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Förord 

Jag vill tacka mina informanter från polisen, kommunen, brottsofferjouren och Stödcentrum 

som har hjälpt mig att göra denna studie möjlig. Ni har alla deltagit med ett engagemang i 

frågorna om rör unga brottsutsatta, vilket både har inspirerat mig och varit en grund för mitt 

arbete. Jag hoppas att denna uppsats kan öppna upp för en diskussion kring dessa viktiga och 

högst aktuella frågor i Boden. Jag blir imponerad av att se att det finns ideella krafter som 

brinner för dessa frågor och lägger ner stor tid för att hjälpa utsatta och sårbara människor i vårt 

samhälle, en stor eloge till dem. Lika imponerad blir jag av att se anställda inom kommun och 

polis som brinner för att göra ett bra arbete. Tack till mina informanter!  

 

Jag vill även tacka min handledare Mats Jakobsson vid Luleå Tekniska Universitet och Sara 

Avander från Rädda Barnen som givit mig goda råd och bra stöttning i mitt arbete.  
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Sammanfattning  

Stödet till unga brottsutsatt är ett åsidosatt område, och ungdomar är en av grupperna i 

samhället som löper en stor risk för att utsättas för brott. Många ungdomar vill inte prata om 

det som är jobbigt och att själv söka upp hjälp kan vara ett stort steg trots att denne känner sig i 

behov av både hjälp och stöd. Det är därför av stor vikt att det tydligt framgår var hjälpen finns 

att erhålla och att samhället fångar upp de ungdomar som behöver stöd. Den här uppsatsen 

syftar till att undersöka vad unga brottutsatta i Bodens kommun har för möjligheter till hjälp 

och stöd samt att väcka frågan om utvecklandet av ett stödcentrum för unga brottsutsatta. 

Frågor som behandlas i uppsatsen är; På vilket sätt erbjuds brottsutsatta ungdomar i Boden hjälp 

och stöd, vilken betydelse har Stödcentrum för unga brottsutsatta, på vilket sätt får ungdomarna 

reda på var hjälpen finns? Statistik från brottsförebyggande rådet visar att Boden ligger på höga 

siffror vad gäller anmälda brott som misshandel, olaga hot och ofredande i förhållande till grann 

kommunen Luleå och hela riket. Stommen i uppsatsen är en kvalitativ studie. Uppsatsen visar 

bland annat på vikten av samverkan och vikten av ett uppsökande arbete. 

Nyckelord: brottsutsatt, ungdom, stödverksamhet   

 

  



 

 

Abstract  

Support for young crime victim is an infringed area, and young people are one of the groups 

in society who face a high risk of falling victim to crime. Many young people do not want to 

talk about difficulties and for themselves to seek help can be a big step even if they feel in need 

of both assistance and support. It is therefore essential to clearly state where assistance is 

available and that society picks up the young people who are in need of support. This paper 

aims to investigate the possibilities for young crime victims in the municipality of Boden to 

receive help and support, and to raise the question of developing a support center for young 

crime victims. Topics to be discussed in this paper are: How does crime exposed children in 

Boden receive help and support, what is the significance of a support center for young crime 

victims, how can young people find out where help is available? Statistics from the Crime 

Prevention Council shows that crime rates in Boden are high for reported crimes such as 

battery, assault and harassment in relation to the neighboring municipality of Luleå and the 

whole country. The backbone of this thesis is a qualitative study. The paper shows the 

importance of collaboration and the importance of outreach work. 

 

Keywords: crime victim, youth, support services 
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1. Bakgrund  

Stödet till unga brottsutsatta ett åsidosatt område enligt Jägervall (2008), vilket resulterar i att 

många professionellt och ideellt arbetande kan känna en viss tveksamhet och osäkerhet inför att 

möta unga brottsutsatta. Ungdomar är i minst lika stort behov av stöd som vuxna, men de är 

inte lika bra som vuxna på att formulera sina hjälpbehov (Jägervall, 2008).  

Unga och sårbara är precis vad många ungdomar i dagens samhälle är och flera unga människor 

har någon gång utsatts för ett brott. Statistik från Brottsförebygganderådet, Brå, visar på att 

ungdomar är den grupp i samhället som utsätts för våldsbrott i störst utsträckning 

(Brottsförebyggande rådet, 2012d). Ungdomar idag löper en större risk att utsättas för brott än 

tidigare generationer (Björkman, Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2004). Att utsättas för ett 

brott kan vara en svår upplevelse med många konsekvenser och den brottsutsatte kanske 

behöver någon att prata och rådgöra med (Lindgren, 2004).   

I samhället finns vissa fundamentala värden som påverkar människans handlingar och 

förhållningssätt. I Sverige handlar det främst om demokrati, deltagande, frihet, rättvisa, 

jämlikhet, solidaritet och trygghet, varpå rättvisa och trygghet betraktas som centrala. 

Människan har ett behov av att känna att denne får en rättvis behandling i samhället 

(Björkman, Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2004). År 1958 antog FN:s generalförsamling 

en deklaration om grundläggande rättsprinciper för personer som utsatts för brott eller 

maktmissbruk, vilket kallas för FN:s brottsofferdeklaration. Deklarationen belyser fyra 

grundläggande rättigheter, vilka är;  

▪ rätten att få tillgång till rättvisa och sin egen process 

▪ rätten till att få ersättning antingen från gärningspersonen eller staten 

▪ rätten till nödvändig materiell, medicinsk, juridisk, psykisk eller social hjälp av såväl statliga som 

frivilliga instanser (Björkman, Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2004).   

Att själv söka upp hjälp kan vara ett stort steg för en brottsutsatt trots att denne känner sig i 

behov av både hjälp och stöd. Det är därför av stor vikt att det tydligt framgår var hjälpen finns 

att erhålla. Brottsutsattas rättigheter framkommer i svensk lag och även enligt FN:s 

brottsofferdeklaration. Enligt socialtjänstlagen 5kap.11§, SoL, framkommer det att 

socialnämnden ansvarar för att den som utsatts för brott och dennes närstående får hjälp och 

stöd (Björkman, Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2004). 
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Mellan myndigheter och andra aktörer som kommer i kontakt med både brottsutsatta och 

förövare är det viktigt att det finns en fungerande samverkan (Lindgren, 2004). Samverkan bör 

utgå ifrån kunskap, att respektera varandras kompetens och varje myndighets uppdrag. 

Samverkan kan innebära att verksamheter tillför sina specifika resurser, kunskaper och 

kompetenser till ett gemensamt uppdrag (Lindgren, 2004).  

 

I krönikan ”Samverkan för ungas bästa” belyses just vikten av samverkan kopplat till unga 

brottsutsatta. Krönikan är skriven av Sara Avander och publicerad i Norrländska Socialdemokraten 

den 19 april 2012. I krönikan tydliggörs unga människors rätt att få veta vilka ansvarsområden 

de olika aktörerna i samhället har samt veta var hjälp finns att tillgå. Lika väl poängteras att 

hjälpen går att få från flera håll samtidigt.  Där har samverkan en central roll innefattande 

polisen, socialtjänsten, brottsofferjouren med flera. Alla ungdomar känner inte till sina 

rättigheter, de kanske inte vet om de utsatts för ett brott. Krönikören belyser även vikten av 

bemötandet och respekten mot de unga och utsatta. Information ska lämnas på ett tydligt och 

förstående sätt, inte i form av byråkratiska termer. Vidare beskriver Avander (2012) vikten av 

samverkan och att det är varje myndighets och organisations ansvar att lämna informationen på 

ett tydligt sätt.  

 

Jägervall (2008) beskriver att alla brottsutsatta reagerar olika, det finns inget rätt eller fel. Alla 

brottsutsatta är inte behov av psykologiskt stöd utan att andra former av stöd kan vara minst 

lika aktuella, det kan exempelvis vara praktisk hjälp. För den brottsutsatte kan det dyka upp 

många praktiska frågor som exempelvis skadestånd, hur en förundersökning går till och vad en 

rättegång innebär. Det kan vara bra för den unge att själva komma underfund med sina behov 

vilket kan ske genom: att få svar på frågan vad som har hänt, att reda ut sina känslor, att få 

information och praktisk hjälp och att någon lyssnar (Jägervall, 2008).  

 

Stödcentrum för unga brottsutsatta finns på olika orter i Sverige och inriktar sig specifikt på 

ungdomar. Verksamheterna ser lite olika ut men syftet är att ge hjälp och stöd till unga 

brottsutsatta. Stödcentrum vänder sig till ungdomar under 25 år som blivit utsatta för olika 

typer av brott, det kan exempelvis vara brott som rån, misshandel, våldtäkt, olaga hot, stöld och 

ofredanden. En brottsutsatts anhöriga och även vittnen kan få hjälp och stöd via Stödcentrum. 

Precis som brottsofferjourerna runt om i Sverige erbjuder Stödcentrum stödsamtal för att hjälpa 

den brottsutsatte att bearbeta händelsen. Rådgivning vad gäller rättigheter och praktisk hjälp är 

också en central del, exempelvis att hjälpa den utsatte att komma i kontakt med polis och 
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åklagare. Stödcentrum på många orter är tydliga med att anhörighetsstöd finns att tillgå, 

exempelvis föräldrar och syskon till den utsatte kan lika väl boka en tid för samtal (Jägervall, 

2008).  

 

Organisationen Rädda Barnen har ett projekt som heter Skyddsnät, projektet har som mål att 

möta ungdomar och informera dem om deras rättigheter kopplat till brottsutsatthet.  

Informatörer från projektet besöker skolor och informerar om dessa rättigheter, något som är 

viktigt och högst aktuellt. Informatörerna lämnar kontaktuppgifter till brottsofferstödjande 

verksamheter och till Stödcentrum för unga brottsutsatta, detta för att tydliggöra var hjälpen 

finns att få. Projektet finns inom Norrbottens län men inte i Bodens kommun, utan det finns 

närmast i Luleå kommun.  

 

Som Jägervall (2008) beskriver är unga människor inta lika bra på att formulera sina 

hjälpbehov, även fast de kan vara i stort behov av hjälp. Trots att personen i fråga vill ha stöd 

kan det vara svårt att själv ta första steget och då kan det vara avgörande att hjälpen finns 

lättillgänglig. I Bodens kommun som ligger Norrbottens län, finns inte ett Stödcentrum för 

unga brottsutsatta vilket reser frågan om, på vilka andra sätt får ungdomarna i Boden specifik 

hjälp och stöd. Hur når informationen ut till ungdomarna och vad gör Bodens kommun och 

andra aktörer för att hjälpa de utsatta ungdomarna inom Bodens kommun?  För att kunna 

belysa detta har de centrala aktörerna (polis, socialtjänst och brottsofferstödjande verksamhet) 

kontaktats. Unga brottsutsattas situation med avseende på vilken hjälp och stöd de kan få 

studeras således via de olika de aktörernas bild av situationen. Anledningen till att inte enskilda 

unga brottsutsatta kontaktas är för att de ofta är i en situation där de är sårbara i olika avseende 

på grund av det brott de utsatts för (se vidare sidan 20).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att via en analys av de beskrivningar som olika aktörer ger undersöka 

och beskriva vad unga brottsutsatta i Boden har för möjligheter till hjälp och stöd. Uppsatsen 

syftar även till att väcka frågan om utvecklandet av ett Stödcentrum för unga brottsutsatta i 

Bodens kommun.    
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Följande frågeställningar kommer att behandlas i uppsatsen: 

▪ På vilket sätt erbjuds brottsutsatta ungdomar i Boden hjälp och stöd? 

▪ Vilken betydelse har Stödcentrum för unga brottsutsatta?   

▪ På vilket sätt får ungdomarna reda på var hjälpen finns?  

 

Vidare syftar studien även till väcka funderingar och öppna upp för en diskussion om vad de 

brottsutsatta ungdomarna i Boden erbjuds för hjälp och vilken betydelse ett specifikt 

stödcentrum skulle kunna ha i Bodens kommun.  

1.2 Avgränsning   

Den valda kommunen är Bodens kommun i Norrbottens län, fokus ligger på vad kommunen 

och andra aktörer gör för att hjälpa och stödja unga brottsutsatta. Boden ligger högt i bland 

annat antalet anmälda misshandelsbrott i åldrarna 15-17 år (Brottsförebygganderådet, 2012a, 

2012c).  Med unga brottsutsatta avses i denna studie personer mellan 12 och 21 år. Valet 

grundar sig i att olika Stödcentrum för unga brottsutsatta runt om i Sverige vänder sig till 

personer i åldrarna 12-21 år.  

Fokus ligger inte på specifika brott utan utgår från brott i allmänhet. Däremot kommer 

våldsbrott att upprepande gånger behandlas i och med att det är brott mot person och brott 

som kan vara både kränkande och påverka den utsatte på många sätt.  I uppsatsen fokuseras det 

inte på brott mot barn eller brott i nära relation, det vill säga brott som sker inom familjen 

behandlas inte i denna studie. Stödcentrum runt om i Sverige vänder sig generellt inte till 

ungdomar som utsatts för brott inom familjen (Björkman, Lindgren, Pettersson & Hägglund, 

2004). Avgränsningarna är gjorda på grund av studiens omfattning och tidsram.  

I uppsatsen kommer begreppet brottutsatt att användas i stället för brottsoffer, detta för att 

benämningen offer har en negativ klang (Svensson 2006), ingen vill vara ett offer för något. Att 

vara ett offer innebär att vara svag och utsatt enligt Svensson (2006). Brottsoffer och brottsutsatt 

har samma innebörd genom uppsatsens gång. Litteraturen använder begreppet brottsoffer men 

jag väljer att omformulera begreppet till brottsutsatt.   

1.3 Disposition  

Uppsatsen inleds med bakgrundsinformation gällande unga brottsutsatta som sedan leder vidare 

till studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar. I kapitel två ges med hjälp av statistik och 

teoretiska utgångspunkter en allmän bild kring brott och brottsutsatthet bland ungdomar. 

Kapitel tre består av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter om brottsutsatthet. I både 
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kapitel två och tre ges definitioner av centrala begrepp. I kapitel fyra presenteras metodologiska 

utgångspunkter. I kapitel fem presenteras det empiriska materialet och i kapitel sex presenteras 

en avslutande diskussion.  

2. Ungdomar och brottsutsatthet   

I det här kapitlet definieras begrepp utifrån teoretiska utgångspunkter och en allmän bakgrund 

till brott, ungdomar och ungdomsbrottslighet ges. Tabeller som visar på brottsutsatthet bland 

unga människor i Boden, Luleå och Sverige presenteras.  

2.1 Om brott och avvikande beteende    

Ett brott är en handling som bestraffas och i Sverige finns det beskrivet i den delen av lagboken 

som kallas för Brottsbalken, BrB (Sarnecki, 2003). Enligt en annan definition beskrivs 

brottslighet som en sammanfattande benämning för utförda straffbelagda handlingar (Estrada & 

Flyghed, 2007). Estrada & Flyghed (2007) beskriver tre olika synsätt att se på brottslighet, det 

första är ett legalistiskt perspektiv, de andra fokuserar på själva handlingen och det tredje är 

omvärldens reaktioner. Nedan följer en definition av brott enligt brottsbalken (1:1 BrB) från 

Sveriges rikes lag, som enligt Sarnecki (2003) beskriver den juridiska definitionen.   

Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för 

vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. (Gregow, 2010, s.917)  

Sarnecki (2003) beskriver att kriminologi är en vetenskap där forskning om brottslighet och 

annat avvikande beteende behandlas. Med en sociologisk bakgrund som Sarnecki (2003) själv 

menar att han har, kan den juridiska definitionen av brott kännas lite svår tolkad och 

ofullständig. Begreppet avvikande beteende som fokuserar på handlingen används ofta inom 

sociologin som ett alternativt begrepp till brott. Utgångspunkten för detta fenomen är att det 

finns en föreställning om vad som är normalt, det vill säga vad som överensstämmer med 

normerna i samhället, vilket inte behöver vara lagstiftat. Det beteende som kraftigt avviker från 

det som anses vara normalt betraktas som avvikande och begreppet ”avvikande beteende” kan 

enligt Sarnecki (2003) ses som en bredare förklaring och definition än brott. Avvikande 

beteende kan då även innefatta beteenden som inte är kriminaliserade såsom till exempel 

psykiska sjukdomar, missbruk och prostitution. Sarnecki (2003) beskriver att det som bedöms 

som avvikande i ett samhälle beror på hur auktoritärt ett samhälle är. Det ges ett mindre 

utrymme för variation i auktoritära samhällen enligt Sarnecki (2003).  

För de flesta brott krävs att gärningspersonen har haft uppsåt med gärningen, med det menas en 

viljan att begå brottet. En del brott kräver enbart att gärningspersonen har varit oförsiktig, 
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oaktsam, men de är undantag som till exempel vållande till annans död eller vållande till 

kroppsskada. Olika brott kan vara indelade i olika grader vilket beror på hur grovt brottet är, 

normalgrad, ”ringa” vilket är en lättare grad och slutligen grova brott som täcker in de grövsta 

brotten.  Ett exempel på detta är grov misshandel som är grövre än normalgraden av 

misshandel. Att det bedöms som en grov misshandel kan exempelvis vara om gärningspersonen 

använt sig av någon form av tillhygge för att skada den utsatte (Lindgren, 2004).  

Misshandel och grov misshandel avses brott mot brottsbalken 3 kap, 5-6 §§, BrB. Denna typ av 

brott utgör majoriteten av våldsbrotten som anmäls till polisen i Sverige. Mörkertalet är stort då 

det gäller misshandelsbrotten. Ungefär en fjärdedel av alla misshandelsbrott anmäls till polisen. 

Grova brott anmäls oftare än de lindriga brotten och brott som sker mellan obekanta anmäls 

oftare än de brotten som sker mellan bekanta. Statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar 

på att brott som inträffar på en allmän plats anmäls oftare än de som sker på privata platser 

(Brottsförebyggande rådet, 2012a). 

Med olaga hot och ofredande avses brott mot brottsbalken 4 kap, 5 och 7 §§ och innefattar om 

en och samma person drabbas av upprepade hotelser och ofredanden. I statistiken räknas i 

sådana fall varje tillfälle som ett brott. Mörkertalet är stort och det är svårt att få en exakt 

uppfattning om förekomsten av både ofredanden och olaga hot. Mörkertalen är särskilt stora 

för mindre grova brott och brott som inte har några synliga och direkta påföljder 

(Brottsförebyggande rådet, 2012a).  

2.2 Ungdom och ungdomsbrottslighet  

Ungdom, ungdomsperioden avser en livsfas mellan barndomen och vuxenheten, vilket inte kan 

avgränsas med en exakt ålder. Begreppet ungdomar associeras främst till tonåringar och i brist 

på ett mer passande begrepp används tillsvidare begreppet ungdom även om unga vuxna 

(Estrada & Flyghed, 2007).  

De flesta som forskar om ungdom poängterar att begreppet ungdom är svårdefinierat 

eftersom dess innehåll inte är givet. (Estrada & Flyghed, 2007, s.11) 

I enlighet med en biologisk och fysiologisk avgränsning är det den period då individen 

genomgår puberteten. Detta är en snäv avgränsning och i de nordiska länderna brukar 

puberteten vara vid 13-14 års ålder. Vid 15 års ålder är en person straffmyndig och denne får 

även se vuxenfilm på biografer. Estrada & Flyghed (2007) talar om en annan avgränsning som 

är den psykologiska och känslomässiga, vilket är en period då individen utvecklar sin identitet 

och självbild. Denna period påbörjas ungefär vid 11 års ålder och pågår till dryga 20 års ålder.  
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Den tredje avgränsingen som Estrada & Flyghed (2007) beskriver är den som utgörs av sociala 

kriterier. Denna period ses som den tiden då individen frigör sig från sin familj och växer in i 

en gemenskap med personer i samma ålder. Det är en diffus gräns till vuxenvärlden och att 

individen uppfattas som vuxen av sin omgivning. Att gå in i vuxenvärlden innebär ett annat 

ansvarstagande och individen lämnat ungdomens ansvarsfrihet bakom sig. Ett annat kriterium 

som Estrada & Flyghed (2007) beskriver är att individen etablerat sig på arbetsmarknaden, 

vilket innebär att denne kan försörja sig själv. Tendenser visar på att det tar allt längre tid för 

ungdomar att uppnå det kriteriet. Många ungdomar börjar söka jobb vid 19-20 års ålder vilket 

grundar sig i förlängd utbildningstid och hög arbetslöshet enligt Estrada & Flyghed (2007). Det 

finns även en kulturell avgränsning, som ligger till grund för ”stil”, det har visat sig att 

ungdomar agerar på ett visst sätt och lägger till med en viss stil, vilket avgränsar från 

vuxenvärlden. I Sverige är en individ myndig då denne är 18 år fyllda och ungdomsperioden 

kan slutligen definieras utifrån detta officiella kriterium. Vid 18 års ålder som är en central 

myndighetsålder anses individen som vuxen vad gäller rättigheter och ansvar. Vid denna ålder 

får exempelvis individen rösta vid politiska val och ta körkort. Vid 20 års ålder får en individ 

köpa alkohol vid Systembolaget i Sverige. Estrada & Flyghed (2007) beskriver att det finns ett 

problem i att bestämma då ungdomstiden upphör, det finns mängder med avgränsningar och 

kriterium.  EU-programmet Ung och aktiv i Europa ger definitionen på ungdom som alla 

medborgare mellan 13 och 30 år (Estrada & Flyghed, 2007).     

När det gäller ungdomsbrottslighet och den svenska samhällsdebatten framstår 

ungdomsbrottsligheten som ett central problem (Estrada & Flyghed, 2007). Definitionen av 

ungdomsbrottslighet i sin mest rudimenterära form är enligt nedan: 

En uppenbar definition av ungdomsbrottslighet är ”den brottslighet som ungdomar begår”. 

(Estrada & Flyghed, 2007, s.13) 

Denna definition blir problematisk då begreppet ungdom är svårdefinierat enligt Estrada & 

Flyghed (2007). När en individ är 15 år är denne straffmyndig och det finns särskilda 

bestämmelser hur polis och åklagare ska hantera dessa ärenden med avseende på 

gärningspersonens ålder. Vanliga påföljder för unga lagöverträdare är ungdomsvård, 

ungdomstjänst som är ett slags oavlönat arbete, ungdomsvård i kombination med 

ungdomstjänst och sluten ungdomsvård. Unga personer kan dömas till böter och fängelse 

beroende på vilket brott denne har begått, men personer under 21 år döms sällan till fängelse. 

Vanligaste påföljderna är böter men även åtalsunderlåtelse, att ärendet avskrivs. Om personen 
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under 18 år och har begått ett grovt brott döms denne oftast till sluten ungdomsvård istället för 

fängelse (Estrada & Flyghed, 2007).  

Enligt undersökningar som Brottsförebyggande rådet har gjort visar det på att pojkar oftare 

begår grövre stöld- och våldsbrott än vad flickor gör. Uppgifterna kommer från Brå:s stora 

skolundersökning som beskriver förekomsten av brott och andra problembeteende bland 

ungdomar i årskurs nio (Brottsförebyggande rådet, 2012d). Brott och beteenden som är jämt 

fördelade mellan könen är snatteri, att ha testat narkotika respektive blivit kraftigt berusad av 

alkohol. Brå:s undersökning uppmärksammar även ungdomarnas utsatthet och oro för brott, 

pojkar är lite mer utsatta för våld än flickor. 27 procent av pojkarna har utsatts för lindrigare 

våld och 8 procent för grövre våld, i jämförelse med 21 respektive 5 procent bland flickorna. 

Fler flickor än pojkar uppger att de har blivit hotade och att de känt sig rädda. 

Brottsförebyggande rådets siffror från 2009 visar på att 31 800 personer i åldern 15-20 år 

misstänktes för brott, 29 700 lagföringsbeslut för personer i samma ålder utfördes och 38 

procent av ungdomarna dömdes för olika typer av stöldbrott (Brottsförebyggande rådet, 

2012d). Undersökningen visar vidare att det klart vanligast är att ungdomar lagförs för brott 

som snatteri och stöld. Misshandel och andra brott mot person förekommer oftare i lagföringar 

bland ungdomar än med äldre åldersgrupper. Skadegörelse som exempelvis klotter och 

vandalisering är också vanligt bland yngre människor jämfört med äldre åldersgrupper 

(Brottsförebygganderådet, 2012d). 

2.3 Brottsutsatthet bland ungdomar i Boden, Luleå och Sverige    

Statistiken som presenteras nedan är hämtad från Brottsförebyggande rådet, Brå, 

(Brottsförebyggande rådet, 2012a; Brottsförebyggande rådet 2012c). Brottsförebyggande rådet har 

funnits sedan 1947 och arbetar på uppdrag av Sveriges regering. De verkar för att brottsligheten 

ska minska och tryggheten ska öka i samhället, detta för att en viktig del i den svenska 

kriminalpolitiken är att arbeta för att förebygga och förhindra att brott begås. Brå arbetar även i 

samarbete med många andra myndigheter och organisationer för att ta fram fakta och sprida 

kunskap om brottslighet på flera olika sätt. Brå ansvarar alltså för den officiella 

kriminalstatistiken i Sverige, där ingår ärenden som polisen, tullen, åklagare, domstol och 

kriminalvården handlägger (Brottsförebyggande rådet, 2012b).  

Statistik av alla typer av brott som anmäls hos polisen, allt från cykelstölder till grova våldsbrott 

finns att hämta från Brå. I tabellerna ligger fokus på våldsbrott, vilket även kallas för brott mot 

person och innefattar brott som olaga hot, ofredande, misshandel, person rån och olika 

sexualbrott. Bodens kommun jämförs med hela landet samt en större kommun inom 
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Norrbottens län, vilket är Luleå kommun. Luleå kommun valdes för att kunna visa på 

skillnaden mellan två grann-kommuner inom samma län. Luleå är även en betydligt större 

kommun med fler invånare. Statistiken är per 100 000 invånare och brotten är misshandel, 

ofredande och olaga hot. Valet av brott grundar sig i att misshandel, ofredande och olaga hot är 

bland de vanligaste brotten som unga personer utsätts för (Lindgren 2004). År 2010 var 

misshandel det mest anmälda brottet i Sverige (Brottsförebyggande rådet, 2012d). Dessa brott 

är även brott som riktar sig mot person och kan vara kränkande och innebära både fysiska och 

psykiska skador för den utsatte. Att utsättas för misshandel eller olaga hot kan innebära många 

negativa konsekvenser och den brottsutsatte kan vara i stort behov av hjälp och stöd (Lindgren 

2004).  

Tabell 1. Misshandel och olaga hot 2009-2010. Boden, Luleå och Sverige, antal anmälda brott 

per 100 000 invånare (Brottsförebyggande rådet, 2012a; Brottsförebyggande rådet 2012c).  

 Boden Luleå Sverige 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Misshandel inklusive grov misshandel mot ungdomar 

15-17 år 

131 138 77 92 86 81 

Misshandel inklusive grov misshandel anmälda 

misshandelsbrott, alla ålderskategorier 

1296 1214 939 963 928 937 

Olaga hot mot person under 18 år 80 69 50 69 70 63 

 

Tabell 2. Olaga hot och ofredande 2009-2010. Boden, Luleå och Sverige, antal anmälda brott 

per 100 000 invånare (Brottsförebyggande rådet, 2012a; Brottsförebyggande rådet 2012c). 

 Boden Luleå Sverige  

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Olaga hot 717 743 459 504 554 547 

Ofredande 572 558 360 362 504 511 

 

Tabellerna visar att Boden ligger högst i antalet anmälda brott på alla brotten misshandel, olaga 

hot och ofredande. Bland anmälda misshandelsbrott ungdomar i åldern 15-17 år, år 2010, 

ligger Boden på ett betydligt högre antal i förhållande till både grannkommunen Luleå och hela 

riket. I Boden anmäldes 138 misshandelsbrott medan det i Luleå anmäldes 92 stycken och i 

hela riket 81 brott per 100 000 invånare (Brottsförebygganderådet, 2012a; Brottsförebyggande 
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rådet 2012c).  Statistiken tydliggör att det är relativt många unga personer som är brottsutsatta i 

Boden i förhållande till Sverige och grann-kommunen. Våldsbrott, brott mot person, som 

misshandel och olaga hot är brott som många gånger kan kränka och skada en individ på 

många sätt och kan medföra svåra konsekvenser (Lindgren, 2004). Vilket innebär att många av 

de utsatta kan vara i behov av hjälp och stöd, i synnerhet unga personer som är i en känslig 

ålder i livet, där de utvecklas från att vara barn till att bli vuxen (Lindgren, Pettersson & 

Hägglund, 2001).    

3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter om brottsutsatthet   

I det här kapitlet ges en presentation av tidigare forskning inom området brottsutsatthet samt 

en beskrivning och definition av teoretiska begrepp kopplat till unga brottsutsatta.  

3.1 Tidigare forskning om brottsutsatthet  

Den gren inom vetenskapen som behandlar brottsutsatthet är viktimologi, vilket är ett 

tvärvetenskapligt forskningsområde där sociologi, kriminologi, juridik, medicin och psykologi 

möts. Viktimologi betyder och handlar om; läran om offer, och forskningen har sitt ursprung i 

USA. Ordet victimology myntades 1949 av den amerikanska psykiatrikern Fredrik Werthram. 

Det är dock först på 1960- och 1970-talet som forskningen om brottsutsatta och deras situation 

började på allvar (Svensson, 2006). Fokus på brottsutsatta har inte funnits tidigare, mycket har 

handlat om gärningspersonen och om brottsligheten i stort (Lindgren, 2004). Till en början har 

forskningen främst handlat om den utsattes positions i rättsväsendet och offerskapet i relation 

till gärningspersonen (Svensson 2006). Då det gäller svensk forskning och studier om 

brottsutsattas stöd är dessa inte alltför vanliga enligt Svensson (2006). Svensson (2006) menar att 

några studier har genomförts av bland andra sociologen Malin Åkerström och viktimologen 

Magnus Lindgren. Lindgren har studerat begreppet brottsutsatt och frågor som rör hjälp och 

stöd. Åkerström studerade under slutet på 80-talet och början på 90-talet brottsofferjourernas 

och kvinnojourernas exitsens (Svensson, 2006). Lindgren (2004) tydliggör även konsekvenser 

av att utsättas för ett brott och han diskuterar även om idealbilden av en brottsutsatt. Mycket av 

den svenska forskningen utgår från rättsväsendet och ett polisperspektiv. Det finns enligt 

Svensson (2006) även forskning om brottsutsatta ur ett folkhälsoperspektiv som bland annat 

bygger på fem artiklar skrivna av Barbro Renck. En av artiklarna behandlar vårdpersonalens 

attityder och förhållningssätt i mötet med personer som utsatts för misshandel (Svensson, 2006).  

Svensson (2006) menar att Renck delvis berör brottsofferstöd om än inte det stöd som sker 

genom brottsofferstödjande verksamheter som brottsofferjouren. Sociologen Anna Ryding har 

publicerat delstudier i sitt avhandlingsarbete som handlar om brottsofferjourernas arbete, där 
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studien behandlar hur stödpersoner inom den brottsofferstödjandeverksamheten har resonerar 

kring personer som utsatts för brott (Svensson, 2006). I studien betonas att stödpersonerna ser 

den utsatte i ljuset av brottet, krisen och dygden, med det menar Ryding hur personen blivit 

utsatt och att det innebär en kris att bli drabbad. Dock varierar det hur varje individ hanterar 

sin kris och vikten av om den utsatte själv inte är delaktig i brottet. Studien betonar att på så 

sätt beskriver brottsofferjourernas representanter bilden av det ideala offret. Den utsatte som 

motsvarar bilden kan få hjälp (Svensson, 2006). Enligt Svensson (2006) finns det studier som 

handlar om brottsutsatta och brottsofferstödjandeverksamheter men de är ett fåtal och inte 

särskilt vanliga.  

 

Det finns en hel del forskat och skrivet om brottsutsatt i allmänhet, däremot är unga 

brottsutsatta ett åsidosatt område enligt Jägervall (2008). Brottsofferjouren har genomfört en 

egen undersökning, där ungdomar tillfrågades om vad de tycker är ett bra stöd och ett bra 

bemötande för en brottsutsatt. Svaren var i stort sett entydiga. Ungdomarna efterfrågade; ett 

respektfullt bemötande, empati, att få den utsatte att känna sig unik och vara en äkta person 

och inte bara en funktion (Jägervall, 2008).  

3.2 Definition av brottsutsatt  

Begreppet brottsutsatt är ett relativt nytt begrepp, dock har begreppen brott och offer under en 

lång tid förekommit i det svenska språket. Det var i början på 1970-talet som 

sammansättningen av brott och offer började användas, sedan dess används benämningen 

brottsoffer (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001).  Som tidigare nämnt kommer i den här 

uppsatsen begreppet brottsutsatt att användas istället för brottsoffer, begreppen har samma 

betydelse och syftar till samma sak. Det finns i dag ingen direkt accepterad definiton att falla 

tillbaka på och begreppet är inte definierat i lagtext. Det som däremot är definierat i lagtext är 

begreppet målsägande, som är den juridiska termen för en person som utsatts för brott 

(Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). I rättegångsbalken, RB, 20 kap. 8§ definieras 

begreppet målsägande. Målsägande kan vara både en fysisk person och ett företag eller någon 

annan juridisk målsägande. Den som är målsägande är formellt utsedd som part i en rättegång. 

Lindgren (2004) menar att det inte väcker någon direkt protest att kalla en person som utsatts 

för inbrott eller oprovocerad misshandel för en brottsutsatt. Frågan om vem som anses vara 

brottsutsatt är ändå trivial enligt Lindgren (2004). En grundläggande definition av 

brottsofferbegreppet begränsas till enskilda fysiska personer som direkt utsatts för ett brott 

(Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001).  
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Människor i dagens samhälle tycks många gånger ha en schablonbild av brottsutsatta (Lindgren, 

Pettersson & Hägglund, 2001). Schablonbilden kännetecknas av föreställningen av ett 

”idealoffer”, en oskyldig, försvarslös person som inte har någon delaktighet i brottet. Lindgren, 

Pettersson och Hägglund (2001) ger exemplet en våldtagen ung kvinna eller en äldre dam som 

blivit överfallen. I olika undersökningar om ungdomars attityder till våldtäkt blir en 

schablonbild tydlig enligt Lindgren, Pettersson och Hägglund (2001), det finns en attityd och 

ett ideal där händelsen ska uppfylla vissa kriterier, där ett exempel kan vara att 

gärningspersonen är okänd och inte har någon relation med den utsatte. Andra exempel som 

belyses från olika undersökningar är att tjejen, den utsatta, inte har sagt nej på rätt sätt, hon 

uppfattas som en ”hora” och tjejen mådde inte dåligt efteråt. Lindgren, Pettersson och 

Hägglund (2001) menar att om händelsen inte uppfyllde kriterier betraktades de inte av 

ungdomarna som en våldtäkt och den utsatte betraktades inte som en brottsutsatt. Dessa 

schablonbilder stämmer sällan överrens helt med den verkliga bilden enligt Lindgren, 

Pettersson och Hägglund (2001). Ett ”idealoffer” beskrivs ha egenskaper som;  

▪ att vara svag  

▪ att vara involverad i en respektabel aktivitet  

▪ den utsatte är på väg till en plats som denne inte kan förebrås för 

▪ gärningspersonen är i överläge i förhållande till den utsatte  

▪ gärningspersonen är okänd och har ingen relation med den utsatte  

▪ den utsatte ska ha tillräckligt med inflytande för att hävda sin ”offerstatus”. Ungdomar faller inte 

alltid in under ramen för ett ”ideal offer”, en brottsutsatt, såväl ung som gammal, kan ”se 

ut/vara” på väldigt många olika sätt enligt Lindgren, Pettersson & Hägglund (2001), den unga 

flickan som blev våldtagen efter en fest kanske blev det hemma i sitt hem av sin pojkvän och 

inte ute i en mörk park av en okänd gärningsman (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001).  

3.3 Konsekvenser av att utsättas för ett brott  

Konsekvenserna för en brottsutsatt ser olika ut, och för den utsatte kan brotten medföra en rad 

negativa följder såsom ekonomiska skador, fysiska skador, olika psykiska reaktioner, praktiska 

problem och även olika sociala konsekvenser (Lindgren, 2004).  Trots många ekonomiska 

förluster och fysiska skador tycks ändå den psykiska upplevelsen vara den värsta för många 

brottsutsatta. Ett brott innebär inte bara en attack mot en individ utan kan även vara en attack 

mot någons hela identitet (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). Ungdomar i tonåren är i 

ett känsligt skede i livet vilket kan leda till svåra konsekvenser om denne utsätts för stora 

påfrestningar. I övergången från barnvärlden till vuxenvärlden kan det vara lätt att tappa 

fotfästet om ungdomen inte får de stöd den behöver. Att utsättas för ett brott kan leda till en 
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oro för att utsättas för nya brott, vilket kan innebära att den brottsutsatte isolerar sig och inte 

vågar vistas i samma miljö som tidigare. Det kan även leda till en rädsla att anmäla nya brott. 

Att bli utsatt för ett brott väcker en mängd olika tankar och känslor, det är många känslor som 

kan behövas redas ut och många frågor att få svar på. Tankarna och känslorna kan vara mycket 

svåra att hantera för den utsatte, många gånger kanske denne inte ens förstår varför olika 

reaktioner uppstår. Alla reaktioner är unika och det ser väldigt olika ut från person till person. 

Mycket beror på vad som har hänt och vem som är gärningspersonen och även hur 

omgivningen reagerar (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). 

Lindgren (2004) beskriver att reaktionerna går från kaos till kosmos hos många brottsoffer. Att 

utsättas för brott kan innebära en krisartad situation och första tiden kan innebära chock och 

delvis minnesförlust hos den brottsutsatte.  Det kan vara svårt för den utsatte att förklara och 

delge vad som har hänt under den första tiden, det kan även vara svårt att handla rationellt. 

Lindgren (2004) beskriver även att skulden är en stor del, många brottsutsatta tar på sig skulden 

för att de utsattes för brottet. Mycket av den brottsutsattes tid och energi kan gå till att söka ett 

svar på varför just han eller hon drabbades.  

Lindgren (2004) ger exempel på några olika fysiska reaktioner och beteendeförändringar som 

en brottsutsatt kan uppvisa;  

▪ Ilska och irritation  

▪ Känslor av övergivenhet  

▪ Koncentrationssvårigheter  

▪ Minskat självförtroende 

▪ Sömnproblem  

▪ Behov av närhet och ömhet  

▪ Fysisk svaghet och trötthet  

▪ Tryck över bröstet  

▪ Andningssvårigheter   

▪ Hjärtklappning 

▪ Förlamningskänslor  

▪ Ökad misstänksamhet  

Mer långsiktiga konsekvenser kan vara posttraumatiskt stressyndrom, exempelvis om den 

brottsutsatte inte lyckats bearbeta traumat på ett effektivt sätt (Lindgren, 2004).  En mycket 

vanlig reaktion hos en brottsutsatt är rädsla och många blir rädda för att gå ut eller vistas 
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ensamma hemma. Det finns en rädsla för att utsättas för likartade situationer. Om den utsatte 

exempelvis blev rånad på en buss kan det vara oerhört svårt för denne att åka buss igen en lång 

tid efter brottet. Rädslan minskar ofta med tiden (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). Att 

reagera med ilska och bli arg är ingenting konstigt, det är en mycket vanlig reaktion, 

gärningspersonen har utsatt den drabbade för någonting kränkande. Ilska kan förvandlas till 

hämnd och det är därigenom viktigt att ta itu med sina känslor eller få hjälp att göra det. Att 

man skäms och känna skuld över händelsen är också någonting som är mycket vanligt. Många 

unga personer kan tycka att det är pinsamt att ”just jag” utsattes.  I och med skam och skuld 

känslor uppkommer många funderingar som, borde jag ha försvarat mig, kunde jag ha gjort 

någonting annat och så vidare. Det är inte helt ovanligt att omgivningen kan reagera med att 

lägga en skuld på den brottsutsatte, påpeka att ”du borde inte ha umgåtts med honom” enligt 

Lindgren, Pettersson och Hägglund (2001).  Reaktioner som sömnsvårigheter och 

koncentrationssvårigheter kan under en lång tid bli mycket problematiska för en ungdom som 

till exempel går i skolan (Unga brottsoffer, 2012).  

3.4 Samhällets centrala aktörer och ideella organisationer  

Samhällets aktörer har ett stort ansvar då det gäller brottsutsatta och det är av stor vikt att de tar 

sitt ansvar enligt Lindgren (2004). Många ungdomar som utsatts för ett brott kan må väldigt 

dåligt och söker inte själva upp hjälpen. Därigenom är det viktigt att samhällets aktörer och 

omgivningen är observanta om de reagerar på att en ungdom mår dåligt. Skolan är en 

verksamhet som har stora möjligheter att fånga upp ungdomar som mår dåligt. Det är viktigt 

att det finns aktörer som skolan kan vända sig till för att bland annat hjälpa ungdomen vidare. I 

det lokala samhället finns det kommunala inrättningar, myndigheter, företag och andra 

organisationer och aktörer som både indirekt och direkt kan hjälpa och stödja unga 

brottsutsatta (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). Nedan beskrivs några centrala och 

viktiga aktörer.   

 

Polisen har en betydande roll vad gäller brottsutsatta och under de senaste 15 åren har den 

utsattes situation uppmärksammats mer och mer inom polisen. Tidigare har den brottsutsatte 

inte betraktats som en viktig faktor i det polisiära arbetet, men utveckling och förändring har 

skett inom organisationen. Olika rapporter från Rikspolisstyrelsen har behandlat problematiken 

kring brottsutsatta. Det har även på senare år genomförts utbildningar och brottsutsatta finns nu 

mer inom ramen för Rikspolisstyrelsens inspektionsram. Att utreda och förebygga brott är 

några av polisens viktigaste uppgifter. Brottsutsatta har då en betydelsefull roll för detta arbete, 

utan informationen från den utsatte skulle många brott inte komma till polisens kännedom. 
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Framförallt är den brottsutsattes medverkan viktig för att gärningspersonen ska kunna ställas till 

svars (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001).    

Polisen är tillgängliga 365 dagar om året dygnet runt och kontakten med polisen kan ske på 

olika sätt, en patrull som kommer på plats, en anmälan via telefon, ett besök på en polisstation, 

eller via kontakt med en utredare. Mötet mellan polisen och den brottsutsatte är viktigt utifrån 

flera aspekter. Det gäller den utsattes återhämtningsprocess, polisens utredning av händelsen, 

den utsattes fortsatta medverkan i en rättsprocess och allmänhetens och kollegornas inställning.   

Lindgren (2004) beskriver att polisens skyldigheter gentemot brottsutsatta regleras i första hand 

i regeringsformen, polisförordningen (SFS 1998:1558) och förundersökningskungörelsen (SFS 

1947:948). Polisen har en informationsskyldighet till en brottsutsatt som bland annat regleras i 

förundersökningskungörelsen 13 a § FuK (Lindgren, 2004).  Den brottsutsatte skall informeras 

om att åklagare under vissa förutsättningar kan föra talan om enskilt anspråk och om 

möjligheterna till ersättning enligt brottsskadelagen. Den utsatte ska få kännedom och 

underrättas om var hjälp finns att få, att denne har rätt till ersättning och rätt till ett 

målsägandebiträde under vissa förutsättningar, att denne kan ansöka om besöksförbud och att 

denne har rätt att få veta vad som händer i ärendet. Lindgren (2004) beskriver att den utsatte 

ska tillfrågas om denne vill bli underrättad om vilka beslut som tas i ärendet. Rätten till 

målsägandebiträde kom genom lagen (SFS 1988:609), vilket är en rätt för den brottsutsatte att 

på statens bekostnad få ett eget juridiskt biträde som kan följa med under förundersökning och 

rättegång (Lindgren, 2004). Att polisen ger denna relevanta information till den brottsutsatta är 

av stor vikt, polisen är ofta den första myndighet som en brottsutsatt möter (Lindgren, 

Pettersson & Hägglund, 2001). 

För en brottsutsatt ungdom kan det finnas en tvekan inför att till exempel göra en 

polisanmälan. Den tvekan kan bero på många olika faktorer:  

▪ En osäkerhet på om det verkligen är ett brott 

▪ En rädsla för gärningspersonen  

▪ En rädsla och oro för vad som kommer att hända i ett senare skede  

▪ Oro och fundering vad en polisanmälan innebär och vad en rättegång innebär  

▪ Rädsla för att ingen tror på en  

▪ Tror att det är meningslöst att göra en anmälan för att ingenting kommer att förändras  

▪ Att den utsatte delvis känner att det var ens egna fel (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). 
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Socialtjänsten och brottsoffer; socialtjänsten har många ansvarsområden och spänner över många 

områden i samhället. Till socialtjänsten räknas de verksamheter som lyder under 

socialtjänstlagen, (SoL). Enligt socialtjänstlagen 3 § SoL har socialtjänsten det yttersta ansvaret 

för att de personer som bor eller tillfälligt vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de är i 

behov av (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). Socialtjänstlagen är en ramlag och varje 

kommun har möjligheten att anpassa verksamheter utifrån lokala förutsättningar. Socialtjänsten 

har en betydande roll då det gäller brottsutsatta, allt från stödsamtal till praktisk hjälp och 

förmedling till andra myndigheter och organisationer. Det kan även gälla akut ekonomisk hjälp 

om ett brott medfört en förmögenhetsminskning för den utsatte. Ansvaret från socialtjänstens 

sida gäller såväl den utsatte personen som förövaren, vare sig det är ett barn eller en vuxen. 

Socialtjänstlagen 5 kap 11 § reglerar socialnämndens ansvar i avseende brottsutsatta. De ideella 

verksamheterna för brottsutsatta ska vara ett komplement till kommunens verksamheter 

(Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001).  

Medling. År 2008 blev medlingsverksamhet en obligatorisk uppgift för kommunen genom ett 

tillägg i socialtjänstlagen. Medling ska erbjudas vid brott som är begångna av en gärningsperson 

under 21 år. Polisen ska alltid tillfråga gärningspersonen om medlingsverksamhet medan den 

utsattes intresse ombesörjs av medlingsverksamheten då det är bekräftat att gärningsmannen vill 

delta. Syftet med medlingsverksamheter är att minska de negativa konsekvenserna i samband 

med brott. Medlingsmöten äger i regel rum med en neutral medlare där samtal kring händelsen 

diskuteras. Medling är frivilligt för båda parter och det ersätter inte åtal och eventuella 

rättegångar (Björkman, Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2004).  

Brottsofferjourernas riksförbund har som roll och uppgift att vägleda de lokala jourerna i deras 

arbete. Riksförbundet svarar även för olika utbildningar av medlemmarna och löpande 

fortbildning som kan ske genom att anordna seminarium och ta fram utbildningsmaterial. 

Brottsofferjourernas riskförbund tar även fram statistik från de lokala brottsofferjourerna över 

antal ärenden och brottstyper. Riksförbundet försöker bilda opinion och påverka beslutsfattare 

för att förbättra villkoren för brottsoffer. Under de senaste åren har brottsutsatta allt mer 

kommit i fokus och brottsofferjourerna driver på för att se till att ambitionerna förvandlas till 

konkreta handlingar. Det finns även en nationell telefoncentral som drivs av riksförbundet, dit 

alla jourer kan koppla sina telefoner om de själva inte har möjlighet att svara. På så vis kan alla 

brottsutsatta när som helst få en första hjälp. Telefoncentralen har som uppgift att sedan 

förmedla den utsatte rätt och det kan tillexempel vara till en lokal stödperson 

(Brottsofferjourernas riksförbund, 2012).  
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Brottsoffermyndigheten är placerad i Umeå och har som övergripande mål att främja brottsoffers 

rättigheter, intressen och behov. Myndigheten har ett rikstäckande ansvar. 

Brottsoffermyndigheten ansvarar för tre centrala områden; brottsskadeersättning, 

brottsofferfonden och kunskapscentrum. Om gärningspersonen saknar förmåga att betala 

skadestånd till den utsatte och om det inte finns någon försäkring som täcker upp för skadorna, 

då kan den utsatte ha rätt till brottsskadeersättning av statliga medel. Denna rätt kan finnas även 

om gärningspersonen är okänd. Brottsskadeersättningen kompenserar exempelvis personskador 

och kränkning. I Brottsoffermyndigheten har även som uppdrag att försöka kräva tillbaka det 

utbetalda beloppet av gärningspersonen. Det är brottsoffermyndighetens regressavdelning som 

ansvarar för uppgiften. Brottsofferfonden skapas huvudsakligen av en särskild avgift på 500 kr 

som varje dömd gärningsperson ska betala, detta om brottet kan straffas med fängelse. Varje år 

fördelas cirka 30 miljoner kr ur brottsofferfonden. Fondens medel i övrigt delas ut till forskning 

och andra brottsofferinriktade projekt. Brottsoffermyndigheten är ett kunskapscentrum bland 

annat genom att myndigheten ska sprida information och forskningsresultat 

(Brottsoffermyndigheten, 2012a; Brottsoffermyndigheten, 2012b).  

Lokala brottsofferjourer finns runt om i landet och fungerar som stöd och vägvisare för den 

utsatte. Samtalsstöd är en stor del av de lokala brottsofferjourernas arbete, men även praktisk 

hjälp finns att tillgå på många orter. Att förklara hur rättsrocessen går till och att finnas som stöd 

under rättsprocessen är en viktig del av arbetet. Arbetet ser olika ut beroende på vad den 

brottsutsatte är i för behov (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001).   

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation där en vision om att barns rättigheter runt om i 

världen blir tillgodosedda.  Organisationen är partipolitisk- och religiöst obunden organisation 

och arbetar för att väcka opinion (Lindgren 2004). Fokus ligger på att uppmärksamma om 

barns rättigheter kränks. Rädda Barnens arbete utgår från barnkonventionen som i sin tur utgår 

från Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter. Det finns mängder av projekt som 

Rädda barnen arbetar med, två projekt som inriktar sig mot ungdomar och även brottsutsatta 

är ”Skyddsnät” och ”Det handlar om kärlek”. Rädda Barnens uppdrag är riktat mot att påverka 

och förändra samhället och det avser i första hand till bestående förändringar för de barnen som 

har det svårast i samhället (Rädda Barnen, 2012).   

Stödcentrum för unga brottsutsatta är som tidigare nämnt en verksamhet för att hjälpa och stödja 

unga utsatta. År 1999 startade första verksamheten och idag finns den på flera orter i Sverige. 

Det första stödcentret startades i Stockholm i samarbete mellan kommunen, socialtjänsten, och 

polisen. Initiativtagare var Ann Hellströmer, en socionom med erfarenhet av att möta unga 
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förövare. De olika stödcentra runt om i Sverige ser olika ut, exempelvis i Stockholm är det ett 

samarbete mellan kommun och polisen, medan det på andra orter går under ideell verksamhet 

som brottsofferjouren. Stödcentrum vänder sig framförallt till ungdomar som utsatts för 

gaturelaterade brott, då det gäller brott som skett i hemmet av en närstående blir det fråga om 

barnavårdsutredning. Största delen av de som stödcentrum kommer i kontakt med är vanliga 

välfungerande ungdomar, största gruppen är pojkar i åldern 13-17 år (Björkman, Lindgren, 

Pettersson & Hägglund, 2004).  

3.5 Ungdomar, samhälle, skola och sociala normer  

Ungdomar i Sverige lever i ett välfärdssamhälle som ständigt förändras och det finns i dag mer 

tillfällen till brott enligt Lindgren (2004). Dagens ungdomar löper en större risk att utsättas för 

brott jämfört med tidigare generationer, bland annat för att ungdomar i dag rör sig i mer 

främmande miljöer och på betydligt större geografiska områden än tidigare (Björkman, 

Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2004). I dagens moderna samhälle har även media och 

sociala medier en central roll. Ungdomars uppfattning påverkas av hur våldshandlingar 

diskuteras i samhället, media, hos myndigheter, organisationer och politiker (Estrada, 2007).  

Skolan är en social institution och arena där den sociala kontrollen är stark för barn och 

ungdomar. Ungdomar tillbringar en stor del av sina liv i skolan, både under sin barndom och 

under de problematiska tonåren. På skolan interagerar individen ständigt med andra människor 

i olika åldrar. I skolan lär sig ungdomar att anpassa sig till andra ungdomar och vuxna, och även 

den sociala anpassningen utvecklas, vilket innebär bland annat normer, moral och värderingar 

och framför allt attityder gentemot andra människor (Sarnecki, 1988).  

Sedan ett par årtionden tillbaka är ungdomsvåldet ett av de mest omtalade ungdomsbrotten 

enligt Estrada (2007). Både ungdomsvåldet och skolvåldet har ökat kraftigt och antalet unga 

gärningspersoner som lagfördes för misshandel ökade kraftigt under 1900-talet (Estrada, 2007). 

Enligt Estrada (2007) är våldet i skolan är ingen ny företeelse, sedan 1980 har tidningen 

”Skolvärlden” visat på omfattande skolvåld, skadegörelse, trakasserier och lärare som vill sluta. 

Synen på våld inom skolan har enligt Estrada (2007) förändras genom åren kopplat till vad som 

anses som lindrigare och grövre brott, även synen på att polisanmälan har också förändras 

genom åren från 1980-talet till 1990-talet. Under 1990-talet tydliggjordes att skolan själva inte 

skulle göra bedömningen om brottet är lindrigt eller grovt, det ska anmälas i alla enskilda fall 

och överlåtas till polisen (Estrada, 2007).  
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Normer. Inom samhälls- och beteendevetenskap avser normer underförstådda förväntningar och 

regler i en social gemenskap medan juridiska normer bygger upp ett rättssystem. Normer kan 

även förklaras som oskrivna regler eller ”det som är normalt” och vad som anses som normalt 

beror på samanhanget. Bilden av det ”normala” skapar i sin tur föreställningar om vad som är 

det ”onormala” i sammanhanget. Alla människor påverkas på ett eller annat sätt av normer.  

Normer kan skapa olika förväntningar på en individs bettende och livsstil. Personen som passar 

in i normen bekräftas medan den som avviker från normen riskerar att bestraffas eller 

osynliggöras av sin omgivning. Normer kan sätta begräsningar i individens handlingsfrihet då 

det handlar om hur vi förväntas vara och bete oss. Det finns normer som är mer eller mindre 

dominerade i samhället och även de som är mer eller mindre viktiga, detta skiljer sig även 

mellan olika samhällen (Svedberg, 2007). Då det handlar om brott kan normer ha betydelse på 

olika sätt, det kan handla om gärningspersonens motiv till brottet, vad som anses som ett brott 

och hur den drabbade förväntas reagera. Normerna kan påverka hur den brottsutsatte förväntas 

att reagera, exempelvis visar studier på att det finns föreställningar om att unga killar och män 

som utsätts för brott förväntas stå upp för sig själva, framstå som opåverkade eller hämnas. 

Medan en tjej som utsätts för brott snarare reagerar med rädsla och att vara ledsen och känna 

sig i behov av hjälp. Situationen där brottet begås om det till exempel sker i en kärleksrelation i 

jämförelse att det sker ute på en allmän plats kan påverka om den utsatte vågar berätta om 

händelsen eller inte (Burcar, 2005). Normer har även en stark koppling till hatbrott som är ett 

brott där gärningspersonens motiv till brottet handlar om hat eller avsky mot den brottsutsattes 

tänkta grupptillhörighet. Gärningspersonens motiv bygger till stor del på uppfattningen om den 

utsatte. I svensk lag finns en straffskärpningsregel för hatbrott om gärningspersonens motiv har 

varit att kränka en person eller folkgrupp på grund av exempelvis etniskt ursprung, hudfärg, 

sexuell läggning eller trosbekännelse. Hatbrott med homofobiska motiv är vanligast på 

allmänplats. Det är även vanligt att ungdomar utsätts för hatbrott, men unga personer är även 

över representerade som gärningspersoner (Bucar, 2005).   

Identitetsbegreppet enligt Giddens (1999) avser en individs uppfattning om vem denne är och 

även om vad som är meningsfullt för denne.  Giddens menar vidare att varje individ är unik 

och utvecklas via interaktion i den sociala kontext som denne befinner sig i. Skolan är en arena 

där ungdomarna ges möjlighet att utvecklas och formas. Miljön och omgivningen har en stor 

inverkan på individen, att se sig själv som svag och utsatt kan vara oerhört svårt att hantera och 

det kan vara många känslor att reda ut enligt Svensson (2006). Skolan och normer har en 

betydande roll, skolan är en plats där ungdomar utvecklas och interagerar med andra och 

skolan är även en arena där normer blir centrala, vad som är rätt och fel, hur man uppträder 
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och bör ”se ut och vara” för att bli accepterad och så vidare. Tonårstiden kan vara en svår tid 

som präglas av ett ständigt sökande för många ungdomar som förbereder sig på att blir vuxna 

(Svensson, 2006).  

4. Metodologiska utgångspunkter   

Uppsatsen är en kvalitativ studie där metodvalet gjordes för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. I det här kapitlet presenteras tillvägagångssättet samt etiska ställningstaganden 

och validitet och reliabilitet.  

4.1 Urval  

Syftet med uppsatsen är att via en analys av de beskrivningar som olika aktörer ger undersöka 

och beskriva vad unga brottsutsatta i Boden har för möjligheter till hjälp och stöd, samt att 

väcka frågan om utvecklandet av ett stödcentrum för unga brottsutsatta i Boden. För att kunna 

besvara syftet och frågeställningarna genomfördes fem intervjuer med personer från polisen, 

Bodens kommun (socialtjänsten), Stödcentrum och brottsofferjouren, alla med olika funktioner 

kopplat till brottsutsatta. Med tanke på studiens tidsram valdes några aktörer bort och fokus 

hamnade på de tre centrala aktörerna socialtjänsten, polis och brottsofferstödjande 

verksamheter. Anledningen till att de centrala aktörerna; polis, socialtjänst och 

brottsofferstödjande verksamhet valdes är för att både polis och socialtjänst enligt lag har 

skyldigheter gentemot brottsutsatt samt att polisen är de som i regel möter den brottsutsatte i 

ett första skede. Vidare har polisen skyldighet att informera den utsatte om var hjälpen finns att 

tillgå och där har brottsofferstödjande verksamheter en central roll (Lindgren, 2004).  

 

Intervjuer med andra aktörer som skolan, hälso- och vårdpersonal eller personer från domstol-

rättsväsendet genomfördes alltså inte, trots att dessa har en viktig roll kopplat till brottsutsatta. 

Unga brottsutsatta är i en situation där de är sårbara i olika avseende på grund av det brott de 

utsatts för (Lindgren, 2004). En brottsutsatt kan känna både skam och skuld, må både psykiskt 

och fysiskt dåligt och känna en rädsla enligt Lindgren (2004). Ungdomar är också i en känslig 

fas i livet, en tolkningsfas, många är i puberteten och ungdomar går från att vara barn till att bli 

vuxen, vilket också gör de sårbara i vissa situationer (Björkman, Lindgren, Pettersson & 

Hägglund, 2004).  Valet att inte intervjua unga brottsutsatta direkt är just på grund av deras 

sårbara situation. För att besvara studiens syfte och frågeställningar kändes valet av informanter 

(de centrala aktörerna) rimligt och relevant.  
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4.2 Genomförande   

Arbetet med uppsatsen inleddes med olika litteratursökningar inom området brottutsatta.  

Sökningarna gjordes bland annat via Luleå tekniska universitets databaser där sökord som; 

brottsoffer, unga brottsoffer, ungdomar och ungdomsbrottslighet användes. Även litteratur inom 

området lästes, bland annat från Luleå tekniska universitets bibliotek. Statistik hämtades från 

brottsförebygganderådet. Genom litteraturen framkom vilka som är de centrala aktörerna 

(Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001) då det gäller brottsutsatta, vilket ledde fram till valet 

av de fem informanter. Att välja informanter från polisen, socialtjänsten och de 

brottsofferstödjande verksamheterna skedde bland annat genom kontakter och förkunskap 

inom området. Via en kontakt på polisen gavs tips på personer med olika funktioner kopplat 

till brottsutsatta, vilket medförde att ytterligare informanter kunde kontaktas. För att få kontakt 

med informanten från kommunen (socialtjänsten) kontaktades en chef på kommunen som 

vidare kunde tipsa om informanter. Information och kontaktuppgifter till Stödcentrum och 

brottsofferjouren hämtades på internet, från respektive hemsida.   

 

I ett första läge togs kontakten med informanterna via e-post med en presentation av arbetet 

och studiens syfte. Informanterna tillfrågades om det fanns intresse från deras sida att delta. 

Intervjuguider skrevs och upprättades med stöd av (Esaiasson, 2012), ytterligare stöd för 

utformandet av intervjuguiderna togs från Lantz (2007). De fyra första intervjuerna kunde 

sedan bokas in och genomföras. Den femte intervjun genomfördes i form av en 

telefonintervju. Valet av att genomföra en intervju via telefon berodde på att Stödcentrum för 

unga brottsutsatta i Stockholms län kontaktades. Detta för att möjligheten att genomföra en 

intervju med ett Stödcentrum i Norrbottens län inte gavs, då personen som kontaktades 

uppgav att verksamheten inte hade möjlighet att delta. Telefonintervjun kunde inte bandas, 

stödanteckningar fördes på dator under samtalets gång.  

Intervjuerna är semistrukturerade och har genomförts enskilt med varje informant med 

undantag från en intervju som är en form av gruppintervju, då två av informanterna ville delta 

vid samma tillfälle. Informanterna bildade då en fokusgrupp (Esaiasson 2012). Öppna frågor 

ställdes vid varje intervju vilket har lämnat utrymme för att fyllas ut med följdfrågor. Alla 

intervjuer har lett till ett samtal med utgångspunkt från intervjuguiden (Lantz, 2007). 

Intervjuguiderna behandlade teman som aktörernas skyldigheter, samverkan, samarbete, information, 

Stödcentrum för unga brottsutsatta och brottsutsatthet, vilket grundade sig på studiens syfte och 

frågeställningar.  
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Informanter har muntligen fått information om de olika etiska aspekterna och tillfrågades även 

om de godkände att intervjuerna spelades in, vilket samtliga informanter godkände. Efter 

sammanställning av intervjuerna har texten, de transkriberade materialen, skickats ut till två av 

informanterna. Alla intervjuer förutom telefonintervjun har spelats in för att underlätta 

transkriberingen. Efter att intervjuerna hade genomförts och sammanställningen av samtliga 

intervjuer var gjorda genomfördes ytterligare en litteratursökning. Litteratursökningen 

handlade om vad ett Stödcentrum för unga brottsutsatta innebär, ytterligare litteratursökningar 

gjordes för att kunna förankra intervjuresultat med teori. Efter alla intervjuer då bandspelaren 

stängdes av har samtalen fortsatt. Delar av detta har skriftligen sammanställts i efter hand.  I 

slutet av varje intervju har informanter blivit tillfrågade om de vill ta del av det transkriberade 

materialet från deras intervju samt om de vill ta del av den slutliga rapporten.   

4.3 Tolkning och analys  

Med stöd av Miles och Huberman (1994) har det insamlade datamaterialet analyserats. 

Intervjuerna spelades in och i efter hand har varje intervju lyssnats på upprepande gånger och 

transkriberats. Genom att upprepande gånger läsa varje intervjumaterial har analys och kodning 

kunnat genomföras. Syftet har varit att hitta teman som är återkommande mönster i 

intervjumaterialet.  

4.4 Etiska ställningstaganden  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ligger som grund för de etiska ställningstaganden i 

denna uppsats (Vetenskapsrådet, 2012). Nedan beskrivs fyra huvudkrav som ställs.  

▪ Informationskravet: personen som intervjuas (informanten) skall bli informerad, syftet med 

uppsatsen ska tydligt framkomma. Information om att deltagandet är frivilligt och att 

informanten kan avbryta sin medverkan närhelst denne vill ska tydligt framkomma.  

▪ Samtyckeskravet: innebär att informanten tillfrågas om denne vill delta i studien genom att 

intervjuas. Det är helt upp till denne person att bestämma över sitt deltagande. Det är på 

informantens villkor hur lång tid intervjun pågår, samt att denne villa avbryta. Informanten ska 

även informeras om att ett eventuellt avbrytande inte kommer att få några personliga 

konsekvenser.  

▪ Konfidentialitetskravet: samtliga uppgifter som samlas in om informanten kommer inte att 

kunna identifiera denne, uppgifterna kommer att förvaras på sätt så att utomstående inte kan ta 

del av dem.  

▪ Nyttjandekravet: alla uppgifter som samlats in och framkommer vid intervjun kommer endast 

att användas för detta ändamål.  



23 

 

Som tidigare nämnt har denna information lämnats ut muntligen, detta för att säkerställa att 

informanterna får ta del av det.    

4.5  Validitet och reliabilitet 

Denna uppsats är en kvalitativ studie där intervjuer genomförts för att öka tillförlitligheten i 

uppsatsen. Då studies reliabilitet diskuteras syftar det till vilka mätinstrument som använts och 

hur noggrant det är genomfört (Ejvegård, 2003). Varje intervju har bandats för att öka 

tillförlitligheten, utöver det har stödanteckningar förts. Det som eventuellt kan ha påverkat 

tillförlitligheten är att en av intervjuerna genomfördes via telefon, där gavs inte samma 

möjligheter till att banda intervjun. Detta har dock inte medfört några problem eller svårigheter 

för det fortsatta arbetet. Med en viss förkunskap inom området finns det inga garantier för att 

studien aldrig ska ha färgats av personliga åsikter, men efter den bästa förmåga har personliga 

värderingar och förkunskap inom området inte överskuggat analysen. Den litteratur och 

statistik som använts kommer från tillförlitliga källor. Internet källor kan i många fall anses som 

osäkra, men internetreferenserna som använts i denna uppsats kan vara lika goda som tryckt 

material då de i huvudsak hämtas från myndigheter. Uppsatsens reliabilitet hade kunnat stärkas 

genom att genomföra fler intervjuer, det finns fler aktörer i samhället kopplat till brottsutsatta 

såsom sjukvård och rättsväsendet (Lindgren, 2004). På grund av studiens tidsram och även 

avsaknad av intresse hos andra aktörer har antalet informanter begränsats. Att en intervju 

genomfördes med två informanter samtidigt har troligen inte påverkat studiens tillförlitlighet 

utan snarare bidragit till att mer information framkom.  

Validitet syftar till att mäta det som avser att mätas (Ejvegård, 2003). Metodvalet, att genomföra 

intervjuer, ger uppsatsen validitet och den kan bedömas som uppnådd. Genom intervjuerna 

med de centrala aktörerna kan en bild av möjligheterna till hjälp och stöd för unga brottsutsatta 

i Boden ges. Valet att genomföra intervjuer med aktörerna istället för brottsutsatta ungdomar 

gör att studiens syfte och frågeställningar kan besvaras.  
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5. Aktörer, Stödcentrum och möjligheter till hjälp och stöd i Boden   

I det här kapitlet presenteras det empiriska materialet med hjälp av fyra teman, Bodens aktörer för 

unga brottsutsatta, information, Stödcentrum för unga brottsutsatta och samverkan. Dessa exemplifieras 

med hjälp av citat. Ovan nämnda teman är återkommande mönster i intervjumaterialet och har 

därigenom valts ut som teman med stöd av Miles och Huberman (1994).  

Informanterna kommer från; 

- Polisen  

- Bodens kommun  

- Stödcentrum för unga brottsutsatta  

- Brottsofferstödjande verksamhet  

5.1 Bodens aktörer för unga brottsutsatta  

Bodens kommun/Ungdomsenheten. Socialförvaltningens ungdomsenhet är en del av socialtjänsten 

och arbetar med ungdomar i åldern 13-20 år, deras familjer och nätverk. Arbetet inom 

ungdomsenheten innefattar många områden och många olika typer av ärenden där 

socialtjänstlagen, SoL, till stor del styr arbetet. I lagen tydliggörs kommunens skyldighet att 

stödja och hjälpa alla medborgare. Ur intervjuerna framkommer att mycket av 

ungdomsenhetens arbete fokuserar på gärningspersonen, exempelvis beslut i ärenden där en 

ung person begått ett brott. Informanten från kommunen beskriver att ungdomsenheten får in 

ansökningar om bistånd eller anmälningar om till exempel ungdomars kriminalitet, ungdomars 

hemförhållanden, barnmisshandel eller andra övergrepp, och att de sedan arbetar ut ifrån det.  

Många ärenden är kopplat till en unge gärningsperson där det till exempel kan handla om en 

skyddsåtgärd som lagen om vård av unga, LVU, eller om missbruksrelaterande ärenden där en 

ung person har svåra missbruksproblem.  Citatet nedan belyser just det att ungdomsenhetens 

ärenden handlar mycket om gärningspersonen och inte om den brottsutsatte.  

”… oftast blir det ju faktiskt så att anmälan från polisen kommer ju hit till oss, och då är 

det ju förövaren som kommer hit till oss, det är ju inte brottsoffret…” (Tjänsteman vid 

socialtjänsten)  

Ungdomsenheten i Boden möter ungdomar i åldern 13-20 och 21 år i vissa fall. Yngre 

ungdomar går på barn- och familjs öppenvård och faller inte under ungdomsenheten. Vid 

intervjuerna framkommer det att det inte finns ett direkt arbete mot unga brottsutsatt från 

ungdomsenhetens sida. Det finns alltså inga program eller någon specifik avdelning för just 

unga brottsutsatta som utsatts för ”gaturelaterade” brott, det vill säga brott som inte sker inom 
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familjen. Däremot har Bodens kommun har ett uppbyggt arbete för att stödja våldsutsatta 

kvinnor och barn då det gäller familjerelaterade brott. Ur intervjuerna framkommer att 

ungdomsenheten endast möter en väldigt liten del av de unga brottsutsatta i och med att det 

främst är förövaren som enheten kommer i kontakt med. Däremot med tanke på vilka 

yttranden som enheten skriver visar det på att det finns många unga gärningsmän och även 

många unga utsatta i Boden.  

”… de flesta ungdomar som jag möter som blivit utsatt för ett brott mår ju väldigt väldigt 

dåligt just när brottet har skett men de är inte hjälpsökande så upplever jag många av dem. 

Utan de flesta ungsomar försöker klara sig själv och tänker bara att jaja det där är 

ingenting.” (Tjänsteman vid socialtjänsten)  

Citatet ovan tydliggör hur många ungdomar kan må och att det i många fall är vanligt att 

ungdomar inte själva är hjälpsökande. De vill många gånger inte prata om det som har hänt. 

Vid intervjun poängteras att gärningspersonen som ungdomsenheten möter även kan ha utsatts 

för ett brott och vara brottsutsatt.  Citatet nedan ger återigen en bild av att fokus ligger mycket 

på gärningspersonen. Vid intervjuerna tydliggörs att en brottsutsatt i många fall kan komma att 

hamna i bakgrunden i och med hur samhället är uppbyggt, hur rättsväsendet ser ut och hur 

myndigheternas arbete ser ut. Vikten ligger i att lagföra gärningspersonen, och att försöka 

hjälpa och vända den personen till ett liv som följer lagen.  

”Fokus ligger mer på gärningsmännen och så ser ju vårt samhälle ut jag menar polis 

frivård, fängelse, vårt jobb med åklagaren, ibland kan man ju känna sig förtvivlad för att 

det blir ju, det är ju där man satsar krutet så att säga, på nått vis att omvända någon som 

har gjort ett brott att aldrig mer göra om det igen och där tänker man väl kanske inte i de 

här parallellerna som vi vet om man har läst att man som brottsoffer ofta kan gå över till att 

bli en gärningsman…” (Tjänsteman vid socialtjänsten)  

Vid intervjuerna framkommer det att socialtjänsten har en öppenvård som har varit en del av 

ungdomsenheten. Öppenvården är just nu under omvandling, detta för att personal har gått i 

pension och förändringar har genomförts för att förbättra och utveckla verksamheten. Tanken 

är att öppenvården och ungdomsenheten ska vara separata enheter. Verksamheten har inte 

funnits i så många år och den arbetar kontinuerligt med att utvecklas och förbättras.  En tanke 

var att öppenvården skulle gå ut i alla skolor och prata om vad de gör och vad det finns för stöd 

att erhålla, men på grund av att verksamheten varit under omvandling har detta inte skett i den 
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utsträckning som var tänkt. Öppenvården riktar sig inte mot brottsutsatta utan mer mot unga 

personer med missbruk och annan problematik.   

 

Vid intervjun poängteras att ungdomsenheten senaste tiden har haft ett hårt tryck på sig då det 

varit många ärenden och väldigt mycket arbete. Detta bland annat för att det under de senaste 

tre åren har varit väldigt drogliberalt i Boden. Ett stort antal unga personer har brukat narkotika 

och hamnat i missbruk, ett mycket större antal jämnfört med tidigare år. Detta har inneburit ett 

hårt tryck på enheten för att hjälpa dessa ungdomar att komma till rätta med sina problem. Ur 

intervjuerna framkommer att en socialinsatsstyrka finns i Boden, där samverkan mellan 

myndigheter som polisen och socialtjänsten är viktigt. Insatsstyrkan är ett pilotprojekt där 

Boden blivit utvalda att delta. Insatsstyrkans arbete fokuseras inte på de brottsutsatta utan 

återigen igen handlar det om gärningsmän som insatsstyrkan försöker skydda och göra ett bättre 

samarbete i kring.  

 

Om polisen har reagerat starkt på en händelse där barn eller ungdomar är inblandade på ett 

eller annat sätt kontaktas i regel alltid socialtjänsten eller ungdomsenheten. På ungdomsenheten 

finns det en jourtelefon då enheten inte är bemannad. Det handlar många gånger om barn som 

far illa i hemmet men kan även handla om unga gärningspersoner som polisen känner en oro 

för. Många gånger deltar ungdomsenheten vid polisförhör men även där kopplat till den unga 

gärningspersonen. Enheten följer inte den brottsutsatte utan förövaren.   

 

Vid intervjuerna framkommer att Bodens kommun står för en medlingsverksamhet, det är 

dock inte många medlingsfall per år i och med att många ungdomar inte vill delta. Ett frivilligt 

deltagande från båda parter krävs för att få till medlingsmöten.  Polisen i Boden frågar om 

medling i de fall då det är aktuellt och då det gäller unga förövare. I intervjuerna poängteras att 

polisen gör ett bra arbete i avseende att fråga om medling. Polisen är de som i regel är först på 

plats då händelsen är färsk, de får veta vad som har hänt och vilka konsekvenser det inneburit 

och kan sedan kontakta ungdomsenheten.  

 

Ur intervjuerna framkommer även att det är ett hårt tryck på både kommunen och polisen i 

Boden, många resurser har dragits ner. Brotten och problematiken har inte avsevärt minskat 

vilket leder till ett hårt tryck på de olika enheterna och verksamheterna.   
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Polisens roll; vid intervjuerna beskrivs det att polisyrket är komplext och att polisen ibland 

önskar att de kunde göra mer för den utsatte som många gånger kommer i bakgrunden. Yrket 

är komplext på så vis att det kan vara mycket att göra på en brottsplats där både en 

gärningsperson och en brottsutsatt finns, polisen måste prioritera att gripa den misstänkte. I 

Boden finns det i regel en till två patruller i tjänst, beroende på vilken dag och vilken tid på 

dygnet det är. Är det bara en patrull som finns att tillgå vid exempelvis en misshandel där både 

förövaren och den utsatte finns på plats är det svårt för polisen att direkt finnas till för den 

utsatte. Det kan vara så att den utsatte får kontaktas i ett senare skede, att denne kontaktas via 

telefon eller den utsatte själv tar sig till polisstationen. Citatet nedan belyser just detta.  

   

”… polisyrket är ju komplext man kanske är på en brottsplats man har en gärningsman 

och man har en målsägande och man är två poliser eller då blir det ju ofta att man griper 

gärningsmannen tar med honom in och säger att vi kontaktar dig vi kanske inte har 

möjlighet att ta hand målsägande om patruller kanske är upptagna, målsägande blir 

åsidosatt en timme innan man tar kontakt med dem igen så att det är ganska komplicerat 

ibland och det har jag träffat på många gånger…” (Polisman) 

En av informanterna beskriver att det kan vara ett komplicerat läge för en ung person i 

samband med ett brott och det kan bli ”kaotiskt i huvudet” då polisen inte direkt har möjlighet 

prata med den utsatte. Det framkommer ur intervjuerna att det för en ung person kan vara 

extra viktigt att polisen är tydlig, förklarar vad som händer och finns där direkt på brottsplatsen. 

En ungdom har inte samma livserfarenhet som en vuxen vilket kan innebära att det blir ett mer 

komplicerat läge på brottsplatsen.    

Polisen är tydlig med att det är bra för den utsatte att uppsöka sjukvård för att dokumentera 

sina skador, dels är det viktigt för utredningen, men även det är av stor vikt för den personliga 

framtiden. Vissa skador eller problem kan uppkomma i ett senare skede i livet. Det är även 

viktigt att bli ”omplåstrad”.    

I intervjuerna framkommer att om en person känner sig brottsutsatt har denne rätt att göra en 

polisanmälan, det är sedan upp till polis och åklagare att göra bedömningen om det är ett brott. 

Känner sig personen utsatt utgår polisen från det och denne har rätt till information i vilket fall. 

Anmäler en person till polisen att denne utsatts för brott agerar polisen utifrån det. Då det 

gäller polisens skyldigheter gentemot brottsutsatta är det reglerat i lagstiftningen, 

förundersökningskungörelsen 13 kap, FuK.   
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Ur intervjuerna framkommer att det kan hända att den brottsutsatte blir hotad om hämnd av 

gärningspersonen om den utsatte kontaktar polisen och gör en anmälan.  Det är enligt svensk 

lag ett brott som kallas övergrepp i rättssak. Det är ett allvarligt brott som kan leda till att 

gärningspersonen får ett hårdare straff. Övergrepp i rättssak är ett brott som polisen upplever 

har ökat senaste 10 åren. I dagens samhälle där sociala medier har en central roll är det betydligt 

lättare att få kontakt med andra människor. Det är svårt att vara anonym idag i och med social 

medier, vilket citatet nedan belyser.  

”… men nu så vet alla vem alla är i och med Facebook och så här, städerna har blivit 

mindre på det sättet.” (Polisman) 

Facebook och andra sociala medier gör att den brottsutsatte och gärningsmannen lever närmare 

varandra. Det är lättare att bli utsatt för påtryckningar från kompisar och folk i omgivningen. 

Tidigare var det inte säkert att elever som kom från olika delar av staden och gick i olika skolor 

visste vilka varandra var. I dag är det mer vanligt vilket kanske kan bero på till exempel social 

medier. Citatet nedan visar på att många hård ord och hot kan skrivas över internet och att en 

del ungdomar kanske inte förstår allvaret i det och vilka konsekvenser det kan medföra.   

”… det har blivit så lätt att kunna sitta bakom sin dator, du behöver inte möta den 

brottsutsatta och se känslospelet utan du kan skriva ner en massa okvädesord och vad man 

ska göra med en person utan att du får en konsekvens av det hela, och det tror jag har gjort 

det mycket mycket lättare för ungdomar dels att göra det och så att det de skriver i den här 

skrivande stunden finns kanske på pränt någonstans, det begriper de inte.” (Tjänsteman 

vid socialtjänsten) 

En av informanterna från polisen tydliggör vikten av hur frågan om hjälp och stöd läggs fram 

till den brottsutsatte, särskilt då det gäller unga personer. Då är det viktigt att vara tydlig och 

förklara vad det innebär. Det kan vara av stor vikt att polismannen tydliggör att en brottsutsatt 

kan må dåligt, att det är vanliga reaktioner och att den utsatte kan vara i behov av hjälp. Ur 

intervjuerna framkommer att polisen frågar den brottsutsatte ungdomen om denne vill bli 

kontaktad av en brottsofferstödjande verksamhet. Citatet nedan beskriver vikten av att ställa 

frågan på rätt sätt så att personen i fråga förstår.  

”... beroende på hur man lägger fram frågan så avgör ju det vilket svar man får…” 

(Polisman) 
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Citatet nedan beskriver vidare att polisen i vissa lägen kan bli bättre på att förklara och lämna 

informationen på ett bra och pedagogiskt sätt.  Ur intervjuerna framkommer vikten av att alltid 

prata med och bemöta den utsatte, vara ärlig och ge denne svar. 

”… vi kanske inte heller är så bra på att förklara vad det innebär och var som är bra med 

det alla gånger.” (Polisman) 

Det är inte alltid som frågorna kommer vid brottstillfället, det kan komma senare och då är det 

viktigt att det finns någon som kan hjälpa ungdomen att besvara frågorna, som exempelvis den 

brottsofferstödjande verksamheten. Ur intervjuerna tydliggörs det även att sättet att bemöta 

unga brottsutsatta är lite personbundet, hur man förklarar och vägleder den utsatte. En del 

poliser har lättare att möta ungdomar medan andra har svårare och kanske har ”svårt att kliva ur 

uniformen”, vilket man ibland måste göra som polis. I viss mån kan det finnas en rädsla för att 

prata med barn och ungdomar för att det är strikt reglerat i lagstiftning. Det kan i vissa fall vara 

så att man som personal i yttre tjänst blir rädd att göra fel, och tänker att det måste ”proffsen 

göra”. Fast i det akuta läget, exempelvis på brottsplatsen, är det av största vikt att man pratar 

med den utsatte och ser den personen. Det finns ungdomsutredare i Boden och Norrbotten 

som är specialutbildade och tar över de ärenden som anses behöva special kompetens, vilket 

många gånger handlar om brott inom familjen där barn är inblandade.  

Många gånger kan det vara bra att klargöra för den utsatte att skolkurator, skolsyster, och lärare 

på skolan också kan vara ett bra stöd. Ofta är de personer som ungdomen redan kanske har en 

kontakt med och känner en trygghet hos. Det framkommer ur intervjuerna att det är viktiga 

att det är en vuxen som ungdomen har ett förtroende för. En av informanterna från polisen 

beskriver att tankarna kommer förr eller senare, kanske inte direkt i samband med brottstillfället 

men sen kommer tankarna för de flesta utsatta.  I puberteten är det även många andra tankar 

som far runt i huvudet och alla ungdomar har inte föräldrar som de kan vända sig till, då är det 

viktigt att det finns någon annan där.  

Ungdomsärenden där det är unga förövare eller utsatta utreds relativt snabbt och prioriteras av 

polisen. Vid intervjuerna framkommer även att motanmälningar är vanligt vilket citatet nedan 

handlar om.   

”… kommer det in en anmälan om misshandel kommer det konsekvent in en motanmälan 

om också misshandel.” (Polisman) 
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Brottsofferjouren, Boj, i Boden har funnits sedan 1994 och har tre stödpersoner som arbetar 

ideellt med brottsutsatta. Brottsofferjouren arbetar inte specifikt mot unga brottsutsatta utan 

möter personer i alla åldrar. Jouren ger samtalsstöd och kan hjälpa till med 

myndighetskontakter och även att berätta hur blanketter och formulär fylls i. Stödpersonen 

hjälper den utsatte att finna sin väg tillbaka genom att lyssna och bekräfta, detta kan ske både 

via telefonsamtal eller att stödpersonen och den utsatte möts på jouren. Brottsofferjouren är 

belägen på Drottninggatan. Om den utsatte är i behov av professionell hjälp antingen 

psykologisk, medicinsk vård eller annan expertis hjälper stödpersonen denne till rätt kontakt. 

Eftersom att brottsofferjouren är en ideell verksamhet och inte en myndighet gäller in 

sekretesslagen, däremot har stödpersonen avgett ett tystnadslöfet.  Tystnadslöftet är etiskt och 

personligt bindande. Alla stödpersoner på brottsofferjouren har genomgått en grundläggande 

utbildning och därefter fortlöpande vidareutbildningar. År 2011 hade jouren kontakt med 

drygt 120 brottsutsatta. Övervägande är brottet misshandel, jouren gör noteringa som sedan 

skickas till riksförbundet som tar fram statistik. Ur intervjun framkommer att statistik som 

brottsofferjourernas riksförbund tagit fram visar på att misshandel är övervägande och att största 

målgruppen är 26-64 år i Boden.  

Oftast krävs flera kontakter med den brottsutsatte innan denne kan gå vidare. Ett mål är att 

följa den utsatte hela vägen till en eventuell rättegång, stödpersonen ger också vägledning i 

brottsmålsprocessen om det behovet finns. De flesta kontakter som jouren tar med brottsutsatta 

kommer från polisen och polisanmälningar. Jouren upplever ett bra samarbete med polisen där 

kontakt är lätt att ta. I Boden ingår både jouren, polisen och politiker i styrelsen vilket är en 

viktig del, sammanträden sker cirka fem gånger per år. Stödpersonerna har en mobiltelefon 

kopplad till lokalens fasta telefon vilket innebär att stödpersonerna är kontaktbara i stort sett 

dygnet runt då de har jourveckor. Då den lokala jouren inte är anträffbar kan den utsatte alltid 

få kontakt via den centrala jourtelefonen till riksförbundet. All kontakt med brottsofferjouren 

är kostnadsfri. Jouren marknadsförs sig genom att vara med på ”Skördedagarna” som är 

marknadsdagar i Boden och även genom att delta på den internationella Brottsofferdagen i 

februari som i Boden är i butiken Coop Forum. Annonsering finns även i tidningen ”Extra” 

som är en lokal annonstidning och övrig information sker i olika föreningar och i Bodens 

närradio.  

Det saknas styrelser i östra Norrbotten och malmfälten vilket innebär att boj i boden ansvarar 

även för dess område. Telefonräkningarna ökar i och med att brotten ökar och i och med att 

ansvarsområdet även innefattar östra Norrbotten, det blir fler samtal. Dock är det samtal från 
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Boden som är mest representerade. Det ekonomiska stödet innefattar omkring 30 000 från 

kommunen och 30 000 från brottsoffermyndigheten. Vad gäller det mänskliga stödet för 

jourens stödpersoner innefattar det att prata med varandra, att bolla ärenden med varandra och 

vara varandras bollplank.  

”... de har ju fått ge sitt godkännande hos polisen.” (Brottsofferstödjande verksamhet)  

 

Citatet ovan belyser att polisen i samband med anmälan tillfrågar om den brottsutsatte vill ha 

kontakt med jouren, vilket innebär att den utsatte är medveten att brottsofferjouren ska ringa. 

De flesta är mottagliga och vill ha hjälpen som jouren erbjuder. Ofta är den utsatte väldigt 

tacksam för kontakten och det tar inte länge innan ”allt bubblar ut”.  Många gånger ges stödet 

telefonledes och många utsatta är mycket nöjda med det och känner att de kan öppna sig mer. 

Jouren poängterar att de är tydliga med att de kan ge medmänskligt stöd, men övrigt 

kompetens finns på andra ställen. Citatet nedan beskriver att alla brottsutsatta är olika och det är 

unikt hur individen upplever en händelse.  

 

 ”… känslan är ju sann för den som äger den…” (Brottsofferstödjande verksamhet)  

 

Jouren upplever att många unga människor i Boden är brottsutsatta dock poängteras att 

ungdomar inte är den övervägande gruppen som jouren är i kontakt med. Mötet med en 

brottsutsatt ser lika ut oavsett ålder, allt utgås ifrån individen i fråga. Det finns inget speciellt 

tillvägagångssätt vad gäller unga brottsutsatta. Det handlar mycket om att få individen att prata 

och att denne känner att möjligheten att prata ut finns. Information finns på den lokala 

hemsidan (boden.boj.se), vilket riktar sig till alla åldrar, unga brottsutsatta hänvisas även till den 

nationella sidan ungaboj.se för att få specifik information som rör ungdomar.  

 

5.2 Information  

Enligt lag har polisen informationsskyldighetet. Polismyndigheten nationellt sätt håller på att 

arbeta fram en ny informationsstrategi. Informationsskyldigheten regleras i 

förundersökningskungörelsen, FUK, 13 kap. Det är viktigt att anpassa information utifrån 

ålder, den som får informationen ska förstå den.  Polisen ska fråga om den utsatte vill bli 

kontaktad av en brottsofferstödjande verksamhet vilket citatet nedan visar på.  
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”… vi frågar ju alltid är det okej att du blir kontaktad av en brottsofferstödjande 

organisation…” (Polisman) 

Vid intervjuerna framkommer att information ute i skolorna i Boden om var en brottsutsatt 

kan vända sig, vad det innebär att utsättas för ett brott och vilka konsekvenser ett brott kan 

medföra är ett åsidosatt område. Vid intervjuerna poängteras att det är ett område som behöver 

förbättras och utvecklas. Det framkommer att det är en brist att den informationen inte lämnas 

och att fokus ligger på brottsförebyggande information. Mycket information idag handlar även 

om alkohol, narkotika och missbruk.  

”… de får göra mycket själv, söka mycket själv hjälp och stöd…” (Polis)  

Citatet ovan belyses att brottsutsatta ungdomar i Boden många gånger får göra väldigt mycket 

själva i och med att det inte finns en direkt uppsökande verksamhet där ungdomarna kan få 

stöd. En informant berättar att den verksamhet som finns och som gör ett oerhört bra arbete är 

brottsofferjouren i Boden, men informationen riktar sig inte specifikt till ungdomarna utan till 

brottsutsatta i allmänhet. Polisen har inte möjlighet att alltid lämna all information på plats, 

vilket beror på brottssituation. Vid intervjuerna tydliggörs att varken polisen eller socialtjänst 

informerar ungdomar i Bodens skolor om just brottsutsatthet och brottsutsattas rättigheter. Det 

framkommer även att både polisen och socialtjänsten inte har samma möjligheter som förut att 

vara ute i skolorna, tiden räcker inte till. Återigen poängteras att vikten ligger på 

brottsförebyggande arbete, även vad som gäller information.  

Den som har utsatt en person för ett brott har gjort något som är fel och det är någonting som 

är viktigt att bekräfta för den utsatte. Och gör en person något dumt ska den också ta 

konsekvenserna av det. Det är viktigt att poängtera att den som utsatts för ett brott inte ska 

hjälpa och tycka synd om brottslingen, många gånger kan faktiskt en polisanmälan leda till att 

brottslingen får den hjälp som denne är i behov av. 

Citatet nedan beskriver vikten av att få stöd, att få svar på sina frågor och att förstå att känslorna 

går att bearbeta om man får rätta hjälpen. En svår händelse går sällan spårlöst förbi en person 

men det är viktigt att trycka på att livet kan bli bra ändå. Utsattheten behöver inte vara det 

enda som definierar en brottsutsatt ungdom. En svår händelse som att utsättas för ett brott 

behöver inte innebär vägval som missbruk och annan problematik. Citatet tydliggör även 

vikten av att den brottsutsatte får hjälp i ett tidigt skede så att denne inte skadar sig själv eller 

någon annan.  
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”… det går att få det bra ändå, man kan vara med om saker och ting och man måste inte 

ha en brottsofferstämpel i pannan för resten av livet utan man kan faktiskt gå vidare och få 

ett hyffsat bra liv och det är också väldigt viktigt att veta.” (Polisman)  

Ur samtliga intervjuer framkommer att många ungdomar idag inte är medvetna om vad ett 

brott innebär och om de har utsatts för ett brott. Citatet nedan belyser detta.  

”… jag tycker ungdomar överlag har svårt att förstå att det är ett brott de utsätter den 

andre för…” (Tjänsteman vid socialtjänsten)  

5.3 Stödcentrum för unga brottsutsatta  

Största åldersgruppen som Stödcentrum i Stockholms län möter är ungdomar i högstadie- och 

gymnasieålder. Stödcentrum erbjuder stöd för ungdomar upp till 21 års ålder. Högstadiet är en 

stor grupp som är representerade. Uppskattningsvis är det hälften killar och hälften flickor som 

är i kontakt med verksamheten. Dock är det fler killar som utsätts för brott, vilket innebär att 

procentuellt sett är det färre killar som stödcentrum i Stockholms län är i kontakt med. 

Stödcentrum i Stockholms län är ett samarbete mellan Stockholms stad och polismyndigheten i 

Stockholms län, där det arbetar socionomer. Verksamheten är belägen på polisstationer runt 

om i Stockholm där ungdomarna direkt kan fångas upp om de är i behov av hjälp. 

Stödcentrum är även ett kunskapscentrum och skapar trygghet för många ungdomar i 

Stockholms län.  

 

Informanten från Stödcentrum för unga brottsutsatta beskriver att ungdomar i tonåren är i en 

tolkningsfas, där de tolkar livet, kroppen utvecklas och förändras och personen går från att vara 

ett barn till att bli vuxen med allt vad det innebär. Det är ofta mycket funderingar för 

ungdomar i tonåren och mycket handlar om att känna sig ”normal”, som sina kompisar, och 

att vara ”en i gänget”. Många som utsätts för ett brott i ung ålder kan drabbas väldigt hårt av 

händelsen. Det kanske är första gången personen upplever något svårt i livet, vilket kan leda till 

svåra konsekvenser. Ett stödcentrum som arbetar uppsökande och stödjande är av stor vikt för 

de brottsutsatta ungdomarna. Verksamheten erbjuder stödsamtal, praktisk hjälp och rådgivning. 

Den praktiska hjälpen gäller kontakten med polis, åklagare och försäkringsbolag. Stödcentrum 

erbjuder även hjälp inför och vid rättegång. Hjälpen och stödet är kostnadsfritt och den 

brottsutsatte har rätt att vara anonym. 

 

Många ungdomar vill inte prata om det som är svårt och jobbigt, många mår dåligt väldigt 
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länge, stänger ute vuxna och vill inte reda upp vad som har hänt. Det är viktigt att det finns en 

plats där den utsatte är trygg och det är viktigt att vuxna reagerar.  

”... allra vanligaste är att de inte förstår hur de mår. ” (Stödcentrum för unga brottsutsatta)  

Citatet ovan belyser att det är väldigt vanligt att en ung brottsutsatt inte förstår hur denne mår 

och inte kan beskriva sina känslor och upplevelser.  Många beskriver det som att det är jobbigt 

men de har svårt att reda ut sina känslor. Här har stödcentrum en viktig roll att hjälpa den 

utsatte med att reda ut sina känslor. Vid intervju framkommer att många yngre som går på 

högstadiet har svårare att specifikt beskriva vad som gör att de mår dåligt i jämförelse med äldre 

ungdomar från gymnasiet. De äldre kan i många fall på ett mer specifikt sätt beskriva sina 

känslor och vad som gör att de mår dåligt. Många kan beskriva att de är trötta, spända, har svårt 

att sova och att det är många tankar som snurrar. En beskrivning kan vara att det sociala livet 

blir begränsat, den utsatte är mycket ensam och är mest hemma.  

 

Antalet stödsamtal varierar och beror på vad den brottsutsatte är i behov av, även vad denne 

har för nätverk runt om sig har betydelse för hur många stödsamtal som behövs. Två till tre 

stödsamtal är en vanlig siffra bland de ungdomar som har ett bra och tryggt nätverk runt om 

sig. En ungdom som mår sämre och inte har samma nätverk behöver fler samtal, det ser väldigt 

olika ut och det varierar från person till person.  Då den brottsutsatte är under 18 år försöker 

stödcentrum involvera föräldrarna, ju yngre den utsatte är desto mer involveras föräldrarna.  

 

  ”... föräldrarna vet inte alltid hur dåligt deras barn mår.” (Stödcentrum för unga

 brottsutsatta) 

 

Många ungdomar upplever att det är pinsamt att de utsatts för ett brott och vill inte prata om 

det, vilket i vissa fall kan innebära att föräldrarna inte vet hur dåligt deras barn egentligen mår. 

En del ungdomar är rädda att berätta för sina föräldrar för de känner skam eller vill inte att 

föräldrarna ska må dåligt. Både barn och tonåriga tar på sig väldigt mycket ansvar.  

Stödcentrum erbjuder vittnesstöd men riktar sig inte aktivt till vittnen. Då stödcentrum får 

kännedom om en ung brottsutsatt sker i regel alltid via polisen som har upprättat en anmälan. 

Det är även av stor vikt att skola, socialen, kuratorer och andra verksamheter vet att 

stödcentrum finns för att kunna förmedla kontakten. I perioder är stödcentrum ute och 

informerar om verksamheten.  
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Samarbetet mellan polisen och socialtjänsten i Stockholm fungerar otroligt bra i avseende 

stödcentrum för unga brottsutsatta enligt informanten. Stödcentrum i Stockholms län erbjuder 

medling. Citatet nedan belyser att medling är en viktig verksamhet. Många gånger är det 

konflikter och inte kriminalitet. Medling kan vara läkande för båda parter och även en 

brottsförebyggande verksamhet.  

”… många gånger är det svårt att få till medlingsmöten, men då man får till det är det 

fantastiskt…”(Stödcentrum för unga brottsutsatta)  

Stödcentrum i Stockholms län har en siffra på ungefär 20 -30 %, vilket visar på hur många av 

de som drabbas av brott som önskar stöd och hjälp. Resterande del fixar det ganska bra på egen 

hand med närverk, trygghet och driftiga föräldrar.  

”… de står inte och bankar på dörren...” (Stödcentrum för unga brottsutsatta) 

Citatet ovan tydliggör att Stödcentrum innebär ett uppsökande arbete. Det gäller att personalen 

är duktiga att förstå och prata med ungdomar. I och med att många ungdomar inte själva tar 

steget att söka hjälp handlar det hela tiden om ett uppsökande arbete från stödcentrums sida, 

det innebär att ibland förklara varför en ungdom ska komma, varför det skulle vara bra och så 

vidare. Det är viktigt att personalen är kunnig och att de kan fånga upp ungdomen, ibland 

handlar det om att den brottsutsatte behöver vidare kontakt, exempelvis med barn- och 

ungdomspsykiatrin. I många fall handlar samtalen med den brottsutsatte att hjälpa denne med 

att förklara hur denne mår då de själva inte förstår det, det handlar även om att tydliggöra och 

förklara att det är normala reaktioner, vilket stärker många. Det är vanligt bland unga 

brottsutsatta att de tar på sig skulden för vad som har hänt, att de känner skam. Stödcentrum tar 

inga ärenden som är familjevåld utan riktar sig till brotten misshandel, rån, hot och olika 

sexualbrott, där misshandel toppar statistiken. Brott som exempelvis oprovocerat våld där den 

utsatte inte varit beredd på att det skulle hända har ofta svårast att hantera situationen. Det är 

viktigt att varje kommun tar sitt ansvar då det kommer till unga brottsutsatta, vikten av kunnig 

och utbildad personal är också betydelsefull. Samverkan är enligt informanten från 

Stödcentrum viktigt och det är någonting varje verksamhet hela tiden ska arbeta med, 

informanten poängterar att samverkan mellan kommunen och polisen i Stockholms län är 

ovärderlig i det fallet.    

Vid intervjuerna framkommer en positiv inställning till utvecklandet av ett stödcentrum för 

unga brottsutsatta i Boden. Flera informanter uppger att behovet finns och att någon form av 

verksamheten för de unga brottsutsatta skulle behövas. Citaten nedan belyser frågan.  
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”… det låter ju jättebra och jag tänker mig att det skulle kunna se ut i olika 

tappningar…” (Tjänsteman vid socialtjänsten) 

 

”… för sånt här är ju jätte bra, det här behövs…” (polisman)  

I intervjuerna poängteras att ungdomar är framtiden och att det därigenom är viktigt att 

prioritera ungdomarna. Ungdomar behöver vägledning och stöttning vare sig det är 

gärningsmannen eller den brottsutsatte.   

”… viktigt att man tänker kring de unga.” (polisman)  

 5.4 Samverkan  

Intervjuerna tydliggör att det finns ett utvecklat och mycket bra samarbete mellan polisen och 

socialtjänsten i Boden. Kontakten fungerar båda vägarna, både polis och socialtjänst har 

direktnummer till varandra för att snabbt kunna ta en kontakt och bolla ärenden med varandra. 

Ur intervjuerna framkommer att fokus i avseende samverkan och samarbetet ligger på det 

brottsförebyggande arbetet och gärningspersonen. Mycket handlar om att vända den som är i 

ett kriminellt eller missbruksbeteende, och där fungerar samarbetet mellan polisen och 

socialtjänsten oerhört bra, ett exempel på det är bland annat den sociala insatsstyrkan. Det finns 

många alternativ för att styra in en ung gärningsman på rätt spår medan unga brottsutsatta är ett 

mer åsidosatt område, fokus ligger inte där helt enkelt, vilket beskrivs i intervjuerna. Dock 

tydliggörs att ett brottsförebyggande arbete innebär att brotten ska minska och att färre 

personer utsätts för brott, vilket indirekt knyter an till brottsutsatta. Båda citaten nedan visar på 

ett välfungerande samarbete.    

”… just den kontakten mellan socialtjänsten och polisen i Boden den är väldigt bra och 

funkar klockrent.” (Polisman) 

”… i Boden har vi ett jätte bra samarbete med polisen, och dem polisen får ju mycket 

information som ibland inte vi får och vi har ju ett samarbete runt i kring ungdomar…” 

(Tjänsteman vid socialtjänsten)  

 

Att Boden är en mindre stad och att många inom polisen och ungdomsenheten har ett ansikte 

på varandra och vet vilka de andra är underlättar väldigt mycket. Polisen kan stanna till på 

ungdomsenheten och under informella former ta en fika vilket också öppnar upp för ett bra 

samarbete. Sådana situationer gör det lättare att en annan gång ta upp telefonen och ringa om 

det är någonting man undrar. 
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Bodens kommun samverkar med andra myndigheter och organisationer, vilket citatet nedan 

beskriver. Om ungdomsenheten möter en ungdom som mår väldigt dåligt kan det exempelvi 

vara aktuellt att vända sig till barn och ungdoms psykiatri.  

 

”Ja men alltså det är ju polisen, skolan många skolor, psykiatrin och vi, 

åklagarmyndigheten men det blir ju inte så ofta... närpsykiatrin och socialpsykiatrin 

ibland.”(Tjänsteman vid socialtjänsten) 

 

Vid intervjuerna diskuteras upplevelsen (bortsett från statistik), om aktörerna upplever att 

många ungdomar i Boden är brottsutsatta. Upplevelsen hos aktörerna, polis, ungdomsenheten 

och brottsofferjouren, är att många ungdomar i Boden utsätts för brott. En av informanterna 

från polisen berättar att i åldrarna 15-25 år är det mycket vanligt med misshandel och att 

exempelvis bli fråntagen sin mobiltelefon. Personer i den åldern upplevs som frekvent 

brottsutsatta, det är en ålder då många personer är ute på krogen och i andra utsatta miljöer, 

som ute på ”stan” och på olika fester. Utpressning är också vanligt i åldrarna 15-25 år. 

Ungdomar i sjuan till nian upplevs också vara i en brottsutsatt ålder, där misshandel är vanligt, 

och även kränkningar är vanligt, vilket ofta sker på skolan. Vid intervjuerna framkommer att 

okunskapen är stor hos många ungdomar, de vet inte vad som är ett brott och inte. Enligt 

informanterna från polisen är det på sociala medier som Facebook och Skype otroligt många 

brottsutsatta, vilket få gånger kommer till polisens kännedom. Ofta handlar det om hot och 

kränkningar.  

Ur intervjuerna framkommer att brottsofferjouren och polisen har ett välfungerande 

samarbetet. Polisen har alltid varit med i brottsofferjourens styrelse, det finns goda kontakter 

med både polis, brottsofferjour och politiker från Bodens kommun. Polisen och jouren har en 

god kontakt där handläggaren i ärendet ofta blir den som är i kontakt med brottsofferjouren.  

Citatet nedan visar på vikten av samverkan och där brottsofferjouren fyller en viktig funktion, 

då jouren tar hand om väldigt många brottsutsatta i alla åldrar. Citatet visar även på att de flesta 

ärendena vad gäller brottsutsatta i allmänhet går till brottsofferjouren och inte Bodens 

kommun. Samarbetet mellan Bodens kommun och den brottsofferstödjande verksamheten i 

Boden kan utvecklas både gällande det ekonomiska stödet och den personliga kontakten 

mellan ungdomsenheten och brottsofferjouren.   

”… åå jag tror att någonstans där som hjälpsökande och med det man har i bagaget av att 

liksom vara chockad och traumatiserad och mår dåligt på alla sätt och vis och så ska man 
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börja ringa tror jag att det är väldigt svårt att veta jaha men vilken kommunväxel ska jag 

vända mig till å där tror jag brottsofferjouren fyller en väldigt bra funktion på det sättet… ” 

(Tjänsteman vid socialtjänsten) 

Då det gäller samarbete är det viktigt att det framkommer vad som fungerar bra och vad som 

fungerar mindre bra, detta för att nå mål och framgång i det som behöver utvecklas. Vilket 

citatet nedan handlar om.  

”… fungerar det bra är det ju viktigt att det kommer fram och fungerar det inte bra så är 

det också viktigt att det kommer fram...”(Polisman) 

Vid intervjun med Stödcentrum framkommer som tidigare nämnt att samarbetet och 

samverkan mellan polisen och socialtjänsten i Stockholms län fungerar oerhört bra i avseende 

stödcentrum för unga brottsutsatta. I och med att stödcentrum är beläget på polissationen 

underlättar det väldigt mycket arbete för både polisen och stödcentrum. Verksamheten är i 

kontakt med både utredare och polis i yttre tjänst. Möjligheten för stödcentrum att delta på 

förhör och presentera sig ges i samband med att verksamheten är belägen på polisstationen. 

Polisen kan direkt bli avlastande i och med att ungdomarna kan vända sig till stödcentrum 

direkt och stödcentrum får information av polisen som underlättar arbetet. Det framkommer ur 

intervjun att sekretessen är strikt men i och med samarbetet blir det sekretessmässigt enklare då 

det är en nära samverkan.  Citatet visar på hur Stödcentrum för unga brottsutsatta i Stockholms 

län upplever samarbetet med polisen.  

”Samverkan med polisen är ovärderlig…” (Stödcentrum för unga brottsutsatta)  

En snabb kontakt med en ung brottsutsatt är viktig och det är därigenom viktigt att det finns 

ett fungerande samarbete mellan berörda parter som kommun, polis och ideella verksamheter. 

Ungdomar börjar väldigt snabbt att grubbla och stänger kanske in sig i sitt tonårsrum, stänger 

ute föräldrar och andra vuxna. Många unga personer väljer att tala med jämnåriga kompisar. De 

svaren den utsatte får från sina kompisar kanske inte är de mest pedagogiska och bästa för att 

hantera en krissituation. Trots att stödet från vänner är viktigt poängteras det att det behövs 

någon vuxen. Citatet nedan belyser vikten av att i ett tidigt skede kontakta den utsatte. Det 

visar även på att det är ett område som kan förbättras i Boden, att utveckla ett bättre samarbete 

runt i kring unga brottsutsatta inom Bodens kommun.   

 

”Jag tycker man kan göra mer just den här snabba kontakten.” (Polisman) 
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6. Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen var att via en analys av de beskrivningar som olika aktörer ger undersöka 

och beskriva vad unga brottsutsatta i Boden har för möjligheter till hjälp och stöd. Uppsatsen 

syftade även till att väcka frågan om utvecklandet av ett stödcentrum för unga brottsutsatta.  

På vilket sätt erbjuds brottsutsatta ungdomar i Boden hjälp och stöd? 

I Bodens kommun finns ingen specifik verksamhet för unga brottsutsatta som exempelvis ett 

Stödcentrum för unga brottsutsatta. Det saknas en kommunalverksamhet som arbetar 

uppsökande för brottsutsatta ungdomar som utsatts för ”gaturelaterat våld” som misshandel, 

rån, hot och sexualbrott. Kommunen har verksamheter för brottsutsatta då det gäller utsatta 

kvinnor och barn, familjerelaterat våld.  Återkommande i samtliga intervjuer är att mycket 

fokus ligger på den unga gärningspersonen både från ungdomsenhetens och från polisens sida.  

Socialtjänstlagen (5 kap. 11§ SoL) tydliggör att stödet för brottsutsatta ska finnas att få 

(Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). Stödverksamheter som de lokala brottsofferjourerna 

ska vara ett komplement till de kommunala stödverksamheterna, inte ersätta dessa (Lindgren, 

Pettersson och Hägglund, 2001). Socialtjänstlagen är en ramlag och varje kommun har 

möjligheten att anpassa verksamheter utifrån lokala förutsättningar. I Boden finns en 

brottsofferjour som delvis får stöd från kommunen och brottsoffermyndigheten. 

Brottsofferjouren har ett hårt tryck på sig med många ärenden och ett ansvarsområde som 

sträcker sig utanför Bodens gränser, dock framkommer det att de flesta ärenden kommer från 

Boden. Vid intervjun med den brottsofferstödjande verksamheten framkommer det att 

ungdomar inte är den stora målgruppen som brottsofferjouren kommer i kontakt med utan 

största målgruppen är 26-64 år. Det framkommer dock ur samtliga intervjuer att aktörerna 

upplever att många ungdomar i Boden är brottsutsatta. Statistik från brottsförebyggande rådet 

visar att Boden ligger på höga siffror vad gäller anmälda brott som misshandel, olaga hot och 

ofredande i förhållande till grann kommunen Luleå och hela riket (Brottsförebyggande rådet 

2012a; Brottsförebyggande rådet 2012c). Ur intervjuerna framkommer även att det är ett hårt 

tryck på både kommunen och polisen i Boden, många resurser har dragits ner. Brotten och 

problematiken har inte avsevärt minskat vilket leder till ett hårt tryck på de olika enheterna och 

verksamheterna.  Vilket även kan vara en del i att fokus ligger på unga förövare och inte på 

brottsutsatta.  
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En grundläggande definition av brottsofferbegreppet enligt Lindgren, Pettersson & Hägglund 

(2001) begränsas till enskilda fysiska personer som direkt utsatts för ett brott. Många ungdomar 

i dag utsätts för brott och dagens ungdomar löper en större risk jämfört med tidigare 

generationer enligt Lindgren, Pettersson och Hägglund (2001). Ur intervjuerna framkommer 

att dagens socialmedier har en baksida där många unga människor utsätts för hot och 

trakasserier, många gånger kommer det inte ens till polisens kännedom vilket innebär att 

många av dessa ungdomar inte får den hjälp och det stödet de behöver. Ungdomar i dag rör sig 

i mer främmande miljöer och på betydligt större geografiska områden än tidigare enligt 

Lindgren, Pettersson och Hägglund (2001).  

Det framkommer ur intervjuerna att ungdomsenheten och polisen i Boden har ett mycket bra 

samarbete. Dock tydliggörs återigen att mycket av samarbetet handlar om den unga 

gärningspersonen och brottsförebyggande arbete, där ett exempel är den sociala insatsstyrkan. 

Fokus ligger inte på unga brottsutsatta som utsatts för ”gaturelaterat våld”, det framkommer 

dock i samtliga intervjuer att behovet finns, att satsa på brottsutsatta skulle behövas inom 

Bodens kommun. Jägervall (2008) poängterar att ungdomar inte är direkt hjälpsökande och att 

det därigenom är viktigt att hjälpen lätt finns att tillgå. Det poängteras även att samarbetet 

mellan kommunen och brottsofferjouren i Boden kan utvecklas, att verksamheterna får en 

bättre kännedom om varandra och att resurser och ekonomiska stödet ses över. Avander (2012) 

poängterar i sin krönika vikten av samverkan för ungdomars bästa, intervjuerna belyser att 

samverkan fungerar i avseende unga gärningspersoner men att samverkan kan utvecklas i 

avseende unga brottsutsatta.  

Intervjuer med andra aktörer som skolan, hälso- och vårdpersonal eller personer från domstol-

rättsväsendet genomfördes alltså inte i denna studie. Dessa har dock också en viktig roll kopplat 

till brottsutsatta (Lindgren, 2004), en brottsutsatt ungdom kanske vänder sig till skolsköterskan 

eller kuratorn på skolan och så vidare. Däremot är det inte skolan som har ansvar att ha en 

verksamhet som arbetar uppsökande mot unga brottsutsatta.  

Vilken betydelse har Stödcentrum för unga brottsutsatta?   

De flesta som forskar om ungdomar poängterar att begreppet/ungdomskategorin är svår 

definierat eftersom dess innehåll inte är givet (Estrada & Flyghed, 2007). För stödcentrum i 

Stockholms län är den största målgrupp högstadie- och gymnasieålder, ungdomar erbjuds stöd 

tills de är 21 år fyllda. Denna målgrupp är även den som är i en utsatt fas i livet, en tolkningsfas, 

att gå från barn till vuxen. Det är en känslig period i livet enligt Lindgren (2004), flera 

ungdomar vill inte prata om det som är jobbigt, de känner skam, tycker att det är pinsamt eller 
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vet inte var de ska vända sig. Samtliga informanter känner igen dessa reaktioner hos utsatta 

ungdomar som de har mött i sitt yrke. Informanterna upplever även att ungdomar generellt 

inte är hjälpsökande. Ett Stödcentrum för unga brottsutsatta fångar upp dessa ungdomar, finns 

där och erbjuder stödsamtal och information. Många frågor som uppstår får ungdomarna svar 

på och de får hjälp att reda ut sina känslor. Lindgren (2004) beskriver vanliga reaktioner som 

rädsla, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, ilska med flera, vilket även informanten från 

Stödcentrum beskriver som vanliga reaktioner. Många ungdomar kan inte alltid själva beskriva 

hur dåligt de mår och vad det är som känns jobbigt. Att få beskrivet för sig att känslorna är 

normala och att det är en förklaring till varför man mår dåligt kan vara av stor vikt för att en 

ungdom ska kunna gå vidare. Informanten från Stödcentrum poängterar att mycket handlar om 

att förklara, att den utsatte ska få en förståelse för sina känslor och att det är vanliga reaktioner. 

Jägervall (2008) beskriver att unga brottsutsatta är ett åsidosatt område vilket kan resultera i att 

både professionellt och ideellt arbetande kan känna en viss tveksamhet inför att möta 

brottsutsatta ungdomar. Ett specifik Stödcentrum är rustat för det, och vänder sig specifik till 

ungdomarna.  

Då det handlar om brott kan normer ha betydelse på olika sätt, det kan handla om 

gärningspersonens motiv till brottet, vad som anses som ett brott och hur den drabbade 

förväntas reagera, vilket kan ha stor betydelse för den brottsutsatte (Bucar, 2005). Det är viktigt 

att den brottsutsatte får kännedom om att det inte finns ett ”rätt” eller ”fel” sätt att reagera på, 

och där kan ett Stödcentrum ha en viktig roll.  

Ett utvecklande av ett stödcentrum i Boden skulle kunna ske på flera olika sätt. Ett 

stödcentrum skulle kunna vara ett samarbete mellan kommunen och polisen som i Stockholms 

län eller en del av socialtjänsten/ungdomsenheten. Ett annat altenativt är en verksamhet som är 

en del av ungdomsmottagningen som redan möter många ungdomar som behöver hjälp och 

stöd. Det kan även vara ett samarbete med brottsofferjouren, det centrala är just att få till 

samverkan och samarbete mellan flera aktörer (Lindgren, 2004). Ett Stödcentrum i Boden 

skulle även kunna arbete och samverkan med skolan, håll information och vara ett 

kunskapscentrum i och med att okunskapen om brott och brottsutsatthet är stor hos många 

ungdomar, och kanske även hos vuxna som arbetar med ungdomar.  

 

Som tidigare nämnt upplever informanterna att många ungdomar i Boden utsätts för brott, 

även statistiken från Brottsförebyggande rådet (Brottsförebyggande rådet 2012a; 

Brottsförebyggande rådet 2012c) visar på det. Behovet av en specifik verksamhet finns utifrån 
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bilden som aktörerna i intervjuerna ger och det finns flera möjligheter för att starta en 

verksamhet.  

På vilket sätt får ungdomarna reda på var hjälpen finns? 

Då det gäller information ute i skolor och på platser där ungdomar är handlar det återigen 

mycket om brottsförebyggande arbetet, om missbruk och narkotika. Fokus på brottsutsattas 

rättigheter och var den utsatte kan vända sig prioriteras inte. Polisen och socialtjänsten i Boden 

har inte samma möjligheter som förut att vara ute i skolorna. Det framkommer som tidigare 

nämnt att okunskapen om vad som är ett brott är stor hos många ungdomar som aktörerna 

möter. Information i skolan om var ungdomar kan få hjälp och stöd om de utsatts för ett brott 

skulle även kunna öka deras kunskaper om vad ett brott innebär och vad det kan medföra för 

konsekvenser.  

Skolan är enligt Sarnecki (1988) en social institution och arena där den sociala kontrollen är 

stark för barn och ungdomar. Ungdomar tillbringar en stor del av sina liv i skolan, både under 

sin barndom och under de problematiska tonåren. Information i skolan kan vara ett bra sätt för 

att nå ut till ungdomarna i Bodens kommun.  På skolan interagerar individen ständigt med 

andra människor i olika åldrar. I skolan lär sig ungdomar att anpassa sig till andra ungdomar och 

vuxna, och även den sociala anpassningen utvecklas, vilket innebär bland annat normer, moral 

och värderingar och framför allt attityder gentemot andra människor (Sarnecki, 1988). Det kan 

vara av stor vikt att öka ungdomars kunskap om brottsutsatthet och normer kring brott. Många 

ungdomar kanske har en ”idealbild” av vad det innebär att utsättas för brott, vilket kanske 

hindrar de att söka upp hjälp. Det som framförallt är viktigt är att information om var hjälpen 

finns når ut till ungdomarna.  

Brottsofferjouren marknadsförs sig på Skördedagarna i Boden och deltar även på den 

internationella Brottsofferdagen i februari som i Boden är på Coop. Annonsering finns i 

tidningen ”Extra” och information sker i olika föreningar och i Bodens närradio. Men 

informationen är inte specifikt riktad till ungdomar.  

Vid intervjuerna poängteras att information om brottsutsatthet är ett område som behöver 

förbättras och utvecklas. Det framkommer att det är en brist att den informationen inte lämnas 

och att fokus ligger på missbruk, alkohol och brottsförebyggande arbete, vilket i och för sig är 

viktigt. Ett Stödcentrum för unga brottsutsatt i Boden skulle kunna vara en del i det arbetet, att 

informera i skolan men framförallt att finnas där för unga och sårbara personer som är i behov 

av hjälp och stöd.  
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6.1 Avslutningsvis  

Uppsatsen visar på behovet av en specifik verksamhet liknade Stödcentrum för unga brottsutsatta i 

Boden, vikten av samverkan och vikten av ett uppsökande arbete där hjälpen finns 

lättillgänglig.  

Det finns i Bodens kommun en god samverkan mellan de olika aktörerna i avseende unga 

förövare, uppsatsen visar på att det borde kunna finnas en lika god samverkan i avseende unga 

brottsutsatta.   

6.2 För vidare forskning 

Området unga brottsutsatta är som Elin Jägervall (2008) beskriver ett åsidosatt område. Jag ser 

flera möjligheter för vidare forskning. I den här studien har inte några ungdomar intervjuats, 

för vidare forskning hade det varit intressant att undersöka hur ungdomar i Bodens kommun 

upplever möjligheterna att få hjälp och stöd och om de vet var de kan vända sig.  En studie där 

både kvalitativ och kvantitativ metod vävs samman med både intervjuer och enkäter. En enkät 

där ungdomar i Bodens kommun bland annat får besvara frågan om de vet var de kan vända sig 

för att få hjälp. Intervjuer kan användas för att få fram ungdomars upplevelse. Ett annat område 

för vidare forskning skulle kunna vara att utreda vad ett utvecklande av Stödcentrum i Bodens 

kommun skulle innebära och vilka fördelar det skulle ha.  
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Bilagor  

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 1.  

Intervjuguide – Bodens kommun  

 

Vad gör Bodens kommun för att hjälpa unga brottsutsatta? 

 

Vad har kommunen för skyldigheter då det gäller unga brottsutsatta? 

 

Hur definieras en brottsutsatt?  

 

Upplever du att det är många ungdomar i Boden som är brottsutsatta? 

 

Vilka andra insatser samverka kommunen med i avseende brottsutsatta?  

 

Hur upplever du stödet i helhet i samhället för unga brottsutsatta? 

 

Hur fungerar samarbetet med brottsofferjouren och polisen?  

 

Hur ser arbetet med unga brottsutsatta ut?  

 

Hur marknadsförs och når information gällande hjälp och stöd ut till ungdomarna?  

 

Hur ser ni på ett utvecklande av ett Stödcentrum för unga brottsutsatta i Boden?  

(förklaring vad ett Stödcentrum innebär)   

  



 

 

Bilaga 2.  

 

Intervjuguide - Polisen 

 

Vad är polisens roll, och vad har polisen för skyldigheter då det gäller unga brottsutsatta?  

 

Hur definierar polisen en brottsutsatt? 

 

På vilket sätt får unga brottsutsatta hjälp och stöd från polisen?  

 

Gör polisen något speciellt då det gäller unga brottsutsatta? 

 

Hur går det till vid mötet av en ung brottsutsatt, vad gäller exempelvis information?  

 

Hur upplever du stödet i helhet i samhället för unga brottsutsatta? 

 

Vilka andra instanser samverkar polisen med då det gäller unga brottsutsatta?  

 

Finns det ett fungerande samarbete med kommun och ideella organisationer?  

 

Upplever du att det är många ungdomar i Boden som är brottsutsatta? 

 

Hur agerar polisen om den brottsutsatte även är gärningspersonen?  

 

Finns det några hinder eller svårigheter för polisen då det gäller unga brottsutsatta? 

 

Vad tror du om utvecklandet av ett Stödcentrum för unga brottsutsatta i Boden?  

(förklaring vad ett Stödcentrum innebär)   

  



 

 

Bilaga 3. 

Intervjuguide – Brottsofferjouren  

 

Hur definierar ni en brottsutsatt?  

 

Hur är verksamheten uppbyggd och hur fungerar den? 

 

Vilket stöd får ni från kommunen?  

 

Vilka är den största målgruppen som brottsofferjouren möter? 

 

Hur agerar ni vid mötet med unga brottsutsatta? 

 

Finns det en samverkan mellan polisen, kommunen och brottsofferjouren? Och i så fall hur 

fungerar samarbetet?  

 

Hur marknadsför ni verksamheten?  

 

Hur upplever ni stödet i helhet i samhället för unga brottsutsatta? 

 

Upplever du att det är många ungdomar i Boden som är brottsutsatta? 

 

Vad tror ni om utvecklandet av ett specifik Stödcentrum för unga brottsutsatta? 

(förklaring vad ett Stödcentrum innebär)   

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 4.  

Intervju med Stödcentrum för unga brottsutsatta  

Hur ser verksamheten ut? 

Vilken är den största målgruppen?  

Vad upplever du som vanliga reaktioner och känslor hos ungdomarna?  

Vilka fördelar finns det med er verksamhet? 

Vilka är de vanligaste brotten som ungdomarna ni möter har utsatts för? 

Vad får ni för feedback av ungdomarna?  

Vilken betydelse upplever du att er verksamhet har? 

Vilka andra aktörer samarbetar ni med?  

 


