haft tankar 

på att engagera sig inom någon ideell verksamhet men inte känt att tiden har räckt till. I och 

med pensionen upplevde de att det plötsligt fanns tid över till att fördjupa sig i frågor och 

intressen som de tidigare inte hunnit med. Tankar på engagemang inom Rädda barnen, SOS 

barnbyar eller andra hjälporganisationer har varit framträdande bland deltagarna och att det 

blev brottsofferjouren var för flera en ren tillfällighet:  

 

Jag tror att det är många som vill ha något att göra när man går i pension. Så var det ju för 

mig. Innan dess skulle jag aldrig haft tid, eller velat engagera mig i de här sakerna som är 

så nära besläktat med min profession. 



7 

 

 

  

Resultatet visar även att det finns skillnader i hur den praktiska nyttan med hur engagemanget 

gestaltar sig. De yngre respondenterna studerar på högskolenivå och under intervjuerna 

framkom det att de har ett stort socialt nätverk samt att de lever ett aktivt liv med träning, 

umgänge och studier. Behovet av meningsfull sysselsättning är redan tillgodosett och det blev 

tydligt i intervjuerna att engagemanget på brottsofferjouren delvis sågs som ett komplement 

till utbildningen samt att det fungerade som ett avstamp mot det kommande arbetslivet:  

 

Jag tror att för yngre handlar det om vilja börja någonstans, att det är mer yrkesmässigt än 

vad det är för äldre. Dom har haft ett yrkesverksamt liv under 40-50 år och att gå från det 

till ingenting kan vara svårt. Så att då kunna använda den tiden till att kunna hjälpa andra. 

 

Ta tillvara på sin kompetens 
 

Exempel på yrkeskategorier som respondenterna har varit verksamma vid är civilingenjör, 

socionom, HR-chef och distriktssköterska. Den samlade kompetensen är bred och de flesta har 

inriktat sig på att arbeta med människor i omhändertagande och ansvarsfyllda yrken. 

Egenskaper som prestation och målmedvetenhet är tydliga hos de flesta respondenterna och 

ambitionsnivån kan ses som genomgående hög. Att engagera sig efter pensionen inom 

brottsofferjouren upplevdes för flertalet av respondenterna som ett naturligt val med bakgrund 

till den tidigare professionen. När det gäller de yngre respondenterna studerar de inom 

beteendevetenskapliga programmet samt till socionom. Deras utbildningar är således relevanta 

för uppdraget på brottsofferjouren och kunskapen de inhämtar i teoretiska ämnen är till 

exempelvis professionella samtal och krishantering: ”Min prestation ligger mer i de tekniker 

jag lärt mig på utbildningen, om hur man pratar och bemöter.” 

 

...att jag har utbildningen så pass nära att det jag lär mig i skolan kan jag ta hit och det jag 

lär mig här på brottsofferjouren kan jag ta med mig till utbildningen. Det är en skön 

växelvis verkan. Man kan blanda båda. 

 

Jag kan tänka, och det är en högst personlig reflektion om man tittar på vi som är här (...) 

tror jag att det är väldigt klassiskt att det är något man fortsätter med, man tar med sig lite 

av sitt yrkesliv och vill göra något annat så tror jag att den här profilen passar väldigt bra 

om man har haft den typen av yrkesroller som ändå finns i gruppen. 

 
 Att dela med sig av och ta tillvara på sin kompetens upplevs som viktig bland deltagarna. 

Flera av dem beskriver en slags belåtenhet och tillfredsställelse att få möjlighet att föra 

kunskapen vidare i ett hjälpande och stödjande sammanhang såsom brottsofferjouren (se 

Tabell 1). Citaten nedan beskriver hur uppdraget på brottsofferjouren ofta knyter an till 

tidigare yrkesliv eller pågående utbildning:  

 
Jag kan inte sitta hemma bara och lösa korsord, titta på TV eller läsa böcker. Jag vill ju 

fortsätta med det jag har någon kunskap av, och naturligtvis har det ju också en fördel att 

få möta andra människor...alltså andra volontärer här. 

 

Annars tror jag att det är väldigt klassiskt att det är något man fortsätter med, man tar med 

sig lite av sitt yrkesliv och vill göra något annat så tror jag att den här profilen passar väldigt 

bra om man har haft den typen av yrkesroller som ändå finns i gruppen. 

 När det gäller förmågan att hantera svåra samtal och att hålla en professionell distans till de 

brottdrabbade verkar utbildning och tidigare yrkeserfarenhet spela roll.  
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Förmågan att hantera komplicerade ärenden upplevs av samtliga som relativt god, även om det 

hos några deltagare fann viss tveksamhet till hur tydlig deras gränsdragning var i realiteten. 

När det gäller förmågan att hålla en distans verkar det som några av deltagare är medvetna om 

att de ibland brister i detta, men menar ändå att det är på en sund nivå: ”Jag har fått så pass 

mycket rutin att jag tycker att jag kan hantera det faktiskt. Det var mer i början jag kände att 

det var svårt med gränssättning.” 

 

Jag tror att jag la över lite mycket på mig själv, men sen efter att jag pratat med 

samordnaren blev det mycket klarare för mig att jag ändå har gjort det jag kunnat och 

berättat om vad vi på boj kunde erbjuda och hänvisa till andra professioner och 

organisationer som kunde hjälpa till. Hon hjälpte mig att få den här distansen. 

 

Viljan att hjälpa andra 
 

Samtliga undersökningsdeltagare i studien beskrev i olika ordalag den positiva upplevelsen att 

få ”ge tillbaks” villkorslöst och att få göra en insats för brottsdrabbade personer (se Tabell1). 

Några beskrev känslan som en ”egoboost”. Den altruistiska tanken är i mångt och mycket 

synonymt med volontärarbete och ideell verksamhet. Det råder en viss tveksamhet bland 

deltagarna i studien om äkta altruism existerar. Flertalet av undersökningsdeltagarna ställde 

sig kritiska till den altruistiska tanken och menade att för att överhuvudtaget kunna ge i den 

utsträckningen som stödpersoner och vittnesstödjare gör, behöver man få något tillbaks i 

någon form. Det kan vara ett uppskattande ord eller en vänlig gest: ”Jag får ju det tillbaka att 

personerna uppskattar det jag gör. Det räcker på något sätt. Uppskattningen är det viktigaste!”, 

”Men jag tycker att just det här, energin av att ge och få uppskattning tillbaka (...) eller att se 

någon lyckas.”, ”Sen när man avslutar en samtalssession och de uttrycker att de fått hjälp och 

är tillfreds med det som sagts, jag det känns ju väldigt bra. Så det är belöningen.” 

 Några av deltagarna reflekterade över samhällsutvecklingen och den individualiseringen 

som pågår. Det finns en frustration över var samhället är på väg och att minskade resurser till 

utsatta och brottsdrabbade gör att ansvaret förskjuts från staten till medborgarna i allt högre 

utsträckning (se Tabell 1). Sammantaget menade deltagarna att i förlängningen kan detta leda 

till att den goda viljan att hjälpa andra människor förbyts mot ett moraliskt krav där vi känner 

att vi måste agera för de utsatta och behövanden: ”Vi har väl aldrig haft en struktur i vårt 

samhälle där jaget och egot är större än individen (...) självhävelsebehovet är större än 

skyldighetsbehovet.”  

När jag reflekterar över det kan man bli lite förfärad över hur samhället fungerar och hur 

system är upplagda efter att ha pratat med vissa personer, och när man tänker efter så 

”herregud, den här människan får ju ingen hjälp. 

 

 Andra deltagare hade en mer generös inställning till samhället och dess resurser, men 

understryker samtidigt vikten av att det finns ideella krafter och ett stort engagemang hos 

medborgarna: ”Jag tycker att det ligger ett stort egenvärde att enskilda individer vill bidra till 

att täcka samhällets behov (...) Som jag upplever det har samhället aldrig tidigare erbjudit så 

mycket hjälp, stöd och möjligheter som idag.” 

 En gemensam nämnare för samtliga undersökningsdeltagare är det genuina intresset för 

andra människor. Det verkar finnas en oerhörd glädje och tillfredsställelse i att vara behjälplig 

i en annan persons svåra situation.  
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Social interaktion 

 
Utifrån resultatet verkar det som betydelsen av social interaktion och sysselsättning är 

grundläggande för respondenternas välmående. Känslan och upplevelsen av att vara delaktig i 

ett sammanhang och göra en skillnad är viktig för den personliga utvecklingen och den 

mentala hälsan (se Tabell 1). Samtliga deltagare beskriver gemenskapen som finns på 

brottsofferjouren i positiva ordalag. Det är högt i tak och vid träffar och andra typer av 

evenemang råder det en hjärtlig stämning. Flertalet av respondenterna har även kontakt med 

varandra även utanför brottsofferjouren. 

 

Man har sitt sociala liv, man har sina studier… och då kanske det här blir som ett jobb 

man går till. Samtidigt är det ju socialt också eftersom vi är ju en grupp här liksom som 

har samma engagemang, så det är ju kul att komma hit och se hur det är med alla. Det är 

också en stor del. Man vill kolla läget med alla andra. 

 

 Det finns även ett behov hos flera av deltagarna att skapa nätverk och sociala kontakter 

utanför familjen och de närmaste vännerna (se tabell 1). Brottsofferjouren fyller således en 

viktig funktion. Flertalet av deltagarna har kontakt med och mellan varandra utanför 

uppdraget: ”Det nästan dallrar i luften när vi träffas. Och i min ålder då, att få lära känna så 

kompetenta människor i senare delen av livet (...) är ju också ganska fantastiskt.”, ”Alltså att 

man ska ha någonting där man känner att någon utanför din familj och din vänskapskrets 

behöver dig på något sätt för det skapar en väldig tillfredsställelse ...” 

Brottsofferjouren arbetar aktivt för att gemenskapen ska vara god mellan volontärerna. För 

att bevara och berika den sociala interaktionen mellan alla aktiva anordnar brottsofferjouren 

olika typer av evenemang. Det är allt från sommarfester till kompetensutveckling och 

seminarier. Detta uppskattas och stärker sammanhållningen i gruppen. Det finns även en stor 

glädje att få tillfälle att fördjupa sig i olika ämnen som är relaterade till uppdraget: 

 

Och jag måste säga att det som imponerar på mig när jag kommit med, dels tycker jag 

utbildningen i sig håller hög kvalitet (...) det här med kompetensutveckling och 

seminarier. Jag har ju varit på ett antal seminarier och utbildningar redan och det är helt 

fantastiskt för det vi har just nu är ju tid och intresse för uppdraget. 

 

Det ger även mer substans till sitt uppdrag. Att man känner att man har en betydelsefull 

roll, att det är ett viktigt uppdrag. Det är tyngd i uppdraget måste jag säga och jag känner 

mig både hedrad och smickrad måste jag säga.  

 
 Stödet av varandra upplevs viktigt och värdefullt. På kontoret finns det kontaktuppgifter till 

samtliga volontärer som kan användas för rådfrågning eller stöd när det gäller att hantera svåra 

ärenden. Brottsofferjouren anordnar stödpersonsträffar och vid vissa tillfällen är en leg. 

psykolog närvarande för att kunna bemöta volontärernas tankar och ibland oro. Detta främjar 

den sociala interaktionen och skapar en trygghet mellan volontärerna som är ovärderlig:  

 

Ibland tänker jag på hur jag ska orka bära alla tankar och funderingar som kommer med 

uppdraget. Jag är oerhört tacksam för stödet vi har av varandra, det skänker mig en 

trygghet att veta att jag aldrig är ensam. 

 

 

 

 



10 

 

 

Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka och belysa bakomliggande motiv till varför personer 

engagerar sig i brottsofferjouren. Åtta stödpersoner/vittnesstödjare intervjuades utifrån en 

semistrukturerad intervjuguide. Resultatet av intervjuerna och den efterföljande tematiska 

analysen visade att det fanns flera faktorer som var gemensamma för samtliga respondenter, 

men det fanns även skillnader när det gäller bakomliggande motivbild. Gemensamma nämnare 

gällande faktorerna var främst viljan att hjälpa andra samt att ta tillvara på och utveckla den 

egna kompetensen. När det gäller skillnader inom faktorerna var meningsfull sysselsättning 

samt social interaktion specifika.  

 

 

Metoddiskussion 
 

Resultatet av denna studie speglar respondenternas subjektiva upplevelse samt berättelse om 

vad som ligger bakom deras engagemang på brottsofferjouren. Då studien endast beskriver 

stödpersoners och vittnesstödjares utsagor inom ett begränsat område är resultatet ej 

generaliserbart för volontärer i allmänhet.  

Gällande kvalitativa studier är forskaren involverad under hela forskningsprocessen, vilket 

gör att bedömningen av den interna validiteten sker kontinuerligt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Det föreligger dock viss problematik när det gäller förhållandet mellan forskaren och 

objektiviteten då den kvalitativa studien oftast grundar sig i forskaren subjektiva intressen och 

nyfikenhet.  

Studien har vissa svagheter gällande validiteten av resultatet. Då författaren var färgad av 

egna erfarenheter när intervjuerna genomfördes föreligger det viss risk för bias samt 

reaktivitet. Detta gör att studiens realibitet kan diskuteras.  Dock ansträngde sig författaren att 

vara objektiv under genomförandet av intervjuerna men upptäckte vid transkriberingen och 

den efterföljande tematiska analysen att tolkningen inte gav den tydliga distinktionen som var 

önskvärd. Bland annat så förekom det följdfrågor som kan tolkas som ledande, till exempel 

”Hur tänker du kring sambandet mellan ålder och engagemang”?  

En annan svaghet med studien är att urvalet blev missvisande i förhållande till den specifika 

frågeställningen ”ser motivbilden annorlunda ut i olika åldrar”? Medelåldern hos volontärerna 

på brottsofferjouren är relativt hög vilket gjorde att det är problematiskt att få en lägre 

genomsnittsålder gällande respondenterna. Ett önskvärt urval hade således fördelats på fyra 

äldre respondenter och fyra yngre respondenter för att resultatet skulle besvara den ovan 

nämna frågeställningen på mest tillförlitliga sätt. Gällande validitetens sociala konstruktion är 

studien fullt möjlig att genomföra för tredje part och erhålla ett liknande resultat.  

 

Trots svagheter/brister i reliabilitet och validitet bör resultatet ändå anses som generaliserbart 

då det går att anta att resultatet skulle bli liknande för andra grupper inom samma område. 

 

Resultatdiskussion 

 
I undersökningen har fyra teman som kan anses vara vägledande när det gäller bakomloggande 

motiv till att engagera sig inom brottsofferjouren identifierats: (1) vikten av meningsfull 

sysselsättning, (2) att ta tillvara på sin kompetens, (3) viljan att hjälpa andra och (4) social 

interaktion. Resultatet är inte på något sätt sensationellt. Tvärtom så följer det en sorts generell 

uppfattning om vad som motiverar människor till engagemang. Däremot framkommer det 

olikheter inom de olika faktorerna, främst när det gäller meningsfull sysselsättning.  
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När det gäller meningsfull sysselsättning och dess betydelse för respondenterna verkar det 

finnas en skillnad i uppdragets betydelse vilket är intressant. Samtliga respondenter menar att 

brottsofferjouren fyller en viktig funktion när det gäller meningsfull sysselsättning och att 

känna att man faktiskt gör en skillnad för någon annan.  

Resultatet visar även att det finns individuella skillnader inom samma åldersgrupp men det 

som är mer intressant är skillnaderna mellan de äldre och de yngre respondenterna. Tendensen 

verkar vara att de yngre respondenterna ser på sitt uppdrag utifrån ett självorienterat skäl där 

personlig utveckling och karriärmöjligheter är centralt, och detta faktum stämmer väl överens 

med vad Konrath et al. (2011) kommit fram till i sin forskning. Kan det vara så att vi blir 

mindre självorienterade ju äldre vi blir? Enligt Black och Jirovic (1999) finns det tendenser 

som pekar åt det hållet. Den självorienterade motivbilden verkar således minska med åldern 

och känns det helt naturligt att yngre personer är mer motiverade och strategiska i sina val. 

Flertalet av deltagarna menar att de under sin yrkesverksamma tid har haft tankar på att 

engagera sig volontärt inom olika föreningar och organisationer men på grund av tidsbrist har 

fått avstå och att det har fallit sig naturligt att ta det steget nu efter pensionering.  

 Behovet av att känna sig behövd efter avslutat yrkesliv verkar vara signifikant för samtliga 

äldre respondenter och det går precis i linje med det resultatet som Agahi et al. (2005) kommit 

fram till i sin studie. Engagemanget inom brottsofferjouren ger en meningsfull sysselsättning, 

även om samtliga respondenter lever ett aktivt liv och har ett socialt nätverk att luta sig emot.  

Samtliga av de äldre respondenterna har tidigare haft professioner inom yrken som har 

ställt höga krav på kompetens, innovativförmåga och ansvar. Det verkar finnas en fundamental 

känsla att vilja förvalta den yrkesverksamma kompetensen även efter pensionering och då ses 

brottsofferjouren som ett attraktivt uppdrag då de flesta menar att det finns en tyngd i detta 

uppdrag. Det som är intressant är att de yngre respondenterna, som utifrån sina respektive 

utbildningar, kommer att välja yrken där ansvar och kompetens är viktiga grundstenar. Det 

verkar således finnas en gemensam nämnare i ambitionsnivå hos samtliga respondenter, 

oavsett ålder. Casey (2014) menar satt det finns en ”akademisk” tillfredsställelse i att ta till 

vara på sin kompetens även efter det yrkesverksamma livet och det stämmer väl överens med 

resultatet av denna studie då flertalet av respondenterna beskriver en tillfredsställelse och 

belåtenhet i att använda sina färdigheter som volontär. Även Clary et al. (1998) stödjer denna 

forskning vilket gör att det verkar finnas en samstämmighet över just denna bakomliggande 

faktor. En intressant tanke är att ett mentalt stimulerande och utvecklande arbete leder till ett 

behov av att den mentala kapaciteten bibehålls på samma nivå även efter pensionering. Kan 

det även vara så att personer som väljer att engagera sig volontärt, oavsett ålder, har 

personlighetsdrag som är gemensamma för just dessa personer? 

Det finns en föreställning om att viljan att hjälpa andra och altruism är synonyma med 

varandra när det gäller ideell verksamhet och volontärt arbete. Bland respondenterna verkar 

det dock finnas en tveksamhet om altruism existerar då samtliga vittnar om betydelsen av att 

få ett ”tack för att du ringde” eller några vänliga ord när samtal avslutas, vilket tyder på att det 

finns ett behov av att få uppskattning för det man gör även om det är på ideell basis. Denna 

form av uppskattning verkar vara viktig då det ger respondenterna positiv energi som 

genererar mer tillfredsställelse till uppdraget.  

Clary och Snyder (1999) menar att det är svårt att göra en distinktion mellan vilka 

bakomliggande motiv som är altruistiska och vilka som är egoistiska, vilket kan vara 

problematisk då ideella verksamheter som brottsofferjouren utgår ifrån att 

stödpersoner/vittnesstödjare har ett ärligt och hjärtligt engagemang.  

Black och Jirovic (1999) menar att det finns en tendens att graden av altruism ökar med 

åldern, vilket inte stämmer överens med resultatet av denna studie. Tvärtom verkar det som 

respondenterna har en tydlig agenda med sitt uppdrag och är väl medvetna om betydelsen att 

få något tillbaks i någon form.  
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 Flertalet av respondenterna menade även att det finns en viss kritik mot samhället som är 

bakomliggande motiv till engagemanget, och att viljan att hjälpa andra bottnade i den 

frustration som nerdragningar och demonteringen av välfärden medför. Lite överraskande var 

att det var de yngre respondenterna som var mest kritiska till samhället medan de äldre hade 

en mer tolerant inställning.  

Viljan att hjälpa till en av fyra faktorer som framkommit som är bakomliggande motiv. Den 

gemensamma nämnaren var det stora intresset för andra människor och känslan av 

medmänsklighet, även om det fanns andra aspekter som vägde in såsom samhällskritik. 

Behovet av social interaktion är viktigt för välmåendet, både psykiskt och fysiskt. Även om 

samtliga respondenter har ett aktivt socialt liv medgav flertalet att detta behov var en 

bidragande faktor till varför de engagerade sig volontärt. Det som är intressant är att även här 

finns det en distinktion mellan de äldre och yngre respondenterna och vilken funktion det 

ideella arbetet har när det gäller att fylla behovet av ett fungerande socialt nätverk utanför 

familjekonstellationen. En tänkbar anledning till det är att de yngre befinner sig i en naturlig 

social kontext på högskolan och sedermera är mer aktiva på fritiden.  

Detta resultat får även stöd av tidigare forskningen som menar att unga personer i högre 

utsträckning har ett mer självorienterat motiv till varför de engagerar sig volontärt (Konrath et 

al., 2011). Enligt Poulin (2013) är det mer fördelaktigt att engagera sig volontärt för personer 

med ett rikt socialt liv och som är aktiva i andra sammanhang/föreningar. Denna hypotes kan 

mycket väl stämma in på respondenterna i denna studie då flertalet är aktiva inom andra 

föreningar, verksamheter och styrelseuppdrag. Kan det vara så att det är aktiva personer med 

ett väl fungerande socialt kontaktnät som söker sig till denna typ av volontära uppdrag? 

Samtliga respondenter menar även att brottsofferjouren fyller en viktig funktion när det gäller 

sammanhållning, personligt stöd och känslan av att få vara delaktig i något viktigt. Det verkar 

finnas ett behov av att interagera med personer som har en förståelse för svårigheterna och 

utmaningarna som kommer med uppdraget. Upplevelsen av att ha stöd av varandra upplevs 

som mycket viktigt och det kan sättas i relation till uppdragets karaktär då det många gånger 

upplevs som mentalt påfrestande samt föder många tankar.  

I studien framkom det att det finns skillnader mellan bakomliggande motiv och 

respondenternas åldergrupp. Det visade sig att de unga respondenterna såg sitt uppdrag utifrån 

en självorienterad och kompetenshöjande funktion, vilket var ett oväntat resultat i detta 

sammanhang. För framtida forskning skulle det vara av intressant att genomföra en 

jämförelsestudie med annan ideell verksamhet inom samma område, exempelvis 

Stadsmissionen eller Röda Korset, för att se om det går att urskilja olikheter gällande 

engagemang och bakomliggande motiv. Resultaten av denna studie kan med fördel användas 

som grund till vidare forskning.  Även en kvantitativ studie där de fyra motiven rangordnas 

enligt en analysmetod skulle vara intressant för framtida forskning.  
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Intervjuguide 
 

 

 

Bakgrundsfrågor 

 
Ålder? 

Antal år vid brottsofferjouren? 

Hur kom du i kontakt med brottsofferjouren? 

Vill du berätta lite kort om din yrkeserfarenhet? 

 

Frågor rörande personlig motivation och engagemang 
 

Vad motiverar dig att engagera dig inom brottsofferjouren? 

Finns det ett mått av samhällskritik bakom ditt engagemang? 

Tror du att motivationsbilden förändras med åldern? 

Hur skulle du beskriva dig själv som person? 

Är du engagerad i andra ideella verksamheter? 

Tror du att det finns ett samband mellan ideellt arbete och ålder? 

Hur tänker du kring altruism? 

Vad betyder det för dig personligen att engagera dig ideellt? 

 

 

Frågor rörande uppdraget på brottsofferjouren 
 

Var det självklart att du skulle bli stödperson? 

Hur är känslan efter ett pass? 

Hur hanterar du svåra och jobbiga situationer och samtal?  

Tror du att personlig erfarenhet har betydelse i uppdraget? 

Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en stödperson7vittnesstödjare? 

 


