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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack först och främst till min handledare Kenneth Petersson för hans stöd i 

framställandet av den här uppsatsen. Även samordnaren för den undersökta Brottsofferjouren 

vill jag tacka för tillträdet till fältet och för det positiva bemötandet. Informanterna som jag där 

fick kontakt med för insamlandet av undersökningsmaterialet vill jag också tacka för 

möjliggörandet av den här studien. Tack slutligen till mina närmaste för er inte minst positiva 

inställning till mina studier under de här senaste åren.  



Innehåll 

INLEDNING 1 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 2 

METOD 2 

DISKUSSION 4 

ETIK 5 

TEORI 6 

SYMBOLISK INTERAKTIONISM OCH SOCIALKONSTRUKTIONISM 6 

DISKUSSION 7 

TIDIGARE FORSKNING 8 

BEGREPP 10 

AVGRÄNSNING 12 

BAKGRUND 12 

INFORMANTERNA 13 

DE TEMATISKA OMRÅDENA 13 

VILLKORAD FRIVILLIGHET? 13 

REGERINGSPÅBUDETS IFRÅGASÄTTNING 13 

VISS KLUVENHET 15 

ENGAGEMANG & IDEELL FRIVILLIGHET 17 

SAMTIDA SAMHÄLLS- OCH UPPDRAGSASPEKTER 22 

KOSTNADER 22 

NEGATIVA ASPEKTER 25 

ANDRA KULTURER 28 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 30 



REFERENSER 33 

OTRYCKTA KÄLLOR 34 

I FÖRFATTARENS ÄGO: 34 

INTERNETKÄLLOR 34 



 1 

Inledning 

Det dilemma som plågar män och kvinnor vid detta sekelskifte är, med andra ord, inte så 
mycket hur de ska uppnå de identiteter de vill ha och hur de ska få andra människor att 
erkänna dem – utan vilken identitet de ska välja och hur de ska hålla sig skärpta och vaksamma 
så att de kan göra ett annat val ifall den tidigare valda identiteten plockas bort från marknaden 
eller förlorar sin dragningskraft. Det största, det mest nervpåfrestande bekymret är inte hur 
man ska hitta en plats inom den sociala klassens eller kategorins fasta ram […] det som får en 
att känna oro är misstanken att den svårvunna ramen snart kommer att ha raserats eller 
upplösts.1  

Kanske ser vi ett alltmer uppvaknande motstånd mot det kortvariga som kan känneteckna 

samtiden, det vill säga exempelvis korta och osäkra arbetsanställningar och andra alltmer 

oförutsägbara livsomständigheter. En sådan form av motstånd kan kanske ses i ideellt 

engagemang som kan ha uppkommit på grund av den vanmakt många människor kan känna över 

upplevda samhällsförändrings- och levnadssvårigheter. Ett sådant arbete kan kanske vända på 

trenden som fokuserar på individers egna nyttosträvanden. Till skillnad mot Baumans tanke ovan 

så är det ideella uppdraget kanske den fasta och hållbara punkt som kan ge tryggare mening i 

tillvaron för individen. Mycket annat som människor idag annars arbetar inom och för kan bli 

kortvarigt och otillfredsställande eftersom exempelvis arbetsformer som fastanställning alltmer 

följer den för idag oförutsedda och flexibla samhällslogikens struktur.2 Det som blir intressant att 

studera är hur ett visst engagemang formar individen i anslutning till dess uppdrag i en utvald 

ideell organisation. En av de för identiteten omnämnda ramarna ovan kan utgöra vittnesstöds- 

och stödpersonsuppdraget inom Brottsofferjourerna. Uppdragstagarna arbetar visserligen ideellt 

men det i dagens samhälle alltmer konkurrensaktiga marknadsbeteendet kan ha förts över till och 

med på ideella verksamheter. Eller – så är det precis tvärtom. De här aspekterna kommer att 

behandlas i den kommande analysen.  

En ytterst begränsad vetenskaplig forskning inom det nämnda undersökningsområdet ger 

skäl till att bidra med en ytterligare studie inom det ideella området kring individers 

identitetsutvecklingsprocesser i det samtida Sverige. Den enda forskning som motsvarar det jag 

vill studera är Maher Akobs kandidatuppsats Centrala motiv till att arbeta i Brottsofferjouren. Där riktas 

fokus på uppdragstagarnas intresseskäl till att som rubriken påvisar arbeta i en ideell organisation 

som ovan.3 Den uppsatsen diskuteras närmare under avsnittet tidigare forskning.  

Det förekommer ideellt arbete även inom andra områden men min valda 

undersökningsfokus riktas i det här fallet mot självidentifikationsutvecklingen inom vittnesstöds- 

och stödpersonsuppdraget som bedrivs inom en av Sveriges Brottsofferjourer. 

                                                 
1 Zygmunt Bauman, Det individualiserade samhället (Göteborg, 2002), s. 179 f. 

2 Bauman, s. 189. 

3 Maher Akob, Centrala motiv till att arbeta i Brottsofferjouren, Kandidatuppsats (Stockholms universitet, 2006), s. 1. 
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Syfte och frågeställningar 

Mitt undersökningsintresse är att följa en grupp individer i en utvald svensk ideell verksamhet för 

att försöka belysa och förstå de upplevelser samt identifikationsprocesser som utvecklas i relation 

till stödpersons- och vittnesstödsuppdraget.  Ur den avsikten följer frågeställningarna: 

 

 Hur ser upplevelserna och identifikationsprocesserna ut för vittnesstöd och stödpersoner 

i relation till deras verksamhetsområde?  

 Vilka problem och möjlighetsvillkor identifieras och iscensätts i och genom dessa 

identifikationsprocesser? 

Metod 

Juliet Corbins & Anselm Strauss version av Grounded Theory är den utvalda metoden för den här 

undersökningen. Det är en särskild metod som utvecklades under 1960- talet av Glaser & Strauss 

med syftet att ur data konstruera teori.  De menar att mycket av metodens procedur stödjer sig på 

bland annat interaktionismen, vilken presenteras under teoriavsnittet. Ett antagande kring den här 

metodinriktningen gör Corbin & Strauss genom en tolkning av Blumers påstående att omvärlden 

representeras symboliskt och skapas och återskapas i samverkan med inre världar. 

Författarna försöker återge många olika perspektiv i samband med händelser och påvisa 

variation i sin analysmodell. De påstår att för att få förståelse för ett fenomen så måste 

nödvändiga aspekter i analysen inkluderas, genom att sätta in fenomenen i sitt exempelvis större 

politiska, sociala och kulturella sammanhang. Corbin anser sig tveklöst till viss grad ha influerats 

av bland andra samtida konstruktionister såsom Charmaz. 

Anledningar till att bedriva kvalitativ forskning menar Corbin & Strauss är att nå deltagares 

innersta upplevelser, upptäcka mönster och att bedöma hur mening skapas i och genom 

kulturen.4 

Ett teoretiskt urval av platser, människor och kontexter gjordes i samband med den här 

undersökningen vilket förespråkas inom Grounded Theory. Det är en datainsamlingsprocess som 

har för avsikt att skapa teori genom att på en och samma gång och kontinuerligt insamla, koda 

och analysera data för eftersökning av olika mönster. Processen fortgår tills teoretisk mättnad 

uppnåtts, det vill säga att inga nya uppgifter om en särskild kategori framkommer. 

Tillvägagångssättet, som är typisk för Grounded Theory, är iterativt, det vill säga pendlar mellan 

data och teori och görs i syftet att bestämma en teoris hållbarhet. Pendlingen görs mer detaljerat 

mellan ett induktivt angreppssätt, som med andra ord innebär att generella slutsatser dras genom 

                                                 
4 Juliet M. Corbin & Anselm L. Strauss, Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory, 3: 

e uppl. (Thousand Oaks, 2008), s. 1, 6, 8 f, 12. 
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observationer, och ett deduktivt, som innebär att observationer görs på basis av en redan fastställd 

teori.5 

Från början av mars till slutet av april år 2013 insamlades data till den här studien. Det 

gjordes i samverkan med en utvald Brottsofferjour i en mellanstor stad i Mellansverige och för 

sin verksamhet anslutande domstol.  

Den utvalda Brottsofferjourens samordnare telefonkontaktades för presentation av 

undersökningen och dess syfte. Det möttes av ett positivt intresse och ett informationsbrev med 

närmare beskrivning skickades på förfrågan till denne. Brevet skickades därefter via samordnaren 

till de stödpersoner och vittnesstöd som där arbetar ideellt för en frivillig anmälan till 

undersökningsintervjuer. Därmed gjordes ett som med Alan Brymans uttryck menas med ett 

bekvämlighetsurval och ett inslag av snöbollsurval. Han påstår att informanturvalet ofta är en 

sammanslagning av de två ovanstående urvalen. Det förstnämnda innebär forskarens tillgång av 

rent tillfälligtvis disponibla personer. De är troligtvis inte representativa för en utvald 

undersökningsgrupp men kan ändå vara en accepterad urvalsmetod när en insamling från en viss 

grupp annars är svåråtkomlig. Generaliserbarheten behöver dock inte vara ett mål inom kvalitativ 

forskning utan istället utgöras av djupare intervjuanalyser. Datamaterialets resultat kan även leda 

till fortsatt forskning eller möjliggörandet av kopplingar mellan uppkomna svar. Bryman menar 

vidare att den här sortens urval är mycket vanligt förekommande vid organisationsstudier.6  

Studiens sex informanter, av vilka fem är intervjudeltagare, befinner sig i ålderspannet 37- 

68 år och alla består av kvinnor som idag är verksamma som stödpersoner och vittnesstöd. De 

har valts ut på ovanstående sätt eftersom det annars skulle ha varit svårt att nå dem för 

genomförandet av intervjuer och observationer. Då intervjudeltagarnas inre upplevelser och 

erfarenheter efterfrågas och hur deras självbild utvecklas i relation till deras uppdrag så kan 

urvalsmetoden fungera väl för studiens syfte även om inga generella resultat blir följden av 

undersökningen. Genomförandet av ett mycket större antal djupintervjuer hade inte fått plats 

inom ramen för den här tidsbegränsade kvalitativa undersökningen. 

Fem halvstrukturerade livsvärldsintervjuer genomfördes för den här studien, vilka var för 

sig varade mellan en halvtimme och en timme. Fyra spelades in med bandspelare och den sista 

antecknades ner. Det sistnämnda gjordes på grund av det lilla tidsomfång som uppfattades 

kvarstå av undersökningsperioden. Det medförde dock enligt min tolkning ett något mer 

avslappnat intervjusamtal vilket ytterligare kan ha fördjupat det erhållna materialet. Fyra intervjuer 

genomfördes i en där möjlighet fanns avskild och lugn miljö medan en utgjorde en 

telefonintervju. Steinar Kvale & Svend Brinkmann beskriver den halvstrukturerade livsvärldsintervjun 

som en kvalitativ forskningsintervju med målet att få en redogörelse av intervjudeltagarnas inre 

värld i avsikten att betydelsetolka de beskrivna erfarenheterna och individernas egna perspektiv. 

Intervjun kan liknas vid ett vardagssamtal men den professionella aspekten i frågetekniken gör 

                                                 
5 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2009), s. 290 ff, 22, 314. 

6 Bryman, s. 289, 114 f, 313, 115. 
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den varken helt öppen eller sluten. De inspelade intervjuerna skrivs oftast ut och utgör 

analysmaterialet.7  

Dessutom utgjorde ett kortare telefon- respektive personligt samtal ytterligare underlag för 

bekräftelser av och komplettering till intervjuerna och observationerna. Två delvis deltagande 

observationer, mellan två samt fem och en halv timme långa, utgjorde också intervjukomplement. 

Katrine Fangen framställer ovan nämnda observationstyp som en som tillåter forskaren att delta i 

fältets sociala samspel men inte i dess miljöspecifika verksamheter. Forskaren ska samspela och 

samtala med dem som han avser att förstå och anteckningarna från fältet bör snarast skrivas ner 

då mindre detaljer glöms bort ju längre tiden går från observationstillfället.8 Mina anteckningar 

skrevs utförligt ner vid första möjliga tillfälle, det vill säga senast några timmar efter fältbesöket, 

vilket på så sätt kan ge datamaterialet en tillförlitlig kvalitet. 

Utöver intervjuer, telefon- och personliga samtal samt observationer användes empiriskt 

material även från Brottsofferjourens egen tidning, en rapport och två handböcker för 

stödpersoner respektive vittnesstöd och stödpersoner. De valdes för relevansen och aktualiteten 

kring min undersökningsfokus. 

Efter transkriberingen, som innebär ett ordagrant utskrivande av intervjudeltagarnas 

uttalanden och som i sig är en tidskrävande och textskrymmande process9, av de fyra 

intervjuerna, kunde analysen av det här datamaterialet samt fältanteckningarna påbörjas i enlighet 

med Grounded Theorys analysmetod. Corbin & Strauss beskriver det som en öppen kodning vilket 

innebär att bryta ner data och definiera begrepp som i sin tur beskriver ett stycke textmaterial. En 

karaktärisering av dessa begrepp görs samtidigt genom deras tillhörande egenskaper och dimensioner. 

Dimensionerna är variationer inom egenskaperna vilka förtydligar begreppen. Den axiala 

kodningen som görs samtidigt som den öppna kodningen innebär följaktligen relaterandet mellan 

olika begrepp men även kategorier. Kategorier är begrepp på en högre nivå som har underliggande 

besläktade begrepp på en lägre nivå. Kategorierna kallas ibland även för teman och står för 

relevanta händelser och situationer men utgör även en datakoncentration.10 Som beskrivits ovan 

analyserade och relaterade jag framträdande begrepp till varandra allteftersom jag bekantade mig 

med materialet. Idéer uppkom även under pauserna varigenom länkar mellan framträdande och 

intressanta kategorier kunde dras. De och vissa av deras kopplingar presenteras närmare strax 

före analysen och utförligare under slutdiskussionen. 

Diskussion 

Som framgår ovan stödjer sig Grounded Theory till stor del på den symboliska interaktionismens 

perspektiv, men även till viss grad på socialkonstruktionismen. Metoden eftersträvar fenomens 

meningsförståelse genom förläggandet av dessa till sina rätta sammanhang, som i mitt fall 

                                                 
7 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2: a uppl. (Lund, 2009), s. 19, 43. 

8 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 94, 141. 

9 Bryman, s. 311. 

10 Corbin & Strauss, s. 159, 195, 198. 
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exempelvis blir till de kulturella och politiska dito. Socialkonstruktionismen, som beskrivs 

utförligare i ett senare avsnitt, intar ett ifrågasättande förhållningssätt till bland annat 

självförståelsen och innehåller även processaspekter för en omgivningsförståelse. De, enligt min 

uppfattning, därför kompatibla teoretiska perspektiven med Corbin & Strauss Grounded Theory 

version, bildar grunden för den kommande analysen. En nackdel med kvalitativ forskning enligt 

Corbin & Strauss är att den genom sin metod insamlar en överväldigande mängd data som lätt 

kan göra forskaren rådvill11, vilket jag också inledningsvis fick uppleva. 

Ett viktigt genomförandevillkor för en del upptagna uppdragstagare var telefonintervjun12, 

men innebar kanske värdefulla ansikts- och kroppsuttrycksbortfall. Observationsbortfall relaterat 

till stödpersonsverksamheten förelåg också på grund av den sekretessbelagda verksamheten vid 

telefonstödjande samtal, men även vid ett tillfälle av månadsvisa stödgruppsträffar där en 

inställdes på grund av för lågt deltagarantal.13  

Jag är även medveten om att min egen förförståelse kan inverka på hur jag tolkar de 

fenomen som har gestaltats inför mig. En viss inläsning om problemområdet gjordes också inför 

fältkontakterna men jag har trots det försökt att gå in och analysera med ett så öppet sinne som 

möjligt. Dock påstår Corbin & Strauss att ett åtskiljande mellan forskaren och dennes analys samt 

forskning inte är möjlig och att denne därför måste reflektera kring sin inverkan på 

undersökningsprocessen.14 

Etik 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga 

forskningen har utgjort riktlinjer och vägledare för den här studien. Rådet anser att viktig och 

akademisk forskning är ett legitimerat utvecklingskrav hos både samhället och dess medlemmar, 

vilket även kallas för forskningskravet. Individskyddskravet, ovan nämnda principers sammanfattning, 

skyddar å andra sidan samhällsmedlemmarna mot oönskad och integritetskränkande forskning. 

Principerna är mer specifikt informationskravet som upplyser forskningsdeltagarna om 

forskningssyftet och deras deltagarvillkor vilket innebär en frivillig medverkan och rätten till ett 

deltagaravbrytande. Nästa princip, samtyckeskravet innebär ett erhållet deltagarsamtycke vid aktiva 

studieinsatser. En princip som ger största möjliga konfidentialitet till undersökningsdeltagare är 

konfidentialitetskravet. Den syftar även till att bevara personuppgifter på ett från obehöriga skyddat 

sätt. Den sista principen, nyttjandekravet, innebär att insamlade uppgifter endast får användas för 

forskningssyften.15 De här kraven delgavs undersökningsdeltagarna på Brottsofferjouren både i 

ett e-post utskick före fältundersökningen samt i samband med intervjutillfällena. Massutskicket 

gjordes via samordnaren och innebar att de här uppdragstagarna på jouren fick kännedom om att 

                                                 
11 Corbin & Strauss, s. 15. 

12 Telefonsamtal med Brottsofferjourens samordnare, 6.3.2013. 

13 Telefonsamtal med Brottsofferjourens samordnare, 24.4.2013. 

14 Corbin & Strauss, s. 11. 

15 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2009), 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2013-05-10) 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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en undersökning bedrevs och att de därigenom fick vetskap om att några sannolikt skulle delta. 

Det var i stort sett oundvikligt men ändå nödvändigt då övrig kontakt för intervjuer framstod 

som svårtillgängligt. För att anonymisera så långt som möjligt gjorde jag en del för studien 

obetydliga ändringar i personuppgifter såsom ålder och uppdragslängd. 

Kvales & Brinkmanns resonemang kring intervjusituationer beskriver en naturligt 

förekommande maktasymmetri mellan forskaren och informanten genom de olika 

intervjupositionerna. Det viktiga i en sådan situation är forskarens reflekterande kring maktens 

inflytande i intervjukunskapsproduktionen vilket kräver ett ansvarsfullt hanterande av 

positionsskillnaden.16 Eftersom jag har vänt mig till vuxna individer så utgår jag från att de har 

lämnat den information som de själva har velat delge mig. Jag har dessutom från början haft 

inställningen att respektera deras integritet både vid intervju- och observationstillfällena samt i 

den senare textframställningen. Det är dock inte alltid forskaren som besitter en maktposition, 

vilket Oscar Pripp tar upp i Etnologiskt fältarbete. Han påstår att även fältarbetaren kan bli granskad 

och tilldelad olika positioner, såsom erkänd forskare, av de personer denne studerar,17 vilket jag 

inledningsvis till viss grad också troligtvis fick genomgå på forskningsfältet. 

Teori  

En introduktion av den symboliska interaktionismen och socialkonstruktionismen ges nedan som 

för den här studien väljs ut som övergripande teoretiska inriktningar. I anslutning till 

presentationen diskuteras deras användning och relevans för undersökningen. 

Symbolisk interaktionism och socialkonstruktionism 

Symbolisk interaktionism är ett samlingsnamn för ett flertal inriktningar inom socialpsykologi och 

sociologi, vilken först initierades av den amerikanske socialfilosofen Georges Herbert Mead. 

Dennes student och teoriutvecklare Herbert Blumer skapade beteckningen symbolisk 

interaktionism år 1937. Den betonar att det viktigaste hos människan är kommunikationen. Det 

formar individen till en social varelse genom att vara i och bli till i språket. Sociologen Blumer 

hävdar att samhället utgörs av ”jag- individer” och menar att samhällsfenomen kan hanteras 

genom ett hänvisande till individerna själva och därigenom också till deras förflutna och framtid. 

En av konsekvenserna av det här är att människor objektiverar, det vill säga formar meningsfulla 

relationer till, sin omgivning. Mänskligt agerande konstrueras i komplicerade interaktioner och 

individer handlar kollektivt när de förstår att andra agerar på ett liknande sätt som de själva. 

Samhället förstås enligt den här inriktningen som ett pågående samspel mellan skilda aktörer där 

sociala relationer utspelas. Samhället utgör därmed ingen statisk struktur, utan en process. 

Genom aktörers situationstolkning skapas både kollektiv och individuell handling.  

                                                 
16 Kvale & Brinkmann, s. 49 f. 

17 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander, 2: a uppl. (Lund, 

2011), s. 71. 
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Mead själv påstod att det medvetna jaget utvecklas i anslutning till sociala erfarenheter med 

språkets centrala ställning i interaktionen med symboler. Människan är i sitt medvetande både ett 

subjekt och ett objekt vilken Mead enligt Lars- Erik Berg beskriver som ett psykiskt 

strukturerande av ”I” och ”Me”. Individen uppfattar alltså sig självt som objekt genom den 

andres sätt att se på honom. Den här medvetandeprocessen kan leda till karaktärsdrag hos 

individer om särdrag dem emellan får integreras, återspeglas och processas just i medvetandet.18 

Socialkonstruktionismen som är ett mångdisciplinärt teoretiskt perspektiv erbjuder kritiska och 

radikala alternativ inom till exempel socialpsykologi samt andra discipliner inom exempelvis 

sociologin och lingvistiken. Perspektivet innebär ett kritiskt förhållningssätt mot vår invanda 

själv- och omvärldsförståelse samt mot uppfattningen att konventionell kunskap grundas på både 

oförvrängd och objektiv observation av omgivningen. Socialkonstruktionismens sätt att förstå 

omvärlden på är att den är kulturellt och historiskt relativ. Dessutom är den beroende av för 

perioden specifika ekonomiska och sociala omständigheter som framträder under en tidsperiod 

och inom en särskild kultur. Det är under det sociala livsförloppet där dagliga mänskliga 

interaktioner utspelas som en särskild omvärldskunskap konstrueras. De tillfälligtvis accepterade 

omgivningsföreställningarna utgörs av ständiga mellanmänskliga sociala interaktioner och 

processer och inte som ett resultat av någon objektiv observation. Perspektivet anger att all 

kunskap uppstår från olika synvinklar och som används mer i vissas intressen än andras. Det är 

från människor från både det förgångna och nutiden som vår omgivningsförståelse kommer ifrån 

och där tankesätt förs fram genom språket som därför blir dess nödvändiga förutsättning samt 

har praktiska konsekvenser för individen.19 

Diskussion 

Det som är av intresse i den här studien har med människors funderingar, personliga åsikter, 

ställningstaganden och ageranden att göra i samband med det ideellt valda uppdraget. Genom 

språket kommuniceras deras tankar och genom det stöd de erbjuder interagerar de med bland 

annat dem som mottar hjälpen men även med myndigheter och andra organisationer. Deras 

förflutna kan ha med deras insatsval att göra och där möjligtvis inkludera en framtidsaspekt. De 

två utvalda teorierna utgör enligt min mening ett komplement till varandra för att förstå hur de 

ideellt verksamma uppdragstagarna identifierar sig med andra sociala aktörer kopplade till 

insatsen och till sin övriga omgivning samt ger ett inspirerande verktyg för att nå de 

underliggande meningarna bakom specifika uttalanden och ageranden. Den symboliska 

interaktionismen kritiseras ofta för att den bortser från samhällsstrukturers inverkan på individens 

handlingsfrihet.20 Viss kritik mot socialkonstruktionismen antyder däremot att perspektivets 

                                                 
18 Lars- Erik Berg, ”Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen”, i Moderna samhällsteorier: 

traditioner, riktningar, teoretiker, red. Per Månson, 7: e uppl. (Stockholm, 2007), s. 152 f, 155 ff, 159, 163. 

19 Vivien Burr, Social constructionism, 2: a uppl. (London, 2003), s. 1 ff, 6 ff. 

20 Berg, s. 181. 
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fokus på den sociala verklighetens konstruerande främst prioriterar dess genomförande vilket kan 

åsidosätta teoriers viktiga forskningsfunktion.21 

Tidigare forskning 

Ingen direkt tidigare empirisk forskning finns inom mitt fält och därför koncentrerar jag mig här 

på de teoretiska aspekterna. 

Nedan kommer olika forskare och teoretiker med deras verk att presenteras tillsammans 

med dess syfte, metod och slutsats samt hur de kan komma till användning i den här uppsatsen.  

Som det tidigare har nämnts är den forskning som närmast kan relateras till min studies 

problemområde, Akobs kandidatuppsats Centrala motiv till att arbeta i Brottsofferjouren. Hans syfte 

med studien var att ge en insyn i blivande och verksamma vittnesstöds och stödpersoners 

livsvärld och presentera de väsentligaste orsakerna till deras insats inom jouren men också för att 

ge en förståelse för de här motiven ur en djupare aspekt. Hans undersökningsmetod är en 

induktiv tematisk analys som motiveras med att det är individernas subjektiva meningar som 

grundlägger analysen. Nio kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes för det 

ändamålet. Hans slutsats är att det ideella arbetet är unikt och mångfacetterat för var och en av 

intervjudeltagarna och att det inte endast handlar om ett obetalt arbete.22 Studien kommer att 

relateras till där det förekommer intressanta kopplingar till min egen analys.  

Min studie kan inom det relativt outforskade området även bidra med ett inkluderande av 

kvalitativa observationer. Det kan ge ett förtydligande underlag av intervjudeltagarnas utsagor. Jag 

kommer till skillnad från Akob även att inkludera en alternerande deduktiv och induktiv 

arbetsgång och på så sätt försöka bekräfta det som jag har upptäckt på det utvalda 

undersökningsområdet.  Dessutom kommer självidentifikationsprocesserna som är min 

studiefokus att relateras till övergripande sociologiska och socialpsykologiska teorier, medan 

Akob endast rör sig inom den psykologiska disciplinen. 

 Teoretikern Anthony Giddens Modernitet och självidentitet beskriver hur samtiden, 

”senmoderniteten”, på ett djupt plan förändrar det sociala livets vardagliga karaktär och även 

påverkar individens mest personliga vanor i en omgivning rik på valmöjligheter. Ett av samtidens 

kännetecken är att det råder en tätare förbindelse mellan individuella förfoganden och global 

förändring. Hans syfte är att tolka och reflektera över de här sambandens särdrag och erbjuda ett 

ordförråd som förklarar dem. Giddens använder sig av handböcker i livsföring och 

socialforskning för att framhäva utvecklingsprocesser och sociala fenomen samt är i sitt verk mer 

analytisk än beskrivande. Han använder sig av en del viktiga aspekter av ”idealtypiska” 

tillvägagångssätt för att betona vissa poänger23, men utvecklar inte riktigt vad idealtypiskt innebär. 

Han kommer fram till att en mer återgång till livsfrågor också leder till mer moraliska 

                                                 
21

 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion, 2: a uppl. (Lund, 2008), s. 103. 

22 Akob, s. 1, 6, 17. 

23 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet (Göteborg, 2009), s. 9, 11, 10. 
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samarbetssvårigheter och att hanteringen av det här behöver en till grunden omarbetning av både 

”livspolitiska” strävanden och av en emancipatorisk politik.24 Hans analys anser jag kan fördjupa 

min egen framställning som kommer att behandla bland annat de komplexa 

identifikationsprocesser som kan uppstå i samtiden inom ett avgränsat men influerbart område. 

En förändringsperiod, uppfattad som senmodernitet och som karakteriserar den personliga 

upplevelsen och den sociala strukturen, är enligt Alain Touraines Kan vi leva tillsammans? på väg. 

Han menar att vi bör eftersträva ett återförenande av kulturen och ekonomin och en kraft som 

kan stärka individen mot maktstrategier. Det personliga livsprojektet kan vara motståndsförsöket 

mot personlighetssplittringen, och då krävs det för det kollektiva och det personliga livets 

omvandling att de personliga subjektens och deras mellankommunikation skyddas av 

institutioner, vilket Touraine kallar ”subjektets politik”. Hans syfte är att ge individer ett verktyg 

för att återskapa men också uttyda möjligheterna under fortgående förändringars styrning. Hans 

sociologiska verk är mer grundat på idéer än fakta och är också enligt honom lika användbart 

praktiskt som teoretiskt. Det har mestadels tillkommit under hans seminarium i dialog med 

internationella studenter. Touraine påstår i sin slutsats att individer måste genomgå en krävande 

förändring om de vill fortsätta leva och agera i en värld som också radikalt förändras.25 Hans 

tankegångar om individers kommunicerande och handlingsstrategier kommer att prövas mot mitt 

insamlade material som berör stödpersoners och vittnesstöds upplevelser, interaktioner och 

utvecklingsprocesser. 

Ett liknande ämne tar Manuel Castells upp i sin Informationsåldern: ekonomi, samhälle, kultur. 

Under den här tidsperioden, vilken benämns som ”nätverkssamhället”, rycker kollektiva 

identitetsuttryck starkt framåt och sätter kulturell tillhörighet och lokal egenmakt i prioritet över 

globaliseringen. Han fokuserar på den politik och de sociala rörelser som uppkommer ur 

samverkan mellan statliga institutioner, globaliserad teknik och identiteters övertag. Syftet med 

skriften är att dels för olika kontinenter använda samma analyssätt för förståelsen av kraftigt 

skilda men ändå innebördsöverensstämmande sociala processer men också för önskemålet att 

bryta de inom samhällsvetenskapen delvis ännu dominerande etnocentriska antydningarna 

eftersom världen samtidigt kulturellt och globalt sammanförs. Han använder sig av empirisk 

analysmetod. Den förmedlar den generella teorin om social omvälvning i nätverkssamhället 

genom observation och analys av sociala rörelsers sammanhangsdifferentierade agerande. Castells 

påstår avslutningsvis att individer inte riktigt kan uppfatta det nyuppkomna samhället som har 

kopplingar till det förflutna och identiteternas makt, därför att de ser så invant på den tydliga 

ordning som har varit om social förändring. Samtidens förändringar fortgår i det undanskymda 

på det kollektiva motståndets gräsrotsnivå och genom olika teknologiska nätverk långt utanför 

maktens domäner.26 Betoningen på samtida identiteter och processer aktualiserar Castells för min 

                                                 
24 Giddens, s. 271 f. 

25 Alain Touraine, Kan vi leva tillsammans? (Göteborg, 2003), s. 27 f, 184, 29, 31 f, 11, 424. 

26 Manuel Castells, Informationsåldern: ekonomi, samhälle, kultur (Göteborg, 2000), s. 15 ff, 371. 
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egen studie kring individers identifikationsprocesser och deras för den här tidsperioden 

förekommande komplexa livsomständigheter. 

Magnus Dahlstedts Aktiveringens politik handlar om den omstrukturering av svensk politik 

som har skett under de senaste tjugo åren och är därmed en samtidshistorisk utläggning. Hans 

syfte är att kritiskt undersöka föredömet av en ansvarstagande och aktiv medborgare. Han har i 

sin studie bland annat kommit fram till att ”Förändring av världen förutsätter kritiskt 

ifrågasättande av rådande värden.” Dahlstedts forskning kan belysa min egen studie kring 

individers arbets- och medborgarskapsvillkor i dagens Sverige.27 

Kate C. McLean och Monisha Pasupathi i artikeln ”Processes of Identity Development: 

Where I Am and How I Got There” nämner att det finns två inriktningar inom 

identitetsforskningen, en som fokuserar på identitetsposition och en på berättelsen. Ett 

identitetsupptäckande med hjälp av berättelsen och i den processen ett återspeglande av 

förpliktelser kan frambära större överensstämmelse mellan dessa och ens uppträdande i 

identitetsutvecklingen. De baserar sin forskning på E. H. Ericksons betydelsefulla arbete över 

den här sortens utveckling och tillför en empirisk analys av hans teorier. Deras slutsats är att hans 

idéer fortfarande rikt bidrar till identitetsforskningen genom rekonstruktionen av 

barndomserfarenheterna med nuvarande och framtida förpliktelser. De anser att det nu återstår 

för var och en att anta en djupare och bredare identitetsutvecklingsförståelse genom integration 

av de två ovan nämnda synsätten.28 De här identitetsprocessteorierna kan relateras till min egen 

identitetsutvecklingsanalys. 

Begrepp 

Identitet definieras av Castells som den process där sociala aktörer skapar mening grundläggande 

på kulturella kännetecken vilka värdesätts högre än andra meningsskapande källor. Det finns för 

kollektiva och enskilda aktörer en mångfald av identiteter men det leder till ett paradoxalt och 

krävande socialt agerande och självpresentation. Identiteter är dock mer meningsbetydande än 

roller genom att de förra konstruerar självet och fungerar som gallringsprocesser. Individen 

identifierar sig symboliskt med sitt handlingssyfte kring en primär identitet som bevarar självet 

tids- och rumsmässigt och som betonas mer än de övriga identiteterna. Identitetsbildandet görs 

på basis av bland annat historiska, institutionella, geografiska, kollektiva och religiösa aspekter. 

De här aspekternas meningsinnebörd omdefinieras av olika aktörer i samstämmighet med deras 

tidsperiods sociala och kulturella strukturer.  Castells föreslår tre identitetsformer som 

konstrueras i relation till maktrelationer där den första är den legitimerande identiteten som införts av 

inflytelserika samhällsinstitutioner för styrning av sociala aktörer. Identiteter som däremot 

motsätter och avskiljer sig för sin överlevnads skull från rådande institutioners principer 

betecknas av Calhoun i Castells som motståndsidentiteter. De bildas av aktörer som har fått 

                                                 
27 Magnus Dahlstedt, Aktiveringens politik (Malmö, 2009), s. 9, 12, 211. 

28 Kate C. McLean & Monisha Pasupathi, ”Processes of Identity Development: Where I Am and How I Got There”, 

Identity: An International Journal of Theory and Research, 12(2012:1), s. 8-28. 
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nedklassade och stigmatiserande positioner av den styrande logiken. Den tredje identitetsformen 

presenteras som projektidentiteten. Genom tillgängliga kulturella medel kan sociala aktörer genom 

en ny identitetskonstruktion omvandla deras samhällsposition och därmed arbeta för en 

samhällsstrukturförändring.29 

Kultur är enligt John Scott och Gordon Marshall ur ett sociologiskt perspektiv allt det som 

socialt överförs i ett samhälle. Det är ett allmänt begrepp för det mänskliga samhällets symboliska 

aspekter. Samtidens kulturdefinition relaterar ofta till relativismen som avser beskriva, jämföra 

och visa på kulturskillnader snarare än att rangordna dessa. Det dominerande sociologiska 

kulturperspektivet i Europa är den om en samling symboler och idéer som allmänt skiljer sig från 

sociala strukturer. Inom kulturantropologin analyseras kultur stegvis på tre nivåer där den första 

görs genom inlärda beteendemönster, sedan genom undermedvetna nivåer som exempelvis 

språkanvändning och sist genom kulturellt definierade förnimmelse- och tankemönster.30 

Subjektets politik anser Touraine ger en bra beskrivning av dagens demokrati. Där erkänns 

mångkulturer, varje individs anspråk på en livshistoria och avståndstagandet från diskriminering. 

Målet är att individer och grupper ska kunna påverka sin livsberättelse och sin miljö. Där bör 

politiska institutioner begränsa gemenskapers och marknaders påverkan. På så sätt kan aktörernas 

oberoende öka och demokratin stärkas. De svagare grupperna bör garanteras frihet, säkerhet och 

valmöjligheter.31 

Medborgarskap beskrivs av Marshall i Dahlstedt som ”ett fullvärdigt medlemskap i 

samhällsgemenskapen. Medlemskapet kan ses som ett socialt kontrakt mellan stat och individ, 

som formellt ger medlemmarna i gemenskapen en uppsättning medborgerliga rättigheter, men 

även skyldigheter.”32 

Senmoderniteten är den tidsperiod som bland annat Giddens påstår att vi lever i idag. Giddens 

omnämner perioden även som högmodernitet, vilken kännetecknas av en mångfald av 

valmöjligheter, osäkerhet och dessutom tvivel på både vetenskaplig och vardagsnivå. Det är också 

en riskkultur angående den sociala världen som struktureras av olika aktörer. Framtiden 

involveras ständigt med samtiden på grund av de oberäkneliga riskbedömningarna som han 

påstår tidigare inte har existerat som exempelvis den globala ekonomins sammanbrott som kan 

påverka det lokala livet. Det är en på samma gång enad men splittrad värld.33  

Presentationen ovan ger en viss begreppslig förförståelse inför den kommande analysen 

och valdes ut för relevansen och kopplingen till undersökningssyftet.  

                                                 
29 Castells, s. 20 ff. 
30 John Scott & Gordon Marshall, A dictionary of Sociology, red. John Scott & Gordon Marshall, 3: e uppl. (Oxford, 

2009), s. 30. 

31 Touraine, s. 351 f. 

32 Dahlstedt, s. 12. 

33 Giddens, s. 11 ff. 
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Avgränsning 

Den här kvalitativa studien, påbörjad i slutet av februari år 2013 och avslutad i slutet av maj 

samma år, koncentrerar sig endast på en av Brottsofferjourerna som finns i en mellanstor stad i 

Mellansverige. Där har sex informanter, både stödpersoner och vittnesstöd, av vilka fem är 

intervjudeltagare, bidragit till undersökningens underlag men även två observationer gjorda på en 

till uppdragstagarnas verksamhetsområde anslutande tingsrätt. Avgränsningen till en enskild 

Brottsofferjour istället för flera har gjorts för att få en fördjupning i det valda problemområdet. 

Då särskilt vittnesstödsverksamheten är uppbyggd på ett liknande sätt över hela landet så kan det 

som utspelas i relation till en av jourerna även avspegla sig i de andra. Antalet informanter och 

observationer anser jag också vara tillräckligt avseendes den för studien valda metoden och 

undersökningsperioden.  

Bakgrund 

År 1988 bildades Brottsofferjourernas Riksförbund. Samhället värderade och engagerade sig i 

brottsofferstödet under slutet av 1980-talet och under nästföljande årtionde genom bland annat 

förbättrad lagstiftning för brottsoffrens situation. Samhällsengagemanget stärkte Riksförbundets 

eget arbete vilket ledde till 100-talet rikstäckande Brottsofferjourer fram till år 1995. De är lokala 

och ideella föreningar vars huvuduppgift är att stödja vittnen och brottsoffer. Den första 

försöksverksamheten med vittnesstöd startade samma år i Växjö. Domare och åklagare ansåg att 

förhandlingarna kring en rättegång förbättrades av vittnesstödet genom den trygghet och 

rättegångsinformation som förmedlades till vittnen och målsägande. Andra Brottsofferjourer tog 

efter och hade år 2000 ideellt anordnat vittnesstödsverksamhet vid många av Sveriges tingsrätter.  

Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket fick år 2001 på regeringens uppdrag i uppgift 

att utöka vittnesstödsverksamheten vid landets samtliga tings- och hovrätter. Uppdraget har idag 

fullgjorts. Verksamheten fastslogs som ideellt driven och därför blev Riksförbundet en för 

uppbyggnaden rådgivande partner. Huvudansvar för vittnesstödsverksamheten har 

Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket i nära samverkan med Brottsofferjourens 

Riksförening. Det finns dock några domstolar som har Brottsoffermyndigheten och andra ideella 

föreningar än Brottsofferjouren som vittnesstödsverksamhetsansvariga. 

Inom Brottsofferjourerna finns noggrant utvalda stödpersoner och vittnesstöd som arbetar 

ideellt efter att ha fått en särskild uppdragsutbildning. En brottsofferassistent eller samordnare 

leder föreningens arbete. Brottsofferjouren stöds huvudsakligen ekonomiskt av kommunen och 

Brottsofferfonden. 

Stödpersonens arbetsuppgifter är att till brottsoffer, vittnen och anhöriga att bland annat 

hjälpa till med myndighetskontakter, ge praktisk rådgivning och emotionell hjälp samt när det 

behövs hänvisa till exempelvis psykologisk expertis. En annan uppgift är att vid 

brottsutredningen och i brottmålsprocessen upplysa om brottsoffrets rättigheter. Det är viktigt 

att stödpersonen kan lyssna, samtala och vara ett medmänskligt stöd. Vittnesstödet stödjer också 

målsägande, vittnen och anhöriga men uppdraget genomförs i domstolens lokaler. Det innebär 
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att stödja och informera ovan nämnda parter inför, under och efter rättegångsförhandlingarna, 

beskriva och avdramatisera rättsprocessen samt vara sällskap men även att i likhet med 

stödpersonen ge vägledning till bland annat juridisk och psykologisk expertis vid behov. 

Vittnesstödets insats ska syfta till att skapa trygghet i anslutning till rättegången.34 

Informanterna 

Jag har intervjuat fem personer och även insamlat information från en sjätte person under en av 

observationerna för den kommande analysen. Två av dem bidrog med ytterligare information 

under ett telefon- respektive personligt samtal. Det föll slumpmässigt ut att intervjudeltagarna är 

kvinnor och de befinner sig alla i ålderspannet 37- 68 år. Anonymitetsprincipen, som här blir mer 

aktuell då det gäller känsliga uppgifter som kan framkomma inom en sekretessbelagd verksamhet 

men även på grund av ämnets personliga karaktär, blir vägledande när informanterna väljs att 

beskrivas på en övergripande individnivå. Därför har ovanstående åldersspann i det syftet 

marginellt justerats och dessutom presenteras informanterna i analysen med fingerade namn, 

deras uppdragsbeteckningar och en för studien obetydlig ändring i uppdragsperioden. 

De tematiska områdena 

De från mitt datamaterial uppkomna kategorierna är i följande ordning överkategorin Villkorad 

frivillighet? som följs av underkategorierna Regeringspåbudets ifrågasättning, Viss kluvenhet och 

Engagemang & ideell frivillighet. Ytterligare en överkategori uppstod ur datamaterialet vilken jag har 

benämnt Samtida samhälls- och uppdragsaspekter med medföljande underkategorier Kostnader, Negativa 

aspekter och Andra kulturer. I den följande analysen beskrivs, jämförs och reflekteras det kring de 

framtagna kategorierna genom konkreta exempel. I den avslutande diskussionen framställs en del 

av de olika kategoriernas gemensamma aspekter genom exempelvis relationerna mellan 

kategorierna Regeringspåbudets ifrågasättning och Negativa aspekter samt Engagemang & ideell frivillighet 

och Andra kulturer samt analysens slutsatser. 

Villkorad frivillighet? 

Regeringspåbudets ifrågasättning 

Christine som är vittnesstöd sedan fem månader, delger under intervjun att hon har funderat en 

del kring vittnesstödsverksamhetens ideella struktur. Hon undrar varför just den här 

verksamheten av regeringen har valts ut som ideell och menar att hon inte känner till någon 

annan sådan typ av organisation som drivs ideellt från högre statlig nivå. Samtidigt anser hon sig 

vara nöjd med att arbeta ideellt med uppdraget: 

                                                 
34 Brottsofferjourernas Riksförbund, Handbok för stödpersoner & vittnesstöd, 4:e uppl., red. Ulla Graneli (Stockholm, 

2012), s. 28 f, 34 f, 29, 43, 55. 
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Intervjuare: Hur ser du på att uppdraget är en ideell verksamhet? Christine: […] jag har ju 
funderat över varför det ska vara ideellt egentligen. […] för att det är ju ett påbud att det ska 
finnas från regeringens håll att det ska finnas en vittnesstödsverksamhet. Och då har jag själv 
funderat över varför det ska vara ideellt. […] det finns skriftligt på detta att det ska finnas 
vittnesstöd. Och vilken annan verksamhet är ideell från regeringens… […]? men nu gör jag ju 
det ideellt ändå för jag tycker det är kul.   

En annan informant, Vera, som istället arbetar som stödperson sedan sex år tillbaka är också 

liksom Christine fundersam men lite mer bestämd angående vittnesstödsuppdragets ideella 

karaktär efter den statliga inblandningen: 

Vera: men det är ju många av dom som eller av oss som är på tingsrätten det är ju också 
egentligen är det ja det är både rätt och fel men det här att det ska vara frivillighet men det 
måste finnas. Alltså när Bodström var minister då såg ju han till så att eller det bestämdes eller 
lag eller jag vet inte på vilken nivå men i alla fall då ska alla tingsrätter ha vittnesstöd. […] ja 
och samtidigt så ska det ligga på Brottsofferjourerna att de ska vara frivilliga. […] dom kanske 
får en blomma till jul av lagmannen eller så och det tycker jag däremot är fel. […] att 
statsmakten är ja att lagen är så att det ska vara frivillighet och… men samtidigt tvång då. 

Även Marianne, som har ett års vittnesstödserfarenhet, har en kluven inställning till uppdragets 

ideella karaktär. Hon ställer sig frågande till varför vittnesstödsuppdraget på regeringsnivå har 

beslutats vara ideellt och föreslår att det uppdraget skulle kunna avskiljas som en egen 

verksamhet med en betald halvtidstjänst med utökade arbetsuppgifter.35 Däremot yttrar sig Elsa, 

som i likhet med Christine också är vittnesstöd sedan fem månader tillbaka, inte särskilt mycket i 

den frågan. Hon nämner dock som hastigast att det angående hennes syn på uppdragets ideella 

form är bra för hennes del och att hon vill ha det obetalt men att hon har hört att andra kanske 

vill ha det mer arbetsbetonat och att det kanske mer diskuteras på en övergripande nivå runtom i 

landet: 

Elsa: det finns ju dom som egentligen kanske […] att det skulle vara… mer alltså… arbets[…]. 
Jag tycker att det är okej att det är ideellt. Jag skulle inte vilja ha lön för det så att säga. Det är inte 
så.[…] jag har hört  […] det är väl saker man diskuterar mer i landet nationellt kanske eller […]. 

Brottsoffermyndighetens och Domstolsverkets utvärdering av vittnesstödsverksamhetens 

tillsättande vid alla tings- och hovrätter i Sverige under en treårsperiod där den verksamheten har 

saknats har gjorts på regeringens uppdrag. Utvärderingens hänvisande till propositionen 

2000/01:79 Stöd till brottsoffer nämner att regeringen bestämde att den verksamheten bör finnas vid 

alla domstolar i Sverige inom den ovan nämnda tidsperioden från propositionens fastställande för 

ett bättre bemötande och informerande till vittnen och målsäganden. En utförd kvalitetskontroll 

av organen ovan visar på att vittnesstöden bland andra uppskattar vittnesstödsverksamheten.36 

Enligt min tolkning av informanternas svar på hur de ser på det ideella 

vittnesstödsuppdraget så är bilden delvis en annan än vad utvärderingen visar genom 

kvalitetskontrollen. Regeringens inblandning, som jag tolkar mer som en föreskrift än en lag och 

som därför kan ses som mer flexibel i sitt uppdragsinflytande, väcker frågor och ifrågasättanden 

                                                 
35 Intervju med vittnesstödet Marianne 16.4.2013. 

36 Maria Persson m.fl., Vittnesstöd. Slutredovisning av regeringsuppdrag, Rapport/Brottsoffermyndigheten & 

Domstolsverket (Umeå, 2004), s. 9 f. 
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hos många av intervjudeltagarna och de tycks i vissa fall brottas med sig själva kring frågan för en 

del nämner att de själva har valt och vill jobba ideellt men undrar varför någon ska gå in och 

besluta om det från en högre instans. Informanternas ifrågasättande åsikter kan förklaras med 

Alain Touraines resonemang om att acceptansen av ett visst besluts praktiserande fastställs 

alltmer på en allmän åsiktsliknande nivå än på den styrande elitens nivå.37 En sådan allmän nivå 

benämner Manuel Castells å andra sidan som den ”kollektiva logiken” som leder till 

motståndsidentiteternas överlevnad. Han påstår att de inte för en dialog med staten förutom när 

de vill åberopa sina egna värderingar och intressen. Den här sällan förekommande 

kommunikationen dem emellan beror enligt Castells på att de består av motsatta principer som 

utgörs av en inneslutande och en uteslutande aspekt.38 Resonemanget kring motståndsidentiteter 

kan till viss del också relateras till Anthony Giddens tankegång om att individens handlingar 

försvagas av moderna sociala strukturer men formar samtidigt nya alternativa tillägnelser. 

Samhället ger en förfrämligande känsla hos individen men det hindrar inte denne från att handla 

mot förtryckande sociala villkor.39 

Det verkar trots den motståndsaktiga attityden hos flertalet intervjudeltagare ändå råda en 

viss kluvenhet kring det statliga vittnesstödsverksamhetsbeslutet. Det för in analysen på nästa 

närrelaterade underkategori.  

Viss kluvenhet 

Uppdragstagarna inom Brottsofferjouren för fram självständiga tankar kring vittnesstödets ideella 

karaktär men inser också att det här uppdraget är svårt att kombinera med ett heltidsarbete till 

skillnad mot stödpersonsuppdraget. En annan av stödpersonerna, Maria, jobbar heltid samtidigt 

som hon på övrig tid sedan ett och ett halvt år tillbaka arbetar med uppdraget hemifrån.40 

Vittnesstöden däremot är genom uppdragets tidsbundenhet begränsade i relation till ett 

lönearbete. Christine ifrågasätter därför till viss del uppdragets anvisade ideella karaktär: 

Christine: […] för vilka kan vara vittnesstöd? Ja det är ju som jag, en […]. En arbetslös kanske. 
Sjukskrivna. Jag menar är det såna man vill ha? Det är ju också ett urval som är lite märkligt kan 
man ju tycka. […] jag själv personligen i det läge jag befinner mig nu då som jag gjort med den 
här lilla erfarenheten så tycker jag egentligen… jag förstår inte varför det inte är betalt. 
Egentligen.[…] Jag hade inte engagerat mig mindre om jag hade fått betalt. Så att det är ett ideellt 
arbete… märkligt i vårt samhälle i det att ingenting annat får vara ideellt. Då kommer ju 
fackföreningar in och säger aja baja […] ideellt arbete inte. Så att det är kluvet. 

Det Christine resonerar kring kan relateras till Magnus Dahlstedts tankegång om att 

medborgarskapet inte är något statiskt utan något som alltid och överallt formas och görs. Hans 

tolkning av Lister kring ett sådant handlande är att det dock kan begränsas av olika villkor som till 

exempel förvärvsarbetsdeltagande och utbildningstillgång.41 Just det faktum att Christine inte 

                                                 
37 Touraine, s. 203. 

38 Castells, s. 365. 

39 Giddens, s. 208. 

40 Personligt samtal med stödpersonen Maria 20.3.2013. 

41 Dahlstedt, s. 26 f. 
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förvärvsarbetar skulle då med resonemanget ovan minska hennes medborgarskapsinflytande. 

Men det motsägs då delvis med det andra faktumet att hon har vittnesstödsutbildats inom 

Brottsofferjouren och dessutom får kontinuerliga föreningsföreläsningar. Christine uttrycker det 

så här: ” […] sen gick jag ju utbildningen […]. Jag tycker om att lära mig fortfarande nya saker. 

Jag går ju på föreläsningar […]” Utbildningsaspekten borde då ge henne påverkansmöjligheter 

enligt tankegången ovan men det ideella arbetet kan enligt min förståelse av samma resonemang 

vara en bromskloss för det ändamålet. Som Marianne framför under intervjun så märks det att 

hon har en fundersam inställning till den höga utbildningssatsningen för vittnesstöd som hon inte 

ser något logiskt proportionsmässigt samband med den helt ersättningsfria arbetsinsatsen.42 Vera 

nämner en intressant tilläggande aspekt i den frågan: ”och utbildningarna som man går där finns 

där är från polisen det är åklagare domstol dom har olika föreläsningar. […] så att det är en bra 

utbildning […] det är kanske nästan för bra”. Min förståelse enligt Vera i ljuset av Mariannes 

utläggning är att utbildningsomfattningen och kvaliteten till viss grad ifrågasätts med tanke på 

uppdragets ideella form som till sin natur kan uppfattas som mindre ambitiöst än ett mer 

krävande förvärvsarbete. Maria erkänner också utbildningarnas goda kvalitet och relevans för 

stödpersonuppdraget men menar istället att mer utbildning önskas som fokuserar på något som 

deltagarna kan lösa konkret genom en fallbeskrivning och inte där inta enbart en lyssnande roll:  

Maria: […] när man går den här utbildningen så får man väldigt många föreläsningar. Väldigt 
bra föreläsningar. […] alltså för att vi ska få förståelse. Jag tycker egentligen att en ren 
utbildning saknas för att sitta o lyssna på folk det är ju en sak men att kunna kanske få en 
utbildning då menar jag ett fall på papper som man diskuterar. Där har du en utbildning när 
man själv får sitta o tänka o hitta lösningar.  

Vid en senare sekvens funderar hon även över sitt ideella uppdrags tillämpning: ”Jag pratar ju 

med folk och ger den information dom behöver. Men sen kan man ju tycka att man gör ju någon 

annans jobb som får betalt ibland det är ju faktiskt så.” Alla ovan nämnda informanter erkänner 

den höga utbildningskvaliteten de får genom föreningen men uppskattar ändå arbetsinsatsen 

generellt men även den enskilda dito på olika sätt. Några relaterar insatsen till sin ambitionsnivå, 

andra gör det till utbildningarna men även till en skälig betalningsersättning. Kan den här 

kluvenheten ha någonting att göra med att det är en hög omsättning på stödpersoner och 

vittnesstöd? Vera berättar om uppdragen ur sin synvinkel: 

Vera: […] det är ju svårt o få folk som… många slutar o sådär […] Ja man tröttnar på det. […] 
Det är så.[…] det är regel. Alltså det är väldigt många som slutar.[…] Många flyttar ju alltså det 
är många tjejer som du då som kanske läser o sådär o sen flyttar dom o… så dom är kanske ett 
år eller sådär… […]. Det är svårt. Men ett heltidsjobb o sådär o man ska gå på tingsrätten […]. 

Den tanken bekräftas i vissa delar av Marianne som under observationen nämner att hon känner 

några som har jobbat som vittnesstöd men som slutade efter kort tid för att de tröttnade. Det är 

många som slutar menar hon och hon tror att det kan ha att göra med att de inte får någon form 

av ersättning för sitt arbete trots den generösa utbildningen.43 Skillnaden här mot Veras utsaga är 

                                                 
42 Intervju med vittnesstödet Marianne 16.4.2013. 

43 Observation av vittnesstödsuppdraget på tingsrätten 16.4.2013. 
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att många slutar på grund av inkonsekvensen mellan insats och utbildning, medan Vera påstår att 

en del av avhoppen beror på de yngres mer upptagna livsomständigheter. Likheten i 

uppdragsavsluten för både stödpersoner och vittnesstöd är dock att de tröttnar. Det här 

beteendet kanske kan förstås med Giddens tanke om att individer i det moderna samhället 

tvingas planera sina liv i relation till komplexa omständigheter som upplevs som begränsande och 

svårpåverkade.44 Hans tankegång närmar sig även Richard Sennetts i När karaktären krackelerar: 

Genom att bekämpa stelbent byråkrati och framhålla risktagande påstås flexibiliteten ge 
människor ökad frihet att utforma sina liv. I själva verket medför det nya systemet nya 
styrmekanismer istället för att helt sonika avskaffa tidigare regler- men dessa nya 
styrmekanismer är dessutom otydliga. Den nya kapitalismen är en ofta svårtolkad 
maktstruktur.45  

Kan anledningarna till att individer ändå engagerar sig i ideellt arbete förklaras med vissa särskilda 

värderingar eller ligger det andra faktorer bakom de enbart altruistiska? Det kommer nästa 

framtagna temaområde att behandla. 

Engagemang & ideell frivillighet 

Maria har utbildat sig inom socialt arbete. Det visar på ett tidigare intresse av att stödja 

människor. På frågan om hur viktigt det är för henne att hjälpa andra människor, svarar hon: 

Maria: Ja det är ju ganska viktigt för mig att hjälpa andra . Det är det jag brinner för. […] just jag 
är nog symbolen lite för att hjälpa.[…] Hjälper man andra så får man oftast hjälp också. […] 
det är ju en balans naturligtvis att kunna ta hand om sig själv men att också kunna hjälpa andra. 
Så det är också väldigt viktigt att kunna säga nej när man inte kan. […] Jag gick på x- universitet 
och studerade till […] Och ska man jobba som […] så kände jag också att man behövde… att 
man har lite erfarenhet av samtal. 

Det här intresset i att stödja andra tycks vara ett grundläggande drag hos den här informanten 

men hon verkar också ha en sund integritet när hon påtalar vikten av att måna om sig själv.  Ett 

lite mer distanserat förhållande till att stödja andra människor har Vera:  

Vera: ja det är viktigt men det är ju inte det enda jag har om man säger så. Men det är väl bra 
om man kan hjälpa andra människor. Ha lite empati o hjälpa till […] ja det är viktigt men… 
allmänt. Det är inte sådär så att jag är en stor idealist det är jag absolut inte.  

Vikten av att hjälpa andra kan även relateras till Christine och hennes tidigare yrkesliv genom 

uttalandet: ”jo men det är mycket viktigt . Det har jag jobbat med i hela mitt liv så att… det klipper 

man inte av tvärt”. Ett liknande uttalande som personen ovan gör Elsa angående samma ämne: 

”Ja det är ju så att hela mitt yrkesliv nästan har bestått av det kan jag säga både inom socialt och 

[…] . Så det har ju jag jobbat med alltid. […] så att det är nog viktigt”. Marianne har en bakgrund 

inom den pedagogiska, och därmed även hon inom den sociala, sektorn. Hon tycker att det bästa 

med vittnesstödsuppdraget är att hjälpa och samtala med andra människor.46 På ett liknande sätt 

beskriver Monika, som sedan sex år tillbaka är verksam som både vittnesstöd och stödperson, att 

                                                 
44 Giddens, s. 206. 

45 Richard Sennett, När karaktären krackelerar (Stockholm, 2000), s. 18. 

46 Intervju med vittnesstödet Marianne 16.4.2013. 
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det känns bra att veta att hennes insats kan hjälpa någon. Det är särskilt tacksamhetsuttrycken 

som motiverar henne att fortsätta med uppdragen.47 Enligt McLean och Pasupathi använder sig 

individer gärna av berättelser för att utforska, reflektera kring och stödja länkar till betydelsefulla 

och möjliga identiteter.48 Intervjudeltagande och observationsmedverkan kan därför, enligt min 

tolkning, kanske bero på att det för de här individerna i uppdraget är viktigt för deras 

självförståelse att få sätta ord på sina erfarenheter och tankar. I det här fallet tycks det för 

informanterna vara den stödjande och hjälpsamma identiteten som har utvecklats under en längre 

period. 

En annan anledning till att många av uppdragstagarna i den här studien engagerat sig i 

uppdragen beror på deras vilja att bidra till ett bättre och säkrare rättssamhälle.  Så här uttalar sig 

Maria angående sin insats: 

Maria: Det kanske är en rättegång om två månader, personen är jätterädd o det gäller liksom 
bara att prata prata och prata o det gör man inte en gång utan man kanske gör det tio gånger. 
[…] För som brottsoffer är man väldigt utsatt. Men har man ingen att vända sig till så kanske 
man vänder sig till just polisen och undrar att vad händer med min polisanmälan nu? Och hur 
går rättegången till? Och vem kommer att skydda mig? O som vi tar över mycket mer. 

Genom avlastandet för polisen i brottsofferstödjandet får uppdragstagarna mycket mer tid för att 

kunna hantera brottsutsattas oro, inför men också under själva rättegången, genom det lugnande 

stödet. Elsa beskriver vittnesstödsbidraget med andra ord och med en lite annorlunda innebörd: 

Elsa: […] dom [vittnen; min anm.] ska få information via polisen att det finns vittnesstödjare o 
att det finns vid rättegången […]. Om man vänder på frågan litegrann då att folk inte skulle 
våga vittna därför man inte har möjlighet till stöd.  Att man inte kommer då tycker jag att det vore 
katastrof. Det är ju ibland redan så. […] på det sättet så tror jag att det är viktigt att det skrivs [att 
vittnesstöd finns; min anm.] kanske… så att folk kanske vågar vittna.  

Skillnaden här är att vittnesstödet framhåller den bristfälliga kännedomen om vittnesstödshjälpen 

för att vittnen ska våga vittna medan stödpersonen ovan redan har kunnat förbereda stödet innan 

rättegången men då till brottsoffren. Min tolkning av ovanstående är att vittnen inte får ett lika 

självklart informerande om rättegångsstödsmöjligheter som brottsoffer får. På ett delvis liknande 

sätt som Elsa svarar Christine på frågan om vad stödet kan innebära för samhället: ”Det var nån 

som sa det att vittnena är lugnare o vågar prata. O då kanske det är att man har informerat dom 

innan o så. […] kanske att det kan bli lite säkrare rättegångar om vittnena vågar vittna”. Här 

berättar hon liksom Elsa att vittnesstödet och dess kännedom kan innebära vittnen som vågar 

vittna. Även Marianne tydliggör att vittnesstödet för samhället kan innebära vittnen som vågar 

berätta om den aktuella händelsen vilket är viktigt för rättssystemets goda funktion.49 En inblick i 

hur det går till på plats under ett vittnesstöds insats kunde ges på tingsrätten under Monikas 

inbokade pass. Vid ett tillfälle gick hon fram till en ung kille och frågade om han var vittne vid 

något brottmål. Det visade sig att han var det och blev därför informerad med hjälp av en bild 

över rättssalen och över rättegångsprocessen medan han samtidigt ställde frågor. Han var nervös 

                                                 
47 Observation av vittnesstödsuppdraget på tingsrätten 27.3.2013. 

48 McLean & Pasupathi, s. 8-28. 

49 Intervju med vittnesstödet Marianne 16.4.2013. 
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men sa efter informationen att han kände sig lugnare.50 Min egen uppfattning är att de vittnesstöd 

som jag har observerat uppvisar egenskaper som faktiskt lugnar vittnen och då är det egenskaper 

som att själv vara lugn, människoavläsande och kontaktsökande.51 För stödpersonen Maria har 

delvis samma egenskaper noterats men just avläsningen kan för henne vara svår över telefon. 

Därför skulle hon i vissa fall hellre vilja ses för att rätt kunna stödja genom att även uppfatta 

kroppsspråket och det särskilt i samband med andra kulturer. Så här uttrycker hon sig om den 

saken: ”Det är ju många olika kulturer vi har här i Sverige också […] det är inte lätt via telefon 

heller o hjälpa människor har jag märkt. […] Jag tycker det är enklare o sitta o prata öga mot öga”. 

Jakob Carlander anser att viktig information om den andre både kan missförstås och gås 

miste om när ansiktet hos den stödpersonen hjälper inte finns tillgängligt. Det beror enligt 

honom på de olika känslosignaler som ansiktet sänder ut.52 Det här engagemanget i att förstå den 

Andre påstår Nira Yuval-Davis i artikeln “Theorizing identity: beyond the “us” and “them” 

dichotomy” grundar sig i självidentitetskonstruerandets mening. Enligt henne är själva 

erkännandet att den Andre existerar inte bara behovsskapande i på vilket sätt och hur mycket 

någon skiljer sig från någon annan men också i ett i olika grad uttryckligt beslut om hur individen 

behandlar dessa andra.53 Även McLean & Pasupathi kan relateras till ovanstående i det att de 

menar i tolkandet av Thoman m.fl. & Phillipe m.fl. att motiverande förpliktelser till exempel kan 

vara intressanta identitetskopplade aktiviteter som tillfredsställer behov.54 Det behovet kan 

kanske i sin tur förklaras med Touraines påstående att det särskilt inom det sociala arbetets 

område finns ett överallt märkbart handlingsmönster. Den nära verklighetskontakt som där 

erhålls initierar en förstärkning av de svagaste gruppernas handlingsfrihet och möjligheter att 

agera.55 Det stöd som stödpersoner och vittnesstöd erbjuder andra i sitt uppdrag tycks, enligt min 

förståelse av resonemangen ovan, ha att göra med en egen behovstillfredsställelse men också med 

verklighetskontakten samt värderingarna av det egna arbetet. 

Några av de uppdragsmässiga aspekterna är de plats- och tidsmässiga dito. Vittnesstöden 

och stödpersonerna har olika funderingar kring exempelvis hur länge och varför de har valt 

uppdraget som sådant. Exempelvis Maria nämnde kort under intervjun att hon kanske skulle vilja 

lönearbeta inom det som hon tidigare har utbildat sig inom:  

Maria: Syftet från början var ju faktiskt att få erfarenhet av samtalet av att stödja en människa. 
Alltså i och med att jag själv vill jobba med människor i nån form och då kanske egentligen som 
[yrkesbeteckningen; min anm.] så är ju det här en jätteviktig erfarenhet för mig. […] På det sättet 
är det ju väldigt viktigt. På nåt sätt så är väl fortfarande det som är mitt mål. 

                                                 
50 Observation av vittnesstödsuppdraget på tingsrätten 27.3.2013. 

51 Observation av vittnesstödsuppdraget på tingsrätten 27.3.2013 & 16.4.2013. 

52 Jakob Carlander, Samtal och möten i frivilligt socialt arbete, red. Ingrid Sundqvist, 2: a uppl. (Stockholm, 2011), s. 114. 

53 Nira Yuval-Davis, “Theorizing identity: beyond the “us” and “them” dichotomy”, Patterns of Prejudice, 44(2010:3), s. 

261-281.  

54 McLean & Pasupathi, s. 8-28. 

55 Touraine, s. 356. 
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En annan framtidsplanerande informant är Marianne som nämnde att hon kanske ska avsluta 

uppdraget inom ungefär ett år. Hon tillade också att hon inte har något särskilt mål med insatsen 

utan ser det som ett av hennes andra aktiverande intressen och sysselsättningar.56 Elsa däremot är 

relativt ny som vittnesstöd men har strategiskt valt det istället för stödpersonsuppdraget eftersom 

det är vad hon känner att hon kan bidra med i enlighet med en insikt om sina egna begränsningar 

och förmågor. Så här säger hon om sitt val: 

Elsa: […] så känner jag att jag har en förmåga också att ätas upp lite utav människor som har ett 
stort behov av mig […]. Och då bestämde jag mig tidigt för när jag insåg i utbildningen vad det 
här var att det är vittnesstöd… för det är ju en begränsad tid det är […] medans 
brottsofferstödjare är det här som man kan ätas upp av. […] så därför valde jag vittnesstöd. 
Och att jag tycker förstås att det är en viktig verksamhet. […] där handlar det ju om att vara ett 
stöd där och då i domstolen. […] inte på längre sikt har jag inget speciellt mål […] utan det är 
ju att man skulle vara ett stöd för andra människor. 

Vera som är stödperson påtalar i likhet med Elsa det föredragna stödsättet men trivs istället med 

att stödja anonymt genom telefonkontakten. Vera berättar: 

Vera: o dom vet inte vem jag är dom vet bara att jag heter Vera o ingenting jag är anonym 
person. Det känns skönt. […] i början så krävde man… ja krävde. Man ville att jag skulle 
komma hem till folk men det gör jag inte. Det får vi inte göra […]. Intervjuare: Då undrar jag 
om du har något specifikt mål eller syfte med att arbeta som stödperson […]? Vera: Nej […] 
alltså jag har inget motiv inget speciellt motiv […]. 

Hennes mer distanserade inställning kan enligt min förståelse göra att hon klarar av det uppdrag 

som Elsa menar att stödpersonerna kan brännas ut av. Det sätt Vera stödjer på är vad Carlander 

menar är att följa de riktlinjer och gränser som finns inom stödpersonsuppdraget. Där får de egna 

känslorna inte involveras för mycket och relationen till brottsoffret innebär inte heller att det 

leder till någon vänskap. Den inställningen påstår han vidare kan underlätta det eventuellt 

känslostarka mötet med en utsatt människa.57 Telefonsamtal tar även Brottsofferjourernas 

Riksförbund upp i sin nyutgivna handbok. Där påstås det ur motsatt perspektiv att även många 

brottsoffer vill få telefonstöd eftersom det är mer anonymt. Det kräver dock enligt 

organisationen mer av stödpersonen i lyssnandet.58 En uppdragsavgränsning kan enligt Giddens 

resonemang förklaras med att det under senmoderniteten krävs en för individen strategisk 

livsplanering i mötet med krävande situationer som inte lämnar mycket utrymme för den egna 

personen och därför aktivt försvaras mot yttervärlden.59 Det här försvaret kan kopplas till Castells 

tanke kring lokala grupper. De erbjuder en identitet genom gemensam handling och historia. Han 

beskriver dem som tillflykter och försvarsstrategier mot de tunga kraven i en snabb global 

samhällsförändring men de är samtidigt enligt densamme inga ”himlar” som han också beskriver 

det.60 Det här är något som även Akob på ett ungefär liknande sätt beskriver. Många av hans 

intervjudeltagare anser att samhällskraven på medborgarna har blivit strängare och att samhället 
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ses som en otrygg plats. Därför uppskattar de sitt engagemang inom 

Brottsofferjouren.61Avgränsning i tid och rum samt arbetsuppgifter verkar av den anledningen 

vara viktigt för många av de intervjuade uppdragstagarna för att kunna hantera en 

uppdragssituation som annars lätt kan hota deras integritet. De gör det på olika sätt men de är alla 

medvetna om hur de gör det och har därför enligt min tolkning en god självkännedom kring vad 

och på vilket sätt de kan bidra med till samhället. 

Den här stödinsatsen väljer många av informanterna att utföra ideellt också på grund av att 

de vet hur viktigt det är för brottsutsatta och vittnen. De är även medvetna om att just det 

faktumet att de är ”vanliga” och utomstående människor bidrar till att deras hjälp gör som mest 

nytta. Maria berättar: 

Maria: En ensam person som kanske inte klarar av att delge sin situation för någon annan gör 
en polisanmälan och vet inte vad som händer efter det. […] Och att finnas där till hands och 
bara stödja och lyssna och försöka ge råd. Många gånger är det ovärderligt. Dom har ingen 
annan dom kan prata med. Så att för många människor så är det en jättestor hjälp. […] så tror 
jag att dom slipper att gå till socialen alltså o få psykologhjälp. […] jag har ju valt det ideellt och 
skulle jag vilja ha betalt för det så skulle jag inte göra det tror jag. 

Även Vera påtalar vikten av frivilligt arbete och utomstående anonym hjälp till brottsoffer: 

Vera: För dom personerna i just det tillfället så kan det vara en viktig person. ”Å vad bra det där 
visste jag o vad skönt o få prata med nån o jag vill ju inte prata om det här skämsiga med mina 
släktingar o sådär”… […] Jag tror att det är bra för dom som vill ha kontakt med det här att 
det här är frivilligt och att det är vanliga människor […]. Alla dom här jourerna så ser man ju 
jaa… det måste ju finnas. […] Dom flesta har fullt upp alltså. […] Det här är min välgörenhet om 
jag säger så. […] Det är det här jag gör och inget mer. 

Enligt min förståelse av ovanstående citat verkar kombinationen mellan det professionella och 

den vanliga människan, vilket även kallas semi- professionalism, göra skillnad för stödmottagarna. 

Även det avdramatiserande och avledande pratet från själva brottshändelsen i vittnesstödens roll 

tycks som mest hjälpa vittnen på tingsrätten. Exempelvis Monika noterades under en av 

observationerna ha en lugnande inverkan på vittnen. Det första vittnet under passet var en yngre 

tjej som verkade slappna av genom att skratta lättat när Monika skojade lite kring rättsprocessen 

samtidigt som hon informerade kring det.62Även Marianne hade ett avslappnat samtal med två 

oroliga men i det här fallet medelålders kvinnor. De reagerade också på ett positivt och lugnare 

sätt av Mariannes strukturerade beskrivning om det som rörde brottmålsprocessdetaljer och där 

de samtidigt kunde ställa frågor om sin vittnesroll. Hon berättar att det bästa med uppdraget är 

att hjälpa människor och att det kan skojas till en del vilket hon tycker är trevligt.63 Min 

uppfattning är att både vittnesstöd och stödpersoner har beskrivna och uppvisade egenskaper 

som professionalitet och den här så kallade ”vanligheten” men även i varierande omfattning en 

människo- och självkännedom i kontakten med dem som de hjälper. De verkar också tas på allvar 

och bli uppskattade för det de gör i det ideella uppdraget. Carlander påstår att den professionella 
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identiteten, som fås genom handledning och utbildning, i kombination med den naturliga 

medmänskligheten, ökar förmågan till integritet hos uppdragstagaren och en lämplig stödinsats 

till den behövande.64 Enligt den samtalsmetodik som Brottsofferjourernas Riksförening använder 

som en del i utbildningen är syftet att genom vittnesstödet minska den för många upplevda oron 

inför en rättegång. Samtalet används som vittnets och brottsoffrets frågeplattform för en 

situationshantering men också som vittnesstödets uppdragsverktyg.65 Enligt Giddens utgör en 

pågående förhandling mellan självreflektionen och det nära samspelet med den andre en 

självidentitetsprocess. Där utvecklas en gemensam erfarenhet som kan vara självbespeglande.66 

Dessutom menar McLean m.fl. i McLean & Pasupathi att när individerna får uttrycka sina 

erfarenheter genom berättelsen utvecklas ett samband mellan deras person och deras erfarenheter 

vilket även har ett samband med viljan att finna mening i yttre händelser.67 Intrycket utåt, enligt 

min tolkning, är att uppdragstagarna är vanliga stödjande individer men de har både en 

personlighet och tidigare utbildnings- eller yrkeserfarenhet i kombination med utbildning från 

Brottsofferjouren som hjälper dem att även utföra arbetet på ett professionellt sätt. Det som 

driver dem att fortsätta med uppdragen tycks bero på både en där erhållen verklighetsinsikt kring 

stödets betydelse men också på grund av den personliga bekräftelsen i interaktionen med den 

andre. Den här framträdande professionalismen och erkännandebehovet hos vittnesstöden och 

stödpersonerna väcker även frågor kring ersättnings- och kostnadsaspekter. Nästföljande avsnitt 

utvecklar det påståendet. 

Samtida samhälls- och uppdragsaspekter 

Kostnader 

På frågan vilka samhällseffekter stödpersonsuppdraget kan innebära svarar Maria: 

Maria: Ja men egentligen indirekt så tror jag att kostnader kan ju minskas alltså folk kanske inte 
går till psykolog för dom får hjälp av mig inte för att jag är psykolog men dom får ändå en 
människa som pratar och lyssnar på dom. […] Alltså kostnader på det sättet tror jag kan 
minskas. 

Däremot kan det enligt henne uppstå egna extra kostnader i stödinsatsen om stödmottagarna har 

andra telefonoperatörer än den hon själv har vilket kan vara en stressande faktor: 

Maria: Som det är nu då så ringer jag från min egen mobil och vissa operatörer kostar ju för 
mig pengar att ringa. Skulle man få nån form av betalning så kanske man inte skulle vara så 
uppstressad av kostnaden. Kostnaderna stressar ju mig lite.[…]  

Det är dock inte endast Maria som har diskuterat en alternativ uppdragsersättning. Även Vera har 

berört en ersättningsaspekt, men då för både unga eller utanför uppdraget heltidsjobbande 

vittnesstöd, genom följande intervjusekvens: 
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Vera: […] det är många tjejer som du då som kanske läser o sådär o sen flyttar dom o… Så 
dom är kanske ett år eller sådär…[…] Det bästa är ju unga pensionärer [skratt]. De som inte 
har så mycket omkring sig. Det är svårt. Men ett heltidsjobb o sådär o man ska gå på 
tingsrätten […].  Intervjuare: […] om det är yngre […] tror du att om dom hade fått nån 
symbolisk summa nånting i ersättning att det skulle hålla dom längre kvar? Vera: Ja det tror jag. 
Speciellt studerande då. 

Viss likhet i citatet ovan kan dras till Mariannes uttalande om vittnesstödsuppdragets svåra 

kombination med till exempel yrkesarbete. Hon föreslår, efter att ha ställt sig frågan varför 

uppdraget av regeringen beslutats vara en ideell verksamhet, att den kanske skulle kunna utökas 

med fler arbetsuppgifter och avskiljas som betald halvtidstjänst.68 En förståelse enligt min mening 

av de här åsikterna är att då det är på tingsrätten och därmed underförstått under dagtid som 

vittnesstödet arbetar så kan det bli svårt att få en inkomst på övrig tid för att möjliggöra ett ideellt 

arbete för grupper såsom yngre. Lösningen enligt ovan gjorda utsagor för att få in övriga grupper 

än till exempel pensionärer tolkas även av mig som att det särskilt för vittnesstödsverksamheten 

och dess dagtidspass kan vara att ersätta insatsen på något sätt. Marianne funderar vidare om 

utbildningssatsningen görs konsekvent i relation till stödpersoners och vittnesstöds obetalda 

uppdrag.69 Dessutom relaterar Christine även hon till en löneaspekt men på grund av andra 

parters höga insatsvärderande: ”ja det är klart att… värdet av det nog skulle uppfattas som högre 

om vittnesstöden fick betalt. […] för jag uppfattar det ju som att åklagarna till exempel […] och 

domarna uppfattar vittnesstödens arbete som viktigt”. Den enligt min uppfattning ambivalenta 

inställningen hos både stödpersoner och vittnesstöd till vittnesstödsuppdraget som kan utläsas 

mellan raderna och ibland uttryckligt genom informanternas uttalanden kan belysas genom 

nedanstående författares resonemang. Innebörden av att vara medborgare idag som ett i högre 

grad ständigt omskapande subjekt påstår Dahlstedt genom Börjesson och Palmblad.  Individen 

får med hjälp av experter ett långsiktigt stöd för självutvecklandet som formar denne likt ett 

företagskoncept. Det framåtskridna liberala styret anser dessutom Dahlstedt m.fl. i densamme 

formar individen till att bli en samvetsgrann medborgare som ingår i till exempel moraliska 

grupper som exempelvis ideella föreningar vilka har särskilda skyldigheter gentemot sin omvärld. 

I Sverige har debatten om meningen med den ideella sektorn och välfärdsekonomin under senare 

år varit intensiv. Dahlstedt menar att särskilt de här sammanslutningarna ofta framhävs som 

grundläggande och naturliga samt utvecklar det vidare med att de är resultatet av olika 

styrningsstrategier i det moderna liberala samhället.70 Touraine å andra sidan anser på ett tydligt 

ställningstagande sätt att utvecklingen av sociala orättvisor måste stoppas i de demokratiska 

staterna och att de måste hindras från att skyddas bakom allmänna principer för jämlikhet och 

frihet. Han menar vidare att en mellan kulturer fri kommunikation och frigörelsen från 

styreffekterna utgör själva demokratin.71 Intervjudeltagarnas åsikter ovan kan utgöra det som 

Castells benämner som motståndsidentitet och som även kan relateras till Touraines senare tanke 
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ovan. Motståndet är en källa till identitet och mening genom skapandet av nya kulturella symboler 

med hjälp av historien.  En sådan symbol kan vara gemenskapen som erbjuder något varaktigt 

utifrån vilken en försvarsreaktion kan starta mot den osynliga maktstrukturen och där språket och 

de gemensamma bilderna återställer dialogen mellan de självständiga subjekten. Castells anser 

också att försvarsreaktionerna i statens och det civila samhällets komplicerade lägen kan innehålla 

stor potential till nätverkssamhällets sociala förändring genom projektidentitetens nya innebörd 

som skapas av kollektiva aktörer.72 Genom informanternas åsikter menar jag att de framhäver sig 

som självständiga aktörer inom ramen av en särskild gemenskap. De ifrågasätter och värderar det 

som sker i deras omgivning och i relation till deras uppdrag. Det är mot bakgrund av den 

legitimerande identitetens utveckling, vilken legitimerar maktcentrat, som de här aktörerna enligt 

Buci- Glucksman i Castells på ett ibland konfliktfyllt sätt skapar det civila samhället.73 Det 

motsträviga hos de här sociala agenterna kan enligt Ulrich Beck i sitt verk Risksamhället bero på 

protester mot privatlivets intrång och hotet mot det egna livsprojektet. Förväntningar kring 

livsprojekten under samhällets individualiseringsprocess kan bemötas av politiskt och samhälleligt 

motstånd. Motståndet formas mot kränkningar och bildar på så sätt en gemenskap. Beck påstår 

att det är en paradox att en kollektivism uppstår ur de här individualiserade livsformerna men att 

det är just det som kan skapa en vad han kallar ny socio-kulturell samhörighet74, vilken kan jämföras 

med Castells projektidentitet. Giddens omnämner även han en förstärkning av individens 

förmåga att förändra både samhället och dennes handlingsvillkor när de abstrakta systemen 

utvidgas. Det påstår han vidare är ett återtagande av makten på både en kollektiv och individuell 

nivå, vilka ofta ses som svårseparerade.75 Min uppfattning av ovanstående uttalanden och 

resonemang är att individer till synes har större och fler möjligheter att förändra sin livssituation 

idag eftersom de har ”uppfostrats” till att uppträda som självständiga aktörer. Det är det som 

Giddens menar med livspolitik: ”Livspolitiken är inte i första hand inriktad på de villkor som 

befriar oss så att vi ska kunna välja. Det är en politik om val. Medan den emancipatoriska politiken 

är en politik om livsmöjligheter, så är livspolitiken en politik om livsstilar.”76 Det menar jag i sin 

tur har väglett dem till att ta plats och säga sin mening vid, som i det här fallet, vad de kan 

uppfatta som paradoxer i samhället och i deras omedelbara närhet. Det är i egenskap som 

vittnesstöd och stödperson, som är valda livsstilar, de kan få möjligheten att för omgivningen bli 

omvandlingsagenter under senmoderniteten, kännetecknandes de många valmöjligheternas 

tidsperiod. De kan få vara med och forma värderingar mot till exempel egenvinning och 

exploatering. Men det är också erkännandet av insatsvärdet, om det så är i form av uppskattning 

eller betalning, de behöver för en uppdragsfullföljning i ett långsiktigt perspektiv och där tycks 

inkommande motstridigheter utifrån störa en sådan kontinuitet. 
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Kan informanternas ovanstående uttalanden möjligtvis vara kulmen för begrundade tankar sedan 

en längre tid tillbaka? Är den obetalda insatsen för särskilt vittnesstöd, med beaktande av den 

ideella arbetsformens påbud, en faktisk orsak till att många slutar med uppdragen? Det och andra 

uppdragsmässiga förhållanden behandlas i nästa avsnitt. 

Negativa aspekter 

Den informant som mest direkt kopplar de många vittnesstödsavhoppen till en obetald tjänst är 

Vera. Så här uttrycker hon saken: 

Vera: Alltså när Bodström var minister då såg ju han till så att eller det bestämdes eller lag eller 
jag vet inte på vilken nivå men i alla fall då ska alla tingsrätter ha vittnesstöd. Och samtidigt så 
ska det ligga på Brottsofferjourerna att de ska vara frivilliga. Alltså… o dom kanske får en 
blomma till jul av lagmannen eller så och det tycker jag däremot är fel.[…] Men alltså det är ju 
ingen som betalar dom. Dom får ju inget dom heller. Dom kanske får parkeringspengar.[…] 
jag vet inte hur man ska göra där men […] det är ju svårt o få folk som… många slutar o 
sådär… Intervjuare: Vad tror du det kan bero på? Att då är det vittnesstöden du… Vera: jaa 
när det gäller såna som jag också. Ja man tröttnar på det.[…] Alltså det är väldigt många som 
slutar. 

Som framgår av citatet beror de många uppdragslämningarna, inklusive stödpersonsuppdraget, 

även på att de ideellt verksamma tröttnar på insatsen. Det kan även Marianne bekräfta och drar 

länkar till de aspekterna på ett liknande sätt som Vera. Marianne nämner också att hon känner 

några, men mer specifikt vittnesstöd, som har avslutat sina insatser efter en kort tid för att de har 

tröttnat och ställer sig i samma veva undrandes till varför vittnesstöden från regeringshåll har 

beslutats att arbeta ideellt. Marianne tillade i motsats till Vera ytterligare en aspekt kring ämnet 

nämligen att ingen ersättning betalas ut för deras arbete trots den generösa utbildningen vilket 

hon också tror kan ha att göra med att så många slutar.77 Däremot menar en annan informant, 

Christine, att någon ersättning inte skulle påverka hennes vittnesstödsinsats, men det har ändå 

fått henne att fundera kring regeringens inblandning i verksamheten: 

Christine: Jag själv personligen i det läge jag befinner mig nu då som jag gjort med den här lilla 
erfarenheten så tycker jag egentligen… jag förstår inte varför det inte är betalt. Egentligen.[…] 
Men jag kan inte förstå varför just den här verksamheten som är beslutad om från regeringshåll 
ska vara ideell. […] Jag hade inte engagerat mig mindre om jag hade fått betalt. […] men jag 
gör ju det ändå. Inte för att det är ideellt. Men jag tycker att det är märkligt men jag har inte 
tagit reda på varför. Det är så… det är svårt. Vad det finns för grunder för det. 

Det som kan utläsas och förstås av informanternas åsikter är att funderingar kring vittnesstödets 

status har uppkommit i samband med den statliga inblandningen i den här ideella verksamheten. 

Det tycks dock inte enbart bero på att de inte får betalt för uppdraget som många slutar utan det 

är faktorer som inkonsekvens i relation till utbildningssatsningen och tristess som också kan bidra 

till de frekventa vittnesstöds- men även stödpersonsavhoppen. Min tolkning är att de som väljer 

att engagera sig i sådana här ideella uppdrag gör det för den friare formens skull och att det på så 

sätt ger en positivare känsla hos uppdragstagarna. Men om något från statligt håll, som uppfattas 

som överordnat och regelstyrt, inträder på arenan, kan det inledningsvis lustbetonade 

                                                 
77 Observation av vittnesstödsuppdraget på tingsrätten 16.4.2013. 



 26 

engagemanget gradvis försvinna eftersom uppdraget istället kan uppfattas som ett tvång. Det är 

dock inte uteslutande ovan nämnda aspekter som inger negativa känslor kring insatserna, utan 

ytterligare sådana aspekter är insikten kring det rådande samhällseländet och den i olika grad 

upplevda svårigheten med att se och höra utsatta människor. Maria beskriver vilka ärenden hon 

får stödja kring i stödpersonsuppdraget:  

Maria: Det kan vara misshandel, våldtäkt, det kan vara hot, det kan vara förföljelse. Ofredande. 
Rån. Nerslagen. Misshandlad. Bara det här misshandlad, när man har blivit väldigt misshandlad 
så är man ju väldigt rädd också för att gå ut. Man blir väldigt isolerad.[…] sen undrar du om 
det har påverkat mig nånting som person? O isåfall är det ju om man har fått ett brottsoffer 
som har blivit misshandlat eller våldtaget eller sexuellt utnyttjat på något sätt eller o såna 
ärenden har jag ju haft men jag vet inte om jag kan säga att de har påverkat mig speciellt som 
person. 

Den här informanten framträder som mentalt stark även om hon kan beröras av brottoffrens 

utsatta situationer. Det med tanke på att hon har visat på ett kanske mer känslomässigt och nära 

engagemang i stödjandet än övriga informanter samt inte har antytt något nämnvärt om att själva 

ärendenas svårighetsgrad har stört henne. Det kan dock även ha med hennes tidigare nämnda 

förmåga att kunna dra gränser. Även Vera har en inställning som väl tycks hjälpa henne i sitt 

uppdrag och det är i motsats till Maria det mer känslodistanserade stödsättet som också har 

beskrivits ovan.  Dock nämner Vera att hon får svårare ärenden på grund av hennes längre 

uppdragserfarenhet och det tycks besvära henne något, men som hon ändå tycks åta sig. Så här 

svarar hon på frågan om de erfarenheterna har förändrat henne som person: 

Vera: Ja det har förändrat mig.[…] alltså till vad ska jag säga till att få insikt i det att hur, Gud 
alltså nu ska jag nästan svära, hur mycket eländigt det är och i alla samhällsklasser alltså. […] 
mycket brott.[…] jag trodde inte att det var så eländigt ska jag säga.[…] så mycket misshandel 
[…] jag ska säga att jag har begränsat mig till att ta två ärenden i veckan. Och eftersom jag har 
varit med ett tag nu så får jag liksom lite svårare […] Det är inte ficktjuvar utan ja… […] Alltså 
det är… vi bor inte i nåt mysigt samhälle utan det är… Även lilla x- stad har mycket tragik.  

En uppdragsbegränsning har även Elsa gjort men som verksamt vittnesstöd är det en viss typ av 

brottmål hon kanske väljer att utesluta i uppdraget men har i likhet med Vera kunnat ange men 

istället för antal ärenden vilka förhandlingsdagar hon kan arbeta. En annan skillnad är att Elsa 

kände till samhällsbrottsomfattningen sedan tidigare. Så här beskriver hon det: 

Elsa: […] En ganska krisig erfarenhet som jag har att falla tillbaka på som gör att jag kanske 
inte stirrar upp mig för mycket. […] jaa jag vet […] där jag lever att det händer saker […] o vad 
som händer o det är hot o det är allt möjligt […]. […]vi får ju välja lite när vi går in vilka dagar 
vi är inne o sådär och jag vet att jag far väldigt illa av att barn har varit utsatta på olika sätt. […] 
då kanske jag inte väljer riktigt dom dagarna när jag vet att såna saker är på gång […]. Alltså det 
är lite jobbigt o se att människor far illa för det är ju det det handlar om. Dom har ju farit illa. […] 
Det är mer att jag vet att det är tidigare erfarenheter och vad jag själv mår bra av och inte mår 
bra av kanske. Och vad jag kan vara… För det handlar om att vara ett stöd […] 

Skillnaden mellan Elsa och de två förra informanterna är att hon både ser och hör vad som sker 

medan de andra i de flesta fall endast hör det. De som har det lite svårare med grövre fall verkar 

dock enligt min uppfattning inte skilja sig åt, vad gäller att de har influerats av erfarenheterna. 

Dessutom uppger Marianne att en uppdragsbaksida är att få kännedom om alla negativa 

händelser men relaterar det istället till det som sker under helgerna när folk är berusade. Hon 
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menar att det är hemska historier som hon får höra. Marianne berättar även om en tidigare 

händelse som kan ha inverkat på hennes ideella val. Hennes dotter hade i tonåren blivit utsatt för 

ett brott och det var i samband med ett föreningsmöte om brottsoffers känslor och ageranden 

som hon förstod att händelsen undermedvetet hade fört in henne på vittnesstödsuppdraget.78 

Som framgår ur ovanstående citat och uttalanden så relaterar några till direkt och andra till vagt 

personligt relaterade händelser som både ledde in dem på men som idag även i vissa fall kan 

begränsa dem i uppdragsåtagandet. Kännedomen om samhällsproblemen innan uppdragets 

påbörjande kanske har förberett några av informanterna på vad som kan möta dem under 

insatsen men det verkar inte direkt betyda att de alla gånger kan hantera det bättre än de som inte 

hade den vetskapen och erfarenheten sedan tidigare.  

En annan negativ aspekt, men i vittnesstödsuppdraget, finns kring 

förhandlingsinställelserna. De upprör på grund av att bland andra vittnesstöden tar sig till 

rättegången helt i onödan men också för att de vet att det leder till mycket dyra 

samhällskostnader. Elsa beskriver en liknande uppkommen situation: 

Elsa: […] några gånger har varit så… det har varit vittnen som har kommit kanske inte kommit 
första gången så har dom blivit inkallade. […] så kommer dom o så kommer inte den åtalade. 
Det har varit sådana gånger och då blir folk upprörda förstås. Då blir det ju ingen rättegång. 
[…] Då tror jag att det blir lätt o… ge upp kanske. Så blir det att man inte vill komma nästa 
gång. […] 

På tingsrätten fick även Christine under ett arbetspass vara med om ett par vittnesmålinställelser i 

en följd.79 Monika förklarar att osäkerhetsfaktorn kan vara stor i vittnesstödsuppdraget på grund 

av inställda mål därför att målsägande till exempel inte infinner sig. Hon menar att vittnesstöden 

då står utan sysselsättning och har kommit in utan förvarning. Det är enligt henne en av 

uppdragsnackdelarna. Dessutom nämnde hon de stora inställelseföljdkostnaderna för alla 

rättegångsinblandade.80 En intressant anmärkning kring vittnesstöd gjorde Marianne i det att hon 

märkt av att det under en del tidsperioder inte finns några inbokade pass och hon sade att det 

förvånar henne.81 Frågan är om de periodvis obokade passen kan kopplas till det som Elsa 

nämnde och uttryckte ovan, det vill säga till upprördheten och resignationen kring 

rättegångsinställelserna. Vittnesstödens frånvaro skulle kunna vara ett drag av en ”passiv 

medborgare”. Dahlstedt tolkar vad som karaktäriserar denne genom betänkandet Egenmakt – att 

återerövra vardagen (SOU 1996: 177). Där indelas medborgaren i en aktiv respektive passiv 

medborgarskapsmodell. Där står egenmakt för till exempel kontroll, identifikation och 

engagemang och framställs som norm för det demokratiska medborgarskapsidealet medan 

exempelvis vanmakt och missnöje mer uttrycks som demokratiska avvikelser.82 Vanmakten kan 

relateras till vad Giddens benämner som maktlöshet och som han påstår att de flesta författare 

                                                 
78 Observation av vittnesstödsuppdraget på tingsrätten 16.4.2013. 

79 Observation av vittnesstödsuppdraget på tingsrätten 27.3.2013. 

80 Observation av vittnesstödsuppdraget på tingsrätten 27.3.2013. 

81 Observation av vittnesstödsuppdraget på tingsrätten 16.4.2013. 

82 Dahlstedt, s. 55. 
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drar ett samband till, det vill säga mellan individens maktlöshet och en mångfacetterad och 

ogripbar värld där utomstående organ idag övertagit mycket av individens kontroll över sina 

livsmöjligheter. Det är exempelvis marknaden som utgör en sådan övertagande kraft och ju mer 

de moderna systemen breder ut sig desto mer upplever individer en osjälvständighet.83 Det skulle 

enligt min förståelse kunna förklara stödpersoners och vittnesstöds agerande när en del av dem 

begränsar sin verksamhet på olika sätt och det kan även vara ett sätt att återta en del av sitt 

oberoende men också att göra motstånd mot den upplevda maktlösheten. Brottsofferjourernas 

Riksförening nämner dock i sin handbok att vittnesstöden genom ett av två alternativ bokas in 

tidigast en vecka innan målen när uppropslistan från domstolen skickas till samordnaren. Många 

påstås det, tvingas avstå från arbetspass på grund av det korta varslet även om de då egentligen 

skulle vilja arbeta.84 

Kontakten med brottsutsatta och vittnen med annat ursprung än det svenska kan vara en 

uppdragsaspekt som kräver mer tid och engagemang på grund av de för uppdragstagarna 

medföljande obekanta kulturerna. Nästa avsnitt behandlar just det ämnet. 

Andra kulturer 

Maria som själv har svenskt ursprung och därför anser att det stöd som hon ger brottsoffer med 

utländskt ursprung ibland kan vara komplicerat. Situationen har flera aspekter och en av dem 

berättar hon är att de med en annan kultur eller religion än den svenska tänker på ett annorlunda 

sätt: 

Maria: […] jag har ju ingen erfarenhet eller kunskap om andra religioner hur det fungerar o det 
är också väldigt svårt att sätta sig in… jag kan ju tycka liksom att när kvinnan säger: ”får min 
mamma reda på det här så blir det inte bra då kommer hon må dåligt” och där som svensk då 
så tänker man: ”det är väl skit samma alltså sluta tänk på alla andra”, ”nej men min religion 
säger mig”, alltså den här ”min uppväxt, min kultur”, kanske inte religionen men kulturen allt 
det här säger liksom […] och jag tänker men herregud tänk inte så men det är ju svårt att säga 
för mig jag kan inte säga det här det är ju deras uppväxt.  

Det här kan försvåra rådgivningen inom stödpersonsuppdraget eftersom Maria inte har någon 

annan tidigare kulturell erfarenhetsbas att utgå ifrån vid de här särskilda ärendena. Så här upplever 

hon det: 

Maria: För att ibland förstår man ju inte riktigt vad de menar för man har helt andra tankesätt. 
Men dom är oftast själva inne i hur vi svenskar tänker om man tänker så, hur vår kultur är […] 
jag har svårt tillbaka. Kanske inte svenskarna men jag har det [skratt]. Så det här måste jag lära 
mig liksom. Hur tänker ni och…? Vad ska jag hitta för råd till den här kvinnan då som är 
orolig för att hela släkten ska råka illa ut för att hon vill ta ett beslut? 

Maria har som framgår i ovanstående citat även en vilja för att lära sig de nya kulturerna i Sverige 

och uttrycker det med följande ord: ”Men det är ju oftast så att har man fått ett ärende så försöker 

man behålla det dels för att jag ska kunna lära mig nånting och det vill jag ju.” En annan aspekt 
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av mötet med andra kulturer är bortfallet av ansiktsuttrycken vid telefonkontakten som ytterligare 

kan försvåra stödet, vilket hon beskriver på följande sätt: 

Maria: […] för det är inte lätt via telefon heller o hjälpa människor har jag märkt. […] Jag 
tycker det är enklare o sitta o prata öga mot öga. Man… Det blir så opersonligt i telefon.[…] 
Blir det tyst i telefon så blir det verkligen tyst men blir det tyst liksom när man ser varandra då 
ser den andre att man sitter kanske o tänker eller funderar […]. 

Kulturmötena menar Maria ger henne en förståelse för andras tänkesätt: ” […] det är absolut en 

erfarenhet att få en förståelse för hur andra människor från andra kulturer tänker.” Det är dock 

inte endast Maria som har kommit i kontakt med andra kulturer utan även Monika tog upp 

problematiken under ett fältobservationssamtal. Hon kommer ofta i kontakt med hedersrelaterat 

förtryck och våld i sin stödverksamhet och anser att människor bör leva i sin samtid och 

utvecklas framåt i sådana frågor.85 Det här återkommande temat med andra kulturer påvisas även 

genom Veras utsaga. Ett stort intresse och engagemang för hedersfrågor verkar enligt hennes 

uttalande finnas hos många av uppdragstagarna vid den här Brottsofferjouren med tanke på den 

höga närvaron under en helgträff: 

Vera: […] vet du vad det heter Sharafs hjältar? Intervjuare: ja jag har hört talas om dom. Vera: 
jaa det heter nåt annat nu. Sen har vi haft dom här för några år sen då hade vi ett 
erfarenhetsutbyte en lördag o då var vi ganska många. Då pratade vi då pratades den här du vet 
Fadime och Pela det var heders… […] a från… ja o så att vi får ju lite mer utbildning alltså. 

Våld mot individer med utländsk bakgrund beskrivs i tidningen Brottsoffer. Där anges det att 

misshandel är det vanligaste brottet och att kvinnor som söker stöd för det brottet oftast har 

utsatts för det inom en nära relation. Brottsofferjourernas Riksförbund erbjuder sedan år 2006 

genom sin verksamhet ”Stöd på eget språk” möjlighet för hjälp på sitt eget modersmål. Utbildade 

språkvolontärer ger då råd via telefon.86 Trots att den här hjälpen erbjuds så verkar intresset från 

de med troligtvis svenskt ursprung verksamma stödpersonerna och vittnesstöden att själva vilja 

lära sig och engagera sig i andra kulturella frågor vara högt. På frågan om det inom stödgruppen 

finns personer med annan utländsk bakgrund som kan ta över sådana frågor svarade Maria: ”[…] 

med risk för att jag säger fel nu men jag tror inte det. Inte i x- stad [Brottsofferjourens ort; min 

anm.] tror jag inte.”  

Det framträdande intresset kring andra kulturer kan enligt King med fleras perspektiv i 

McLean & Pasupathi förklaras med att utmanande situationer ses som potentiella möjligheter till 

självförståelse. De senare påstår själva att självförståelseprocessen vanligtvis inte sker i samband 

med den aktuella erfarenheten utan då individen reflekterar tillbaka på händelsen. När denne 

genom en återberättelse av en händelse rekonstruerar det förflutna så menar McAdams enligt 

McLean & Pasupathi att grunden läggs till ens samtida och framtida jag.87 Även Gillespie 

beskriver i artikeln “Collapsing Self/Other positions: Identification through differentiation” 

självförståelseprocesser men gör det genom fenomenet om identifikation genom åtskiljande. Det sker 
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86 Brottsofferjourernas Riksförbund, ”Allt fler söker stöd på sitt eget språk”, Tidningen Brottsoffer, 18(2013:1), s. 3. 

87 McLean & Pasupathi, s. 8-28. 
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troligtvis inom sammanhang där individer fått en viss identitet tilldelad från vilken de tidigare har 

försökt avskilja sig från omgivningen. Artikelförfattaren påstår att det under vissa omständigheter 

förekommer en beundran för den Andre vilket leder till en identifikation.88 Möjligtvis 

identifierade sig uppdragstagarna, som har stödpersons- och vittnesstödsidentiteten men även en 

för majoriteten kvinnlig identitet inom den aktuella Brottsofferjouren89, enligt min tolkning, i 

vissa avseenden med de mest kända hedersmordsoffren Fadime och Pela när de närvarade under 

den ämnesrelaterade utbildningen. Fadime och Pela sågs som kämpar för bland annat frihet enligt 

riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela & Fadime.90 Den samhällsinsats som 

uppdragstagarna gör när de stödjer brottsoffer och vittnen kan också enligt min tolkning ses som 

uttryck för en kamp men för de senares förbättrade livsvillkor. Kampen kan, menar jag vidare, 

utgöra en identifikationsfaktor med de kvinnliga brottsoffren med utländsk bakgrund som har 

framgått ur några av informanternas utsagor, vilka kanske även de, förutom Pela och Fadime, 

uppfattas som frihetskämpar. Touraine anser att stärkandet av ett mångkulturellt samhälle genom 

en förening mellan en befrielserörelse, som alltid medför avvisandet av ett flertal saker, och ett 

erkännande av de många kulturerna samt den Andre, skulle möta liknande svårigheter som i 

upprätthållandet av demokratin.91 Det både uppdragstagarna inom Brottsofferjouren och deras 

brottsoffer enligt min förståelse försöker göra är att stärka de senares medborgerliga rättigheter 

som till exempel är att få leva sina liv som fria individer i en motsträvig omgivning. Hoten mot 

erkännandet av åsikters, intressens och värderingars mångfald, som följer idén om demokrati, är, 

enligt Touraine, både den kulturella fundamentalismen och masskulturen, skeenden som är både 

förenliga men också destruktiva.92 En enligt hans termer subjektets politik, vilken har beskrivits i 

ett tidigare avsnitt, skulle enligt min uppfattning därför kunna tillvarata de ovan nämnda 

medborgerliga rättigheterna. 

Sammanfattande diskussion 

De flesta beskrivna kategorierna ovan kan kopplas till varandra, förutom till exempel 

Regeringspåbudets ifrågasättning och Andra kulturer. Den mest beskrivna kategorin Engagemang & ideell 

frivillighet relaterar dock endast till kategorierna Andra kulturer och Viss kluvenhet. Relaterandet till 

Andra kulturer görs genom stödpersonen Marias önskemål att hjälpa brottsoffer med utländsk 

bakgrund ansikte mot ansikte eftersom personavläsningen då skulle kunna underlättas för henne 

för en avpassad och lämplig stödinsats. Kopplingen mellan Engagemang & ideell frivillighet och Viss 

kluvenhet dras genom Marias ambivalenta inställning till att få något i ersättning för sin insats 

respektive att arbeta ideellt. Kategorin Engagemang & ideell frivillighet är viktig för att den påvisar 
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varför informanterna har valt sina uppdrag. De har exempelvis valt det för att de anser att det är 

viktigt att hjälpa andra, att det är uppskattningsuttrycken som motiverar dem att fortsätta med 

sina insatser, men även för att de uppfattar att det finns ett stort behov av den här sortens ideella 

stöd. De har ett professionellt men samtidigt ett ”vanligt” medmänskligt förhållningssätt till 

stödmottagarna. Det hjälper vittnen och brottsutsatta genom till exempel vittnesstödens lugnande 

och avledande prat från själva brottmålet. Däremot är en av de mest relaterade kategorierna Viss 

kluvenhet. Den kan länkas till kategorierna Regeringspåbudets ifrågasättning, Negativa aspekter och 

Kostnader med den förstnämnda genom Christines blandade känslor för 

vittnesstödsverksamhetens ”förstatligande”. Kategorin Viss kluvenhet relaterar till Negativa aspekter 

exempelvis genom Veras uttalande om att de flesta uppdragstagarna avslutar uppdragen efter en 

kort period och att hon, enligt min tolkning, inte riktigt vet hur man ska hantera en eventuell 

uppdragsersättning samt regeringens vittnesstödspåbud. Även Christine menar att det är svårt att 

ta ställning i frågan om regeringens föreskrift om ideellt arbete för vittnesstöd.  Med den sist 

uppräknade kategorin Kostnader har Viss kluvenhet en koppling till i det att Maria nämner att hon 

ibland känner det som att hon gör en annans betalda arbete. Kategorin Kostnader har även 

kopplingar till kategorierna Regeringspåbudets ifrågasättning och Negativa aspekter. Regeringspåbudets 

ifrågasättning har det gemensamma med Kostnader i Mariannes ifrågasättande av regeringens 

föreskrift om vittnesstödsverksamheten och erbjuder förslaget om tjänsten som en istället avskild 

betald halvtidstjänst. Kategorin Negativa aspekter kan i likhet med Regeringspåbudets ifrågasättning 

relateras till Kostnader genom Christines utsaga om att hon inte förstår varför vittnesstöden, som 

beslutats av regeringen att arbeta ideellt, inte får betalt för det de gör. Hon menar att det är svårt 

att förstå grunderna för just vittnesstödens idag obetalda insats. Kategorin Negativa aspekter har en 

förbindelse till kategorin Regeringspåbudets ifrågasättning genom bland andra Veras motvilja till att 

regeringen har infört ett påbud om att vittnesstödsinsatsen bör vara ideell, vilket enligt henne ger 

den en tvingande karaktär.  

Den kategori som minst relateras till övriga dito är Andra kulturer. Den kan dock ses som en 

av de mest intressanta och aktuella kategorierna med tanke på i den här Brottsofferjouren i 

majoritet verksamma etniskt svenska uppdragstagarna i relation till förekommande utländska 

kulturer hos brottsoffer med stödbehov, vilka framträder genom några av informanternas 

utsagor. Rekryteringen av uppdragstagare med liknande ursprungskulturer som stödmottagarnas 

skulle kunna underlätta hjälpinsatsen till individer med skilda etniska kulturer men även bidra till 

kunskap för de etniskt svenska verksamma uppdragstagarna genom de månadsvisa 

stödgruppsträffarna på Brottsofferjouren. Frågan är, apropå rekrytering, om ideellt arbete där har 

blivit lika konkurrensaktig som ett arbete på marknaden, trots att det förra är ett frivilligt och 

obetalt uppdrag. Med tanke på informanternas relevanta och tidigare uppdragsrelaterade 

erfarenheter samt det goda bemötande de får av andra insatsrelaterade parter så menar jag att det 

går att belägga att ett noggrant urval görs av vem som kan arbeta som vittnesstöd eller 

stödperson. En konkurrens som liknar marknadens men kring en obetald insats. Därför tycks 

verksamheten oundvikligen ha influerats av sin omgivande struktur men ändå ha bevarat sina 

grundvärderingar. Det kan även förklara informanternas ambivalens kring regeringens påbud om 
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att vittnesstödsverksamhet bör finnas vid alla tings- och hovrätter i Sverige och kanske även till 

viss del förklara de inom uppdraget många förekommande avhoppen, eftersom det kan upplevas 

som en övervakad och på något sätt tvingande verksamhet. Men ändå inte, eftersom insatsen i sig 

är och framstår som ideell. Dahlstedt diskuterar även han en liknande tankegång som ovan när 

han nämner Demokratiutredningens ställningstagande för ett aktivt medborgarskap. Det menar 

han kan ses som en form av ”moralisk styrning” genom att särskilda egenskaper knyts till en viss 

grupp människor eller till en viss samhällsarena. Vidare visar han genom utredningen att om 

staten utökar sin sfär och ”tar över” vissa civila ansvarsområden i samhället så kommer bland 

annat osäkerhet, initiativlöshet och tvivel utvecklas hos individerna i dessa gemenskaper, istället 

för exempelvis pliktkänsla och självmedvetenhet.93  

Dessutom uppfattar jag vittnesstödsverksamheten som ytligare i arbetssättet än 

stödpersonsuppdraget vilket också till viss del kan förklara just vittnesstödsavhoppen. Sennett 

beskriver det moderna systemets inflytande på följande sätt: ”Det nya systemets kultur rubbar i 

grunden den personliga utvecklingen. Det kan skapa en kluvenhet mellan flexibel livsstil och 

statisk privatmoral […]. Det kan skapa en kluvenhet mellan lättvindiga, ytliga arbetsuppgifter och 

äkta förståelse eller engagemang […].”94 Ambivalensen tycks enligt min förståelse vara en av de 

faktorer som bromsar många uppdragstagares verksamhetsmässiga utveckling samt till viss del 

utsläcker nöjet kring det ideella engagemanget. Det kan bero på lätta arbetsuppgifter, en 

uttröttande osäkerhet kring kostsamma rättegångsinställelser men även på den otydliga, avseendes 

den föreskrivna men samtidigt ideella, verksamheten. Det kan även för båda typerna av uppdrag 

bero på utbrändhet kopplad till verklighetskontakten med samhällsproblemen, men också för att 

de trots att de har valt uppdraget som ideellt ändå skulle vilja ha någon form av ersättning för sin 

insats. De här kvinnorna framträder som starka men även självmedvetna genom kännedomen om 

sina egna förmågor och begränsningar. De har valt att uttrycka sin mening kring de 

samhällsparadoxer som de upplever i sin omgivning samt var de ser sig själva i relation till 

uppdraget. Uppdragstagarnas avhopp kan antingen ses som en protest mot den ogripbara och 

tvetydiga maktstrukturen eller som ett oundvikligt agerande på grund av den liberala marknadens 

”infiltration” av en ideell verksamhet, vilken kanske inte längre kan ge den eftersträvade 

livsmeningen att hjälpa andra på ett opretentiöst sätt. Det ideella uppdraget har, som framgått 

ovan, omkonstruerats i och med en ny styrningsplan genom regeringens riktlinjer, vilket även 

innebär att villkoren för den sociala interaktionen ändras. Problembilden tycks, i likhet med 

Akobs slutsats, vara mer komplex i verkligheten. Den har till viss del kunnat utvecklas i den här 

undersökningen men skulle dock ytterligare kunna behöva forskas kring för att belysa andra 

viktiga områdesaspekter. De i stort sett obefintliga manliga stödpersonerna och vittnesstöden 

skulle förslagsvis vara intressanta att studera i det avseendet förutom avsaknaden av 

uppdragstagare med andra ursprungskulturer än den svenska. 
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