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Abstract 
Syftet med denna c-uppsats har varit att öka kunskapen om socialtjänstens ansvar för 
brottsoffer utifrån att en särskild bestämmelse om denna grupp införts i socialtjänstlagen (5 
kap. 11 § SoL). I undersökningen har både rättsdogmatisk och rättssociologisk metod 
använts. Resultatet av undersökningen har visat att brottsoffers situation under den politiska 
processen har betraktats som ett strukturellt eller generellt problem och att socialnämnden 
bör bedriva ett aktivt arbete för denna grupp. Att det nu finns specifika mål för brottsoffer i 
socialtjänstlagen betyder emellertid inte att deras behov nu har ett starkare rättsligt skydd än 
andras. Rätten till bistånd bedöms på en individuell nivå och gäller insatser som avser den 
enskildes livsföring, oavsett vilken grupp den enskilde tillhör. Den strukturellt betingande 
konflikten har då i genomförandet återförts till en individualiserad situation och handlar då 
om en bedömning av den enskildes behov av bistånd som inte kan tillgodoses på annat sätt. 
Denna dubbelhet i lagstiftningen - att socialtjänsten ska verka på en generell och individuell 
nivå samtidigt - ger upphov till svårigheter och problem för tillämparen. Undersökningen 
har också visat på socialsekreterarnas dubbla funktioner - att vara behandlare men också 
utredare - som gör det svårt för dem att gå in i en stödjande roll för brottsoffer. 
 

Nyckelord: brottsoffer – viktimologi - socialtjänst - våldsutsatta kvinnor – målgrupp
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INTRODUKTION 
 

Inledning 

Problemformulering 
För snart tre år sedan, den 1 juli 2001, kompletterades socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)  med 
en särskild bestämmelse om socialtjänstens ansvar för brottsoffer. Socialtjänstlagens 5 kap. 11 § 
har nu följande ordalydelse: 
 

Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. 
Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 
andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation (5 kap. 
11 § SoL).  

 
Paragrafen är en förändring av 8 a § SoL, som infördes i socialtjänstlagen år 1998, enligt vilken 
socialnämnden bör verka för att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i hemmet får 
stöd och hjälp att förändra sin situation.  

Kompletteringen i SoL (5 kap. 11 § SoL) är bara en av de åtgärder som vidtagits de senaste 
åren för att förbättra brottsoffers situation. Studier har visat att Sverige har en radikal 
lagstiftning till förmån för brottsoffer (Wergens, 2002). Vår lagstiftning om mäns våld mot 
kvinnor har till och med karaktäriserats som en exportvara (a.a.). Det finns till och med de som 
säger att Sverige – i teorin - är världsmästare på att ta hand om brottsoffer (Lindgren, 2003). 
Mycket tyder emellertid på att det ofta brister i praktiken när det gäller samhällets stöd, hjälp 
och skydd av brottsoffer (a.a.). Bland dem som arbetar med brottsoffer återkommer ofta frågor 
som ”Varför tillämpas inte lagen som den ska?” och ”Varför omsätts inte lagstiftning och 
uppdrag i praktiken?” (Wergens, 2002). Detta gäller inte minst socialtjänstens arbete (a.a.).  

Det finns indikationer på brister i socialtjänstens arbete med brottsoffer.  En uppföljning av 
5 kap. 11 § SoL visar att kompletteringen endast fått begränsad inverkan på socialtjänstens 
arbete med brottsoffer (Socialstyrelsen, 2004a).  I uppföljningen intervjuades 43 företrädare för 
socialtjänsten i sammanlagt 29 kommuner. Resultatet visade att många kände till kartläggningen. 
Endast en femtedel av intervjupersonerna uppgav emellertid att socialtjänstens arbete med 
brottsoffer har förändrats sedan lagändringen. Det var också endast ett fåtal (en av tio) som 
uppgav att de får kontakt med fler brottsoffer nu än tidigare (a.a.). Enligt uppgifter från 
Brottsofferjourernas Riksförbund är socialtjänsten den myndighet som bemöter de som utsatts 
för brott sämst (Brottsofferjourernas Riksförbund, 2003). Resultatet från en enkätundersökning 
som gick ut till de lokala brottsofferjourerna i februari 2003 visar att en majoritet (78 %) anser 
att socialtjänsten inte tar sitt ansvar i denna fråga. Avsaknad av kunskap och erfarenhet om 
brottsoffers situation är, enligt Brottsofferjourernas Riksförbund, förklaringar till dessa brister.  

Det är kompletteringen i 5 kap. 11 § SoL tillsammans med de brister ovannämnda 
undersökningar har visat som motiverat mig att skriva en c-uppsats som syftar till att öka 
kunskapen om socialtjänstens ansvar för brottsoffer. Jag vill försöka finna svar på varför 
socialtjänstens ansvar för denna grupp – brottsoffer - behövde förtydligas och vad detta ansvar 
innebär. Brottsoffer är också en mycket heterogen grupp och det finns inte någon allmänt 
accepterad definition av detta begrepp. Det är därför också viktigt att undersöka vem som 
omfattas av denna nya bestämmelse. Vem är ett brottsoffer?  
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Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med c-uppsatsen är att öka kunskapen om och förståelsen för 
socialtjänstens ansvar för brottsoffer utifrån den lagändring i 5 kap. 11 § SoL som trädde i kraft 
den 1 juli 2001. De centrala frågeställningarna är följande:    
 

• Vem eller vad är ett brottsoffer? Hur framställs detta begrepp i forskningen? 
• Varför har en särskild bestämmelse kring socialtjänstens arbete med brottsoffer införts i 

socialtjänstlagen?  
• Vad regleras i 5 kap. 11 § SoL?   
• Vilka föreställningar har socialsekreterare inom socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg om brottsoffer och socialtjänstens ansvar och arbete med dessa?   

Begreppsdefinitioner 

Det finns idag ingen entydig definition av begreppet socialtjänst. På grund av att verksamheter 
som traditionellt associerats till begreppet styrs och organiseras på så många olika sätt i 
kommunerna har alla försök till en definition misslyckats (Minell, 2001). Det går emellertid att 
hitta en definition av begreppet socialtjänst i 2 § i lagen (2001:454) om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten. Det är också denna definition som används i denna 
uppsats1. När begreppet socialvård ersattes med begreppet socialnämnd, i samband med 1980 
års socialtjänstreform, infördes också ett krav på socialnämnd i varje kommun. Detta innebar 
att socialtjänstens ansvarsområde sammanföll med socialnämndens som vid denna tid 
omfattade tre verksamhetsområden: barnomsorg, äldre- och handikappomsorg samt individ- 
och familjeomsorg (Minell, 2001). I lagtext är det genomgående begreppet socialnämnd som 
används som beteckning för den eller de nämnder som ansvarar för socialtjänsten i kommunen. 
I denna c-uppsats kommer därför socialtjänst, socialnämnd och kommun att användas synonymt.  
Med socialsekreterare menas någon som är anställd under denna titel inom socialtjänsten. 
Socialsekreterare kommer också att betecknas som socialarbetare. Med individ- och familjeomsorg (ifo) 
menas i denna c-uppsats det verksamhetsområde inom socialtjänsten som omfattar arbete som 
bedrivs enligt socialtjänstlagen (2001:543) (SoL), lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
(1988:870) (LVM), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) (LVU), och 
föräldrabalken (FB), i kommunens egen regi eller med kommunal finansiering (Socialstyrelsen, 
2004b). Till denna definition räknas inte äldre- och handikappomsorg, liksom kommunalt 
socialt arbete som bedrivs utanför socialtjänsten, till exempel inom skolan (a.a.).  

Kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet är ett mycket komplext 
fenomen vilket i denna uppsats även kommer att benämnas våldsutsatta och misshandlade kvinnor. 
Med detta avses kvinnor som lever eller har levt tillsammans med en man, under 
äktenskapsliknande förhållanden, som systematiskt utsätter henne för misshandel och andra 
övergrepp till exempel av det slag som omfattas av bestämmelsen i brottsbalken (BrB) om 
kvinnofridsbrott (4 kap. 4 § BrB). Denna c-uppsats tar sin utgångspunkt i begreppet 
brottsoffer. Uppsatsen har således inte för avsikt att studera och problematisera fenomenet 
misshandlade kvinnor.  
 

 

                                                 
1 För en närmare beskrivning av begreppet socialtjänst hänvisas till 2 § i lagen (2000:434) om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten.  
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Kunskapsläge 
 
Brottsofferforskning är en relativt modern företeelse. Viktimologin, läran om offret, 
utvecklades till en egen gren inom kriminologin först på 1970-talet (Lindstedt Cronberg, 2002). 
Det första internationella symposiet om brottsoffer hölls år 1973 och den första vetenskapliga 
tidskriften på området, ”Victimology” startade år 1976 (a.a.). År 2001 fick 
Brottsoffermyndigheten i uppdrag av regeringen att utforma Sveriges första Viktimologiska 
forskningsprogram. I detta program konstateras att viktimologi ännu idag är ett ungt forskningsfält 
(Wergens, 2002). Det finns få etablerade forskare och därmed få handledare. Genomgången av 
pågående forskning visar att det finns ett antal projekt som berör brottsoffer men i många fall 
på ett perifert sätt. Projekt med brottsoffer i centrum är sällsynta. Våldsutsatta kvinnor är den 
grupp det forskas mest kring. En av de största finansiärerna av viktimologisk forskning är 
Brottsofferfonden. (a.a.). Bland de projekt som beviljats medel, sedan fonden kom till 1994 och 
fram till 2002, är sociologi det ämne som dominerar, följt av psykologi och folkhälsovetenskap 
(Johansson, 2003).  

Brottsofferforskning inom socialt arbete 
Socialt arbete är inte med bland de stora anslagsmottagarna från Brottsofferfonden (Johansson, 
2003). Av de cirka 60 projekt som har beviljats medel av Brottsofferfonden fram till och med 
2002 har endast fyra gått till socialt arbete (a.a.). Inom socialt arbete har man vanligen inte 
arbetat med utgångspunkt från begreppet brottsoffer (Hydén, 1996).  Detta betyder emellertid 
inte att man inom denna disciplin inte arbetat med människor som ryms inom denna kategori 
(a.a.). Detsamma kan gälla brottsofferforskning inom socialt arbete. I februari 2004 gjorde jag 
en sökning på ”brottsoffer och socialtjänst”2 i databasen Libris. Sökningen gav noll träffar. 
Detta kan jämföras med sökningarna på ”socialtjänst och våld och kvinnor” och ”socialtjänst 
och sexuella och övergrepp” som vid samma tillfälle gav 25 respektive 10 träffar i Libris. Dessa 
sökningar gav träffar på titlar såsom ”Socialtjänsten och mäns våld mot kvinnor” och ”Erfarna 
socialsekreterare om handläggning av ärenden med sexuella övergrepp”.  Detta illustrerar att 
det kan finnas forskning och undersökningar gjorda om socialtjänstens arbete med människor 
som ryms i kategorin brottsoffer, men som inte tar sin utgångspunkt i detta begrepp. Av 
Brottsoffermyndighetens Viktimologiska forskningsprogram framgår att det fortfarande är viktigt 
att bedriva studier när det gäller nya grupper av offer (Wergens, 2002). Det betonas emellertid 
att det finns brottsofferrelaterad forskning som är av gemensamt intresse för flera olika typer av 
brottsoffer och att det är viktigt att inte spela ut grupper mot varandra. Det finns flera generella 
frågeställningar som går igen vid studiet av brottsoffer, oavsett vilken grupp de tillhör. Det 
konstateras också att socialtjänstens behandling av brottsoffer är ett stort forskningsfält. Detta 
särskilt i ljuset av den lagstadgade skyldighet (5 kap. 11 § SoL) som nu omfattar brottsoffer 
generellt.  I programmet framgår också att det finns ett stort behov av juridisk forskning. Det 
saknas, med några få undantag, rättsvetenskaplig forskning med brottsoffer som huvudtema. 
Med hänvisning till att Sverige har en relativt långtgående lagstiftning för brottsoffer finns det 
också ett behov av forskning och utvärdering av de reformer som gjorts, här kan nämnas 5 kap. 
11 § SoL (a.a.).    
 
 
 

                                                 
2 Detta innebär att jag får träffar på de titlar där både brottsoffer och socialtjänst ingår som ämnesord. Med 
ämnesord menas termer som biblioteken använder för att beskriva innehållet i en bok, tidskrift eller artikel, det vill 
säga vad den handlar om. 



Introduktion 

 7

Uppföljningar av lagregeln i SoL 
Det finns uppföljningar av 5 kap. 11 § SoL i form av myndighetsrapporter. Både Socialstyrelsen 
och Länsstyrelsen har gjort uppföljningar av paragrafen då den endast omfattade våldsutsatta 
kvinnor (8 a § SoL). Socialstyrelsen har även gjort en kartläggning av 5 kap. 11 § SoL i dess 
nuvarande form.  

Socialstyrelsens uppföljning av 8 a § SoL 

Socialstyrelsen gjorde år 1999 en genomgång av ett antal av de uppföljningar som Länsstyrelsen 
låtit göra av 8 a § SoL (Socialstyrelsen, 2000). Samtidigt intervjuades ett antal företrädare för 
socialtjänsten och en enkät skickades ut till/användes i telefonintervjuer med ett urval av 
landets kvinnojourer. Resultatet från denna undersökning visade att införandet av 8 a § SoL 
endast i begränsad utsträckning påverkat socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor. 
Lagändringen hade endast i ett mindre antal av de tillfrågade kommunerna föranlett några 
åtgärder. Genomgången av Länsstyrelsens rapporter visade att de flesta kommuner inte verkade 
ha några särskilda insatser för våldsutsatta kvinnor. Det var endast ett fåtal av kommunerna 
som tagit fram handlingsplaner/plan/riktlinjer, informationsmaterial eller utsett en särskild 
handläggare för denna grupp.  De förlitar sig istället på insatser från kvinnojourerna. Av 
kvinnojourerna var det endast ett fåtal som ansåg att socialtjänstens arbete förändrats med 
anledning av lagändringen. I vissa fall berodde detta på att det redan tidigare existerande bra 
rutiner. De förändringar som noterats gällde attityder och en ökad lyhördhet (a.a.). 

Socialstyrelsens uppföljning av 5 kap. 11 § SoL 

Socialstyrelsen gjorde under 2003 en uppföljning av 5 kap. 11 § SoL. I kartläggningen 
intervjuades företrädare för socialtjänsten i sammanlagt 29 kommuner3 (Socialstyrelsen, 2004a). 
Resultaten från kartläggningen visar att majoriteten av intervjupersonerna känner till 
lagändringen. Den har emellertid endast i begränsad utsträckning inverkat på socialtjänstens 
arbete med brottsoffer. Det är endast en femtedel av intervjupersonerna som uppger att 
socialtjänstens arbete med brottsoffer förändrats till följd av lagändringen. Möjliga stöd- och 
hjälpinsatser för brottsoffer som intervjupersonerna uppger är råd- och stödsamtal, ekonomisk 
hjälp, vidareslussning till ideella organisationer och sjukvård. Praktisk hjälp i samband med 
rättegång och polisanmälan förekommer också.  

 I undersökningen ställdes också frågan hur intervjupersonerna skulle definiera begreppet 
brottsoffer. På denna fråga svarar samtliga att detta är någon som varit utsatt för ett brott. Mer 
än en tredjedel av intervjupersonerna uppger emellertid även andra kriterier som måste 
uppfyllas för att personen skall definieras som ett brottsoffer. Exempel på dessa kriterier är 
följande: Brottet skall ha inneburit en kränkning för offret, den utsatte skall ha farit illa såväl 
fysiskt som psykiskt, den utsatte skall ha fått betydande men, personen själv skall inte ha 
medverkat till brottet och brottet skall vara polisanmält och/eller gärningsmannen lagförd. På 
frågan ”Vilka brottsoffer bör socialtjänsten hjälpa och stödja?” svarade en tredjedel av 
intervjupersonerna ”alla som är i behov av stöd” respektive ”de som tar kontakt med 
socialtjänsten”. Övriga uttrycker att deras insatser riktar sig mot speciella grupper av 
brottsoffer. Misshandlade kvinnor tycks ha en särställning. Drygt hälften av intervjupersonerna 
nämner denna grupp på frågan om vilka brottsoffer socialtjänsten bör hjälpa och stödja. De 
förändringar genomförts gäller också framförallt denna grupp. Samtliga av de handlingsplaner 
och samverkansgrupper för brottsoffer som omnämns i kartläggningen gäller endast för 
kvinnor som misshandlas i hemmet och deras anhöriga. Denna grupp är också prioriterad eller 
den enda som har möjlighet att få vissa insatser som till exempel hjälp med bostad och 
jourlägenhet, praktisk hjälp vid rättegång, polisanmälan, läkarundersökning och kontaktperson. 
                                                 
3 Totalt intervjuades 28 chefer inom individ- och familjeomsorgen och 15 socialsekreterare.   
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I kartläggningen konstateras att det fokus som finns på kvinnor som misshandlas i hemmet kan 
vara en konsekvens av att det är just denna grupp som framhävs i 5 kap. 11 § SoL det vill säga 
den grupp socialnämnden särskilt bör verka för att hjälpa och stödja. Det kan också vara en 
konsekvens av införandet av 8 a § SoL år 1998, avseende stöd till våldsutsatta kvinnor. Den 
rapport som gjordes av Socialstyrelsen i januari 2000, 18 månader efter lagändringen, visade på 
att införandet av SoL § 8 a endast i begränsad utsträckning påverkat socialtjänstens arbete med 
våldsutsatta kvinnor. Det är möjligt att den först nu, fem år efter införandet, fått genomslag. 
Socialstyrelsens uppföljning av 5 kap. 11 § SoL pekar på att socialtjänsten nu har 
uppmärksammat denna grupp. En ifo-chef kallade till och med arbetet med misshandlade 
kvinnor och barn för en av socialtjänstens ”traditionella uppgifter” (a.a., s. 30). Andra grupper 
som lyfts fram av intervjupersonerna är offer för våldsbrott och de brottsoffer som tillhör de 
grupper socialtjänsten redan arbetar med, till exempel missbrukare, barn, ungdomar, äldre och 
funktionshindrade. Det faktum att brottsoffret tidigare haft kontakt med socialtjänsten eller är 
föremål för andra insatser inom socialtjänsten påverkar dess möjlighet att få hjälp och stöd. En 
av intervjupersonerna svarar på följande sätt på frågan om vilka brottsoffer socialtjänsten bör 
hjälpa och stödja: 

 
Framförallt de som redan tillhör de grupper vi arbetar med. Utsatta människor som är föremål för 
andra insatser inom socialtjänstförvaltningen. Petterson som har fått inbrott i garaget tror jag inte är 
någonting för socialtjänsten. Däremot kan det vara aktuellt i en familj där det finns 
misshandelsproblematik. Där vår kompetens kommer fram. Framförallt de vi redan har kontakt 
med, där kontakten med socialtjänsten är mer naturlig. Andra ser det nog inte så naturligt att gå till 
socialen för att få hjälp (Socialstyrelsen, 2004a, s. 23) 

 
Ungefär hälften av intervjupersonerna uppger att de tycker att brottsoffer bör få mer stöd och 
hjälp än de får idag. Det är framför allt brist på tid, pengar och personal som utgör hinder. 
Många av intervjupersonerna uppger också att brottsoffer inte söker sig till socialtjänsten. En av 
intervjupersonerna uttrycker det på så sätt att det inte finns någon efterfrågan. Några menar att 
detta beror på att allmänheten inte känner till och/eller är benägna att vända sig till 
socialtjänsten. Brister i samarbetet med polisen resulterar också i att socialtjänsten inte får 
kännedom om vilka brottsoffer som behöver hjälp och stöd (a.a.).  

Förförståelse 
Det är här viktigt att klargöra att jag själv är engagerad i uppsatsens problemställningar. Jag har, 
i samarbete med kriminologen Jennifer Qvarnström, genomfört och författat Socialstyrelsens 
uppföljning av 5 kap. 11 § SoL (Socialstyrelsen, 2004a). I snart tre år har jag också varit anställd 
som verksamhetsansvarig på Brottsofferjouren i Västerort.  Under denna tid har jag mött 
hundratals människor som utsatts för brott.  Jag bedriver själv ett opinionsarbete för 
brottsoffer. Jag har i mer än två år setat med i den lokala samverkansgruppen ”Mäns våld mot 
kvinnor” i Hässelby - Vällingby. Jag utbildar, handleder och samordnar cirka 25 stödpersoner 
som arbetar med att hjälpa och stödja brottsoffer. Jag har också själv både anordnat och 
föreläst om socialtjänstens arbete med brottsoffer vid den stödpersonsutbildning som varje år 
anordnas för brottsofferstödjare inom Stockholms Län. Det är därför självklart att jag har 
många uppfattningar om brottsoffer och socialtjänstens ansvar för dessa. Min förförståelse om 
vilka föreställningar socialsekreterare kan ha om brottsoffer och socialtjänstens arbete med 
dessa stämmer överens med resultaten från Socialstyrelsens uppföljning av 5 kap. 11 § SoL4. 
Min förförståelse om varför 5 kap. 11 § SoL har införts i socialtjänstlagen är att jag tror att man 
har funnit brister i socialtjänstens arbete med brottsoffer. Ansvaret för denna grupp har därmed 
behövts förtydligas.  

                                                 
4 För en utförligare beskrivning se Socialstyrelsens uppföljning av 5 kap 11 § SoL i detta kapitel.  
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TEORETISKA PERSPEKTIV OCH BEGREPP 
 

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter  
 
Denna c-uppsats är en rättsvetenskaplig studie. Syftet är att öka kunskapen om socialtjänstens 
arbete med brottsoffer utifrån den lagändring i 5 kap. 11 § SoL som trädde i kraft 1 juli 2001.  
Det finns inom rättsvetenskapen olika uppfattningar om vad som konstituerar vetenskaplig 
grund (Hydén, 1998). Det är därför viktigt att jag är medveten om vad som konstituerar mina 
egna vetenskapliga ståndpunkter. Det är också min syn på rätten som  kommer att avgöra vilka 
metoder som är användbara (a.a.).  

Rättsdogmatiken och rättssociologin  
De mest framträdande inriktningarna inom rättsvetenskapen är rättsdogmatiken och 
rättssociologin (Alexius & Hollander, 2003). Detta är olika paradigmatiska strukturer som 
främst särskiljes av sin syn på rättens förhållande till praktiken - vilken betydelse rätten har för 
de beslut som fattas på rättslig grund (Hydén, 1998). Den vetenskapliga utgångspunkten inom 
rättsdogmatiken är att det är rätten som producerar de beslut som fattas i domstolar och 
myndigheter. Inom rättssociologin är rättsliga beslut en produkt av flera faktorer, såsom sociala 
förhållanden, de organisatoriska förhållanden under vilket beslutet fattas, politiska och 
ekonomiska krafter i samhället, den allmänna opinionen, massmedias tryck etc. (a.a.). De båda 
paradigmen kan åskådliggöras genom följande figur.  
 
  Principer 
 
 
 
Orsaker                                      Effekter 
 
 
 
 
                     Tillämpning 

           
 
Figur 1. Vertikalt och horisontellt kunskapsfält (Åström, 1988, s. 25) 
 
Det vertikala perspektivet representerar det rättsdogmatiska perspektivet på rätten och det 
horisontella det rättssociologiska (Åström, 1988). Rättsdogmatiken omfattar kunskap i rätten 
och rättssociologin om rätten (a.a.).  

Val av rättsvetenskaplig ansats 

I valet av rättsvetenskaplig ansats är det kunskapsintresset som är avgörande (Hydén, 1998). 
Denna c-uppsats syftar till att öka kunskapen om och förståelsen för socialtjänstens ansvar för 
brottsoffer utifrån den lagändring i 5 kap. 11 § SoL som trädde i kraft 1 juli 2001. 
Rättssociologen Karsten Åström (1988) hävdar att kunskap alltid måste sökas utanför 
rättskällorna vid tillämpningen av socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen är en ramlag som bygger 
på en lagstiftningsteknik som nödvändiggör en empirisk ansats för att göra det möjligt att uttala 

§§§
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sig om vad som är gällande rätt mer än i generella termer.  Rätten är aldrig ett tillräckligt 
kunskapsmaterial för att avgöra vad som är gällande rätt i ett enskilt fall.   Det krävs därför en 
kombination av olika paradigm och metoder, vilka delvis ligger utanför den traditionella 
rättsdogmatiken, för att förstå och beskriva såväl lagstiftning och lagtillämpning på socialrättens 
område. Det går inte att ge svar på vad som är gällande rätt utan att man faktiskt studerar de 
professionella kunskaper och ideologier vilka ligger till grund för beslutsfattandet. Tillämparens 
handlingslinje måste motiveras utifrån kunskap om kausala sociala förhållanden, de kan inte 
deduceras från normerna (a.a.). Katarina Alexius och Anna Hollander (2003) menar att i de 
samhällssektorer som socionomer är verksamma kan det också finnas stora diskrepanser mellan 
den ur dogmatisk synpunkt gällande rätten och den faktiska rättstillämpningen. Det kan därför 
vid rättsvetenskapliga studier, med anknytning till socialt arbete, vara fruktbart att komplettera 
det rättsdogmatiska perspektivet med sociologiska, statsvetenskapliga och ideologikritiska 
metoder och analyser (a.a.). Syftet med uppsatsen nödvändiggör därför både ett vertikalt och 
horisontellt perspektiv på rätten. Följaktligen kommer då både rättsdogmatisk och 
rättssociologisk metod att användas. Det rättsdogmatiska perspektivet används för att klargöra 
lagens innehåll och syfte. Det rättssociologiska perspektivet används för att studera - vem som 
är ett brottsoffer – hur detta begrepp framställs i forskningen och socialsekreterarnas 
föreställningar om brottsoffer och socialtjänstens arbete med dessa. Gällande rätt kan inte 
klarläggas eftersom rättspraxis saknas. 
 

Teorier om socialtjänstens funktion och aktörer 

Socialtjänstlagstiftningens dubbla roller 
I propositionen Om socialtjänsten (1979/80:1) fastslog regeringen att socialtjänstens uppgifter kan 
delas in i tre verksamhetsnivåer: Strukturinriktade insatser som syftar till en god samhällsmiljö. Hit 
hör till exempel medverkan i samhällsplanering och uppsökande verksamhet. Allmänt inriktade 
insatser. Hit räknas generellt utformade insatser som till exempel öppen och daglig verksamhet 
för äldre eller funktionshindrade och individuellt inriktade insatser som är direkt anpassade till den 
enskildes behov. Hit hör till exempel samtal och rådgivning, ekonomiskt bistånd, och 
hemtjänst.   

Den administrativa och individrättsliga funktionen 

Åström (1988) menar att det ställs höga krav på lagstiftaren för att en lagstiftning skall kunna 
verka på dessa tre nivåer. Han frågar sig om det överhuvudtaget är möjligt att de kan förenas i 
samma lagstiftning. Enligt Åström består socialtjänstlagstiftningen av en kombination av olika 
regleringsformer, vilkas egenskaper kommer i konflikt med varandra och starkt påverkar lagens 
tillämpning.  Han beskriver den formella regelstrukturen inom socialtjänstens område i tre 
situationer: 1) fördelning av resurser på generell nivå, 2) fördelning av resurser efter en individuell prövning, 3) 
tvångsmässiga ingripanden.  Detta innebär att lagen å ena sidan skall ange former för hur olika, av 
lagstiftaren sig påtagna uppgifter, skall genomföras i den offentliga styrningen av 
samhällsverksamheter, å andra sidan skall den reglera förhållande mellan två enskilda 
rättssubjekt. Åström benämner dessa två skilda funktioner som den administrativa och den 
individrättsliga funktionen. Den administrativa funktionen reglerar förhållandet mellan 
myndigheten och kollektivet av kommuninvånare. Den kan hänföras till socialnämndens 
övergripande och generella åtgärder. Dessa åtgärder styrs i första hand av värdeformuleringar, 
inte av regler som drar upp gränser. De rättsliga reglerna karaktäriseras av att kommunicera 
målangivelser, till i första hand politiskt förtroendevalda och tjänstemän.  Den individrättsliga 
funktionen reglerar förhållandet mellan den enskilde kommuninvånaren och myndigheten och 
drar gränsen för till exempel när en enskild individ har rätt eller inte rätt till bistånd från 
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socialnämnden (a.a.). Socialtjänstlagens administrativa och individrättsliga funktion kan 
illustreras med följande figur: 
 

                
 
Figur 2. Lagstiftningens dubbla roller (Åström, 1988, s. 117) 
 
Åström menar att kombinationen av dessa två delar är en nödvändig väg för att reglera 
välfärdssystem. Socialtjänstlagstiftningens svaghet är emellertid att dessa två funktioner är så 
bristfälligt relaterade till varandra. Han menar att de olika rollerna kan sammanfalla men också 
komma i konflikt med varandra. Dubbelheten i själva lagstiftningen kan därmed ge upphov till 
svårigheter och problem för tillämparen.  

I fallet ”hemmafru med två barn” (RÅ 85 2:5) belyser Åström den i lagstiftningen 
inneboende konflikten mellan det administrativa och det individrättsliga perspektivet. I detta 
fall hade Monica och Ulf ansökt om ekonomiskt bistånd. Den hemarbetande av föräldrarna, 
Monica, hade avstått från de av socialnämnden erbjudna dagisplatserna för att vårda barnen i 
hemmet och därmed underlåtit att söka förvärvsarbete. Ansökan avslogs av den sociala 
diskriksnämnden med hänvisning till att familjen själv skulle klara sin ekonomi genom att 
Monica tog arbete. I länsrätten, kammarrätten och regeringsrätten argumenterar de olika 
instanserna utifrån det administrativa och individrättsliga perspektivet. Den sociala 
distriktsnämnden argumenterar i huvudsak från det administrativa perspektivet och menar att 
detta skulle vara en form av en förlängd föräldraersättning, vilket skulle belasta den kommunala 
budgeten. De tar därmed inte bara ställning till fallet ”Monica och Ulf” utan ser till de 
administrativa och resursfördelningsmässiga konsekvenserna av den typen av beslut i allmänhet. 
En minoritet i regeringsrätten hävdar konsekvent det individrättsliga perspektivet och har i sin 
argumentation inte sneglat åt de administrativa och ekonomiska konsekvenserna av beslutet. De 
gör bedömningen utifrån det individuella fallets egna förutsättningar och konsekvenser. Fallet 
avgjordes i regeringsrätten där den sociala distriktsnämndens beslut fastställdes. ”Ett fall från 
Lund” (RÅ 85 2:79) är, enligt Åström, ytterligare ett exempel som belyser 
socialtjänstlagstiftningens dubbla roller. I detta fall hade kommunfullmäktige beslutat att alla 
föräldrar som avstår från förvärvsarbete eller studier till den månad barnet fyller ett år och sex 
månader, skulle erhålla kommunalt socialt bidrag med 2 000 kr per månad från det att barnet 
fyllde ett år. Beslutet upphävdes i kammarrätten med motiveringen att en så generell åtgärd 
saknar stöd i socialtjänstlagen. Detta trots att åtgärden anses falla in under värdeformuleringen 
att nämnden skall verka för att barn växer upp under trygga och goda förhållanden. 
Regeringsrätten gick på kammarrättens linje och ändrade inte kammarrättens dom. Det 
generella beslutet i Lund föll på sin olaglighet, medan Monicas och Ulfs fall prövats i sak. 

Myndighet Myndighet

 §§§ §§§

 
Enskilda individer Enskild 

individ 
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Familjer med barn i en viss ålder kan inte generellt garanteras rätt till bistånd. Däremot vore det 
inte rättsligt fel att om alla i Lunds kommun – vilka har barn som inte fyllt 1 år och 6 månader -
, som ansöker om ekonomiskt socialt bistånd, beviljas 2000 kr per månad. Förutsättningen är 
att det vid en individuell prövning framgår att behov finnes och att dessa inte kan tillgodoses på 
annat sätt.  Enligt regeringsformens bestämmelser om normgivningsmakten (RF 8 kap) har 
kommunen inte kompetens att formulera generella normer som är bindande i enskilda fall. 
Kommunen kan inte utfärda föreskrifter på socialtjänstens område.  Åström menar emellertid 
att generella anvisningar, riktlinjer och liknande i realiteten är vanligt förekommande i 
kommunerna, utan att dessa är bindande i rättslig mening. 

Normrationalitet och målrationalitet – två typer av beslutsfattande 

Det rättsliga beslutsfattandet kan enligt Åström i praxisfältet innefatta olika typer av 
beslutsfattande. Två av dessa är normrationalitet och målrationalitet. Det normrationella 
beslutsfattandet tar sin utgångspunkt i själva rätten och är deduktiv.  Svaren på frågan, hur man 
skall handla, följer av själva normen.  Det målrationella beslutsfattandet grundar sig i en 
kausalvetenskaplig analys. Beslutsfattandet utgår från de i lagen angivna målen som skall 
uppfyllas eller främjas och det är kunskap om kausala förhållanden som vägleder tillämparen. 
De paragrafer som berör den generella fördelningen av resurser, vars regelsystem är uppbyggt 
på ett sådant sätt att dess egenskaper är att hänföra till vad som ovan beskrivits som 
socialtjänstens administrativa funktion, implicerar ett målrationellt beslutsfattande. Det finns i 
socialtjänstlagen gott om exempel på denna form av beslutsfattande, däribland portalparagrafen 
1 kap. 1 § SoL. Tillämpningen av socialtjänstlagen kräver kunskap i såväl det normativa som det 
kausala kunskapsfältet (a.a.).  

Biståndsparagrafen  

I 4 kap. 1 § SoL finns den grundläggande bestämmelsen om det individuellt prövade biståndet. 
 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.  
 Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så 
att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (4 kap. 1 § SoL). 

 
Enligt Åström inrymmer biståndsparagrafen både norm- och målrationalitet 5 . 
Biståndparagrafens konstruktion implicerar i juridisk mening en normrationell beslutsmetod. 
Regeln innehåller en positiv rättsföljd, vilket innebär att om rekvisiten i regeln är uppfyllda så 
skall en förmån i form av socialt bistånd utgå. I samma paragraf återfinns också en regel att 
biståndet dels skall tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och dels utformas på så sätt att 
den stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. Denna del av regeln implicerar ett 
målrationellt beslutsfattande med en professionell utgångspunkt i den bemärkelsen att det gäller 
att avgöra vad som för den enskilde individen är en skälig levnadsnivå utifrån individuella 
sociala behov.  Teoretiskt kan paragrafen således delas in i två delar. Paragrafens första stycke 
implicerar normrationalitet och det andra stycket målrationalitet. Som diskuterats tidigare kan 
rätten studeras i två perspektiv, ett vertikalt och ett horisontellt. Biståndsparagrafens första 
stycke inrymmer då den vertikala dimensionen och det andra stycket den horisontella. Det som 
skiljer dem åt är om det är logik eller rationalitet som styr handlandet. I praktiken går det 
emellertid inte att finna dessa två beslutsformer klart åtskilda. Det går varken i enskilda fall eller 
mer generella frågor att helt avgränsa det normrationella beslutsfattandet från det målrationella 
beslutsfattandet. I genomförandet går de två delbesluten in i varandra och framstår som ett. 
Rekvisitet skälig levnadsnivå är särskilt problematiskt eftersom det anger både gränsen för 
biståndsrätten och innehållet i densamma. Enligt Åström följer detta av lagens konstruktion, 
                                                 
5  Åströms analys gjordes i den gamla socialtjänstlagen (1980:620) då 4 kap. 1 § SoL var  6 § SoL.  
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där såväl det administrativa som det individrättsliga perspektivet finns med. I Åströms studie av 
socialtjänstlagstiftningen i politik och förvaltning framträdde målrationalitet i beslutsfattandet 
starkt. Besluten grundas ofta på föreställningar om vad som skall hända i framtiden och det 
som ofta är det yttersta kriteriet för bedömningen av slutresultat är lämpligheten (a.a.). 

Från ett strukturellt socialt problem till en individuell konflikt 

Genom resonemanget om socialtjänslagstiftningens dubbla roller visar Åström hur 
socialtjänstlagens reglering av konflikter som är knutna till fördelning av välfärd har givits en 
svag lösning på strukturell och generell nivå. Under den politiska processen och 
utredningsarbetet betraktas sociala problem som strukturella eller generella. När konflikten når 
den rättsliga nivån, transformeras den i stor utsträckning till en individuell konflikt genom att 
handla om enskildas behov, vilka inte kan tillgodoses på andra sätt. Den strukturellt betingade 
konflikten har då i genomförandet återförts till en individualiserad situation. Åström menar att 
regelsystem som bygger på den ena eller den andra av den nuvarande lagstiftningens dubbla 
roller har båda sina begränsningar. Den administrativa på grund av att svaga grupper inte 
erhåller ett klart avgränsat rättsligt stöd i fördelningssammanhang. Därmed påverkas 
genomförandet av krafter vilka den enskilde inte själv kan påverka och kontrollera. Den 
individrättsliga genom att lagstiftaren troligtvis inte kommer att definiera långtgående 
ekonomiska rättigheter och begränsa genomförandets möjligheter. Den individrättsliga 
modellen bygger på att den enskilde själv måste ta initiativ och aktualisera en åtgärd enligt lagen. 
Detta kan leda till att makt- och resurssvaga kanske inte kommer att initiera en användning av 
rätten och därmed inte heller beröras av lagen. Styrkan i detta system är att det å ena sidan 
reglerar förhållandet mellan den enskilde och kommunen och å andra sidan utgör en ram för 
lokalt politiskt inflytande och professionellt socialt arbete. Åström menar att socialtjänstens 
dubbla roller, den olösta konflikten mellan den administrativa och individrättsliga funktionen, 
torde vara en av de grundläggande orsakerna till den osäkerhet som råder inom det sociala 
arbetet och vid förvaltningsdomstolarna vad gäller arbetsmetoder och förhållningssätt. Den 
bidrar också till att en av lagstiftningens mest centrala och övergripande målsättningar – 
helhetssynen inom det sociala arbetet – inte kan uppfyllas. Helhetslösningar förhindras ofta av 
att summan av de individuella lösningarna utifrån det individrättsliga perspektivet inte behöver 
överensstämma med vad som generellt eller kollektivt skulle betraktas som en god lösning (a.a.).  

Aktörer 

Politiker, socialarbetare och jurister 

Socialtjänstlagens användare representerar enligt Åström tre kategorier; politiker, professionella 
inom socialt arbete och jurister Detta är tre olika aktörsgrupper som förhåller sig olika till lagen.  
Politikerna i socialnämnderna är benägna att se de övergripande frågorna. Socialarbetarna är 
mer inriktade på individuella problem och dess lösningar. De får också successivt kunskap om 
kausala förhållanden eftersom de ofta har en nära relation till klienten och kan se vilka resultat 
olika åtgärder kan ge. Denna relation kännetecknas då av en risk för konflikt mellan individuella 
och generella intressen, där de senare kan komma att dominera. Socialarbetare och jurister 
skiljer sig åt genom att juristerna förhåller sig mer normrationellt till lagstiftningen. Åström 
menar emellertid att inte heller juristerna lyckas med att helt hålla isär värdebaserade och 
normativa regler. Allmänt kan sägas att ju högre upp i beslutshierarkin klienten kan föra sin 
talan, desto större är möjligheten att beslutsfattandet blir grundat på ett alltmer individrättsligt 
perspektiv. Åström har i sin empiriska undersökning sett exempel på situationer där den 
enskilde i en administrativ beslutsstruktur beviljats bistånd, vilket han aldrig skulle ha beviljats i 
ett strikt normrationellt perspektiv. Vid användandet av socialtjänstlagen ligger styrkan i det 
professionella förhållningssättet att kausalvetenskaplig kunskap och erfarenhet från fältet kan 
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tas tillvara i beslutsfattandet. Styrkan i det juridiska förhållningssättet ligger i att besluten är mer 
förutsebara och att beslutsfattandet följer legalitets- och likhetsprinciper (Åström, 1988).  

Klienten 

Åström (1988) diskuterar inte klientens roll som aktör. I socialtjänstlagen (1980:620) stärktes 
klientens ställning. I propositionen Om socialtjänsten (prop. 1979/80:1) betonas att 
socialnämndens insatser skall utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne.  I 
socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap. 1 § SoL kan vi också läsa att verksamheten skall byggas 
på respekt för människors självbestämmande och integritet, liksom att den skall inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.  

Självbestämmande och integritet är emellertid inte de ord Tapio Salonen (1998) använder 
när han beskriver klientrollen i det sociala arbetet. Enligt Salonen är begreppet klient ett 
dubbelbottnat begrepp ur vilket det i modern tid kan urskiljas två olika innebörder. Den första 
står för en företrädarroll med en öppen och villkorlig karaktär. Den som anlitar en advokat 
benämns till exempel klient. Klienten är här uppdragsgivare och har i detta fall en självständig 
och relativt stark ställning. Är klienten missnöjd kan han eller hon alltid byta advokat. I den 
andra betydelsen befinner sig klienten i en beroendeställning till en ordning eller samhällelig 
ordning den enskilde inte styr över. I denna roll är han eller hon en skyddsling eller 
hjälpsökande som är underordnande myndigheters beredvillighet och godtycke. Enligt Salonen 
är det otvetydigt att klientrollen i det sociala arbetets historiska framväxt kan hänföras till den 
senare kategorin. Att socialt arbete använder tvång för att påverka människor är enligt Salonen 
också ständigt närvarande i relationen mellan socialarbetaren och klient. Socialarbetaren har då 
en dubbel funktion - att hjälpa/stödja och samtidigt kontrollera.  

Problemen med den traditionella klientrollen kan, enligt Salonen, finnas inbyggda i 
socialtjänstens sätt att organisera sin verksamhet gentemot individer och familjer i utsatta 
situationer. Den formella administrativa inramningen i det sociala arbetet återger inte bara en 
bild av klienten. Den skapar också klienten och styr därmed socialarbetarens 
handlingsutrymme. Människors utsatta situation omvandlas utifrån detta konstruktivistiska 
perspektiv till identifierbara hjälpbehov.  Istället för att människors situation blir avgörande för 
att formulera hjälpinsatser blir både socialarbetare och klienter tvungna att anpassa sig till en 
uppsättning på förhand givna insatser inom kommunernas ifo-verksamhet. Klienten definieras 
utifrån den hjälp som finns att tillgå. Det blir behovet av vissa inom socialtjänsten etablerade 
hjälpformer som kommer att styra om och i så fall vilken sorts klient den hjälpsökande blir. 
Hjälpbehovet föregår problemet. De på förhand givna insatserna styr vilka hjälpbehov som blir 
tillgodosedda. Klientens behov stöps om för att passa den sociala organisationen. 
Organisationen skapar klienten. Det blir klienten som blir till för organisationen och inte 
tvärtom. Det finns emellertid, enligt Salonen, tydliga exempel på verksamheter som visar på 
möjligheter att förändra den ovillkorligt underordnade klientrollen inom det sociala arbetet. Ett 
sådant exempel är familjerådgivningen som sedan 1960-talet har utformats som en självständig 
social praktik. Dess verksamhet bygger på frivillighet, sekretess och specialkompetens, vilket 
gör att rådgivningen är efterfrågad och anses hålla en god professionell standard. Ett annat 
exempel på förskjutningar i rollerna klient och socialarbetare är introduktionen av så kallade 
familjerådslag. Här dras det sociala nätverket kring en familj i kris aktivt in i hjälparbetet. 
Socialsekreteraren får en mer konsultativ roll, att stödja, dokumentera och följa upp avtal. 
Salonen menar att ett reformarbete av socialtjänstens ifo-verksamhet kan få betydande 
konsekvenser. Om socialbyrån skulle överges som bärande organisationsprincip skulle vi kunna 
förvänta oss en betydligt större variation i relationen klienten och socialarbetaren. 
Socialarbetare skulle i vissa sammanhang kunna få en uttalad advokatroll för sina klienter 
medan andra intar en myndighetsroll (a.a.).  
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METOD OCH MATERIAL 
 

Syftet med och frågeställningarna i denna c-uppsats kräver både ett vertikalt och horisontellt 
perspektiv på rätten. Följaktligen kommer då både rättsdogmatisk och rättssociologisk metod 
att användas.  
 

Rättsdogmatisk analysmetod 
 
För att klarlägga vad som regleras i 5 kap. 11 § SoL – ”Vem som omfattas?” ”Vem som bör 
agera?” och ”Vad som bör göras?” – har den rättsdogmatiska analysmetoden använts. Denna 
metod har även använts för att undersöka varför en särskild bestämmelse kring socialtjänstens 
arbete med brottsoffer införts i socialtjänstlagen. Med den rättsdogmatiska analysmetoden 
analyseras, tolkas och fastställs lagregelns innehåll utifrån dess rättsliga konstruktion. 
Ontologiskt är ståndpunkten att kunskap är möjlig genom studiet av rättskällor och bara 
rättskällor (Hydén, 1998). Rättskällorna är enligt den rättsdogmatiska analysmetoden hierarkiskt 
rangordnade. Den främsta rättskällan är lagar och förordningar (Bernitz, 1998). Dessa följs i 
hierarkin av rättspraxis i form av prejudikat. Även uttalanden i lagförarbeten, de så kallade 
motiven, tillmäts en stor roll som rättskälla vid lagtolkningen. Andra rättskällor som till exempel 
den juridiska litteraturen, doktrinen, har en lägre dignitet (a.a.). De rättskällor som granskats i 
denna uppsats är förarbetena, de så kallade lagmotiven, till 5 kap. 11 § SoL. Med detta menas de 
utredningar, förslag till lagtext med åtföljande kommentarer eller motiveringar i propositionen, 
som lagen grundar sig på (Leijonhufvud, 1998). Rättspraxis, det vill säga domstolspraxis saknas 
på detta område. Eftersom 5 kap. 11 § SoL är en förändring av 8 a § SoL i den gamla 
socialtjänstlagen (1980:620) har även en granskning av förarbetena till denna paragraf gjorts. 
Socialtjänstens övriga bestämmelser har även studerats översiktligt i förarbetena till den gamla 
(1980:620) och nya (2001:453) socialtjänstlagen.  
 

Rättssociologisk analysmetod 
 
För att få kunskap om det som Thomas Mathiesen (1985) beskriver som ”rätten i samhället” –  
i detta fall socialsekreterarnas föreställningar om brottsoffer och socialtjänstens ansvar och 
arbete med denna grupp - har den rättssociologiska analysmetoden använts. Denna metod 
kommer också att användas för att få kunskap om vem som är ett brottsoffer – hur detta 
begrepp framställs i forskningen och varför en särskild bestämmelse om brottsoffer införts i 
socialtjänstlagen. Detta innebär att det rättsdogmatiska perspektivet kommer att kompletteras 
med samhällsvetenskapliga teorier, metoder och analyser.  

Litteraturöversikt 
För att undersöka vem eller vad som är ett brottsoffer och varför en särskild bestämmelse om 
brottsoffer införts i socialtjänstlagen har en granskning av vetenskapliga skrifter i form av 
periodica, böcker, och avhandlingar på området gjorts. För att hitta en ingång till den 
vetenskapliga litteraturen har olika forskare, experter, kollegor, lärare, myndigheter och 
organisationer, rådfrågats6. Vetenskapliga skrifter har sedan sökts i olika referensdatabaser. De 

                                                 
6  De som konsulterats är Mari Prinz Norell, bibliotekarie Brottsoffermyndigheten, Jennifer Qvarnström, 
kriminolog, Kerstin Svensson, forskare Socialhögskolan Lund, Annika Eriksson, Projektledare 
Socialtjänstavdelningen Socialstyrelsen, och Bo Nilsson, forskare Umeå Universitet. 
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sökord som använts är brottsoffer, offer, socialtjänst, socialsekreterare, socialarbetare, klient och målgrupp. 
Orden har använts både separat och i varierande kombinationer. En manuell sökning efter 
relevant litteratur har också gjorts i referenslistorna i olika tidskrifter, böcker och uppsatser. 
Urvalet har avgränsats till den litteratur som behandlar definitioner och föreställningar av 
begreppet brottsoffer. För att utreda begreppet brottsoffer räcker det emellertid inte att arbeta 
med definitioner (Denvall, 1998). Det är också viktigt att förstå hur begreppet konstrueras och 
hur definitionen vidmakthålls till vardags. Astrid Lindgrens rumpnissar är bra förebilder. Deras 
frågor ”Varför gör de på detta viset?” eller ”Varför talar de på detta viset?” är ett 
eftersträvansvärt kunskapsideal (a.a.). Därför har även litteratur som behandlar historiken 
bakom och konstruktionen av begreppet brottsoffer inkluderats. Denna litteratur har också 
använts i analysen av varför en särskild bestämmelse om brottsoffer införts i socialtjänstlagen. 
Litteraturöversikten kommer endast att innefatta periodica, böcker, lagförarbeten och 
avhandlingar.  Myndighetsrapporter, elektronisk information, uppsatser och tidningsartiklar 
kommer inte att användas. Med undantag för den norske kriminologen Nils Christies (2001) 
artikel har endast svensk forskning används. Eftersom brottsoffer är ett relativt nytt fenomen7, 
har ingen begränsning när det gäller skrifternas publiceringsår gjorts.   

Fokusgrupper 
Den forskningsmetod som använts för att få kunskap om socialsekreterares föreställningar om 
brottsoffer och socialtjänstens ansvar och arbete med dessa är fokusgrupper. Fokusgrupper är 
en form av fokuserade gruppintervjuer där en mindre grupp människor möts för att på en 
forskares uppmaning diskutera ett givet ämne med varandra (Wibeck, 2000). Gruppen leds av 
en samtalsledare – moderator – som initierar diskussionen och introducerar nya aspekter av 
ämnet i den utsträckning det skulle behövas (a.a.). Fokusgrupperna har en kvalitativ ansats där 
generalisering och representativitet inte är några centrala syften. Syftet är att gå in på djupet 
istället för på bredden, få en helhetsbild i relation till frågeställningen och skapa ökad förståelse 
för de problem vi arbetar med (Holme & Solvang, 1997). Intervjupersonerna i denna c-uppsats 
har valts ut efter det som kallas judgement sampling (Burgess, 1995). Detta innebär att deltagarna 
har valts ut i enlighet med studiens mål utifrån några på förhand formulerade kriterier (a.a.). 
Denna c-uppsats har för avsikt att undersöka vilka föreställningar socialsekreterare inom 
socialtjänstens individ- och familjeomsorg kan ha om socialtjänstens arbete med brottsoffer. De 
kriterier som därför har satts upp är att deltagarna skall vara anställda som socialsekreterare 
inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg och ha socionomexamen 8 . Totalt har tre 
fokusgrupper, med tre deltagare i varje, genomförts9. Rekryteringen gick till på så sätt att jag 
ringde runt till ifo-chefer i olika stadsdelar och kommuner10. Totalt fick jag tag i 19 ifo-chefer 
för vilka jag presenterade syftet med c-uppsatsen och att jag var intresserad av att genomföra 
fokusgrupper med socialsekreterare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Ifo-chefen 
fick sedan i uppdrag att rekrytera deltagare till fokusgrupperna.  Valet av de tre kommuner som 
fick delta var de vars ifo-chef först anmälde att socialsekreterare från deras ifo-avdelning var 
intresserade att delta. De tre deltagarna i respektive fokusgrupp arbetar sålunda inom samma 
individ- och familjeomsorg. Fokusgrupperna har varit ostrukturerade. Detta innebär att 
gruppmedlemmarna i så stor utsträckning som möjligt har fått tala med varandra och inte med 
mig som moderator (Wibeck, 2000). Jag har försökt att styra interaktionen så lite som möjligt. 
Min uppgift har varit att ingripa i diskussionen när det behövs, till exempel när den blev allt för 
                                                 
7 Ordsammansättningen började användas i svenska språket först 1970 (Österberg, 2002).  
8  Deltagarna i fokusgrupperna kommer i denna c-uppsats att benämnas som socialsekreterare, deltagare och 
fokusgruppdeltagare. Fokusgrupperna kommer vid vissa tillfällen också endast att kallas grupper.  
9 Den första och tredje fokusgruppen varade i cirka 90 minuter och den andra cirka 70 minuter. 
10 Eftersom jag samverkar med många av socialsekreterarna i stadsdelarna Hässelby/Vällingby och Bromma via 
mitt arbete på Brottsofferjouren har ifo – cheferna i dessa stadsdelar inte kontaktats. Jag har inte träffat eller talat 
med någon av de utvalda socialsekreterarna innan fokusgrupperna genomfördes.   
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oorganiserad eller kom ifrån ämnet. Med hjälp av en ostrukturerad och ostandardiserad 
intervjuguide 11, vilken har bestått av breda temafrågor, har jag också fört nya ämnen på tal. För 
att öka validiteten i denna undersökning har jag också under fokusgruppsessionen hela tiden 
kontrollerat min egen uppfattning med frågor av typen: Har jag uppfattat dig rätt när du säger 
att…? (Wibeck, 2000). Innan fokusgruppsessionen avslutades frågade jag deltagarna om de ville 
läsa igenom resultatet innan det presenterades. Samtliga deltagare svarade att det räckte med att 
läsa den färdiga uppsatsen. Sessionerna har genomförts på socialsekreterarnas arbetsplatser och 
har dokumenterats med en bandspelare.  

Innehållsanalys 

Av det skälet att jag själv, via mitt arbete på brottsofferjouren, är engagerad i uppsatsens 
problemställningar ställs speciella krav på tillförlitligheten i denna undersökning. Jag har därför 
gjort ett systematiskt analysarbete för att garantera att alternativa tolkningar lyfts fram och ställs 
mot varandra (Malterud, 1998). Jag har under hela processen fört protokoll där de olika stegen 
har specificerats (Wibeck, 2000). Transkriptionen av intervjuerna har gjorts grundligt, samtliga 
ord som har sagts under fokusgrupperna har skrivits ner. Långa och korta pauser, skratt och 
förändringar i röstnivå har också antecknats. När de tre fokusgrupperna skrivits ut har en 
innehållsanalys av materialet gjorts. Innehållsanalysen har bestått av två delar. Den första delen 
gjordes för att upptäcka mönster i materialet och ge svar på hur ofta eller hur frekvent olika 
kategorier förekommer. Detta har gjorts genom att specifika ord valts ut och räknats 12 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2003). Innehållsanalysens andra del syftade till att 
fånga in helheten i texten, det som jag centralt är ute efter att fånga in. Jag har här först noga 
läst det transkriberade materialet från varje fokusgrupp. Texten har sedan klassificerats under 
sammanfattande rubriker utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar (Esaiasson et al., 2003). 
Exempel på sådana rubriker är ”Vem är ett brottsoffer” eller ”Varför har en särskild 
bestämmelse införts”. I de båda delarna av innehållsanalysen har varje fokusgrupp först 
analyserats för sig och sedan tillsammans.     

 
Metoddiskussion 

Etiska aspekter 
I denna c-uppsats har Humanistiska och samhällsvetenskapliga rådets krav gällande 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande följts (Vetenskapsrådet, 2002). När det 
gäller fokusgrupper som forskningsmetod finns det vissa problem med att garantera deltagarnas 
anonymitet. Jag kan alltid försäkra att det från min sida aldrig kommer att släppas ut några 
uppgifter som rör deltagarnas identitet eller uttalanden i gruppen (Wibeck, 2000). Det är 
däremot omöjligt att svara för att de övriga deltagarna inte sprider information om andra 
personer som de fått genom sin medverkan (a.a.). Ett annat problem är att det finns en risk för 
att socialsekreterarna inte deltar i fokusgrupperna frivilligt. Fokusgrupperna har genomförts 
under socialsekreterarnas arbetstid. Vid rekryteringen har jag därför varit tvungen att gå via 
socialsekreterarnas chefer. Socialsekreterarna kanske då deltar i fokusgrupperna för att deras 
chef förväntar sig att de borde göra det och inte för att de själva vill.  För att motverka 
problemen med anonymitet och frivillighet skickade jag vid rekryteringen av 
fokusgruppsdeltagarna ett informationsbrev till ifo-chefen vid socialsekreterarnas arbetsplats 
där information om studiens syfte och metod framgick. I detta brev underströks att medverkan 
i fokusgrupperna är frivillig och att de när som helst har möjlighet att avbryta sitt deltagande. 
Det betonades också att det var av yttersta vikt att deltagarna inte sprider information om de 

                                                 
11 Se bilaga I 
12 Se bilaga II 



Metod och material 

 18

andra deltagarna som de kommer att få genom sin medverkan. Jag skickade sedan ett brev med 
samma innehåll till de socialsekreterare som skulle deltaga i fokusgrupperna cirka en vecka före 
fokusgruppsessionen. Problemen med anonymitet och frivillighet framhölls också muntligen 
under fokusgruppsessionen.  

Metodernas styrka och brister 
Styrkan med denna undersökning är att olika metoder har kombinerats. De olika metoderna 
kompletterar varandra genom att det rättsdogmatiska perspektivet tillhandahåller kunskap om 
rättens innehåll medan det rättssociologiska perspektivet ger kunskap om ”rätten i samhället” 
(Mathiesen, 1985) - hur rätten faktiskt tillämpas och hur socialsekreterarna uppfattar och tolkar 
socialtjänstens ansvar för brottsoffer. Anledningen till att en kvalitativ ansats har valdes var att 
jag ville nå en djupare förståelse för de resultat vi fick i Socialstyrelsens uppföljning 
(Socialstyrelsen, 2004a).  Fokusgrupper valdes som forskningsmetod för att den lämpar sig bra 
om vi vill studera människors attityder, föreställningar och värderingar inför ett särskilt ämne 
(Wibeck, 2000) - i detta fall socialsekreterares föreställningar om brottsoffer. Fokusgrupper 
valdes framför enskilda samtalsintervjuer därför att intresset i denna studie ligger mer på hur 
deltagare i en viss grupp tänker kring ett visst fenomen än vad enskilda individer tycker. En 
annan orsak är att jag vill minska min som intervjuare styrande roll. I en fokusgrupp är 
intervjuarens styrande roll mindre än vid individuella intervjuer (Wibeck, 2000).  Moderatorn 
måste inte i samma utsträckning som en traditionell intervjuare ta initiativ för att hålla samtalet 
vid liv och introducera nya frågeställningar (a.a.). Om forskaren går in i rollen som den 
intresserade lyssnaren minskar också risken att intervjupersonerna försöker leva upp till de 
förväntningar de tror att forskaren har på dem (Holme & Solvang, 1997). Av den anledningen 
att jag har arbetat på Brottsofferjouren i snart tre år och även genomfört Socialstyrelsens 
uppföljning av 5 kap. 11 § har jag många förutfattade meningar om socialtjänstens ansvar för 
och arbete med brottsoffer. I denna undersökning måste jag vara försiktig så att det inte allt för 
mycket blir dessa uppfattningar, istället för intervjupersonernas, som speglar resultatet. Av 
samma anledning har fokusgrupperna varit ostrukturerade. Att jag i innehållsanalysen har 
klassificerat materialet från fokusgrupperna under olika rubriker har givit innehållet en struktur. 
Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att analysen till viss del är styrd och inte lämnar 
utrymme till helt fria associationer. Jag kan därför gå miste om viktiga områden och aspekter 
som inte ryms under dessa rubriker.    

För att öka kunskapen om socialtjänstens ansvar för brottsoffer hade ett alternativ varit att i 
urvalet till fokusgrupperna även låta ifo-chefer delta. Att urvalet begränsats till att endast 
innefatta socialsekreterare motiveras av att fokusgrupper inte är ett lämpligt alternativ där 
sammansättningen i gruppen hindrar deltagarna att göra sina röster hörda (Wibeck, 2000). Så 
kan fallet vara i heterogena grupper där chefer och underlydande samlats.                                                           

En eventuell brist i denna undersökning är att tidigare forskning om socialtjänstens arbete 
med särskilda grupper, till exempel barn som utsatta för sexuella övergrepp och våldsutsatta 
kvinnor, inte har granskats. I denna litteratur finns troligen mycket kunskap om socialtjänstens 
arbete med brottsoffer samlad. Motiveringen till att denna forskning ändå inte granskats är att 
jag i ett första steg - i denna undersökning – vill studera uppfattningar om vem eller vad som 
kan uppfattas och definieras som ett brottsoffer.  I ett andra steg - när jag fått kunskap om vilka 
särskilda grupper som kan omfattas av detta begrepp – skulle det vara högst intressant med en 
sådan typ av studie. Några svagheter med att använda fokusgrupper som forskningsmetod är att 
gruppdynamiken kan stänga ute avvikande synpunkter och förhindra att känsliga eller intima 
förhållanden diskuteras (Malterud, 1998). Materialet från fokusgrupper kan också bli ytligt eller 
ensidigt. I fokusgrupper finns en fara att deltagarna inte säger det de tänker på grund av 
grupptryck eller överdriver för att göra intryck eller övertyga de andra deltagarna om sin åsikt 
(a.a.). En annan tänkbart brist i undersökningen gäller deltagarantalet i fokusgrupperna. Min 
intention var att ha fyra till sex deltagare i varje grupp. Vid samtliga tre fokusgruppsessioner 



Metod och material 

 19

uteblev deltagare så att antalet blev endast tre i varje fokusgrupp. Wibeck menar att en 
fokusgrupp bör bestå av minst fyra deltagare. När en grupp består av tre personer kan det 
hända att var och en fungerar som medlare mellan de andra två. Den tredje parten kan också 
försöka hålla sig utanför eller välja att spela ut de andra två mot varandra. Jag har också lett alla 
fokusgrupper själv. Att samma moderator leder alla fokusgrupper är ett sätt att öka reliabiliteten 
i undersökningen (a.a.). Det finns emellertid brister relaterade till att jag har genomfört dem 
ensam. Om vi hade varit två hade en av oss kunnat fungera som observatör och fört 
anteckningar. Det sociala samspelet i gruppen, kroppsspråk, och gester, hade då kunnat 
uppmärksammas och studeras bättre. Jag har inte heller haft någon att diskutera spontana 
intryck eller vad som upplevs vara de viktigaste frågeställningarna och argumenten med direkt 
efter sessionen (a.a.).  På grund av detta har jag själv, efter varje session, skrivit ner mina första 
spontana intryck. Det jag emellertid inte kan uppnå med fokusgrupper som metod är en 
möjlighet att uttala mig generellt om olika grupper (Esaiasson et al., 2003). Det handlar istället 
om att kartlägga förekomsten av olika tankekategorier och öka förståelsen för olika 
sammanhang (a.a.).        
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VEM ELLER VAD ÄR ETT BROTTSOFFER? 
 
Följande avsnitt är resultatet av den litteraturöversikt som gjorts för att undersöka olika 
uppfattningar och föreställningar om vem eller vad som är ett brottsoffer – hur detta begrepp 
framställs i forskningen.  
 

Konstruktionen av begreppet  
 
För 35 år sedan skulle brottsoffer inte ha kunnat formuleras som en av socialtjänstens särskilda 
målgrupper. Då existerade nämligen inte begreppet brottsoffer. Orden brott och offer är 
däremot gamla ord i det svenska språket med rötter långt tillbaka i tiden (Österberg, 1997). 
Brott signalerar avvikelser från de bud och regler som ett samhälle har satt upp och offer 
betecknar någon/något som får lida utan egen skuld, för att blidka en Gud eller en fiende, eller 
helt enkel av en grym slump (a.a.). Enligt Svenska Akademins Ordboksredaktion (SAOB), 
började ordsammansättningen brottsoffer användas i svenska språket först år 1970 (Österberg, 
2002). Det var vid denna tidpunkt tendensen att tala och skriva om brottsoffer - vad man kan 
kalla en brottsoffersdiskurs - tog form (a.a.). Sedan dess har brottsofferdiskursen svept fram 
som en kraftfull våg både nationellt och internationellt (Lindstedt Cronberg, 2002). År 1978 
blev startåret för de första kvinnojourerna i Sverige. Den första brottsofferjouren öppnade år 
1980 i Malmö (a.a.). Förenta nationernas deklaration om brottsoffers rättigheter utfärdades år 
1985. I Sverige inrättades en myndighet för att ersätta brottsoffer år 1977, en myndighet som 
idag bär namnet Brottsoffermyndigheten (Österberg, 2002). Brottsoffer är alltså ett relativt nytt 
begrepp. Hur kom det sig då att intresset väcktes just vid denna tidpunkt? 

Rötterna till utvecklingen 

Kvinnorörelsen 

De som först kom att betraktas som brottsoffer var kvinnor. I början av 1970-talet utlöstes den 
så kallade våldtäktsdebatten i USA där kvinnorörelsen ifrågasatte det amerikanska samhällets 
syn och bemötande av våldtagna kvinnor (Lindgren, Hägglund & Pettersson, 2001). 
Kvinnorörelse hade tidigare kämpat för kvinnors rösträtt samt rätt till utbildning och 
förvärvsarbete. När dessa mål var uppfyllda började man koncentrera sig på kvinnors rätt till 
sexuellt självbestämmande och kroppslig integritet. Tystnaden kring abort, våldtäkt, mäns våld 
mot kvinnor, sexuella trakasserier och våldtäkt bröts. En liknande utveckling kan ses några år 
senare i Sverige och andra västeuropeiska länder. Parallellt med denna utveckling 
uppmärksammades också situationen för barn som utsatts för i första hand fysiskt våld och 
sexuella övergrepp. Kvinnorörelsens arbete med att synliggöra mäns våld mot kvinnor är en 
orsak till det ökade intresset för brottsoffer (a.a.). I Sverige utgör Sexualbrottsutredningen och 
dess öde en milstolpe och vändpunkt i brottsoffrets historia (Tham, 2001). Justitieministern 
tillsatte 1971 en utredning för en översyn av lagstiftningen på sexualbrottslighetens område. 
Ledamöterna var sju män och en kvinna. Direktiven var klart präglade av tidens sexualliberala 
syn och framhöll vikten av att se över vissa sedlighetsbrott för eventuell ned- eller 
avkriminalisering. Det betänkande, Sexuella övergrepp (SOU 1976:9), utredningen lade fram fem år 
senare utlöste närmast ett ramaskri (a.a.).  I betänkandet föreslogs att våldtäktsbrotten skulle 
delas upp i tre olika nivåer där den lindrigaste formen av sexuellt tvång skulle omfatta bland 
annat fall där offret mer eller mindre medvetet uppmuntrat till sexuella närmanden, så kallade 
uppraggningsfall (Lindgren et al., 2001). De politiska partiernas kvinnoförbund, från höger och 
vänster, fullkomligt kastade sig över utredningen som bland annat kritiserades för att peka ut 
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kvinnan som medbrottsling (Tham, 2001).  Via den debatt som uppstod i samband med 
sexualbrottsutredningen uppmärksammades brottsoffer för första gången i den allmänna 
debatten i Sverige (Lindgren et al., 2001). I februari år 1977 förkastades 
sexualbrottsutredningens förslag i sin helhet och en ny kommitté – med en majoritet av kvinnor 
– tillsattes (SOU 1981:64). Under de årtionden som följde, 1980- och 90-talen, skärptes också 
sexualbrottslagstiftningen på många områden (Tham, 2001). 

Ett omvänt perspektiv på brottsproblematiken 

Talet om offer kan vara följd av brottsproblematikens tidigare ensidiga inriktning på 
brottslingen (Lindgren et al., 2001). Läran om brottet, kriminologin, uppstod som vetenskap 
under den senare hälften av 1800-talet (SOU 1990:92). Kriminologin blev snabbt en 
hjälpvetenskap till kriminalpolitiken som skulle ge det straffrättsliga regelsystemet och dess 
kontrollapparat ett verklighetsanpassat och rationellt innehåll (a.a.). Än idag finns det starka 
band mellan kriminologisk forskning och direkt politiskt beslutfattande (Lindstedt Cronberg, 
2002). Kriminologin har alltid haft ett starkt fokus på gärningsmannen (a.a.). Brottslingen har 
genom åren fått utstå en ingående granskning från olika perspektiv, biologiskt, psykologiskt och 
sociologiskt (Lindgren et al., 2001). Brottsoffren tycks inte ha varit intressanta (SOU 1990:92). 
Det var heller inte brottsoffren västvärldens industristater hade i åtanke när de började resa sina 
sociala välfärdsystem. Dessa var ämnade för de fattiga och sjuka. Den hjälp som kunde erbjudas 
inom social- och sjukvården var konstruerade för andra ändamål och behov (a.a.). 
Brottsofferdiskursen kan vara en reaktion mot efterkrigstidens kriminalpolitik som allt mer 
präglades av krav på liberalisering och humanisering (Lindstedt Cronberg, 2002). Så länge det 
kriminalpolitiska systemet slog till med hårdhet mot brottslingen behövdes inga andra 
eftergifter för brottsoffret. Vid Brottsbalkens införande på 1960-talet övergick äldre tiders 
diskurs kring straff och vedergällning definitivt i en diskurs kring rehabilitering och vård för 
gärningsmannen. Företrädarna för brottsofferrörelsen hävdade att motparten även var i behov 
av stöd och på moralisk grund mer berättigad till sådan (a.a.). I kriminalpolitiska sammanhang 
kan man ibland höra att offren glömdes bort i den vällovliga kampen för att förbättra villkoren 
för lagöverträdarna (SOU 1990:92). Detta är inte riktigt sant eftersom man aldrig kan glömma 
något man aldrig har tänkt på (a.a.).  Läran om offer, viktimologin, utvecklades till en egen gren 
inom kriminologin först på 1970-talet (Lindstedt Cronberg, 2002). Istället för kriminologins 
ursprungliga fråga, varför brottslingen begår brott, restes nu allt oftare frågan varför 
brottsoffret faller offer för brott (a.a.). Kriminologin hade alltså hunnit bli närmare 100 år innan 
perspektivet på brottsproblematiken även vändes till brottsoffret. 

Brottsofferdiskursen – en konsensusskapande process 

Kriminologen Henrik Tham (2001) beskriver brottsofferdiskursens etablering i Sverige som en 
konsensusskapande process av samma typ som narkotikapolitiken. Att sådana 
konsensusskapande processer är närvarande i förändringen av den svenska kriminalpolitiken 
menar Tham förefaller tydligt. De framkommer antagligen tydligast i narkotikapolitiken som 
dominerat kriminalpolitiken under de senaste tre decennierna.  Uttrycken samförstånd, 
integration och gemensam moral är legio i narkotikadebatten menar Tham. I solidaritet med 
brottsoffret återupprättar vi en hotad konsensus. Drottningen som är engagerad i 
narkotikafrågan är även engagerad i brottsofferfrågan genom att vara brottsofferjourernas 
beskyddare. Detta menar Tham är ett tydligt uttryck för dessa konsensusskapande processer. 
Som medlem av den kungliga familjen i en modern demokrati är det endast möjligt att engagera 
sig i frågor om vilka det råder total konsensus. De politiska partierna är också enhälliga för ökat 
stöd till brottsoffer. ”Kampen mot knarket har ersatts av solidariteten med brottsoffret som en 
moralisk – eller kanske religiös – grundidé” (Anderssson & Lundberg, 2001, s. 77).   
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Brottsofferrörelsen – religionens ersättare 

Det finns också de som söker förklaringar till utvecklingen av en brottsofferdiskurs utanför 
politiken. Enligt den danske historikern Henrik Jensen kan 1900-talet ses som ”offrets 
århundrade” på grund av att samhället i hög grad blivit ett risksamhälle (Tham, 2001). Han 
menar att samhällsutvecklingen sedan första världskriget gått mot ett mer individualiserat 
samhälle med mer isolerade människor. I ett samhällsklimat av osäker individuell identitet är 
offerstatus ett sätt att få uppmärksamhet. Den som kan framställa sig som drabbad kan också 
räkna med att få medkänsla. Liknande tankar finns hos Johannes Boutellier som har intresserat 
sig för brottsoffrets framväxt. Han tar utgångspunkt i Émile Durkheims förståelse av samhället 
som ett moraliskt väsen och försöker förklara brottsofferrörelsen som ersättare för en äldre tids 
religion i en sekulariserad värld. Samhället är en sammanslutning som baseras på en grupp 
människors enighet om vissa centrala värden. Det är genom att upprätthålla dessa värden som 
det kollektiva medvetandet bekräftas och förstärks. Detta sker främst genom starka reaktioner 
mot dem som bryter mot de grundläggande normerna och i denna situation uppträder 
viktimisering som en möjlig grund för det kollektiva medvetandet (a.a.).  

Idag är brottsoffer ett begrepp som används flitigt i samhällsdebatten (Österberg, 1997). 
Ordkombinationen infördes i Svenska Akademins ordlista först år 1996 men det finns än idag 
ingen officiell definition av begreppet. 

 
Olika definitioner av begreppet 

 
Många av de åtgärder som vidtagits för att stärka brottsoffers ställning, till exempel rätten till 
målsägandebiträde och stödperson, är knutna till begreppet målsägande (SOU 1998:40). Det är 
ofta det som anses vara det ”juridiska” brottsofferbegreppet (a.a.). Det juridiska språket 
använder sällan ord som offer13 (Österberg, 2002). Termen målsägande kommer från ordet mål 
(mal), vilket betyder talförmåga och tal (Bring, 1995). Ordet mål är synonymt med ordet 
rättegångstvist (a.a.). Målsägande kan vara en fysisk person, ett företag eller någon annan 
juridisk person och är i formellt hänseende att anse som part i rättegången endast när han eller 
hon för talan, det vill säga framställer ett yrkande om ansvar eller skadestånd (Lindgren et al., 
2001). I rättegångsbalken 20 kap. 8 § fjärde stycket (RB) definieras målsägande som den mot 
vilket ett brott har blivit begånget eller som har blivit förnärmad av brottet eller lidit skada.  En 
annan tolkning av begreppet brottsoffer är enskilda fysiska personer som blivit offer för brott (Diesen, 
1995). Detta uttryck syftar i första hand på en enskild person som har drabbats av skada i form 
av personskada, sakskada eller psykiskt lidande. Alla individer som på ett eller annat sätt 
påverkats av ett brott kan emellertid inte betraktas som brottsoffer, för att uppfylla kriteriet bör 
även målsäganderätt föreligga. Denna definition, enskilda personer som blivit offer för brott 
omfattar emellertid, till skillnad från begreppet målsägande, inte juridiska personer. Begreppet 
går med denna definition inte att använda för en bank som utsatts för ett rån eller en förening 
som utsatts för förskingring (a.a.). I en annan definition av begreppet brottsoffer är 
brottslighetens art av betydelse. Denna begränsar sin tolkning att omfatta endast personer 
utsatta för så kallade traditionell brottslighet, offer för tillgrepps- och våldsbrott, vilket utesluter 
de som till exempel utsatts för statens brottslighet och ekonomisk kriminalitet (Åkerström, 
1995). Utöver dessa något begränsade tolkningar förekommer det även mer generella tolkningar 
som breddar innebörden av begreppet. Förenta Nationerna (FN, 1985) har i en deklaration om 
brottsoffers grundläggande rättigheter, från 1985, definierat begreppet brottsoffer: ”Offer” 
innebär personer som, enskilt eller gemensamt, har lidit skada, inklusive fysisk eller psykisk 
skada, känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig försämring av sina 
grundläggande rättigheter, genom handlingar eller underlåtelser som strider mot strafflagar som 
                                                 
13  Begreppet brottsoffer förekommer emellertid i lagen (1994:419) om brottsofferfond, lagen (2002:329) om 
samarbete med Internationella brottmålsdomstolen och nu även i socialtjänstlagen (2001:453). 
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gäller i medlemsstaterna, inklusive de lagar som förbjuder brottsligt maktmissbruk. En person 
kan, enligt denna deklaration, betraktas som ett offer, oavsett om förövaren är oidentifierad, 
gripen, åtalad eller dömd och oavsett familjerelationen mellan förövaren och offret. Termen 
”offer” innefattar också, då det är tillämpligt, nära släktingar eller anhöriga till det direkta offret 
och personer som har lidit skada då de ingripit för att bistå offer i trångmål eller för att 
förhindra brott. De bestämmelser som återfinns häri skall gälla alla, utan åtskillnad, såsom ras, 
hudfärg, kön, ålder, språk, religion, nationalitet, politisk eller annan åsikt, kulturbetingad tro 
eller familjeställning, etniskt eller socialt ursprung. Den internationella polischefsföreningen, The 
International Associaton of Chiefs Police (IACP) definition omfattar även de så kallade sekundära 
offren, det vill säga de omedelbara offrens familjer och andra medlemmar i samhället som till 
exempel vittnen till våldsbrott, poliser, journalister och andra som kommer till brottsplatsen 
eller som genom sin yrkesutövning kommer i kontakt med brott och konsekvenserna av dessa 
(Lindgren et al., 2001). Brottsoffer kan användas i en ännu vidare bemärkelse, till exempel de 
som faller offer för trafikolyckor, miljökatastrofer eller krig (a.a.). Krigets offer uppfattas 
emellertid inte ofta som brottsoffer. I samhällsdebatten sammanlänkar man tvärtom brottsoffer 
med vissa speciella tragedier i samhällen i fred (Österberg, 2002).  
 

Begreppsliga komplikationer  
 
Även om man lyckas definiera begreppet brottsoffer och därmed avgöra vem som är att 
betrakta som brottsoffer kan vissa komplikationer uppkomma på grund av den uppfattning 
människor i allmänhet har om vilka som egentligen är offer (SOU 1998:40). I detta avsnitt 
problematiseras och diskuteras några av dessa.  

Idealiska offer 
Det tycks finnas en bestämd föreställning kring vilka brottsoffren är, hur de handlar och 
reagerar (Åkerström & Sahlin, 2001). Den norske kriminologen Nils Christie har i sin redan 
klassiska artikel från 1986,  The Ideal Victim, undersökt föreställningarna kring detta offer (a.a.). 
Med idealiskt offer syftar Christie på en person eller kategori av individer som när de drabbas 
av brott lättast får fullständig och legitim status som offer (Christie, 2001). Arketypen är en 
äldre, bräcklig kvinna som på väg hem för att hjälpa sin sjuka syster blir slagen och rånad av en 
storvuxen, främmande man, som vill ha pengar till knark (Åkerström & Sahlin, 2001). Det 
idealiska offret har enligt Christie åtminstone fem egenskaper (Christie, 2001): 
 

- Offret är svagt. 
- Offret är upptaget med ett respektabelt projekt. 
- Offret befinner sig på en plats som hon inte kan klandras för att vara på. 
- Gärningsmannen är stor och ond. 
- Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret. 

 
Motsatsen till ett idealoffer skulle kunna beskrivas som en ung man som hänger på en bar och 
blir rånad av en bekant. Denne unge man kanske till och med får svårare skador i huvudet än 
den gamle damen och hans pengar är kanske mer värda för honom, ändå kan han på grund av 
följande omständigheter inte tävla med henne om statusen som ett idealiskt offer (a.a., s. 48). 
 

- Han är stark 
- Han ägnar sig inte år något respektabelt projekt. 
- Han kan och borde ha skyddat sig genom att inte vara där. 
- Han är lika stor som gärningsmannen. 
- Han står gärningsmannen nära   
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Det idealiska offret förutsätter denna motpol, en idealisk gärningsman (Åkerström & Sahlin, 2001). 
Idealiska offer behöver och skapar idealiska gärningsmän (Christie, 2001). De är beroende av 
varandra. En gammal kvinna som faller på en ishal stig och bryter höftleden väcker inte lika 
starka sympatier som om hennes fall orsakats av en väskryckare (a.a.). Ju mer idealisk 
gärningsmannen är, desto mer idealiskt blir offret och tvärtom.  Vilken status offret får är 
avhängigt vilken bild vi har av gärningsmannen (Svensson, 2002). Christie betraktar i sin artikel 
den misshandlade kvinnan som ett gränsfall, som ännu inte tillskrivits offerstatus. Idag menar 
många forskare är detta en status som hon nu tillskrivits (Åkerström & Sahlin, 2001).  

Genus- och åldersaspekt på begreppet brottsoffer 
Historikern Eva Österberg (2001) skriver om brottsoffer som den som oskyldigt drabbats av 
brott. Hon menar också att det finns en genus- och åldersaspekt på fenomenet brottsoffer. 
Våldtäkt och incest är två brottskategorier som i det allmänna medvetandet lätt förknippas med 
bilden av ett brottsoffer och väcker starka associationer till oskyldigt lidande. I nutida och 
vardagliga samtal tänker sig de flesta att offer för dessa brott i regel antingen är ett barn eller en 
kvinna. Först år 1984 blev våldtäktsparagrafen könsneutral i medvetandet att även män kan 
våldtas. En analys av trafikoffer skulle med sannolikhet ge en mer könsneutral fördelning av 
drabbade och gärningsmän (a.a.).  

Brottsoffer=offer? 
Begreppet brottsoffer har kritiserats för att sätta en ”offerstämpel” på den utsatte, vilket kan ge 
ett sken av ett svagt offer som inte kan påverka eller förändra sin situation. Brottsoffer och 
offer är dock inte alltid samma sak (Lindgren et al., 2001). Många som utsatts för brott kan 
relativt snabbt förlika sig med det som inträffat och fortsätta med sina liv (a.a.). Etnologen Bo 
Nilsson (2003) menar också att alla som utsätts för brott inte är beredda att kalla sig ”offer”. 
Han hävdar att den offentliga retoriken har upprättat ett slags lidandets paradigm genom att 
ensidigt betona det smärtsamma med offerskapet. Med stöd av detta paradigm kan hävdas att i 
stort sätt alla människor som utsatts för grövre brott har fått sina liv slagna i spillror. Det är i 
hög grad lidandets paradigm som formar berättelser och representationer av brottsoffer. I 
forskning är då faran att lidandets paradigm tar överhanden och i förväg påverkar eller till och 
med bestämmer forskningsresultaten. Följden kan då bli att informanterna beskrivs som passiva 
offer, inte som tänkande, handlande och kreativa människor. Nilsson menar att offerpositionen 
kan fungera som en legitim förklaring till allehanda svårigheter och ett skydd mot omgivningens 
krav. Den kan emellertid också innebära problem. De drabbade som inte motsvarar allmänna 
föreställningar om vad ett offer är och bör vara kan stöta på misstänksamhet från rättssystemet, 
närstående och omgivningen i stort. Nilsson tror att brottsoffer skulle tjäna på en mer 
nyanserad offerkategori. Att den både bör begränsas och vidgas. Vidgas i den betydelsen att den 
inte enbart berättar om smärta och elände, utan också om många olika livsstrategier bland 
drabbade människor. Begränsas i den bemärkelse att endast innefatta de som utsatts för brott 
och inte offer för miljökatastrofer, etc. (a.a.). Kriminologiprofession Henrik Tham (2001) 
menar att utvidgning av offerkategorin kan medföra att människor mot sin vilja definieras som 
brottsoffer. En allt för vid definition skulle även kunna leda till att begreppet tunnas ut och 
ingen kan kräva offerstatus mer än någon annan. Om alla eller väldigt många definieras som 
faktiska eller potentiella brottsoffer så kommer inte resurserna att räcka till och hjälpen 
begränsas.  Som Tham skriver ”om alla är offer, så är ingen offer” (Tham, 2001, s. 38). I Annie 
– en motberättelse presenterar sociologen Malin Åkerström (2001) en motbild som visar att alla 
som utsätts för brott inte är beredda att kalla sig ”offer”.  Hon berättar om en kvinna som 
utsatts för misshandel men inte beskriver sig själv som ett offer. Hon skildrar det som att hon 
är delaktig, slår själv och provocerar, inte att mannen utsätter henne för våld (a.a.). Genom att 
lyfta fram denna berättelse visar Åkerström att offer inte är en objektiv kategori (Svensson, 
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2002). Berättelsen visar också att det ibland är mer väsentligt att framstå som en kompetent 
människa än som ett behjärtansvärt offer (Åkerström, 2001).  

Politiska intressen bakom offerdefinitionen 
Brottsofferdefinitionen präglas av starka politiska och professionella intressen. Heinz Leymann 
(1989), pionjär inom viktimologin, hävdar att politiska strömmar, politiska prioriteringar och 
beslut, samt ideologiska strömmar i samhället påverkar huruvida offer i speciella 
offersituationer tillerkänns offerstatus. En människa kan endast nå status som offer om någon 
har intresse av det eller om offren själva kan formulera sig till politiskt verksamma 
påtryckningsgrupper. Offerstatus är en förutsättning för att uppnå ekonomisk, medicinsk, 
psykologisk eller social särbehandling och rehabilitering. En offergrupp som inte lyckas nå fram 
till offentligheten, och därmed den politiska beslutsarenan är bortglömd, den existerar inte. Ett 
av de mest belysande exemplen, enligt Leyman, handlar om de nazistiska koncentrationslägren. 
Utan de politisk starka judiska grupperingarna i USA kan det tänkas att exfångar i dessa läger 
inte hade fått någon som helst ersättning från den tyska staten. Andra grupper som haft det 
minst lika vidrigt i lägren, men inte lyckats mobilisera sig – homosexuella, zigenare, och 
medlemmar ur Jehovas vittnen – fick sällan någon ersättning (a.a.). När kvinnorörelsen började 
ta fart och växa sig stark under 1970-talet så bidrog det till att kvinnor utsatta för våld av män 
fick offerstatus (Lindgren et al., 2001). Tidigare hade mäns våld mot kvinnor främst betraktats 
som en privat angelägenhet. En liknande utveckling kan observeras på ett flertal områden – 
från offentlighet – via påtryckning – till formellt erkännande av offerstatus (a.a.). Nilsson (2003) 
menar att offerkategorin kan nyttjas för olika politiska syften på grund av att den är förankrad i 
det han kallar sensabiliteter. Begreppet sensabilitet syftar enligt Nilsson på en känslostruktur, ett 
system av emotionella föreställningar som ”bestämmer” det lämpliga och det passande. Vad 
som bedöms vara rätt och fel, bra och dåligt respektive gott och ont, präglas av denna 
sensabilitet vars grundläggande uppgift är att beivra risker och framhäva det säkra.  
Sensabiliteter utgör därigenom en viktig politisk och moralisk kraft. De kan fungera som 
emotionella resurser med vars hjälp det går att ställa ”rättmätiga krav” (a.a.).  Åkerström och 
Sahlin (2001) skriver också att det kan finnas ett intresse av att framställa sig själv - eller en 
grupp man värnar om – som offer. Rollen väcker sympati och empati och löfte om 
ansvarsbefrielse (a.a.).    
 

Sammanfattning 
 
Det är inte lätt att definiera vem som är ett brottsoffer. Beteckningen omfattar en mycket 
heterogen grupp. Litteraturöversikten har visat att det kan vara allt ifrån en kvinna som blivit 
misshandlad av sin man, en förening som utsatts för förskingring, en man vars hustru blivit 
våldtagen, en soldat som sårats i krig eller en familj som fått sitt hus förstört i en jordbävning. I 
brottsofferdefinitionen samlas också människor som varit delaktiga i det som inträffat och de 
som är helt oskyldiga. Offerskapet kan fungera som ett medel för att få tillgång till olika typer 
av resurser. Definitionen av brottsofferbegreppet är därför i högsta grad en politisk fråga där 
vissa begränsningar måste göras. En allt för vid definition skulle också kunna leda till att 
begreppet tunnas ut och ingen kan kräva offerstatus mer än någon annan (Tham, 2001). Som 
Tham skriver ”om alla är offer, så är ingen offer” (Tham, 2001, s. 38). Resonemanget kring det 
idealiska offret och den idealiska gärningsmannen visar också hur sociala fenomen definieras genom 
sin relation till varandra. Offret definieras i relation till gärningsmannen och tvärtom. 
Offerrollen är alltså en roll som bara existerar i ett specifikt sammanhang. Den är ingen roll 
som dess bärare använder för att presentera sig i allmänhet.  
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EN JURIDISK GRANSKNING 
 
Följande avsnitt är resultatet av den juridiska granskning som har gjorts av förarbetena till 8 a § 
SoL, 5 kap 11 § SoL. Socialtjänstens övriga bestämmelser har även studerats översiktligt i 
förarbetena till den gamla (1980:620) och nya (2001:453) socialtjänstlagen.  
 

Socialtjänstlagen – en översikt 

Socialtjänstens roll  
Socialtjänsten utgör en central del av samhällets välfärdsystem (prop. 2000/01:80). 
Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) reglerar kommunens skyldigheter och den enskildes 
rättigheter och är en garanti för ekonomisk och social grundtrygghet (prop. 2000/01:80,; 
Minell, 2001) 14 . Socialtjänstlagen är utformad som en målinriktad ramlag vilket ger 
kommunerna en långtgående frihet att själva utforma sin verksamhet.  De övergripande målen 
och grundläggande värderingarna – demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet – framgår i 
den så kallade portalparagrafen (1 kap. 1 § SoL). Verksamheten skall bygga på respekt for 
människornas självbestämmanderätt och integritet.  Andra viktiga principer är den enskildes 
ansvar för sitt eget liv, frivillighet, det förebyggande perspektivet, kontinuitet, flexibilitet, 
normalisering, närhet och valfrihet (prop. 2000/01:80).  Det är socialtjänsten som har det 
yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver (2 
kap. 2 § SoL).  Detta innebär inte någon inskränkning i det ansvar som vilar på andra 
huvudmän, till exempel landsting eller andra statliga och kommunala myndigheter (2 kap. 2 §  
SoL).  

Omsorg om särskilda grupper 
Socialtjänstlagen innehåller regler av flera olika slag. De varierar inom ett brett spektrum från 
mycket detaljerade regler till mer generella bestämmelser, som anger mål eller operativa 
riktlinjer och är avsedda att ge vägledning (prop. 2000/01:80). Socialtjänstens specifika mål för 
vissa grupper i samhället regleras i socialtjänstlagens 5:e kapitel. Här finns bestämmelser kring 
barn och ungdom, missbrukare, äldre, människor med funktionshinder, anhörigvårdare och brottsoffer.   
Socialtjänstlagens reglering kring stödet till anhörigvårdare och brottsoffer är till skillnad mot 
bestämmelserna om stöd och hjälp till barn och ungdom, äldre, människor med 
funktionshinder och missbruksproblem, inte tvingande. Här har lagstiftaren valt att formulera 
socialtjänstens uppdrag i ”bör” istället för ”skall” termer (5 kap. SoL). Formuleringen ”bör” 
innebär en rekommendation till socialnämnden hur de skall handla och agera.  

Rätten till bistånd  
Att det finns specifika mål för vissa grupper formulerade i socialtjänstlagen betyder inte att 
deras behov nu har ett starkare skydd än andras. Rätten till bistånd gäller insatser som avser den 
enskildes livsföring, oavsett vilken grupp den enskilde tillhör (prop. 2000/01:80). I förarbetena 
till den nya socialtjänstlagen (2001:453), som började gälla i januari år 2002, konstateras att det 
inte kan vara rimligt att till exempel barn och ungdomar som behöver vård inte ges samma 
rättstrygghet som till exempel äldre eller personer med funktionshinder Utgångspunkten är att 

                                                 
14 I januari 2002 upphörde 1982 års socialtjänstlag att gälla då den nya kapitelindelade socialtjänstlagen (2001:453) 
infördes. 
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alla skall ha rätt till insats efter behov (a.a.). Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagens 4 
kapitel. Den grundläggande bestämmelsen finns i 1 §. 
 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.  
 Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så 
att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (4 kap. 1 § SoL). 

 
I uttrycket inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt ligger bland annat 
att den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står honom eller henne till buds. 
Det är emellertid viktigt att betona att det alltid måste göras en individuellbedömning vid 
prövning av rätt till bistånd. Rätten till försörjningsstöd består av två delar (prop. 2000/01:80). Den 
första delen är skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt 
medlemskap i fackförening eller arbetslöshetskassa - poster som kan variera individuellt. Den 
andra delen består av vissa basutgifter som ligger inom ramen för den schablonberäknade 
riksnormen. Hit räknas bland annat kostnader för livsmedel, kläder och skor, hälsa och hygien 
samt telefon. Uttrycket för sin livsföring i övrig innefattar en rad olika behov av stöd och hjälp, 
service, behandling, vård och omsorg.  Med begreppet avses alla de behov den enskilde kan ha 
för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Insatserna är inte specificerade i lagen utan hur olika 
behov kan tillgodoses varierar utifrån såväl individuella förhållanden som tillgängliga resurser. 
Möjliga insatser påverkas också genom metodutveckling och över tid. Här är socialtjänstens 
professionella kunskap av stor betydelse och också samspelet med den enskilde. Det kan handla 
om bistånd till läkarvård eller tandvård, glasögon, möbler, husgeråd, vård och 
behandlingsinsatser för missbrukare, hemtjänst eller särskilt boende för äldre eller 
funktionshindrade. Den vård och behandling som närmare avses är sådan som ligger inom 
socialtjänstens ansvarsområde, det vill säga framför allt behandling av missbruk av alkohol, 
narkotika eller liknande. Även vård och behandling av barn och ungdomar är sådana insatser 
som blir föremål för biståndsbedömning (a.a.). 
 

Varför en särskild brottsofferparagraf? 
 
Brottsoffer är en ny målgrupp för socialtjänsten, bestämmelsen (5 kap. 11 § SoL) trädde ikraft i 
juli år 2001. Bestämmelsen är en förändring av den så kallade kvinnofridsparagrafen (8 a § SoL) 
som infördes i 1982 års socialtjänstlag (1980:62).  

”Kvinnofridsparagrafen” (8 a § SoL) 
Genom ett regeringsbeslut år 1993 bemyndigades chefen för Socialdepartementet att tillkalla en 
kommission med uppdrag att utifrån ett kvinnofridsperspektiv göra en översyn av frågor som 
rör våld mot kvinnor (prop. 1997/98:55). Kommissionen tog namnet Kvinnovåldskommissionen 
(a.a.). Några av de områden kommissionen fick i uppdrag att särskilt studera var socialtjänstens, 
hälso- och sjukvårdens och rättsväsendets handläggning och erfarenheter av frågor som rör 
våld mot kvinnor (SOU 1995:60).  Kvinnovåldskommissionens redovisning visade att det fanns 
stora problem och brister när det gäller socialtjänstens arbete med kvinnor som utsätts för våld 
(prop. 1997/98:55). Utredningen visade att socialtjänsten inte sällan har kontakt med kvinnor 
som utsätts för misshandel eller andra övergrepp (SOU 1995:60). Den handläggande 
tjänstemannen är dock ofta inte medveten om det. En del kvinnor kunde ha haft kontakt med 
socialtjänsten under en lång tid utan att frågan om de blivit utsatta för misshandel kommit upp. 
Detta visade sig vara vanligast i samband med vårdnadsutredningar, utredningar som rör 
skyddet av barn och ungdomar, missbruksärenden och ärenden om ekonomiskt bistånd.  
Misshandeln betraktades i vissa fall inte som ett eget problem utan som del av annan 
problematik, såsom missbruk eller relationsproblem. Studier inom ramen för utredningen 



 En juridisk granskning 

 28

visade också att ett flertal socialbyråer ansåg att det fanns hinder i den egna organisationen för 
att på ett tillfredställande sätt kunna arbeta med frågor som rör våld mot kvinnor. Bristande tid, 
resurser och kunskap var faktorer som försvårade för socialsekreterarna att prioritera arbetet 
med att stödja kvinnor som är utsatta för våld. De anställda inom socialtjänsten var också ofta 
själva osäkra på hur de skulle hantera dessa ärenden. Utredningen visade också en brist i 
enhetlighet i socialtjänstens handläggning. Det visade sig att socialsekreterarens egna 
värderingar, beträffande orsakerna till kvinnomisshandel, i många fall kunde påverka valet av 
arbetssätt. Insatserna fokuserades i vissa fall på kvinnan och barnen och i andra fall på 
relationen mellan kvinnan och mannen. Åtgärderna som vidtogs inom socialtjänsten varierade 
mycket och valet blev ofta beroende av den enskilda socialsekreterarens ställningstagande. Ett 
flertal studier i utredningen visade att allmänhetens förtroende för, samt kunskap om, 
socialtjänstens arbete var låg. Många av de utsatta kvinnor som tidigare inte varit i kontakt med 
socialtjänsten, vet inte att de har rätt till hjälp från samhället och att socialtjänsten har en 
skyldighet att bistå med råd och stöd i olika former. Historiskt finns det också en obenägenhet 
att kontakta socialtjänsten. Detta gäller främst de kvinnor som tidigare kommit i kontakt med 
socialtjänsten av olika anledningar som till exempel, ekonomiska problem eller missbruk. Även 
när kvinnorna har barn som far illa kan rädslan för socialtjänstens repressiva verksamhet göra 
sig gällande (a.a.). Kvinnovåldskommissionens slutsats var att mycket tydde på att 
socialtjänsten, i långt större utsträckning än vad man hittills varit medveten om, möter kvinnor 
som utsatts för våld (prop. 1997/98:55). Till de problem och brister som beskrivits ovan 
konstaterade regeringen också att många våldsutsatta kvinnor av olika anledningar döljer att de 
är utsatta för våld i sina hem. Följden av detta blir att kvinnor som utsätts för våld sällan 
erbjuds några resurser och att kvinnorna heller inte efterfrågar dessa (a.a.).  

Kvinnovåldskommissionens överväganden och förslag 

Socialtjänstens allmänna bestämmelser och yttersta ansvar för alla kommuninvånare (2 kap. 2 § 
SoL) omfattar givetvis kvinnor som är eller har varit utsatta för våld. Att hjälpa och stödja dessa 
kvinnor hör också till de uppgifter beskrivna i socialtjänstlagens 3:e kapitel. Bristerna i 
socialtjänstens arbete talade emellertid för att detta borde anges tydligare i lagen (prop. 
1997/98:55). Regeringen delade kommissionens bedömning och föreslog i propositionen 
Kvinnofrid (prop. 1997/98:55) att socialtjänstens allmänna riktlinjer skulle kompletteras med en 
särskild bestämmelse om socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor. Riksdagen beslutade i 
enlighet med regeringens förslag och resultatet blev 8 a § SoL som trädde i kraft 1 juli 1998:   
 

Socialnämnden bör verka för att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp 
i hemmet får stöd och hjälp för att förändra sin situation (8 a § SoL).  

 
I samband med denna komplettering gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att leda ett 
utvecklingsarbete i frågor om våld mot kvinnor och att utarbeta allmänna råd i hur 
socialtjänsten bör arbeta med dessa frågor (prop. 2000/01:79). Syftet var att stödja 
metodutveckling och kompetensuppbyggnad inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården för 
att dessa frågor på ett bättre sätt skall kunna införlivas i verksamheten. Regeringen gjorde också 
bedömningen att examensordningen i högskoleförordningen och dess målbeskrivning skulle 
kompletteras för vissa yrkesexamina, däribland socionomutbildningen, så att det klart framgår 
att våld mot kvinnor och andra könsaspekter blir belysta i dessa utbildningar. Detta i tillägg 
med en satsning på fortbildningsinsatser för yrkesgrupper som kommer i kontakt med 
våldsutsatta kvinnor, däribland personal inom socialtjänsten (a.a.).  

”Brottsofferparagrafen” (5 kap 11 § SoL) 
Regeringen beslutade år 1995 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utvärdera de 
åtgärder som vidtagits på brottsofferområdet under den föregående tioårsperioden. Vidare 
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skulle utredningen överväga behovet av förändringar i gällande lagstiftning och övrigt när det 
gäller åtgärder för brottsoffer (SOU 1998:40). Utredningen tog namnet Brottsofferutredningen. Ett 
av de områden Brottsofferutredningen granskade var socialtjänsten. Utredningen visade att 
personal inom socialtjänsten ofta kommer i kontakt med människor som blivit utsatta för brott. 
Brottsoffer kan vända sig till socialtjänsten för att de behöver akut hjälp i ett krisläge, 
ekonomiskt bistånd eller personligt stöd. Brottsofferutredningen menade att god kunskap om 
brottsoffers behov och reaktioner bland socialtjänstens personal och ett gott bemötande kan 
vara en värdefull hjälp. Sådana kunskaper kan också underlätta för personalen att upptäcka att 
den hjälpsökande har varit utsatt för brott, något som den hjälpsökande inte alltid berättar 
(a.a.). 

Brottsofferutredningens övervägande och förslag 

Brottsofferutredningen ansåg att socialtjänsten har en viktig roll att fylla när det gäller 
samhällets stöd till brottsoffer (SOU 1998:40). De föreslog därför att socialtjänstlagen skulle 
kompletteras med en särskild bestämmelse om socialtjänstens ansvar för och skyldigheter 
gentemot denna målgrupp (prop. 2000/01:79). I propositionen Stöd till brottsoffer (2000/01:79)  
delade regeringen kommissionens bedömning.  Resultatet blev 5 kap. 11 § som ersatte 8 a § 
SoL: 
 

Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. 
Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 
andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation (5 kap. 
11 § SoL). 

 
Kompletteringen trädde i kraft den 1 juli år 2001. Socialstyrelsen fick i samband med 
lagändringen i uppdrag att utvidga sitt utvecklingsarbete i frågor om våld mot kvinnor till mer 
allmänna frågor om brottsoffer (prop. 2000/01:79). Den kunskap som redan fanns upparbetad 
i myndigheten kring frågor som rör våld mot kvinnor menade regeringen kunde antas vara 
tillämplig på frågor som även rör andra brottsoffer. För detta arbete gjordes emellertid 
bedömningen att andra former än allmänna råd kan vara mer lämpliga för att stödja och vägleda 
socialtjänsten (a.a.). Brottsofferutredningen hade också synpunkter och förslag gällande 
socialtjänstens arbete med brottsoffer som inte beaktades i propositionen Stöd till brottsoffer. 
Detta gällde bland annat att de utbildningsinsatser för personal inom socialtjänsten som 
regeringen föreslog i propositionen Kvinnofrid även skulle innehålla mer allmänna frågor om 
brottsoffer. Utredningen påpekade också att handlingsprogram och rutiner borde utarbetas 
inom socialtjänsten för omhändertagandet av brottsoffer (SOU 1998:40).  
 

Vad regleras? 

Vilka omfattas? 

Kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i hemmet 

Enligt 8 a § bör socialtjänsten verka för att hjälpa och stödja kvinnor som är eller har varit 
utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet.   
 

Med uttrycket ”är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet” avses kvinnor som 
lever eller har levt tillsammans med en man som systematiskt utsätter henne för misshandel och 
andra övergrepp t.ex. av det slag som omfattas av den nya bestämmelsen i brottsbalken om 
kvinnofridsbrott. Något krav på att mannen skall vara dömd eller ens polisanmäld för något sådant 
brott finns givetvis inte, utan tvärtom skall socialnämnden kunna erbjuda hjälpinsatser av olika slag 
på ett mycket tidigt stadium till en kvinna som behöver det (prop. 1997/98:55, s. 137). 
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Brottsbalkens (BrB) bestämmelse om kvinnofridsbrott kan vi hitta i 4 kap. 4 a § BrB. Här 
framgår att en man som begår brottsliga handlingar enligt 3 kap. (brott mot liv och hälsa), 4 
kap. (brott mot frihet och frid), eller 6 kap. (sexualbrott) BrB mot en kvinna som han är eller 
har varit gift med eller bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande 
förhållanden skall dömas för grov kvinnofridskränkning. Var och en av handlingarna skall ha 
utgjort led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och varit ägnade att allvarligt skada 
hennes självkänsla (4 kap. 4 a § BrB).  

Brottsoffer och dennes anhöriga 

Efter den kompletteringen av SoL som gjordes år 2001 omfattar nu socialnämndens ansvar alla 
som utsatts för brott (brottsoffer) och deras anhöriga. Kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i hemmet 
skall särskilt beaktas. Bestämmelsen gäller nu både män och kvinnor till skillnad mot 8 a § som 
endast gällde kvinnor. På så sätt har bestämmelsen blivit mer könsneutral och korresponderar 
bättre med den så kallade likställighetsprincipen som kommit till uttryck i 2 kap. 2 § 
kommunallagen (1991:900). Här framgår att kommuner och landsting skall behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Vem eller vad är då enligt 
lagstiftaren ett brottsoffer? I propositionen ”Stöd till brottsoffer” resonerar lagstiftaren på 
följande sätt kring definitionen:  
 

I propositionen används både begreppet brottsoffer och begreppet målsägande. Begreppet 
brottsoffer är allmänt vedertaget i den juridiska doktrinen, men förekommer inte i lagstiftningen. 
Där används i stället termen målsägande. Av 20 kap. 8 § rättegångsbalken (RB) framgår att 
målsägande är den mot vilket ett brott har blivit begånget eller som har blivit förnärmad av brottet 
eller lidit skada. Det finns många definitioner av begreppet brottsoffer. I det följande används 
därför genomgående begreppet målsägande i de fall definitionen är av direkt betydelse för 
tillämpningen av en lagregel (prop. 2000/01:79 s. 8). 

 
Någon närmare beskrivning eller definition ges inte. I andra delar av propositionen, till exempel 
de avsnitt som behandlar målsägandebiträde och stödperson samt besöksförbud, benämns 
brottsoffer som målsägande i rättegångsbalkens terminologi. Av den anledningen att det finns 
många definitioner av begreppet brottsoffer är den allmänna utgångspunkten i propositionen 
att begreppet målsägande används genomgående i de fall definitionen är av direkt betydelse för 
tillämpningen av en lagregel (prop. 2000/01:79). Målsägandebegreppet används emellertid inte 
alls i de avsnitt som behandlar socialtjänsten. Den definition Brottsofferutredningen väljer att 
använda är fysiska personer som direkt drabbats av brott (SOU 1998:40). Juridiska personer omfattas 
inte. Brottsofferutredningen använder också i vissa avsnitt av sitt betänkande begreppet 
målsägande. Det betonas emellertid att dessa två termer inte är synonyma. Begreppet 
målsägande går emellertid heller inte i betänkandet att hitta i det avsnitt som behandlar 
socialtjänsten. I 5 kap. 11 § SoL anges även att socialnämnden särskilt bör beakta att kvinnor som 
är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av hjälp och 
stöd för att förändra sin situation. Denna formulering är likalydande med paragrafens tidigare 
lydelse i 8 a § SoL (prop. 2000/01:79).  

Vem bör agera? 
Bestämmelsen i 8 a § SoL riktar sig till socialnämnden med en uppmaning att verka för kvinnor 
som är eller har varit utsatta för våld i hemmet. Genom den komplettering som gjordes år 2001 
skall socialnämnden verka för alla som utsatts för brott och deras anhöriga. Kvinnor som är 
eller har varit utsatta för våld i hemmet skall särskilt beaktas (5 kap. 11 § SoL). Formuleringen 
att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i hemmet särskilt skall beaktas är i huvudsak 
likalydande med paragrafens föregående lydelse i 8 a § (prop. 2000/01:79). För att veta hur 
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socialnämnden bör verka för våldsutsatta kvinnor i jämfört med andra brottsoffer måste då en 
jämförelse mellan propositionerna Kvinnofrid och Stöd till brottsoffer göras. Det blir då tydligt att 
det finns en skillnad i regeringens rekommendation till socialnämnden gällande dessa grupper. 
Det är formulerat på så sätt att socialtjänsten har ett eget ansvar för våldsutsatta kvinnor och ett 
ansvar för brottsoffer och deras anhöriga. I propositionen Kvinnofrid understryker regeringen att 
det inte är tillräckligt att det finns frivilliga insatser i kommunen. Det är också viktigt att denna 
problematik uppmärksammas på alla nivåer i kommunen och ges legitimitet hos politiker och 
arbetsledning (a.a.):  
 

Genom en sådan bestämmelse klargörs att socialtjänsten har ett eget ansvar för att stödja och hjälpa 
kvinnor som utsätts för – eller som det finns anledning att misstänka utsätts för – våld i hemmet. 
Socialtjänsten bör därmed ha såväl egen kompetens som handlingsberedskap för att kunna söka upp 
och hjälpa utsatta kvinnor. Det är således inte tillräckligt att de finns tillgång till frivilliga insatser i 
kommunen (prop. 1997/98:55 s.  38). 

 
I propositionen Stöd till brottsoffer fastslås att frivilligorganisationer, familj, vänner och andra 
grupper i samhället har en viktig funktion att fylla i detta sammanhang. (prop. 2000/01:79).    
 

Ändringen innebär att det inledningsvis klargörs att socialnämnden har ett ansvar för att stödja och 
hjälpa dem som har utsatts för brott och att det bör bedrivas ett aktivt arbete i detta hänseende. 
/…/ Det skall framhållas att det förhållandet att en person utsatts för brott inte med automatik 
behöver föranleda insatser från socialtjänsten. När det gäller lindrigare händelser och även vid viss 
svårare brottslighet kan det egna nätverket bestående av familj och vänner många gånger lämna det 
bästa stödet. Även frivilligorganisationer och andra grupper i samhället har en viktig funktion att 
fylla i sammanhanget (prop. 2000/01:79, s. 65). 

Vad bör göras? 
Socialtjänstlagen specificerar inte hur socialtjänsten skall arbeta utan kommunerna har stor 
frihet att organisera sin verksamhet och välja arbetssätt (prop. 1997/98:55). Det är också upp 
till dem att i samråd med den enskilde utforma och välja de insatser och tillvägagångssätt som 
är bäst ägnade för olika biståndsbehov.  På detta sätt kan metoder och arbetssätt utvecklas på 
basis av lokala kunskaper och erfarenheter. Särskilda handlingsplaner, rapporter med mera är 
därför en fråga för kommunerna själva att ta ställning till (a.a.). Socialtjänstlagen ger emellertid 
en viss vägledning till hur problem skall identifieras och åtgärdas. I 8 a § och 5 kap 11 § 
används formuleringen ”bör” och detta innebär en rekommendation till socialnämnden hur de 
skall handla och agera. Syftet med hjälpen och stödet enligt 8 a § är att kvinnan skall kunna 
förändra sin situation. Lagstiftaren beskriver på följande sätt vad kvinnor som är eller har varit 
utsatta för våld i hemmet kan behöva:  
  

Särskilda metoder och handläggningsrutiner kan behöva utarbetas. Kvinnor som utsatts för våld kan 
behöva stödjande samtal, råd och hjälp med praktiska frågor som t.ex. kontakt med andra 
myndigheter. De kan också behöva hjälp med skyddat boende. För kvinnor som blivit utsatt för 
våld i nära relationer och valt att bryta upp ur relationen kan tanken på att behöva möta förövaren 
vara mycket ångestskapande. I sådana fall kan det vara olämpligt med gemensamma samtal eller 
träffar tillsammans med mannen. Information och uppsökande verksamhet är vidare angelägna 
uppgifter för socialtjänsten när det gäller att nå kvinnorna. Informationen bör vara anpassad till 
kvinnornas behov och finnas tillgänglig på olika språk. Särskilt viktig är information om de insatser 
som kan erbjudas. Ett exempel på vad socialtjänsten kan göra är det kriscentrum som nyligen 
öppnats i Stockholms kommun med plats för skyddat boende och med metoder för att hjälpa och 
stödja utsatta kvinnor och deras barn. Det är angeläget att sådana erfarenheter kan spridas (prop. 
1997/98:55 s. 38). 

 
Regeringen påvisar också att våldsutsatta kvinnor kan behöva en stödperson/kontaktperson 
under tiden polisutredning eller rättegång pågår (prop. 1997/98:55). Enligt regeringen vet 
kvinnor som befinner sig i en misshandelssituation ofta inte vilka möjligheter de har att få stöd 
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och hjälp. Socialtjänsten måste därför vara lyhörd för vad dessa kvinnor kan vara i behov av 
och aktivt erbjuda hjälp av olika slag. Hjälpinsatserna bör kunna erbjudas på ett mycket tidigt 
stadium. Socialtjänsten bör också bli mer uppmärksam på situationer där det kan förekomma 
våld i hemmet trots att de som söker hjälp inte talar om detta, till exempel då en kvinna 
kontaktar socialtjänsten för att få hjälp med andra problem. Det ligger i socialtjänstens ansvar 
att själv ta initiativet till kontakten med en kvinna om nämnden får kännedom om att en 
misshandelssituation föreligger. Detta kan bli känt efter till exempel ett polisingripande om det 
finns minderåriga barn i hemmet eller om polisen anmäler till socialnämnden att det 
förekommer misshandel i ett hem. Samtidigt är det mycket viktigt att socialnämnden är försiktig 
vid sådana kontakter så att kvinnans situation inte förvärras ytterligare.  

Hur bör då socialnämnden verka för dem som utsatts för brott och deras anhöriga? I 
propositionen Stöd till brottsoffer framgår att den komplettering som skedde i 5 kap. 11 § år 2001 i 
praktiken innebär att det bör bedrivas ett aktivt arbete för att hjälpa och stödja de som blivit 
utsatta för brott. En viktig uppgift för socialtjänsten är att inom ramen för grannskapsarbetet 
verka för att samarbete med andra myndigheter och ideella organisationer kommer till stånd. 
Samverkansgrupper kan leda till ett effektivare resursutnyttjande och ökad kännedom om vilka 
möjligheter till hjälp och stöd som kan erbjudas till brottsoffer (prop. 2000/01:79).  

 
Sammanfattning 

 
Denna juridiska översikt har visat att socialtjänsten redan innan 8 a § SoL och 5 kap. 11 § SoL 
infördes i socialtjänstlagen hade ansvar för våldsutsatta kvinnor och övriga brottsoffer. I 
socialtjänstlagens allmänna bestämmelser framgår att det är socialtjänsten som har det yttersta 
ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver (2 kap. 2 § 
SoL). Detta innefattar givetvis också de som utsatts för brott. Att hjälpa och stödja brottsoffer 
ingår förstås också i de uppgifter som står beskrivna i socialtjänstens 3:e kapitel SoL. De stora 
brister Kvinnovåldskommissionen funnit i socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor 
gjorde det dock nödvändigt att klargöra kommunens ansvar i detta hänseende. Enligt 
regeringens bedömning gjorde sig samma argument lika starkt gällande vad gäller behovet av en 
allmän regel om socialtjänstens ansvar för och skyldigheter gentemot alla som har utsatts för 
brott. Enligt 5 kap. 11 § SoL bör socialnämnden särskilt verka för kvinnor som är eller har varit 
utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet. Det betyder att det finns skillnader i hur 
socialnämnden bör verka och arbeta för denna grupp i jämförelse med andra brottsoffer.  

Att det nu finns specifika mål för brottsoffer formulerade i socialtjänstlagen betyder inte att 
deras behov nu har ett starkare skydd än andras. Rätten till bistånd gäller insatser som avser den 
enskildes livsföring, oavsett vilken grupp den enskilde tillhör (prop. 2000/01:80). 
Konstaterandet att alla har rätt till insats efter behov, oavsett vilken grupp den enskilde tillhör, 
innebär ett nytt perspektiv på socialt arbete. Ett avlägsnande från tanken på en funktionsindelad 
socialtjänst där människors behov och problem är definierade från början. Den som istället får 
till uppgift att identifiera och bedöma vem som är i behov av insatser blir då socialarbetaren. 
Brottsoffers rätt till bistånd är därför starkt knuten till socialarbetarnas professionella kunskap 
och bedömningar. Det är de som är ”härskare” över socialtjänstlagen (Hydén, 1998).   
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NIO SOCIALSEKRETERARE OM SOCIALTJÄNSTEN OCH 
BROTTSOFFER 

 
Följande avsnitt är resultatet från de tre fokusgrupper15 som genomförts med socialsekreterare 
inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.  
 

Varför en särskild ”brottsofferparagraf”? 
 
Den första frågan som diskuterades i fokusgrupperna var varför socialsekreterarna tror att en 
särskild paragraf om socialtjänstens ansvar för brottsoffer införts i socialtjänstlagen. Tre orsaker 
som togs upp i samtliga tre grupper var; ett behov av att lyfta fram gruppen våldsutsatta kvinnor; att 
brottsoffer uppmärksammats i media och att människor kan fara illa av att utsättas för brott vilket kan få 
konsekvenser i form av till exempel sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Deltagarna menar att 
införandet av 5 kap. 11 § SoL hänger ihop med vad de kallar ”kvinnovåldsdiskussionen”. En av 
socialsekreterarna uttrycker det på så sätt att kvinnornas situation är någonting som nu 
diskuteras mer och mer och att detta är någonting som förekommer i alla samhällsklasser. Det 
blir då kommunens ansvar att uppmärksamma och ta ansvar för dessa kvinnor. Att brottsoffers 
situation lyfts i media menar deltagarna också är en viktig orsak. I och med att det är en fråga 
som många människor engagerar sig i är det viktigt att tydliggöra att detta är någonting som 
socialtjänsten har ansvar för. Enligt socialsekreterarna kan människor också fara illa av att 
utsättas för brott. Detta kan vara någonting som kan få konsekvenser i form av sjukskrivningar, 
förtidspensioneringar och sociala funktionshinder. Att en särskild bestämmelse införts i 
socialtjänstlagen är då ett sätt att tillförsäkra att den som blir utsatt får stöd ”för att orka leva 
vidare” som en av deltagarna uttrycker det. I två av fokusgrupperna nämns en ensidig fokusering på 
förövaren samt att våldet och brottsligheten ökat som en orsak till att socialtjänstens ansvar för 
brottsoffer förtydligats. Den ensidiga fokuseringen på gärningsmannen diskuteras i termer av 
att brottsoffer glömts bort. Brottsofferperspektivet är någonting som har fattats inom 
socialtjänsten och det är därför lagstiftaren har förtydligat detta ansvar. Följande citat får 
illustrera detta: 
 

Kristina: … också att det fokuseras ju också mycket på förövaren, den som har gjort det här 
brottet, det slag det än är, då vill man väl också ta fram offret, att det är någon som blir skadad på 
ett eller annat sätt, och att man vill lyfta upp att den personen skall få stöd och hjälp.  

 
En attitydförändring i samhället i form av att det som människor tidigare ansåg vara privata 
angelägenheter nu lyfts upp till ett myndighetsansvar diskuteras också i två av fokusgrupperna 
som en anledning till att socialtjänstens ansvar för brottsoffer förtydligats i socialtjänstlagen. I 
följande citat diskuterar tre socialsekreterare kring detta:   
 

Lisa: …också apropå, det här med nätverk, att man förutsätter att, alltså förut så kanske folk gick in 
till grannen och sade att jag mår jättedåligt, men det gör man inte längre, utan nu… man går inte, 
man går inte runt tror jag. Man levde mera öppet förut ja. Man känner inte, alltså, det är 
myndighetens ansvar att ta hand om folk. På ett sätt är det ju bra. Jag tycker det. Å andra sidan på 
ett sätt kan man tycka att… samhället har ordnat.  
Ulrika: det är mer attityd… det är en attitydförändring, det är det här med debriefinggrupper och 
krisgrupper som man ibland kan tycka nästan går till överdrift. Att… man måste gå i någon 
krisgrupp för att inte få men för livet (skratt) liksom…   

                                                 
15 Fokusgrupp 1 har bestått av Lisa, Ulrika, och Viveka, Fokusgrupp 2 av Pia, Ylva och Kristina och Fokusgrupp 3 av 
Nina, Diana och Moa. Namnen har avidentifierats.  
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Lisa: Nu lägger man ut denna typen av problem på experter menar du. 
Ulrika:  Ja, ja just det.  
Viveka: Det har lyfts upp på något vis, att det … 
Lisa: Folk har inte tid riktigt… att lyssna. För man kan ju behöva prata jättemycket om det förstås.  
Viveka: Eller så kanske man tror att det är mer komplicerat, att det måste till psykologer. För att 
man skall prata om sådana här svåra saker.  
Lisa: Både och… Jag tror att det är både och.  
Ulrika: Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. 
Viveka: Mmm… (Håller med) 
Ulrika: Att man räcker inte som lekman 
Lisa: Nej, det är så, men jag tror heller inte folk har tid.  Alltså att… man… folk lever så upptaget 
och stressat och tight så man har inte tid att lyssna på en granne som kommer och ringer på dörren.  
Viveka: Å andra sidan är ju det, ja det är ju berättelser som vi skvallrar mycket om någon har blivit 
utsatt för någonting, alltså det väcker ju intresse om någon har blivit rånad eller påhoppade på något 
sätt. Så att jag tror folk är intresserade… men kanske inte att möta den som varit utsatt för brott. Ja, 
jag vet inte. 
Ulrika: Nej, men jag kan hålla med, jag tror att det är mycket lagstiftarnas tankar så det skall till 
experter för jag tror ändå att de allra flesta människor går till någon anhörig… jag tror att det är ett 
fåtal egentligen som söker liksom på eget initiativ, om det inte är några sådär stora tragedier, eller 
traumatiska händelser där man tillsätter krisgrupper.  

 
I en av fokusgrupperna diskuteras det oprovocerade våldet – att oskyldiga drabbas – som en orsak 
till brottsofferparagrafen. En av socialsekreterarna uttrycker detta på följande sätt: 
 

Pia: Sen har vi ju det här, med… vad skall jag säga… våldet som helt plötsligt händer så att säga, en 
väskryckning, vad det innebär för en gammal människa till exempel. Alltså ja men hela deras värld 
trygghet i samhället är ju helt i spillo lagd så att säga. Och… det är ju ett brottsoffer det också och 
sen det med ungdomar som blir helt plötsligt nedslagna utav andra ungdomar så att säga.  Dom har 
inte gjort något i det här, o… alltså, överraskande, alltså oprovocerade våldet.    

 
En av socialsekreterarna nämner också att det kan finnas brottsförebyggande motiv till att 
socialtjänstens ansvar för brottsoffer förtydligats. Hon menar att det hos ungdomar som blir 
utsatta för brott ofta vill hämnas. Det finns därför en stor risk att offret i ett senare skede blir 
gärningsman. ”Det blir en ond cirkel” som hon uttrycker det.  Det finns därför vinster i att 
arbeta med både offer och gärningsman.  Att hedersrelaterade brott uppmärksammats nämns också i 
en grupp som en orsak till att socialtjänstens ansvar för brottsoffer förtydligats.  

Vad är syftet? 
I alla fokusgrupper verkar samtliga deltagare vara överens om att syftet med 5 kap. 11 § SoL är 
att brottsoffers situation och problematik lyftas upp till som en av deltagarna uttrycker det 
”högre plan”. I och med denna bestämmelse markeras det enligt många av deltagarna att detta 
någonting som är pålagt socialtjänsten – någonting som de skall jobba med. Både politiker och 
tjänstemän måste då uppmärksamma denna grupp och att denna problematik finns. I en av 
grupperna diskuteras detta i termer av att brottsoffer är en ”svag” grupp. En av deltagarna 
beskriver detta som att ”den som är utsatt kanske inte direkt är framme och talar om att det här 
jag har varit utsatt för och hjälp mig, utan det kan vara så att man skäms som brottsoffer”. Det 
är enligt henne därför bra att det blir tydligt i lagen. Att det skall utarbetas strategier för 
socialtjänstens arbete med brottsoffer samt att samarbetet myndigheter emellan skall förbättras 
är andra syften med lagen som diskuteras i en av fokusgrupperna.  
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Vem är ett brottsoffer? 
 
Socialsekreterarnas uppfattningar om vem som är ett brottsoffer åt skiljer sig mycket åt både 
inom och mellan grupperna. Till exempel hävdar majoriteten av socialsekreterare bestämt att 
även vittnen är brottsoffer. En socialsekreterare menar emellertid att vittnen inte kan rubriceras 
som brottsoffer med hänvisning till att definitionen inte får bli för bred - begreppet tenderar då 
att bli urvattnat. 

Vi arbetar inte utifrån begreppet brottsoffer 
Någonting som diskuterades i samtliga grupper var att de inte var vana att tala eller arbeta med 
utgångspunkt i begreppet brottsoffer. Många av socialsekreterarna uttrycker att de normalt inte 
använder detta begrepp. I en av fokusgrupperna diskuterades detta vid flera tillfällen. Så här löd 
resonemanget när deltagarna diskuterade hur brottsoffer kommer i kontakt med socialtjänsten:  
 

Pia: /…/ och sedan ordet brottsoffer… den etiketten sätter vi inte på det.  
Kristina: Nej, det gör man inte. Men vi får en förklaring till varför den här personen är socialt 
kanske handikappad. 
Ylva: För ligger det långt tillbaka i tiden som något har hänt… nej, det är mer om det ligger mer 
aktuellt i tiden som man tänker direkt brottsoffer.  

 
Deltagarna menar att de istället för att använda begreppet brottsoffer talar utifrån specifika 
grupper av brottsoffer som till exempel våldsutsatta kvinnor och barn eller att personen är i 
kris:    
 

Pia: /…/ och samtidigt så är det… det här med ja… äldre kvinnor alltså att de blir nedslagna eller 
rånad, man är ett brottsoffer då när man har blivit rånad. Alltså så att det är vanligt förekommande i 
våran grupp. Men från det till att föra upp det på dagordningen, att se det utifrån det här… men den 
här personen är ju faktiskt, vi brukar mer prata om kriser, tycker du inte det? (Kristina). Vi pratar 
mer om att den här personen är i kris. Men sen att säga det rent ut att det faktiskt är ett….  
Kristina: …brottsoffer… det kanske vi inte gör. 
Pia:  Nej, inte så.  
Kristina: Nej, det gör vi inte. 
Pia: Utan det är mest kvinnor och barn vi pratar om… 
Kristina: … när vi pratar våldsbrottsoffer. 
Pia: Ja 
Ylva: Ja 
Kristina: Men annars så är det att vara i kris, att… en o… vad kallar vi det för, en… oförlöst kris. 
Men att det kommer sig av att man är brottsoffer från början. 

 
Enligt några av socialsekreterarna kan en förklaring till att de inte använder begreppet 
brottsoffer vara att de människor de träffar som utsatts för brott ofta har varit det relativt långt 
bak i tiden - i vissa fall många år tillbaka. För att de skall tänka i termer av brottsoffer skall 
personen ha varit utsatt relativt nyligen. Det var egentligen bara en av socialsekreterarna som 
hävdade att de faktiskt arbetar utifrån begreppet brottsoffer. Samma socialsekreterare menar att 
brottsoffer är en term som används mer och mer. Enligt henne satte man tidigare andra, som 
hon uttrycker det, ”etiketter” på det som idag definieras som brottsoffer:  
 

Ylva: Men mer och mer, alltså man använder ju de termerna. Alltså låt säga, mobbing i dag, innan 
tror jag mycket egentligen våld gick under barnmobbing. Det känns ju som att det är mer 
uppmärksammat idag. Att faktiskt elever blir brottsoffer när de har blivit misshandlade i skolan. Det 
tror jag håller på att förändras.  För en fjortonåring som skulle bli rånad av en jämnårig det är ju ett 
brottsoffer. Så det känns om det blivit lite tydligare. Innan har det absolut varit så att mycket går 
under mobbning.  
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Skam och skuld 
Skam och skuld är någonting som kommer upp i samtliga fokusgrupperna när 
socialsekreterarna talar om brottsoffer. Exempel på brott socialsekreterarna tror är förknippade 
med skam och skuld är brott mot kvinnor och barn, övergrepp och våldtäkt. Speciellt när det 
sker inom hemmets väggar:    

 
Diana: Ja, det tror jag också det är nog de mest skuldbelagda eller skamfyllda brott från en 
närstående det tror jag. Men om man som medborgare blir utsatt för ett rån av en helt okänt 
människa ute på stan sådär det tror jag inte är så skamfyllt. Det är så solklart att, det var inte mitt fel.  

 
Att socialsekreterarna anser att det är skamligt att vara utsatt för brott av en närstående 
framkommer också i en av fokusgruppena när de diskuterar barn som misshandlar sina 
föräldrar, vilket enligt dem är någonting de mer och mer kommer i kontakt med.   
 

Kristina: Jag har träffat en kvinna där hennes vuxna son har misshandlat henne ganska svårt och 
där var det klart att hon var ett brottsoffer. Faktiskt kom jag på nu. Jag försökte liksom själv att 
motivera henne att tänka så,  men hon… Ja det var svårt. Det var mycket skam och skuld. 

 
Skam behöver emellertid inte bara vara förknippat med brott emot närstående. Även unga killar 
som utsatts för brott kan enligt en socialsekreterare skämmas för vad som hänt eller hur de 
reagerar. En annan socialsekreterare tror att brottsofferskapet kan användas just för att blir fri 
från skuld och skam:    
 

Kristina: Om man ser sig som brottsoffer så lägger man ju bort skulden ifrån sig själv och lägger 
det på… där den skall vara. Det är… jag tror att det är jätteviktigt. 

 
Att drabbas av brott utan eget ansvar eller skuld är också ledmotivet i denna diskussion där 
deltagarna försöker hitta kärnan, den konkreta innebörden, i begreppet brottsoffer:  
 

Viveka: Att man utan att på något sätt har varit delaktig eller haft skuld bli… alltså drabbas av 
brott.  
Lisa: Alltså som ses som en fysisk eller psykisk kränkning, att det verkligen går in i ens person och 
är riktat mot den personligen. 
Viveka: Att man har försatt sig i det utan att kunna… värja sig… eller den som har drabbats.  
Ulrika: Det kan ju i för sig vara så att man har varit dum och utsatt sig själv för fara. Men alltså att 
man inte medvetet har, alltså inte gått in i det med öppna ögon på något sätt. Fast det beror ju på… 
Viveka: Man kan ju vara övermodig och dumdristig. 
Lisa: Fast jag tror ju att det innefattas i begreppet att inte ha så att säga eget ansvar.  

 
I en av fokusgrupperna gör en av socialsekreterarna följande deduktion när hon talar om vad 
hon skulle vilja säga till en våldsutsatt kvinna som hon träffat; ”du är utsatt för ett brott, du är 
ett offer, du har ett lidande”. Att människor kan må dåligt och fara illa av att utsättas för brott 
är någonting som nämns i samtliga fokusgrupper. Lidande, smärta och elände är emellertid inte 
några huvudteman i någon av grupperna. Förutom begreppet lindande som används fyra 
gånger i en fokusgrupp, nämns dessa begrepp inte en enda gång under socialsekreterarnas 
diskussioner.  

Brottsoffer som inte definierar sig som brottsoffer 
Någonting som diskuterades mycket i två av fokusgrupperna var brottsoffer som inte själva 
uppfattar sig som brottsoffer. Detta gäller speciellt våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat 
våld i hemmet. Andra exempel som socialsekreterarna ger är föräldrar som misshandlats av sina 
barn och unga killar som utsatts för brott. En av socialsekreterarna talar på följande sätt om en 
av sina klienter: 
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Diana: Jag kom och tänka på brottsoffer som inte själva känner att de är brottsoffer, men jag kan 
tycka… Jag träffar en kvinna som är sambo med…, där vi misstänker missbruk, vi har ingenting 
liksom svart på vitt än men mycket tyder på det, där han är väldigt… hon kan beskriva väldigt 
aggressiva utbrott /…/ Det verkar inte som att hon än känner sig som ett brottsoffer, utan det är 
andra saker, han håller på att ruinerar deras ekonomi, familjen håller på att falla sönder, men det är 
inte något fokus på den här aggressiviteten. Som jag tycker är uppseendeväckande, ehh, 
jätteaggressiv liksom, både direkt och indirekt. Han kan liksom gå emot henne såhär och vara 
väldigt hotfullt, men också väldigt indirekt /…/. Men hon lägger ingen tonvikt på det. Hon är inte 
rädd för honom. Men jag tycker att hon är ett brottsoffer på något sätt, och barnen i den familjen 
också.  Men det är inte där fokus ligger ännu, utan det är mer på ekonomin håller på att rasa, de 
håller på att separera, han gör barnen besvikna… Det är andra saker som är i fokus.  

 
Samma socialsekreterare menar också att kvinnor som prostituerar sig borde definieras som 
brottsoffer. 
 

Diana: Jag kommer och tänka på, det är ju också en sådan här gränsdragning mellan frivillighet och 
måsten, på missbrukande kvinnor som prostituerar sig. Jag kan ju tänka att det är ju en våldtäkt 
varje gång, det är ju ett brott, det är en våldtäkt varenda gång. Men… så ser nog inte den kvinnan på 
det.  

 
Begreppet offer används ofta i fokusgrupperna synonymt och istället för ordet brottsoffer. Det är 
emellertid inte självklart för alla socialsekreterare att begreppen offer och brottsoffer har samma 
innebörd. En socialsekreterare resonerar på följande sätt när hon talar om vad hon skulle vilja 
säga till en våldsutsatt kvinna som själv inte ser sig som ett brottsoffer. Socialsekreteraren är 
inte riktigt säker på om kvinnan är ett offer men hon är definitivt ett brottsoffer:   
 

Pia: Då känner jag såhär att det är ett brott du har varit utsatt för, alltså du är ett off… alltså, 
därför att det… sen kan man se det här med offerperspektiv… men man är ett brottsoffer. 

Vem omfattas av 5 kap. 11 § SoL? 
”Det är ju alla brottsoffer” var det direkta svaret i en av fokusgrupperna på frågan om vem som 
omfattas av 5 kap. 11 § SoL. En annan socialsekretare tror också att det är alla som utsatts för 
brott, samtidigt som hon konstaterar att det känns ”orealistiskt”. Många av socialsekreterarna 
uttrycker en önskan om att alla brottsoffer borde omfattas av 5 kap. 11 § SoL.  
Socialsekreterarna ger i samtliga grupper uttryck för att det inte är möjligt för socialtjänsten att 
bedriva ett aktivt arbete för alla som utsatts för brott. En socialsekreterare resonerar på följande 
sätt om en kioskägare som hon definierar som ett brottsoffer men som hon ställer sig frågande 
till om hon skulle kunna hjälpa:     
 

Ulrika: Om Nisse har blivit rånad på dagskassan och han var inte där, det är väl synd om den som 
jobbade där då men det är väl en annan fråga kanske, skulle vi se honom som ett brottsoffer som  vi 
behöver ta in då? Eller jag menar man skulle ju ha medkänsla förstås men det är ju ingen som vi 
skulle vända oss ut till… och vad skulle vi…? Alltså man kan lyssna på honom och tycka att det är 
jobbigt för honom och så, men vi skulle liksom inte bygga upp någon verksamhet för att ta emot 
just den typen. Men han är ju ett brottsoffer, det är han ju, han är ju offer för ett brott, det kan man 
väl säga.  

Prioriterade brottsoffer 

Enligt de flesta av socialsekreterarna kan socialtjänsten inte bedriva ett aktivt arbete för alla som 
utsatts för brott. De måste därför, som de uttrycker det, – prioritera. Vilka brottsoffer 
socialtjänsten först och främst bör arbeta med att hjälpa och stödja diskuterades mestadels med 
utgångspunkt i särskilda grupper, främst våldsutsatta kvinnor, barn, ungdomar och föräldrar. 
Följande citat får illustrera detta: 
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Lisa: /…/ man känner sig mer ansvarig för barnfamiljer och ungdomar, så är det ju.  
Viveka:  Vår enhet? 
Lisa: Ja, dels vår enhet, men också socialtjänsten överhuvudtaget. Ensamstående vuxna tycker inte 
jag, att vi kan ansvara för. Det kan vara tufft men så är ju organisationen uppbyggd.  
Viveka: Sen tycker jag att de är extra viktigt att uppmärksamma barn. 

 
Den grupp som nämndes mest i dessa diskussioner var våldsutsatta kvinnor. I en av 
fokusgrupperna är våldsutsatta kvinnor det enda brottsoffer de fört diskussioner kring. För 
denna grupp finns det upparbetade rutiner och handlingsplaner. Som en av socialsekreterarna 
säger ”pratar vi om brottsoffer som är kvinnor, som är utsatta, då tycker jag att vi gör… där gör 
vi… där kan jag känna att vi gör… mycket...”. I en annan fokusgrupp uttrycker en 
socialsekreterare det på så sätt att ”alltså när det är kvinnomisshandel tycker jag, det är en sak 
för sig, för det kan vi, och det träffar vi många”. Av de ord som räknats är ordet ”kvinna”, efter 
ordet brottsoffer, det ord som nämns flest gånger i fokusgrupperna. Detta kan jämföras med 
ordet man som endast nämns totalt 16 gånger. Det är emellertid inte kvinnor i allmänhet 
deltagarna talar om. 99 av de 120 gånger ordet kvinna används syftar det på en våldsutsatt 
kvinna. Den våldsutsatta kvinnan beskrivs i fokusgrupperna många gånger som kraftfull och 
stark. En av socialsekreterarna talar på följande sätt om en våldsutsatt kvinna som hon träffat 
vars son haft koncentrationsstörningar ”men i alla fall, så informerade hon skolan, hon är 
väldigt sådär kraftfull, vet att barnen behöver hjälp”.  En annan socialsekreterare i samma 
fokusgrupp menar att många av de kvinnor som hon möter är mycket handlingskraftiga. De har 
oftast tagit tag i det mesta redan innan hon får kontakt med dem:    
 

Kristina: /…/fast det känner jag, nu pratar jag mest med brottsoffer som är kvinnor, men alltså det 
upplever jag att de har tagit alla nödvändiga kontakter, det har varit polisanmälan och… alltså det 
kanske inte är så mycket jag kan hjälpa till med alltså mer än råd och stöd som vi säger. Ibland 
känner jag såhär att det räcker med ett telefonsamtal eller två eller tre, och jag tror på dem jag 
ifrågasätter ingenting, det är i sig viktigt tror, jag. Det har en sådan effekt att de vet att de kan ringa 
till någon som bara lyssnar.  

 
Att några av socialsekreterarna ser den våldsutsatta kvinnan som kompetent framkommer 
också i en diskussion mellan en ungdomssekreterare och två socialsekreterare som arbetar med 
våldsutsatta kvinnor. I denna diskussion ifrågasätter ungdomssekreteraren varför de inte alltid 
tar kontakt med barn- eller ungdomsgruppen när de får in en anmälan om en kvinna som blivit 
utsatt och har barn. De två socialsekreterarna bemöter denna kritik med att de inte automatiskt 
antar att kvinnan inte kan ta hand om sina barn. De har en tilltro till kvinnans egen kapacitet i 
sitt moderskap och måste först göra en avstämning om detta är någonting som hon klarar av 
själv. I två av grupperna diskuterade deltagarna om socialtjänsten skulle betala ett skyddat 
boende för en våldsutsatt kvinna som hade egna ekonomiska resurser och därmed möjlighet att 
betala detta själv. I båda grupperna kom deltagarna fram till att socialtjänsten troligen ändå 
skulle betala denna insats. Följande citat får illustrera detta:  
 

Ulrika: … man tänker på ekonomin men man säger inte att du, den här kvinnan behöver verkligen 
bo på en kvinnojour och hon är så rik så hon får betala det själv, utan är det så att det går genom oss 
så… så… betalar vi det.  
Viveka: Ja, det måste vi ju för att annars så….  
Lisa: Så då gör man ingen ekonomisk prövning men det är inte bara att ringa utan de måste fråga 
här, dom är ju lite sådär… att de tycker. 
Ulrika: Vi måste ha tillstånd av cheferna för att placera.  
Lisa: Kvinnojourerna är så noga med att kolla om personen är hänvisade genom oss.. 
Ulrika: Fast det är ju inte bara själva boendet utan det är ju att de skall ha folk omkring sig så att de 
behöver prata av sig, alltså det är mer behovet som styr än ekonomin.  
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När det gäller ungdomar som utsatts för brott menar några av socialsekreterarna att detta är en 
grupp som de arbetar med att hjälpa och stödja. En av socialsekreterarna talar också i detta 
sammanhang om Stödcentrum för unga brottsoffer, vilket enligt dem är en mycket efterfrågad 
verksamhet bland unga brottsoffer.  Stödcentret är en verksamhet mellan 
Socialtjänstförvaltningen i Stockholm stad och Polismyndigheten i Stockholms län och erbjuder 
stödsamtal till unga brottsoffer. Brottsoffren kan också få sällskap av en stödperson vid en 
eventuell rättegång. De som arbetar på Stödcentrum är socialsekreterare (Hellströmer & 
Westlin, 2001). Stödcentrum för unga brottsoffer finns även i andra kommuner i Sverige.   

Andra brottsoffer socialsekreterare i samtliga fokusgrupper tror prioriteras är de som redan 
är klienter hos och har kommit i kontakt med socialtjänsten på grund av en annan problematik 
som till exempel missbruk och försörjningsproblem. En av socialsekreterarna säger på följande 
sätt: 
 

Diana: De brottsoffer jag tror att vi hjälper är nog de som redan har kommit in av en annan 
problematik, de kan vi slussa vidare och stödja och hjälpa och så men… Eftersom det är så ovanligt 
att någon ringer hit bara utifrån den problematiken; jag har varit utsatt för ett brott kan jag få stöd. 
Jag har liksom aldrig hört talas om det här.  

 
En annan deltagare svarar på följande sätt på frågan om de skulle kunna tänka sig att själva 
ställa upp som stödperson vi en rättegång för ett brottsoffer: 

 
Moa: Ja, är det någon person som man känner sedan länge och den personen har liksom förtroende 
för mig, så faller väl det sig naturligt /…/  

 
En av socialsekreterarna säger att det för en del missbrukare och socialbidragstagare tillhör 
vardagen att bli bestulna:  

 
Viveka: Eller att de blir bestulna, det är rätt många som bara säger det och… det finns ingen 
anledning att misstro det men, men det ingår nästan i vardagshändelser nästa att… Man behandlar 
dem inte så mycket ett brottsoffer, och tycker synd om dem. Det är mer att man skrattar lite och oj 
då är pengarna borta.  Det är inte så mycket som brottsoffer.  

 
Under diskussionerna talar socialsekreterarna mycket om missbruk och missbrukare i olika 
former. Ordet missbruk nämns totalt 45 gånger i grupperna. Många av socialsekreterarna 
uttrycker att misshandel och våldtäkter är mycket vanligt i dessa kretsar. Den hjälp som till 
exempel missbrukare och socialbidragstagare som utsatts för brott får är, enligt 
socialsekreterarna, emellertid inte fokuserad på vilka behov man kan ha som brottsoffer. Som 
en av socialsekreterarna säger så tänker hon inte ”har du anmält det dit och har du fyllt i det 
och har du gjort det och du kan vända dig dit” när hon träffar någon som har blivit utsatt. Att 
klienter inte blir uppmärksammande som brottsoffer kommer också till uttryck när 
socialsekreterarna i två av grupperna diskuterar hur de bemöter klienter som har blivit rånade. 
Socialsekreterarna reflekterar här över att de endast fokuserar på personens 
försörjningsproblem, att denne har blivit av med alla sina pengar. Följande citat får illustrera 
detta: 
 

Pia: Vi har ibland personer som kommer upp och säger, alltså, spontant… då de har varit hos 
polisen och de har blivit rånade och de har inga pengar, men från det till att ta in den här 
personen… vi borde egentligen ta in den här personen enskilt och prata med honom och sätta 
fokus på så att han får säga hur hemskt det här var så att säga… 

 
En annan utgångspunkt för diskussionerna om prioriteringar av brottsoffer inom socialtjänsten 
var brottslighetens art. I samtliga fokusgrupper var deltagarna överens om att detta definitivt 
var någonting de påverkades av i mötet med klienten. När vi i en grupp diskuterade offer för 
stöld eller inbrott var deltagarna överens om att dessa definitivt definieras som brottsoffer och 
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omfattas av 5 kap. 11 § SoL. Detta är däremot inga de får kontakt med. ”De går heller inte 
igång lika mycket” på offer för stöld och inbrott som på grövre brott som en av deltagarna i 
denna grupp beskriver det. I en annan grupp gick meningarna isär om socialtjänsten skall arbeta 
med dem som utsatts för lindrigare brott: 

 
Lisa: Jag tänker snarare att det handlar om vad som händer med den personen, om det är någon 
som fått villainbrott och sedan inte orkar ta hand om sina barn eller får ekono… ja vi har ju… 
ekonomiska… jag vet inte… så är det väl mera vårt. Annars så är jag mer tveksam till att vi kan ta 
hand om alla eller bör eller skall eller… ja… men vem som skall (uppgivet skratt)… Ja, inte vet jag.  
Viveka: Men jag tänker också att någonstans så måste det liksom finnas en gräns hur grovt det skall 
va. Hur allvarligt det skall va… som är generellt… man kan, alltså för det finns väl folk som blir 
deppiga av att, ehh… ficktjuvar… 
Lisa: … tar tagit plånboken… 
Ulrika: … och där kan vi inte gå in, alltså, på det sättet. Men att när det är allvarligare, något som 
man tänker att en vanlig människa tar skada av. Dramatiska händelser.  
Lisa: Men man kan ju ta det olika, det är det jag menade.  
Ulrika: men jag undrar om lagstiftaren har tänkt så, utan jag tror att det lagstiftaren tänker på är 
allvarliga brott där man har blivit… 
Lisa: …det tror inte jag.  
Viveka: Alltså, jag tror att om det är någon som far illa av att ha varit utsatt för brott. Det kan vara 
ett litet eller ett stort, alltså, om man tänker i påföljd. Men att det spelar ingen roll, utan mer hur 
man upplever, alltså, hur utsatt man känner sig. Och de som finns runt ikring den personen. 
Ulrika: Alltså det är en glidande skala, alltså det kan ju inte vara liksom svart eller vitt så, men jag 
tänker, om det är någon som har varit utsatt för ett litet brott och mår jättedåligt av det och blir 
deprimerad, då är det ju egentligen mer inom psykiatrin. Men man skall uppmärksamma den 
människan till att ta de kontakter, alltså… 

 
Två av deltagarna (Viveka och Ylva) i två olika fokusgrupper diskuterade prioriteringar inom 
socialtjänsten utifrån människors behov. Såhär löd resonemanget i en fokusgrupp kring vilka 
som omfattas av 5 kap. 11 § SoL: 
 

Lisa: Egentligen är det inte här som bedömningen görs, utan vi får ju från polisen bara information 
om de som har barn och ungdomar och kvinnor som utsatts för våld. De andra får ju vi aldrig 
någon information om. Så det är egentligen inte vi som gör bedömningen. Om polisen skickade alla 
rapporter hit så kanske vi möjligtvis skulle tänka; jaha vad skall vi göra med de här då? Antigen 
skulle vi lägga bort dem eller så skulle vi läsa lagen… jag vet inte riktigt.  
Ulrika: Det är klart det är… det är ju politiska beslut, det kan vi ju tycka är bra om människor som 
far illa och varit med om ett brott får hjälp och den hjälpen är vi ju kompetenta att ge också om vi 
hade tid till det och möjlighet. Men nu har ju liksom politiker bestämt att… Ja, ju i för sig så står det 
i lagen men vi har inte resurser till det… alltså vi kan inte… och sen finns det ju brottsofferjouren 
och det allvarliga finns det öppen psyk. och så. 
Viveka: Men jag tror inte att vi skulle avvisa dem som skulle vända sig till oss utan vi skulle lyssna 
på och ta emot kanske ett första besök eller någonting. Alltså på en väldigt låg… låg nivå så att säga. 
Men vi skulle ju inte. 
Ulrika: Ja, som det ser ut nu, om man tänker sig att vi är då, personalstyrkan och så då tror jag att vi 
får jobba som vi gör nu, alltså vi har inte resurser… alltså vi är för hårt pressande. 
Viveka: Men vi skulle väl i första hand prioritera resurssvaga människor som kanske inte har 
förtroende för någon annan, eller som inte känner sig kapabla att ta andra kontakter. Alltså ju 
starkare människor är, på annat håll, ju mer kan vi träda tillbaks och vi träder fram när vi tror att… 
att det kanske inte finns andra hjälpinsatser som kan finnas för någon. 
Lisa: Fast vi vet ju att det finns den här brottsoffer… jouren… eller tror oss veta. Det tycker jag är 
ett bättre ställe då än vad vi är, så jag skulle nog hänvisa dit. 
Viveka: Jo, men de som inte vill, av någon anledning. Eller inte orkar eller inte någonting. Då skulle 
vi inte backa då utan då tro jag att då skulle vi…  
Lisa: Jag är inte så himla säker på att vi gör så mycket. 
Viveka: Ja, det här är mer hypotetiskt, jag tror inte att vi skulle lämna någon i sticket då om det är 
någon som… som frågar efter vår hjälp. Och inte tycker att han liksom vågar gå eller kan få någon 
annanstans.  

 



Nio socialsekreterare om socialtjänsten och brottsoffer 

 41

I denna diskussion hänvisar Ylva till socialtjänstens normer och konstaterar att det inte räcker 
att du definieras som brottsoffer för att vara berättigad till socialtjänstens insatser:  
 

Ylva: /…/ ta alla kontakter som behövs, mycket det, att slussa vidare, vi är ju en sådan instans, att 
försöka att liksom försöka utreda vilka behov som finns och sen hjälpa dem vidare. Vi kan ju ge 
bistånd till, om inte BUP ta emot, så skulle vi kunna ge bistånd i form av terapeutisk kontakt.  
Pia: Gör ni det? 
Kristina: Men det är väl ganska svårt? 
Ylva: Det är väl inte bara… hur skall man säga… bara för att man har varit kanske brottsoffer, utan 
då skall det vara mer runt omkring naturligtvis. Då går vi tillbaka till det här att du skall ha 
biståndsbehov utifrån socialtjänstens normer inte bara för att du har varit utsatt för ett brott en 
gång, kan du få en terapeutisk kontakt, nej./…/ 
Kristina: Kanske i familjer där det har förekommit misshandel, där man kommer fram till att det är 
den hjälpen de behöver, då. 
Ylva: Men det är ju individuellt.  

 
Socialtjänstens roll, funktion och uppgift 

 
Socialtjänstens funktion beskrivs i samtliga grupper som ”spindeln i nätet”. Socialsekreterarna 
menar att det är deras jobb att informera och förmedla alternativa vägar. En socialsekretare 
hänvisar till socialtjänstens yttersta ansvar och det därför är en av socialtjänstens 
grundfunktioner att känna till alla andra instanser och möjligheter till stöd och hjälp för att 
kunna hänvisa rätt.  

Vad görs och vem skall agera? 
För de prioriterade grupper som tidigare nämnts, våldsutsatta kvinnor, barn, ungdomar och 
föräldrar görs det enligt socialsekreterarna mycket inom socialtjänsten. För ungdomar finns det 
medling, för våldsutsatta kvinnor finns det upparbetade handlingsplaner och rutiner. En av 
socialsekreterarna är också specialiserad på att ha samtal med barn som bevittnat våld i 
hemmet. De brottsoffer som är aktuella inom socialtjänsten på grund av annan problematik får 
också indirekt hjälp och stöd – inte på grund av att de uppmärksammas som brottsoffer utan 
på grund av att de identifierats som till exempel missbrukare. I två av grupperna nämns också 
att det inom kommunen finns en krisgrupp där representanter för socialtjänst, kyrka, polis och 
psykiatri samarbetar och hjälper och stödjer offer och anhöriga vid olika typer av katastrofer 
som till exempel bränder och trafikolyckor. Med undantag för dessa ovannämnda insatser är 
socialsekreterarna i samtliga grupper överens om att det inte bedrivs ett aktivt arbete för 
brottsoffer inom socialtjänsten. Som en av socialsekreterarna uttrycker det ”man kan säkert 
göra mycket, mycket mer”. Det framkommer också att många av socialsekreterarna inte tror på 
sin egen kompetens när det gäller att hjälpa och stödja brottsoffer. Många av dem upprepar vid 
fler tillfällen att ”jag kan ju så lite om brottsoffer”, ”vi har inga kunskaper om detta” och ”detta 
är inte ett bekant område för mig”.  Det verkar emellertid finnas ett stort intresse för dessa 
frågor hos socialsekreterarna. Som en av dem uttrycker det ”det är väldigt mycket det som vi… 
engagerar oss i, det vi pratar om och tycker om”.   

Utredare eller behandlare 

En insats för brottsoffer som diskuterades i samtliga grupper var stödsamtal. Åsikterna om 
denna typ av insats går emellertid isär. Några socialsekreterare menar att stödsamtal är en 
mycket viktigt insats för dem som utsatts för brott. Andra ställer sig mycket skeptiska till denna 
typ av insats överhuvudtaget. I två av grupperna handlade denna diskussion om konflikten 
mellan att vara stödjande och myndighetsperson samtidigt. Ulrika som tidigare arbetat som 
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kurator inom landstinget menar att denna konflikt kan göra att hon ibland hamnar på två stolar 
samtidigt: 
 

Ulrika: /…/ det tycker jag är skillnad från när jag jobbade som kurator. För där var det ju min 
uppgift att ha… sådana här krissamtal med kvinnor som hade… ja blivit våldtagna eller 
misshandlade. Men jag kan inte gå in på såna samtal här därför att ehhh …här… alltså det är inte… 
det är inte vårt uppdrag.  
Viveka: och vi har inte någon djupare kunskap. Ja, den är mer… ja den ligger lite… 
Lisa: men jag menar Ulrika hade kunskapen på sjukhuset och då har hon väl kunskapen här 
Viveka: Jo, men… 
(de är inte riktigt överens) 
Ulrika: Jo, men kunskapen, den har jag ju och den skulle ju ni också ha ju i för sig men alltså när vi 
får in en polisanmälan alltså… då skall vi vara utredare… alltså vi skall göra en… och vara utredare 
ehh… det är inte samma sak som att vara behandlare.  
Lisa: Stödsamtal   
Ulrika: Ibland hamnar vi i dilemma faktiskt när det gäller det, för om man säger att vi får en 
polisrapport på en kvinna som har blivit misshandlad av sina barn, då första samtalet, då går man ju 
in mera som behandlare, man lyssnar, ger råd och så där som man, ja, som jag gjorde på sjukhuset 
också. Och samtidigt så skall man hamna i den rollen då man skall utreda dom här barnen och 
faktiskt lite grann ifrågasätta, det gör man ju i en sån här utredning, ifrågasätta föräldraskapet och då 
hamnar man liksom på två stolar. För vårt uppdrag är ju egentligen, vi måste utreda alla ärenden vi 
får in liksom. Så vår arbets… 
Viveka: …och parallellt vara stödjande. 
Ulrika: Ja, men inte bara vara stödjande. Alltså, vi är myndighetspersoner också. 
Lisa: Men det är väl klart att vi har råd och stödsamtal utan att det är någon utredning 
överhuvudtaget.  
Ulrika: Men det måste väl alltid föregås av en utredning, vi kan väl inte bara… alltså det är ju också 
(suck) hur vår roll är upplagt alltså… det kan vara svårigheter med det.  
Lisa: Ja, för samma ärende kan ju gå till mig som barnavårdsutredning och till Ulrika som stödjande 
och det skall ju gå till samma plats, så det kan ju faktiskt vara problem att skilja det där faktiskt, så 
det är inte helt lätt.    
Ulrika: …och jag har ju ingen tystnadsplikt mot dig (Lisa), jag är ju tvungen att berätta för … 
Lisa: Vi har ju… vi har ju… 
Ulrika: Vi har ju dubbla roller. Och det gör att det går inte att jobba på samma sätt som en 
sjukhuskurator.  
Lisa: Nej, (Håller med U) 
Ulrika: Det är skillnad att gå till en sjukhuskurator än till en socialsekreterare, en myndighet, som 
det ligger i själva rollen, uppdraget, vi är ju så lagstyrda. Så att det… 

 
Diana, en socialsekreterare i en av de andra grupperna, menar att hon och hennes kollegor i 
vuxengruppen är skeptiska till stödsamtal som insats inom socialtjänsten. Hon hänvisar här till 
forskning som visat att det inte är någon effektiv behandling. Hon anser liksom Ulrika att hon 
är utredare, inte behandlare.  
 

Diana:/…/som här om dagen berättade en klient för mig, mitt under ett samtal att han har varit 
utsatt för sexuella övergrepp som barn hemma i sitt land, och det var en sådan chock (skratt). Så där 
måste jag ta reda på, liksom, hur skall jag prata med honom, för jag kan inte gå för djupt på det, jag 
är bara socialsekreterare, jag är liksom ingen behandlare, jag är utredare, så mitt jobb är ju att 
hänvisa eller skicka vidare till någon som kan det här liksom. Där är ju våran bit att informera. Vi 
kan ju inte tvinga dem dit utan de måste ju själva vilja det i så fall… Bearbeta den problematiken. 
Där måste vi ju vara duktiga på att veta vad som finns i samhället… så att säga.  

 
Socialsekreterarna i samtliga grupper hänvisar till landstinget när de talar om stödsamtal eller 
terapi till brottsoffer. I en av grupperna säger socialsekreterarna att det skulle vara ”naturligare” 
att gå till en kurator inom till exempel primärvården om man blir utsatt för brott. Det är också 
”mer skamligt att gå till socialtjänsten än att gå till en sjukvårdsinrättning” som de uttrycker det. 
Andra myndigheter och organisationer som socialsekreterarna nämner och tycker har en viktig 
funktion att fylla när det gäller brottsoffer är skolan, polisen och andra frivilligorganisationer 
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såsom brottsofferjouren och kvinnojouren. Många av socialsekreterare ställer sig emellertid 
tveksamma till att hänvisa våldsutsatta kvinnor till brottsofferjouren. De använder sig av 
kvinnojourer för att ge dem skyddat boende men annars anser de flesta att socialtjänsten själv 
skall bedriva ett aktiv arbete för denna grupp. Andra människor som, till exempel har blivit 
rånade, kan många tänka sig att hänvisa direkt till brottsofferjouren.  
 

Hur får brottsoffer kontakt med socialtjänsten? 

Ärendet börjar i en ände och slutar i en annan… 
I samtliga fokusgrupper beskriver socialsekreterarna att de kommer i kontakt med brottsoffer 
genom andra grupper och enheter inom socialtjänsten till exempel missbruksenheten, 
ekonomiskt bistånd och familjerätten. Många av socialsekreterarna beskriver att det, när de haft 
kontakt med klienter ett tag, kan komma upp att de har varit utsatta för brott, ”visst jag tycker 
att vi har många ärenden där man börjar i en förklaring och slutar i en annan” som en 
socialsekreterare uttrycker det. En annan socialsekreterare menar att de som socialsekreterare 
behöver ha spetsade öron eftersom det förekommer mycket våld i de kategorier de arbetar 
med.  
 

Ylva: /…/ …och även att det kan komma upp, det kan ju vara sådana som redan är aktuella hos 
oss och genom att man har fått en relation, precis som ni säger att då kan det vara att en dag så 
dyker det upp så säger det att när man sitter i ett samtal att de har blivit utsatta, det kan ju komma 
efter ett halvår… år. Att man då börjar känna att de har en relation och en tillit och berätta. 

Det handlar om vad man ställer för frågor… 

Vad tror då socialsekreterarna det beror på om klienter uppmärksammas som brottsoffer eller 
inte? En socialsekreterare menar att ju mer kunskaper de får om brottsoffers situation ju lättare 
blir det för dem att identifiera vilka behov som kan vara förknippade med att vara utsatt för 
brott. En annan socialsekreterare sammanfattar denna fråga i en mening ”det handlar om vad 
man ställer för frågor”. Hon menar att många socialsekreterare inte vågar fråga människor 
direkt om de har varit utsatta för brott på grund av det hon kallar ”socialarbetarångest” – de är 
rädda för att han eller hon skall svara ja. Hela utredningen ändrar då fokus och bilden av 
personen som socialsekreteraren arbetat med och kanske träffat flera år stämmer helt plötsligt 
inte.  

Andra myndigheter och organisationer 
Socialsekreterarna i samtliga grupper uppger att de får kontakt med brottsoffer via andra 
myndigheter och organisationer som till exempel polis, öppenvård, skola och brottsofferjouren. 
När det gäller brottsoffer som är barn hänvisar socialsekreterarna i samtliga fokusgrupper till 
anmälningsskyldigheten om missförhållande om barn och ungdom som regleras i 
socialtjänstlagens 14 kap. 1 §. I denna bestämmelse framkommer att myndigheter vars 
verksamhet rör barn och ungdom genast måste anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till 
ett barns skydd. Socialsekreterarna menar att de genom denna bestämmelse får kännedom om 
att till exempel barn utnyttjas sexuellt eller misshandlas i hemmet. Den myndighet som oftast 
kommer på tal i detta hänseende är polisen. Socialsekreterarna i samtliga grupper var emellertid 
osäkra på vilka brottsoffer polisen egentligen förmedlar till socialtjänsten. Som en av 
socialsekreterarna säger ”det är nog lite slumpartat vad vi får veta”. När det gäller ungdomar är 
slutsatsen i samtliga tre grupperna är att de faktiskt endast får rapporter om förövaren, inte 
offret. Följande citat hämtat från var och en av de tre fokusgrupperna får illustrera detta:   
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Ulrika: /…/ men alltså när det gäller ungdomar så får vi ju vara rapporter från förövaren, alltså det 
är bara förövaren…/…/Det läser man ju ibland i lokaltidningen… där står det ofta att notiser, 
ungdom har blivit nedslagen där eller så… men det… vi får liksom inte kännedom.  

 
Diana: /…/ vi får även polisrapporter faxade till oss, men det är utifrån gärnings… någon som har 
begått brott, ja, men liksom någon rapport om brottsoffren… ja det… 
 

En av socialsekreterarna återkom till detta flera gånger under sessionen.  
 
Ylva: Att det är så inriktat på förövaren, eller de som… vi får anmälningar om de som gjort brotten, 
där jag jobbar på ungdomsenheten, men det är ju inte att man tar in offret, det gör man inte. /…/ 
Om det är ungdomar under 18 år så får vi in polisrapporter om det har varit… Om vi får in om en 
misshandel så är det ju bara… om den som har gjort det. Och då öppnas det ju ett ärende, men då 
är det ju den personen som utför det här brottet. Då får vi inte… då tar vi inte kontakt med den 
som blivit utsatt. /…/ Jag sitter och tänker och tänker att det är med äldre ungdomar, vi blir kallade 
till förhör med den som har gjort det. Men det är ingen som kallar till förhöret med brottsoffret. 
/…/ Alltså det är ett glapp där. Det är en helt bortglömd grupp… 

 
I två av grupperna uppger socialsekreterarna att de får polisrapporter även om vuxna 
brottsoffer – de som har varit utsatt för våld inom familjen. Med detta syftar deltagarna i den 
ena fokusgruppen endast på våldsutsatta kvinnor. I den andra gruppen uppger deltagarna att, 
förutom våldsutsatta kvinnor, att de även får in rapporter från polisen om kvinnor som blivit 
utsatt för hot eller våld av sina barn, syskon eller föräldrar.  Däremot arbetar de inte med män. 
Som en av socialsekreterarna i denna grupp säger ”Det är där den största tragedin är, vi har 
ingen som jobbar med männen”. Det blev aldrig klart om hon i detta uttalande syftade på män 
som utsatts för våld eller män som utsätter kvinnor för våld. Socialsekreterarna i samtliga 
grupper säger även att de kan få in anmälningar från allmänheten, till exempel grannar, när det 
gäller familjevåld eller att barn far illa.   

Sammanfattning 
 
Socialsekreterarnas definitioner av och uppfattningar om vem som är ett brottsoffer skiljer sig 
mycket åt både inom och mellan grupperna. Någonting som diskuterades mycket var att de inte 
var vana att tala eller arbeta med utgångspunkt i begreppet brottsoffer. Många av 
socialsekreterarna uttrycker att de normalt inte använder detta begrepp. De talar istället utifrån 
särskilda grupper såsom, våldsutsatta kvinnor och barn eller att personen är i kris. En 
återkommande föreställning om brottsoffer är någon som oskyldigt drabbats av brott. De flesta 
av socialsekreterarna uttrycker en önskan om att kunna bedriva ett aktivt arbete för alla 
brottsoffer. Detta har socialtjänsten emellertid inte resurser till och de måste därför, som de 
uttrycker det – prioritera. Den våldsutsatta kvinnan är det brottsoffer som nämns flest gånger i 
diskussionen om vilka brottsoffer socialtjänsten först och främst bör hjälpa och stödja.  Andra 
brottsoffer som enligt många av enligt socialsekreterarna prioriteras är de som redan är klienter 
hos och har kommit i kontakt med socialtjänsten på grund av en annan problematik. Dessa 
brottsoffer får då indirekt hjälp – inte för att de uppmärksammas som brottsoffer utan som till 
exempel missbrukare eller någon som är i behov av försörjningsstöd.  Socialtjänstens funktion 
beskrivs i samtliga grupper som ”spindeln i nätet”. Några av socialsekreterarna uttrycker också 
att de är utredare och inte behandlare. Socialsekreterarna får oftast kontakt med brottsoffer via 
andra myndigheter, organisationer eller enheter inom socialtjänsten. De orsaker till att en 
särskild bestämmelse om brottsoffer införts i socialtjänstlagen som nämns i samtliga 
fokusgrupper är ett behov av att lyfta fram gruppen våldsutsatta kvinnor; att brottsoffer 
uppmärksammats i media och att människor kan fara illa av att utsättas för brott vilket kan få 
konsekvenser i form av till exempel sjukskrivningar och förtidspensioneringar. 
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SAMMANFATTANDE ANALYS                                             
 

Varför en särskild brottsofferparagraf? 

Från privata angelägenheter – via påtryckningar – till offentlighet och politik 
Att brottsoffer införts som en av socialtjänstlagens särskilda målgrupper kan till synes vara ett 
resultat av påtryckningar från olika intresseorganisationer som arbetat för att belysa brottsoffers 
situation. Enligt Leyman (1989) kan en människa endast nå status som offer om någon har 
intresse av det eller om offren själva kan formulera sig till politiskt verksamma 
påtryckningsgrupper. En offergrupp som inte lyckas nå fram till offentligheten, och därmed 
den politiska beslutsarenan är bortglömd, den existerar inte (a.a.). Detta resonemang har även 
förts av socialsekreterarna i denna undersökning.  Att brottsoffer uppmärksammats i media är 
någonting som tas upp i samtliga fokusgrupper som en orsak till att socialtjänstens ansvar för 
brottsoffer förtydligats. Detta diskuteras också i fokusgrupperna i termer av att det som 
människor tidigare ansåg vara privata angelägenheter nu lyfts upp till ett myndighetsansvar.  
Leyman hävdar också att offerstatus ofta är en förutsättning för att uppnå ekonomisk, 
psykologisk, eller social särbehandling eller rehabilitering. Det är därför inte särskilt förvånande 
att det första brottsoffret som formulerades som en av socialtjänstens särskilda målgrupper var 
den våldsutsatta kvinnan. Kvinnor är den grupp som historiskt först kommit att betraktas som 
offer. Mäns våld mot kvinnor betraktades länge som en privat angelägenhet. När 
kvinnorörelsen växte sig stark under 1970-talet lyckades denna grupp nå fram till offentligheten 
och fick därmed status som offer (Lindgren et al., 2001).  Den misshandlade kvinnan gick alltså 
från att vara en privat angelägenhet – via påtryckningar - till offentligheten och ett formellt 
erkännande som offer. Nu var steget in till den politiska beslutsarenan inte stort. År 1993 
tillkallades, genom ett regeringsbeslut, en kommission med uppdrag att utifrån ett 
kvinnofridsperspektiv göra en översyn av frågor som rör våld mot kvinnor (prop. 1997/98:55). 
Kommissionen tog namnet Kvinnovåldskommissionen. Kommissionens redovisning visade att det 
fanns stora problem och brister när det gäller socialtjänstens arbete med kvinnor som utsätts 
för våld. Dessa problem och brister menade regeringen talade för att socialtjänstens ansvar 
behövde förtydligas i socialtjänstlagen (prop. 1997/98:55). År 1998, nästan trettio år efter det 
att kvinnor börjat sitt arbete med att synliggöra mäns våld mot kvinnor, fick våldsutsatta 
kvinnor en egen paragraf i socialtjänstlagen – 8 a § SoL. Även socialsekreterare i denna 
undersökning tror också att förtydligandet hänger ihop med vad de kallar 
”kvinnovåldsdiskussionen”. En av socialsekreterarna uttrycker det på så sätt att kvinnornas 
situation är någonting som nu diskuteras mer och mer och att detta är någonting som 
förekommer i alla samhällsklasser. Det blir då enligt henne kommunens ansvar att 
uppmärksamma och ta ansvar för dessa kvinnor. 

Kvinnorörelsens arbete var en orsak till att intresset ökade för andra brottsoffer till exempel 
barn som utsatt för fysiskt våld och sexuella övergrepp (Lindgren et al., 2001). Snart började 
även andra brottsoffergrupper att formulera sig till politiskt verksamma påtryckningsgrupper. I 
början av 1980-talet fick brottsofferkategorin sin egen intresseorganisation – brottsofferjouren. 
Brottsoffer tog nu också - via påtryckningar - klivet in på den politiska arenan. År 1995, två år 
efter det att Kvinnovåldskommissionen tillsatts, utnämndes en särskild utredare med uppgift att 
utvärdera de åtgärder som vidtagits på brottsofferområdet under den föregående 
tioårsperioden. Utredningen skulle också överväga behovet av förändringar i gällande 
lagstiftning och övrigt när det gäller åtgärder för brottsoffer (SOU 1998:40). Utredningen tog 
namnet ”Brottsofferutredningen”. Utredningen visade att socialtjänsten har en viktig roll att 
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fylla när det gäller samhällets stöd till brottsoffer (a.a.). Regeringen delade utredningens 
bedömning och konstaterade också att 8 a § SoL med sin dåvarande lydelse inte var 
könsneutral. Paragrafen stämde därmed inte överens med den så kallade likställighetsprincipen i 
2 kap. 2 § (KL) där det framgår att kommunen skall behandla sina medlemmar lika, om det inte 
finns sakliga skäl för något annat. Den första juli år 2001 förändrades bestämmelsen därför till 
att även omfatta andra brottsoffer än våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga. Resultatet blev 5 
kap. 11 § SoL.   

Brottsofferparagrafen - en produkt av ett återupprättat konsensus  

Att en särskild paragraf om socialtjänstens ansvar för brottsoffer införts i socialtjänstlagen kan 
också förklaras och analyseras utifrån det Tham (2001) kallar konsensusskapande processer. 
Tham beskriver brottsofferdiskursens etablering i Sverige som en konsensusskapande process 
av samma typ som narkotikapolitiken. Att sådana konsensusskapande processer är närvarande i 
förändringen av den svenska kriminalpolitiken menar Tham förefaller tydligt. De framkommer 
antagligen tydligast i narkotikapolitiken som dominerat kriminalpolitiken under de senaste tre 
decennierna.  Uttrycken samförstånd, integration och gemensam moral är legio i 
narkotikadebatten. Tham menar att vi i solidaritet med brottsoffret återupprättar en hotad 
konsensus. Drottningen är engagerad i brottsofferfrågan och samtliga politiska partier är 
enhälliga för ökat stöd till brottsoffer (a.a.). Det finns således det samförstånd och den 
gemensam uppslutning som krävs bakom en norm för att den skall kunna upplyftas till en lag. 
På samma sätt som kampen mot knarket motiverade en lag om tvångsvård av missbrukare, 
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, motiverar nu solidariteten med brottsoffret 
en särskild bestämmelse om stöd och hjälp till denna grupp i socialtjänstlagen (5 kap. 11 § SoL).  

En ensidig inriktning på gärningsmannen inom socialtjänsten 

Litteraturöversikten har visat att talet om offer kan vara en följd av brottsproblematikens 
ensidiga inriktning på brottslingen (Lindgren et al., 2001). Så länge det kriminalpolitiska 
systemet slog till med hårdhet mot förövaren behövdes inga andra eftergifter för brottsoffret 
(Lindstedt Cronberg, 2002). Vid Brottsbalkens införande på 1960-talet övergick äldre tiders 
diskurs kring straff och vedergällning definitivt i en diskurs kring rehabilitering och vård för 
gärningsmannen. Företrädarna från brottsofferrörelsen hävdade då att även motparten var i 
behov av stöd och på moraliskt grund mer berättigad till sådan (a.a.). Det var heller inte 
brottsoffren västvärldens industristater hade i åtanke när de började resa sina sociala 
välfärdsystem (SOU 1990:92). Dessa var ämnade för de fattiga och sjuka. Den hjälp som kunde 
erbjudas inom social- och sjukvården var konstruerade för andra ändamål och behov (a.a.).  En 
ensidig inriktning på gärningsmannen inom socialtjänsten diskuteras i två av fokusgrupperna 
som en orsak till att socialtjänstens ansvar för brottsoffer förtydligats. Socialsekreterarna 
diskuterar detta i termer av att brottsoffer glömts bort och att brottsofferperspektivet är 
någonting som har fattats. När det gäller ungdomar som utsatts för brott uppger 
socialsekreterarna att de endast får in rapporter om gärningsmannen från polisen, inte den som 
utsatts. De blir också endast kallade till förhöret med gärningsmannen, inte till förhöret med 
brottsoffret. Det är ett ”glapp” där, som en av socialsekreterarna uttrycker det.   
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Vem eller vad är ett brottsoffer? 

Lagstiftarens definition 

Från en strikt juridisk till en vag och oklar definition av begreppet 

Vem eller vad är då enligt lagstiftaren ett brottsoffer? Den definition och begränsning 
Brottsofferutredningen väljer att använda är enskilda fysiska personer som direkt drabbats av brott.  
Brottsofferutredningen hänvisar i sitt resonemang om definitionen av begreppet brottsoffer till 
Christian Diesen (1995). Enligt Diesen syftar uttrycket i första hand på enskilda personer som 
drabbats av skada i form av personskada, sakskada eller psykiskt lidande. Alla individer som på 
ett eller annat sätt påverkats av ett brott kan emellertid, enligt Diesen, inte betraktas som 
brottsoffer, för att uppfylla kriteriet bör även målsäganderätt föreligga. Om det är Diesens 
definition av brottsofferbegreppet Brottsofferutredningen ämnar använda begränsar den sig till 
en strikt juridisk definition. I denna definition innefattas varken, juridiska personer, en man vars 
fru har blivit våldtagen eller barn som bevittnat våld. Dessa grupper omfattas trots allt, med 
denna snäva definition, av 5 kap. 11§ SoL, inte i egenskap att vara brottsoffer utan i egenskap 
att vara anhöriga till de som utsatts för brott. Några som däremot, med denna definition, inte 
omfattas av 5 kap. 11 § SoL är en man som bevittnat ett mord på någon som han inte känner 
eller de ideella medarbetarna i en förening som blivit utsatta för förskingring.  

Brottsofferutredningen definition av brottsofferbegreppet används inte i propositionen Stöd 
till brottsoffer. Istället konstaterar lagstiftaren att det finns många definitioner av begreppet (prop. 
2000/01:79). Någon närmare beskrivning eller definition av vem som är ett brottsoffer ges inte. 
Regeringens definition – eller kanske snarare icke-definition – är alltså mycket vag och oklar. På 
grund av att det finns många definitioner av begreppet brottsoffer väljer lagstiftaren att i 
propositionen genomgående använda begreppet målsägande i de fall definitionen är av direkt 
betydelse för tillämpningen av en lagregel (a.a.). Begreppet målsägande går emellertid inte att 
hitta i de avsnitt som behandlar socialtjänsten utan istället används konstant brottsoffer, utsatt 
för brott eller drabbad av brott. Det kan därför förmodas att definitionen av begreppet 
brottsoffer inte är av direkt betydelse för tillämpningen av 5 kap. 11 § SoL. Lagstiftaren går 
enligt denna tolkning följaktligen från en strikt juridisk – enskilda fysiska personer som 
drabbats av brott - till en mycket vag och oklar definition av socialtjänstens nya målgrupp. 

Den våldsutsatta kvinnan – det av lagstiftaren prioriterade brottsoffret 

Den juridiska granskningen i denna uppsats har visat att det finns stora skillnader mellan hur 
regeringen anser att socialnämnden bör arbeta för våldsutsatta kvinnor och övriga brottsoffer. 
Rekommendationen att socialnämnden särskilt bör beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för 
våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp att förändra sin situation i 5 kap. 11 § 
SoL är i huvudsak likalydande med den i 8 a § SoL (prop. 2000/01:79). För våldsutsatta kvinnor 
bör då socialnämnden bedriva en uppsökande och initiativtagande verksamhet och för övriga 
brottsoffer lämnar det egna nätverket och frivilligorganisationer det bästa stödet 16 . Detta 
betyder att 5 kap. 11 § SoL fortfarande inte överensstämmer med den så kallade 
likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § (KL) där det framgår att kommunen skall behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Frågan blir då vilka sakliga skäl 
det kan finnas för regeringens bedömning att socialnämnden bör verka annorlunda för 
våldsutsatta kvinnor i jämförelse med andra brottsoffer. Kan till exempel inte en man som 
utsatts för våld i hemmet vara i lika stort behov av skyddat boende eller kan inte en kvinna som 

                                                 
16 För en utförligare beskrivning av vad som bör göras för våldsutsatta kvinnor i jämförelse med andra brottsoffer  
se under rubriken 5 kap 11 § SoL - En juridisk granskning  i denna uppsats.  
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våldtagits av en man som hon inte känner vara i lika stort behov av en stödperson vid ett 
polisförhör? Varför lämnar frivilligorganisationer i dessa fall det bästa stödet?   

Regeringens formulering att socialnämnden särskilt skall beakta att kvinnor som är eller har 
varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp att 
förändra sin situation väcker också en annan fråga: Syftet med hjälpen och stödet är att kvinnan 
skall kunna förändra sin situation. Vilken situation kan kvinnor som har varit utsatta för våld 
eller andra övergrepp i hemmet behöva hjälp och stöd att förändra? Vad som menas med 
uttrycket förändra sin situation behandlas inte i förarbetena. Ett antagande kan vara att den 
förändringen som eftersträvas är att kvinnan inte längre skall utsättas för hot och våld i 
hemmet. Det blir då en aning märkligt att bestämmelsen inte bara gäller kvinnor som är utan 
också de som har varit utsatta för hot och våld i hemmet. Om denna förändring då redan skett, 
om kvinnan inte längre är utsatt för våld eller hot, vad vill då regeringen att socialnämnden skall 
hjälpa kvinnan att förändra?  

Socialsekreterarnas definition 
Utifrån litteraturöversikten är det ett rimligt påstående regeringen gör när den konstaterar att 
det finns många definitioner av begreppet brottsoffer (prop. 2000/01:79). Beteckningen 
omfattar en mycket heterogen grupp. Regeringens definition – eller kanske snarare - icke-
definition – kan därför inte bara betraktas som oklar och vag utan också vid. I stort sätt alla 
definitioner som diskuterats i litteraturöversikten skulle kunna innefattas. De brottsoffer 
socialtjänsten, enligt regeringen, bör bedriva ett aktivt arbete för kan då vara allt ifrån någon 
som sårats i krig till någon som misshandlats av en bekant på krogen. Socialsekreterarnas 
uppfattningar och föreställningar om vem som är ett brottsoffer skiljer sig åt både mellan och 
inom grupperna. En av socialsekreterarna visar i sitt resonemang om att vittnen inte omfattas 
av definitionen på att hon har en tämligen begränsad definition av begreppet. Precis som Tham 
(2001) menar hon att en allt för vid definition av begreppet skulle leda till att begreppet tunnas 
ut och tenderar då att bli ”urvattnat” som hon beskriver det. Några andra socialsekreterare 
berör, när de diskuterar kommunens krisgrupp för olika typer av katastrofer som bränder och 
trafikolyckor som en insats för brottsoffer, en av de allra vidaste definitionerna av begreppet 
som även innefattar offer för trafikolyckor, miljökatastrofer eller krig. Trots dessa skillnader går 
det att urskilja några återkommande föreställningar om brottsoffer hos socialsekreterarna.  

Brottsoffer – den som oskyldigt drabbats av brott 

Socialsekreterarnas föreställningar av ett brottsoffer verkar till stor del överensstämma med hur 
Östbergs (2002) beskriver brottsoffer - de som oskyldigt drabbats av brott. Skuld är någonting 
som diskuteras i samtliga fokusgrupper. Att drabbas av brott utan eget ansvar eller skuld är 
också ledstjärnan i en av fokusgrupperna när deltagarna försöker hitta kärnan – den konkreta 
innebörden – i begreppet brottsoffer.  Att personen själv inte medverkat till brottet var ett av 
de kriterier som intervjupersonerna i Socialstyrelsens uppföljning av 5 kap. 11 § SoL uppgav för 
att någon skall definieras som ett brottsoffer (Socialstyrelsen, 2004a). Ordet offer betecknar 
också just någon/något som får lida utan egen skuld, för att blidka en Gud eller en fiende, eller 
helt enkel av en grym slump (Österberg, 1997).  

Tidsaspekt på begreppet brottsoffer 

Hydén (1996) skrev för åtta år sedan att man inom socialt arbete vanligen inte arbetat med 
utgångspunkt från begreppet brottsoffer. Detta betyder emellertid inte att man inom socialt 
arbete inte arbetar med människor som ryms inom denna kategori (a.a.). Utifrån de 
diskussioner socialsekreterarna i denna undersökning har fört är detta ett resonemang som 
fortfarande idag kan stämma. Många av socialsekreterarna säger att de normalt inte använder 
detta begrepp och inte sätter denna ”etikett” på människor. Socialsekreterarna i denna 
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undersökning talar istället utifrån särskilda grupper av brottsoffer som till exempel våldsutsatta 
kvinnor eller att personen är i kris. Enligt några av socialsekreterarna kan en förklaring till att de 
inte använder begreppet brottsoffer vara att de människor de träffar som utsatts för brott ofta 
har varit det relativt långt bak i tiden - i vissa fall många år tillbaka. För att de skall tänka i 
termer av brottsoffer skall personen varit utsatt relativt nyligen. Detta visar på att det utöver 
den genus- och åldersaspekt Österberg (2002) beskriver, också kan finnas en tidsaspekt på 
begreppet brottsoffer.   

Brottsoffer som objektiv kategori 

I Annie – en motberättelse presenterar Åkerström (2001) en motbild som visar att alla som utsätts 
för brott inte är beredda att kalla sig ”offer”. Genom denna berättelse visar Åkerström att det 
ibland är mer väsentligt att framstå som en kompetent människa än som ett behjärtansvärt 
offer. Den visar också att offer inte är en objektiv kategori (Svensson, 2002). Många av 
socialsekreterarna talade i fokusgrupperna ofta om brottsoffer just som en objektiv kategori. 
Detta framkommer inte minst i diskussionerna kring brottsoffer som själva inte uppfattar sig 
som brottsoffer. En av socialsekreterarna talar i detta avseende om missbrukande kvinnor som 
prostituerar sig som enligt henne definitivt är brottsoffer. Hon tror emellertid inte att det är så 
kvinnorna själva ser på det.  I dessa diskussioner framkom också det som Lindgren et al., (2001) 
skriver - att brottsoffer och offer inte alltid är samma sak. Detta trots att orden många gånger 
används synonymt i fokusgrupperna. En av socialsekreterarna beskriver att hon bestämt skulle 
uppmana en våldsutsatt kvinna att se sig själv som ett brottsoffer. Hon är däremot inte lika 
säker på hon skulle vilja motivera kvinnan att se sig själv som ett offer. 

Missbrukare och socialbidragstagare – icke idealiska offer? 

I fokusgrupperna framgår att många missbrukare och socialbidragstagare som utsatts för brott 
inte, i socialsekreterarnas ögon, är det Christie (2001) kallar ”ideala offer”. En av 
socialsekreterarna talar på följande sätt om de missbrukare och socialbidragstagare som redan är 
aktuella inom socialtjänsten: 
 

Viveka: Eller att de blir bestulna, det är rätt många som bara säger det och… det finns ingen 
anledning att misstro det men, men det ingår nästan i vardagshändelser nästa att… Man behandlar 
dem inte så mycket ett brottsoffer, och tycker synd om dem. Det är mer att man skrattar lite och oj 
då är pengarna borta.  Det är inte så mycket som brottsoffer.  

 
Enligt några av intervjupersonerna i Socialstyrelsens uppföljning av 5 kap. 11 § SoL är ett av de 
kriterier som måste uppfyllas för att personen skall definieras som ett brottsoffer att brottet 
skall vara polisanmält och/eller gärningsmannen lagförd (Socialstyrelsen, 2004a). Detta nämns 
inte vid något tillfälle i fokusgrupperna. Socialsekreterarna knyter inte heller definitionen av 
brottsoffer till begreppet målsägande. Ordet målsägande används totalt tre gånger under de tre 
fokusgrupperna. Samtliga gånger det används är det emellertid i ordet målsägandebiträde.  

Vem får stöd och hjälp? 
De flesta av socialsekreterarna menar, eller uttrycker i alla fall en önskan, att alla som utsatts för 
brott borde omfattas av 5 kap. 11 § SoL. Samtidigt konstaterar de att det är omöjligt att bedriva 
ett aktivt arbete för alla som utsatts för brott – det finns det inte resurser till. De måste som de 
uttrycker det, ”alltid prioritera”. I detta avseende verkar definitionen av begreppet brottsoffer 
vara mindre viktig. I propositionen Stöd till brottsoffer framgår att definitionen av begreppet 
brottsoffer inte heller är av direkt betydelse för tillämpningen 5 kap. 11 § SoL (prop. 
2000/01:79). Socialsekreterarna hävdar också att det inte är definitionen av begreppet 
brottsoffer som sätter ramarna för vem som det bedrivs ett aktivt arbete för inom 
socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Diskussionerna om vem som enligt 
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socialsekreterarna borde få stöd och hjälp enligt socialsekreterarna sker utifrån andra 
utgångspunkter; utifrån andra typer av kategoriseringar, såsom våldsutsatta kvinnor, barn, 
ungdomar, föräldrar och de som redan är aktuella inom socialtjänsten, utifrån brottslighetens 
art och utifrån människors behov. Bara för att en person definieras som ett brottsoffer betyder 
inte att han eller hon får hjälp och stöd ifrån socialtjänsten. Socialsekreterarna ger många 
exempel på brottsoffer som uppfyller alla av Christies (2001) kriterier på ett idealt offer men 
som de ändå inte skulle kunna göra någonting för.  

Den våldsutsatta kvinnan  

Den misshandlade kvinnan verkar inte bara vara prioriterad i lagstiftningen.  I fokusgrupperna 
är det också hon som lyfts fram när socialsekreterarna talar om vilka brottsoffer som 
socialtjänsten först och främst bör hjälpa och stödja. Socialstyrelsens uppföljning av 5 kap. 11 § 
SoL visar också att misshandlade kvinnor tycks ha en särskild ställning inom socialtjänsten 
(Socialstyrelsen, 2004a). Den våldsutsatta kvinnan är alltså det brottsoffer både lagstiftaren och 
socialsekreterarna lyfter fram. Det finns däremot skillnader i hur den våldsutsatta kvinnan 
beskrivs. Propositionen Kvinnofrid (prop. 1997/98: 55) verkar vara skriven i det ”lidandets 
paradigm” Nilsson (2003) beskriver. Här förekommer uttryck som ”Kvinnor som befinner sig i 
en misshandelsituation vet ofta inte vilka möjligheter de har för att få stöd och hjälp”, 
”Socialtjänsten måste aktivt erbjuda hjälp” samt ”Det ligger i socialtjänstens ansvar att själv ta 
initiativet till kontakten med en kvinna om nämnden får kännedom, via till exempel polisen, att 
en misshandelssituation föreligger”. Dessa formuleringar är exempel på hur lagstiftaren 
beskriver den våldsutsatta kvinnan som ett passivt offer, inte som en tänkande, handlande och 
kompetent människa. Socialsekreterarna i denna undersökning beskriver tvärtom den 
misshandlade kvinnan i ord som kraftfull, stark, kompetent och handlingskraftig. Några av 
socialsekreterarna menar att kvinnorna ofta redan har tagit alla nödvändiga kontakter när de får 
kontakt med dem.    

Det finns således mycket som pekar på att våldsutsatta kvinnor är en grupp som 
uppmärksammats inom socialtjänsten. En ifo-chef i Socialstyrelsens uppföljning kallade till och 
med arbetet med misshandlade kvinnor och barn för en av socialtjänstens ”traditionella 
uppgifter” (Socialstyrelsen, 2004a). I ett rättsdogmatiskt perspektiv där det är rätten som 
producerar de beslut som fattas inom socialtjänsten kan detta vara en konsekvens av att det är 
just denna grupp som framhävs i 5 kap 11 § SoL - den grupp socialnämnden särskilt bör verka 
för att hjälpa och stödja. Det kan också vara en konsekvens av införandet av 8 a § SoL 1998, 
avseende stöd till våldsutsatta kvinnor. Den rapport som gjordes av Socialstyrelsen i januari 
2000, 18 månader efter lagändringen, visade på att införandet av SoL § 8 a endast i begränsad 
utsträckning påverkat socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor. Det är möjligt att den 
först nu, fem år efter införandet, fått genomslag (a.a.). I ett rättssociologiskt perspektiv påverkas 
beslut inom socialtjänsten även av andra faktorer, som till exempel den allmänna opinionen och 
massmedias tryck. Socialsekreterarnas prioritering av våldsutsatta kvinnor är då inte endast ett 
resultat av lagstiftningen. Den kan då också vara en produkt av att den våldsutsatta kvinnan är 
det brottsoffer som lyckats nå ut till offentligheten och tillskrivits offerstatus. Detta påverkar 
inte endast politiker och lagstiftare utan också socialsekreterarna i deras beslutsfattande. 

De klienter socialtjänsten redan arbetar med 

Socialsekreterarna uppger i denna undersökning att de ofta kommer i kontakt med brottsoffer 
genom andra grupper och enheter inom socialtjänsten som till exempel missbruksenheten, 
ekonomiskt bistånd och familjerätten. Många av de brottsoffer de arbetar med är således redan 
föremål för andra insatser inom socialtjänsten. Socialsekreterarna använder däremot inte 
beteckningen brottsoffer för att beskriva dessa klienter. Med undantag för våldsutsatta kvinnor 
uppger socialsekreterarna att de sällan eller aldrig kommer i kontakt med någon som endast har 
varit utsatt för brott. I Socialstyrelsens uppföljning av 5 kap. 11 § SoL lyftes de brottsoffer som 
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tillhör de grupper de redan arbetar med, till exempel missbrukare, barn, ungdomar, äldre och 
personer med funktionshinder, fram på frågan vilka socialtjänsten bör stödja och hjälpa 
(Socialstyrelsen, 2004a) 17. Resultatet från uppföljningen visade att det faktum att brottsoffret 
tidigare haft kontakt med socialtjänsten eller är föremål för andra insatser inom socialtjänsten 
påverkar dess möjlighet att få hjälp och stöd (a.a.). Människor som utsatts för brott får då 
indirekt hjälp – inte för att de är brottsoffer utan för att de identifieras som till exempel 
missbrukare eller socialbidragstagare.  

Att socialsekreterarna definierar klienter som missbrukare och socialbidragstagare – och inte 
som brottsoffer – kan tyda på att det är de inom socialtjänsten etablerade hjälpformerna som 
styr vilken klient den hjälpsökande blir. Socialtjänstens sätt att organisera sin verksamhet, den 
formella administrativa inramningen, återger inte bara en bild av klienten (Salonen, 1998). Den 
skapar också klienten och styr därmed socialarbetarens handlingsutrymme. Utifrån detta 
konstruktivistiska synsätt omvandlas människors utsatta situation till identifierbara hjälpbehov. 
Istället för att människors situation blir avgörande för att formulera hjälpinsatser blir både 
socialarbetare och klienter tvungna att anpassa sig till en uppsättning på förhand givna insatser 
inom kommunernas ifo-verksamhet (a.a.). Enligt några av socialsekreterarna i denna 
undersökning fokuserar de på personens försörjning om de träffar en klient som blivit rånad. 
Det är då följaktligen det han eller hon får hjälp med. Socialsekreterarna har redan bestämt sig 
för insatsen innan de klargjort vad som är problemet. Som Salonen (1998) skriver är det de på 
förhand givna insatserna som styr vilka hjälpbehov som blir tillgodosedda. Klientens behov 
stöps om för att passa den sociala organisationen. Klienten definieras utifrån den hjälp som 
finns att tillgå - missbrukare eller socialbidragstagare – inte brottsoffer.  Organisationen skapar 
klienten. Det blir klienten som blir till för organisationen och inte tvärtom (a.a.).  

Offerskapet som en emotionell resurs inom socialtjänsten? 

Enligt socialsekreterarna i denna undersökning är det inte definitionen av begreppet brottsoffer 
som styr vem socialtjänsten bedriver ett aktivt arbete för. Kan det då ändå finnas intresse av att 
framställa sig själv som ett offer inom socialtjänsten? En av socialsekreterarna uttrycker vid ett 
tillfälle att offerskapet kan användas för att bli fri från skuld och skam. Om man ser sig själv 
som brottsoffer lägger man bort skulden från sig själv menar hon. Enligt Åkerström och Sahlin 
(2001) väcker rollen som offer sympati och empati och löfte om ansvarsbefrielse. Nilsson 
(2003) menar också att offerpositionen kan fungera som en legitim förklaring till allehanda 
svårigheter och ett skydd mot omgivningens krav. Det kan också finnas andra motiv till att 
framställa sig själv – eller en grupp man värnar om – som offer (a.a.). Enligt Jensen (i Tham, 
2001) kan offerstatus också vara ett sätt att få uppmärksamhet i ett samhällsklimat av osäker 
individuell identitet. Den som kan framställa sig som drabbad kan också räkna med att få 
medkänsla (a.a.). Leyman (1989) menar att offerstatus också kan vara en förutsättning för att 
uppnå ekonomisk, medicinsk, psykologisk eller social särbehandling och rehabilitering. Ett 
liknande resonemang förs av Nilsson (2003) som menar att offerkategorin kan nyttjas i olika 
syften på grund av att den är förankrad i så kallade sensabiliteter – känslostrukturer eller 
emotionella föreställningar som bestämmer vad som är lämpligt och olämpligt. Dessa 
sensabiliteter utgör en viktigt politisk och moraliskt kraft och kan fungera som emotionella 
resurser med vars hjälp det går att ställa rättmätiga krav.  

Ur ett rättsdogmatiskt perspektiv skall det inte vara möjligt att använda offerskapet som ett 
medel för att få tillgång till olika typer av resurser och insatser inom socialtjänsten - trots att en 
särskild bestämmelse om brottsoffer i socialtjänstlagen. Enligt propositionen till den nya 
                                                 
17 En tänkbar förklaring till varför äldre och personer med funktionshinder inte lyfts fram i fokusgrupperna i 
denna undersökning är att äldre- och handikappomsorg i denna undersökning inte räknas till socialtjänstens ifo-
verksamhet och har därför inte ingått i urvalet. Äldre och personer med funktionshinder är emellertid två  grupper 
som ibland beskrivs som särskilt utsatta och sårbara brottsoffer (Lindgren et al., 2001).  
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socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80) gäller rätten till bistånd, enligt 4 kap. 1 § SoL, insatser som 
avser den enskildes livsföring, oavsett vilken grupp den enskilde tillhör. Att en människa 
definieras som brottsoffer betyder alltså inte att hans eller hennes behov får ett starkare skydd. 
Utgångspunkten i socialtjänstens arbete är att alla har rätt till bistånd efter behov. 
Biståndsparagrafens, 4 kap. 1 § SoL, inrymmer emellertid inte endast ett normrationellt 
beslutsfattande som tar sin utgångspunkt i rätten (Åström, 1988). Paragrafens andra stycke 
implicerar även det Åström kallar målrationellt beslutsfattande där det är kunskap om kausala 
förhållanden som vägleder tillämparen. Denna del av biståndsparagrafen inrymmer således 
rättens horisontella dimension som representerar det rättsociologiska perspektivet. Beslutet om 
bistånd och olika insatser inom socialtjänsten kan då vara en produkt av sociala förhållanden, 
den allmänna opinionen samt politiska och ekonomiska krafter i samhället. Åströms studie om 
socialtjänstlagstiftning i politik och förvaltning visade att beslut inom socialtjänsten ofta 
grundas på vad som skall hända i framtiden och det yttersta kriteriet för bedömningen är 
lämpligheten. Med andra ord kan det då vara det Nilsson kallar sensabiliteter – 
socialsekreterarnas känslostrukturer eller emotionella föreställningar om vad som är lämpligt 
och olämpligt - som bestämmer om bistånd beviljas eller inte.  Eftersom offerkategorin är 
förankrad i dessa så kallade sensabiliteter borde offerskapet följaktligen, i detta perspektiv, 
användas som en emotionell resurs inom socialtjänsten för att få tillgång till olika typer av 
insatser inom socialtjänsten. Den misshandlade kvinnan är ett brottsoffer som enligt många 
forskare tillskrivits offerstatus (Åkerström & Sahlin, 2001). Denna undersökning har visat att 
det är hon som både enligt lagstiftaren och socialsekreterarna är det prioriterade brottsoffret 
inom socialtjänsten.    Den misshandlade kvinnan som ibland beviljas bistånd i form av skyddat 
boende trots att hon har egna ekonomiska resurser är ett exempel på en situation där den 
enskilde beviljas bistånd i en administrativ beslutstruktur. Något hon aldrig skulle ha beviljats i 
ett strikt normrationellt perspektiv - behovet kan tillgodoses på annat sätt. Detta belyser också 
Åströms resonemang om hur det normrationella och det målrationella besluten går in i 
varandra och framstår som ett och hur rekvisitet skälig levnadsnivå både anger gränsen för 
biståndsrätten och innehållet i densamma. Socialsekreterarens kunskap om kausala förhållanden 
– vad som kan hända med kvinnan om hon inte skyddas – skapar en konflikt mellan 
individuella och generella intressen, där det senare kommer att dominera. I denna undersökning 
är det inte möjligt att besvara huruvida offerskapet kan användas för att få tillgång till olika 
typer av insatser inom socialtjänsten. Prioriteringen av våldsutsatta kvinnor och barn pekar på 
att det kan vara möjligt. Detta är grupper som många gånger uppfyller bilden av Christies 
(2001) ideala offer. Samtidigt är det faktiskt just många icke-ideala offer, till exempel 
missbrukare och unga lagöverträdare som får hjälp och stöd ifrån socialtjänsten.  En av 
socialsekreterarna säger just att de blir kallade till förhöret med den unga gärningsmannen, inte 
till förhöret med det unga brottsoffret. 
 

Socialtjänstens och socialsekreterarnas funktion och uppgift 

Sociatjänslagstiftningens dubbla roller 
I uppsatsens juridiska granskning har en genomgång av vad som regleras i 5 kap. 11 § SoL 
gjorts.  Resultaten från denna del av undersökningen har visat att socialtjänstlagstiftningen i 
vissa hänseenden kan uppfattas som inkonsekvent och motsägelsefull. I förarbetena till 5 kap. 
11 § konstateras, å ena sidan, att det bör bedrivas ett aktivt arbete för den som utsatts för brott 
(prop. 2000/01:79). För våldsutsatta kvinnor bör socialtjänsten utforma särskilda metoder och 
handlingsrutiner (prop. 1997/98:55). Regeringen påvisar att denna grupp kan behöva skyddat 
boende, stödsamtal och kontaktperson. Andra angelägna uppgifter är information och 
uppsökande verksamhet (a.a.). I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (2001:453), å andra 
sidan, under rätten till bistånd 4 kap. 1 §  SoL, är utgångspunkten att alla har rätt till insats efter 
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behov, oavsett vilken grupp den enskilde tillhör (prop. 2000/01:80). Att det nu finns specifika 
mål för brottsoffer skall alltså inte betyda att deras behov nu har ett starkare skydd än andras. 
Det kan inte vara rimligt att alla grupper i samhället inte ges samma rättstrygghet (a.a.). Hur 
skall detta uppfattas och tolkas? Är det verkligen möjligt att bedriva ett aktivt arbete för en viss 
grupp i samhället utan att dess behov får ett starkare skydd? Ges alla grupper i samhället samma 
rättstrygghet om socialtjänsten endast bör bedriva ett aktivt arbete för vissa? Detta är ett 
exempel på det Åström (1988) kallar socialtjänstens dubbla roller - den olösta konflikten mellan 
den administrativa och den individrättsliga funktionen.  5 kap. 11 § SoL representerar 
socialtjänstens administrativa funktion och kan hänföras till socialnämndens övergripande och 
generella åtgärder. Paragrafen reglerar således förhållandet mellan socialtjänsten och kollektivet 
av kommuninvånarna – våldsutsatta kvinnor, övriga brottsoffer och deras anhöriga. Regeln 
förmedlar målangivelser – att socialnämnden bör verka för att hjälpa och stödja dessa grupper – 
till politiker och professionella tjänstemän. Regeln implicerar följaktligen ett målrationellt 
beslutsfattande som i första hand styrs av värdeformuleringar. Biståndsparagrafen 4 kap. 1 § 
SoL får i detta fall representera socialtjänstens individrättsliga funktion som reglerar förhållandet 
mellan det enskilde brottsoffret och socialtjänsten och drar gränsen för när denne har rätt till 
bistånd eller inte. Brottsoffers situation betraktades under den politiska processen och 
utredningsprocessen som ett strukturellt socialt problem vilket resulterade i en särskild 
bestämmelse i socialtjänstlagen (5 kap. 11 § SoL). Socialtjänstlagstiftningens reglering av 
konflikter som är knutna till fördelning av välfärd har emellertid, enligt Åström (1988), givits en 
svag lösning på generell och strukturell nivå. Enligt regeringsreformens bestämmelser om 
normgivningsmakten (RF 8 kap) har kommunen inte kompetens att formulera generella normer 
som är bindande i enskilt fall.  Kommunen kan inte utfärda föreskrifter på socialtjänstens 
område. Att besluta att alla kvinnor som utsatts för våld i nära relationer skall ha rätt till bistånd 
i form av skyddat boende eller att alla unga brottsoffer har rätt till en serie stödsamtal eller en 
kontaktperson skulle alltså vara lika olagligt som det generella beslutet i ”ett fall från Lunds 
kommun”18. Kommunen är emellertid fritt att organisera sin verksamhet så att brottsoffer kan 
få stöd och hjälp. Det vore heller som Åström skriver inte rättsligt fel om alla som utsatts för 
brott i kommunen ansökte om en kontaktperson. Förutsättningen är att det vid en individuell 
prövning framgår att behov finnes och att dessa inte kan tillgodoses på annat sätt. Även fast 
brottsoffers situation har definierats som ett strukturellt socialt problem och det nu finns 
särskilda mål för brottsoffer i socialtjänstlagen kommer konflikten, när den når den rättsliga 
nivån, att transformeras till en individuell konflikt genom att handla om det enskilde 
brottsoffrets behov, vilka inte kan tillgodoses på annat sätt (a.a.). Utgångspunkten för 
bedömningen skall då vara att alla har rätt till insats efter behov, oavsett vilken grupp den 
enskilde tillhör. Den strukturellt betingade konflikten har då i genomförandet återförts till en 
individualiserad situation (a.a.).  Som Åström skriver ställer socialtjänstens intention att verka på 
tre olika nivåer, den strukturella, generella och individuella, höga krav på lagstiftaren. Frågan är 
om det överhuvudtaget är möjligt att de förenas i samma lagstiftning? Enligt Åström är det 
socialtjänstens dubbla roller, den olösta konflikten mellan den administrativa och 
individrättsliga funktionen, som är en av de grundläggande orsakerna till den osäkerhet som 
råder inom det sociala arbetet. Den bidrar också till att lagstiftningens mest centrala och 
övergripande målsättning – helhetssynen inom det sociala arbetet – inte kan uppfyllas. 
Helhetslösningar hindras ofta av att summan av de individuella lösningarna utifrån det 
individrättsliga perspektivet inte behöver överensstämma med vad som generellt eller kollektivt 
skulle betraktas som en god lösning (a.a.).  

                                                 
18 För en ytterligare beskrivning av detta fall se i kapitel Teoretiska perspektiv och begrepp i denna uppsats.  
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Socialsekreterarens dubbla roller 
I denna undersökning har socialsekreterarna uttryckt att det ibland kan vara svårt för dem att ha 
en stödjande relation till brottsoffer. Svårigheter som bottnar i vad Salonen (1998) kallar 
socialarbetarens dubbla funktion – att hjälpa/stödja och samtidigt kontrollera. Några av 
socialsekreterarna ställde sig kritiska till stödsamtal som insats för brottsoffer med hänvisning 
till att de är utredare och inte behandlare. En av socialsekreterarna menar att konflikten mellan 
att vara stödjande och myndighetsperson kan bidra till att hon hamnar på två stolar samtidigt. 
När hon talar med en våldsutsatt kvinna så går hon in som en behandlare och lyssnar och ger 
råd. På samma gång måste hon som myndighetsperson utreda de ärenden de får in och därmed 
också ifrågasätta föräldraskapet. Denna som hon kallar det, dubbla roll, gör att hon inte på 
samma sätt som till exempel en sjukhuskurator kan gå in och stödja ett brottsoffer.  
Socialsekreteraren låter då organisationen styra istället för att hon tar vara på sin kompetens. 
Socialsekreterarnas dubbla funktion – att stödja och samtidigt kontrollera – kan vara en orsak 
till att socialsekreterarna inte kan inta den advokatroll för klienten som Salonen (1998) 
efterlyser. Han eller hon hamnar istället i den ovillkorligt underordnade klientrollen som enligt 
Salonen otvetydigt kan hänföras till det sociala arbetets framväxt.  

Brottsofferarbete - en väg till en förändrad klientroll inom det sociala arbetet 

Enligt Salonen (1998) är familjerådgivningen och så kallade familjerådslag tydliga exempel på 
verksamheter som visar på möjligheter att förändra den ovillkorligt underordnade klientrollen 
inom det sociala arbetet. I denna undersökning har socialsekreterarna hänvisat till 
”Stödcentrum för unga brottsoffer” när de talar om stöd och hjälp för ungdomar som varit  
utsatta för brott. Stödcentrum för unga brottsoffer bygger, liksom familjerådgivningen, på 
frivillighet, sekretess och specialkompetens. Socialarbetaren har här en mer konsultativ och 
stödjande roll och kan inta en uttalad advokatroll för sina klienter. Denna typ av verksamhet 
kan alltså vara ytterligare ett exempel på en verksamhet som visar på möjligheter att förändra 
den ovillkorligt underordnade klientrollen inom det sociala arbetet.   I ett normativt perspektiv 
kan en annan väg till en förändrad klientroll vara att använda och ta den rättsliga regleringen i 
socialtjänstlagen på allvar. I förarbetena till den nya socialtjänstlagen betonas att 
socialnämndens insatser skall utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne 
(prop. 2000/01:80).  Verksamheten skall också bygga på respekt för människors 
självbestämmande och integritet, liksom att den skall inriktas på att frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers egna resurser (1 kap. 1 § SoL). Socialsekreteraren som enligt Hydén 
(1998) ”härskar” över socialtjänstlagen kan då utnyttja denna rättliga reglering och behöver 
följaktligen inte skapa den ovillkorligt underordnade klientroll Salonen (1998) beskriver. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION  
 

Socialtjänstens dubbla funktioner och roller 
 
Det inledande problemet i denna uppsats var undersökningar som visat på att det görs mycket 
lite inom socialtjänsten för brottsoffer, trots att det införts en särskild bestämmelse om denna 
grupp i socialtjänstlagen (5 kap. 11 § SoL). Resultaten i denna undersökning har visat att dessa 
påvisade brister kan förklaras och förstås utifrån socialtjänstlagstiftningens och socialarbetarens dubbla 
funktion och roller. Åström (1988) menar att det är socialtjänstlagstiftningens dubbla roller, den olösta 
konflikten mellan den administrativa och individrättsliga funktionen, som torde vara en av de 
grundläggande orsakerna till den osäkerhet som råder inom det sociala arbetet och vid 
förvaltningsdomstolarna vad gäller arbetsmetoder och förhållningssätt. Detta kan också gälla 
socialtjänstens arbete med brottsoffer. 5 kap. 11 § SoL kan hänföras till socialtjänstens generella 
och övergripande åtgärder. Socialtjänstlagstiftningens reglering av konflikter som är knutna till 
fördelning av välfärd på generell och strukturell nivå har emellertid, enligt Åström, givits en 
svag lösning på generell och strukturell nivå. Enligt regeringsreformens bestämmelser om 
normgivningsmakten (RF 8 kap) har kommunen inte kompetens att formulera generella normer 
som är bindande i enskilt fall.  Kommunen kan inte utfärda föreskrifter på socialtjänstens 
område. Att besluta att alla kvinnor som utsatts för våld i nära relationer skall ha rätt till bistånd 
i form av skyddat boende eller att alla unga brottsoffer har rätt till en serie stödsamtal eller en 
kontaktperson skulle alltså vara lika olagligt som det generella beslutet i ”ett fall från Lunds 
kommun”. En individuell prövning måste göras i varje fall. Brottsoffers situation betraktades 
under den politiska processen som ett strukturellt eller generellt socialt problem. När konflikten 
når den rättsliga nivån transformeras den emellertid i stor utsträckning till en individuell 
konflikt och kommer då att handla om enskildas behov, vilka inte kan tillgodoses på andra sätt 
(Åström, 1988). I prövningen av rätten till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL är utgångspunkten att 
alla har rätt till insats efter behov, oavsett vilken grupp den enskilde tillhör (prop. 2000/01:79).  
Då skall det inte ha någon betydelse om du är ett brottsoffer eller inte. Den strukturellt 
betingade konflikten har då i genomförandet återförts till en individualiserad situation (Åström, 
1988). De uppfattade bristerna i socialtjänstens arbete med brottsoffer kan också förstås utifrån 
det Salonen (1998) kallar socialarbetarens dubbla funktion och roll - att hjälpa/stödja och samtidigt 
kontrollera. Denna dubbla roll kan göra att socialsekreterarna ibland hamnar på två stolar 
samtidigt. Samtidigt som de lyssnar och ger råd till en misshandlad kvinna måste de också 
ifrågasätta föräldraskapet.  De kan därför inte, som till exempel en kurator på ett sjukhus, gå in i 
en allt för stödjade roll för brottsoffer. De är utredare och inte behandlare. Detta är troligen 
också en orsak till att de inte kan inta den uttalade advokatroll för klienten som Salonen (1998) 
beskriver.  

Brister uppfattas alltid i relation till en förväntan på hur något borde eller skall vara. Vid en 
snabb överblick av 5 kap. 11 § SoL är det lätt att tro att socialsekreterare borde kunna ha 
stödsamtal med brottsoffer liksom en sjukhuskurator och att detta borde kunna erbjudas som 
en generell åtgärd till alla som utsatts för brott. Det gjorde i alla fall jag. Min uppfattning, innan 
jag gjorde denna undersökning, var att det fanns stora brister i socialtjänstens arbete med 
brottsoffer. Det räcker emellertid inte att studera 5 kap. 11 § SoL för att förstå socialtjänstens 
ansvar för brottsoffer. För att kunna konstatera om det finns brister i socialtjänstens arbete 
med brottsoffer måste även socialtjänstlagens allmänna bestämmelser och rätten till bistånd 
studeras. I ljuset av dessa regleringar blir detta problem, det som jag tidigare uppfattat som 
brister, mer förståeliga. 
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Tre frågor om socialtjänstlagstiftningen 
I genomförandet av denna undersökning har tre frågor om socialtjänstlagstiftningen väckts hos 
mig. Den första frågan gäller socialtjänstlagens specifika mål för vissa grupper i samhället som 
regleras i 5:e kap. SoL. Hur många särskilda målgrupper skall socialtjänsten egentligen ha? Skall 
verkligen fler grupper införas i socialtjänstlagen och på vilka premisser? Vad händer till exempel 
om krigsoffer om ett par år lyckas formulera sig till en politiskt aktiv påtryckningsgrupp och 
man även finner brister i socialtjänstens arbete med dessa? Skall de då också få en särskild 
paragraf i socialtjänstlagens 5e kap? Både Socialstyrelsen och Kommunförbundet avstyrkte förslaget 
om en särskild bestämmelse om brottsoffer med hänvisning att socialtjänsten redan har detta 
ansvar och man inte bör föra in en detaljreglering i socialtjänstlagen (prop. 2000/01:79) Samma 
resonemang fördes givetvis även för bestämmelsen i 8 a § SoL (a.a.). Tham (2001) skriver att en 
allt för vid definition av brottsofferbegreppet skulle leda till att begreppet tunnas ut och ingen 
kan kräva offerstatus mer än någon annan. Det samma gäller troligtvis socialtjänstens 
målgrupper. Är alla grupper en särskild målgrupp kommer till slut ingen att vara en särskild 
målgrupp.  Nästa fråga gäller socialtjänstlagens regelstruktur. Är det verkligen möjligt att ha 
bestämmelser av målsättningskaraktär och bestämmelser som ger enskilda särskilda rättigheter i 
samma lagstiftning? Regeringen tog i förarbetena till den nya socialtjänstlagen (2001:453) upp 
problemen med denna blandning men ansåg att det inte fanns skäl att ändra lagens karaktär i 
detta avseende (prop. 2000/01:80). Enligt Åström (1988) är styrkan i detta system att det å ena 
sidan reglerar förhållandet mellan den enskilde och kommunen och å andra sidan utgör en ram 
för lokalt politiskt inflytande och professionellt socialt arbete. Begränsningen hos de 
bestämmelser som är av målsättningskaraktär, bland annat 5 kap. 11 § SoL, är emellertid att 
svaga grupper inte erhåller ett klart avgränsat rättsligt stöd i fördelningssammanhang. 
Genomförandet påverkas då av krafter som den enskilde inte kan påverka och kontrollera 
(Åström, 1988).  Socialsekreterarna kan ta tillvara kausalvetenskaplig kunskap och erfarenheter 
från fältet men besluten är inte förutsägbara (a.a.). Det blir då ett dilemma för klientens 
rättssäkerhet. Åtgärder som kan hänföras till socialnämndens övergripande och generella 
åtgärder, socialtjänstlagens administrativa funktion, styrs i första hand av värdeformuleringar, 
inte av regler som drar upp gränser (a.a.). Det är därför inte särkskilt förvånande att en av de 
brister Kvinnovåldskommissionen påvisade, när det gäller socialtjänstens arbete med 
våldsutsatta kvinnor, var brister i enhetlighet i handläggningen (prop. 1997/98:55). Det var 
socialsekreterarens egna värderingar, beträffande orsakerna till kvinnomisshandeln, som i 
många fall påverkade valet av arbetssätt. Den sista frågan handlar om lagstiftning som inte är 
könsneutral. En grupp som utsätts för våldsbrott i större utsträckning än genomsnittet är yngre 
män som deltar i nöjeslivet och som utsätts för våld på allmän plats (Lindgren, et al., 2001). 
Finns det idag en medvetenhet om att även dessa män kan behöva stöd och hjälp efter att varit 
utsatta för brott? Det finns de som häpnar över att våldtäktsparagrafen blev könsneutral först 
år 1984 i medvetandet om att även män kan våldtas. Den juridiska översikten i denna uppsats 
visar att brottsofferparagrafen (5 kap. 11 § SoL) idag, år 2004, inte är könsneutral. Som en av 
socialsekreterarna i denna undersökning säger ”Det är där den största tragedin är, vi har ingen 
som jobbar med männen”. 

 
Vidare forskning 

 
Samverkan mellan olika myndigheters arbete med brottsoffer är ett angeläget område för vidare 
forskning. Enligt en av socialsekreterarna i denna undersökning görs inte bedömningen av vilka 
som omfattas av 5 kap. 11 § SoL inom socialtjänsten. Den bedömningen görs av polisen. Enligt 
14. kap 1 § SoL har polisen en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om 
något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd, till exempel om 
barn utnyttjas sexuellt eller misshandlas i hemmet. Detta innebär att socialtjänsten - som både 
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intervjupersonerna i denna undersökning och Socialstyrelsen uppföljning (Socialstyrelsen, 
2004a) uppgivit - endast får kännedom om barn som utsatts för brott. Förutom i några fall där 
speciella överenskommelser gjorts om att polisen skall skicka rapporter till socialtjänsten om 
kvinnor som utsatts för våld i hemmet, så får de inte information om andra brottsoffer. 
Intervjupersonerna i Socialstyrelsens uppföljning säger också att de inte heller tror att 
allmänheten känner till att de kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp när de 
utsatts för brott. ”Det finns ingen efterfrågan” som en av intervjupersonerna i Socialstyrelsens 
uppföljning uttrycker det (a.a. s. 32).  Det finns emellertid en annan bestämmelse som reglerar 
hur även andra brottsoffer än barn skulle kunna förmedlas från polisen till socialtjänsten - 
förundersökningskungörelsen 13 a § (FUK).  Enligt denna reglering har polisen en skyldighet 
att informera brottsoffret om vilka myndigheter, organisationer och andra som kan lämna stöd 
och hjälp. Det framgår också av FN:s Brottsofferdeklaration att brottsoffer skall informeras om 
tillgången till hälso- och sjukvård, socialtjänst och annan relevant hjälp och snabbt få tillgång till 
dessa. Att polisen brister i sin informationsskyldighet har påtalats ett flertal gånger (Lindgren & 
Qvarnström, 2003). Undersökningar har visat att endast vart femte brottsoffer fått vetskap om 
möjligheten att få stöd och hjälp från myndigheter och ideella organisationer (a.a.). 
Diskussionen om polisens informationsskyldighet kretsar också mestadels kring vikten av att 
polisen informerar målsägande om ideella organisationer – till exempel den lokala 
brottsofferjouren - som kan lämna stöd och hjälp (Socialstyrelsen, 2004a). När polisens 
informationsskyldighet förstärktes i propositionen Stöd till brottsoffer syftade detta också till att 
underlätta för de ideella organisationer att komma i kontakt med brottsoffer. Det saknas 
emellertid uppgifter om hur polisen informerar målsägande om socialtjänsten som faktiskt har det 
yttersta ansvaret i denna fråga. Det är därför viktigt att undersöka och kartlägga vilka 
myndigheter, organisationer och andra som polisen informerar om när de uppfyller sin 
informationsskyldighet enligt 13 a § (FuK).  I vilken utsträckning informerar de om 
socialtjänsten och hur påverkar detta brottsoffrets möjligheter att få stöd och hjälp (a.a.)? Ett 
annat intressant forskningsområde är hur brottsofferbegreppet definieras i andra lagar än 
socialtjänstlagen. Begreppet brottsoffer förekommer till exempel också i lagen (2002:329) om 
samarbete med Internationella brottmålsdomstolen. I förarbetena till denna lag syftar 
lagstiftaren emellertid främst på dem som utsatts för folkmord, brott mot mänskligheten och 
krigsförbrytelser (prop. 2001/02:88).  En annan viktig fråga att undersöka är huruvida ett ideellt 
skadestånd bedöms vid en socialbidragsprövning. En person kan efter det att ha varit utsatt för 
brott få ett ideellt skadestånd som avser lidande vid personskador och kränkning av den 
personliga integriteten. Den centrala frågan blir då om ett brottsoffer vid en 
socialbidragsprövning måste använda detta ideella skadestånd till sin försörjning eller om det 
undantas?  

Till sist så vill jag betona att enligt socialsekreterarna i denna undersökning bedrivs det ett 
aktivt arbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg för några av de grupper som ryms 
inom kategorin brottsoffer. Arbetet sker emellertid inte, som Hydén (1996) skriver, med 
utgångspunkt i detta begrepp.  Det kan således finnas mycket kunskap samlad om brottsoffer 
och deras behov inom socialtjänsten, trots att socialsekreterarna inte ens själva tror på sin 
kompetens på detta område. Samma socialsekreterare som konstaterade att hon ”inte har några 
kunskaper om brottsoffer” nämner vid ett annat tillfälle att hon är specialutbildad i att ha 
samtal med barn som bevittnat våld. Ett sätt att ta till vara denna kunskap kan vara att, som i 
denna uppsats, ta ett samlat grepp och bedriva forskning inom socialt arbete med utgångspunkt 
i begreppet brottsoffer och inte endast från särskilda grupper. Det finns flera generella 
frågeställningar som går igen vid studiet av brottsoffer, oavsett vilken grupp de tillhör 
(Wergens, 2002). Studier har visat att en stor del av de reaktioner, behov och problem som 
brottsoffer har är generella. Det finns således mer som förenar än skiljer olika offergrupper åt 
(Lindgren & Qvarnström, 2003).   
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  Bilaga I 

INTERVJUGUIDE 
 
Upplägg 
 

• Presentation av mig som uppsatsförfattare. 
• Deltagarna informeras om uppsatsens syfte, hur resultaten kommer att presenteras, deras 

uppgift i projektet, att fokusgruppsessionen kommer att spelas in på band, att deltagandet 
är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

• Information om tystnadsplikt. Här understryks att det är mycket viktigt att deltagarna inte 
sprider information om andra personer som de fått genom sin medverkan. 

• Deltagarnas samtycke inhämtas. 
• Deltagarna presenterar sig med förnamn, ålder, utbildning, befattning, vilken avdelning 

och grupp de arbetar inom, uppgift inom socialtjänsten och hur länge de arbetat som 
socionom. 

• Diskussion kring c-uppsatsens temafrågor. 
• Avslutning med en runda där samtliga deltagare får möjlighet att uttrycka sin slutliga 

position. Varje deltagare tillfrågas om de anser att den gör rättvisa åt diskussionen. Allra 
sist frågar moderatorn ”Är det någonting vi har missat” eller ”Är det någon som vill 
tillägga någonting?”. 

• Fika. 
• Deltagarna informeras till sist återigen om tystnadsplikten.     

 
Temafrågor 
 
Varför har en särskild bestämmelse kring socialtjänstens ansvar för brottsoffer införts i 
socialtjänstlagen? 
 
Vad syftar socialtjänstens särskilda bestämmelse kring brottsoffer till?  
 
Socialtjänstens roll och ansvar för brottsoffer. 
 
Vem eller vad är ett brottsoffer? 
 
Kommer brottsoffer i kontakt med socialtjänsten? I så fall hur?  
 
Vilka behov kan brottsoffer ha? Hur identifieras, klarläggs och bedöms dessa? 
 
Verkar socialtjänsten för att brottsoffer ska få hjälp och stöd? I så fall för vilka? Vilka 
tänker ni på i första hand?  
 
Hur arbetar socialtjänsten för brottsoffer? Vad görs? 
 
 
 
 
 



  Bilaga II 

UTVALDA RÄKNADE ORD                                                 
 
Följande ord har valts ut och räknats från de transkriberade fokusgrupperna1.  
 
 Fokusgrupp 1 Fokusgrupp 2 Fokusgrupp 3 Totalt 
Brottsoffer 42 26 102 170 
Kvinna 43 26 51 120 
Barn 36 26 51 113 
Ungdom 24 16 30 70 
Våld  16 13 35 64 
Missbruk 8 30 7 45 
Misshandel 17 8 20 45 
Familj 5 15 23 43 
Ekonomi 19 5 14 38 
Sjuk 12 7 14 33 
Offer 5 13 12 30 
Klient 2  17 7 26 
Kris 10 0 14 24 
Lag 9 10 4 23 
Brottsofferjour 8 0 11 19 
Vuxen 7 7 3 17 
Man2 8 2 6 16 
Kränkning 3 0 4 7 
Kvinnojour 0 4 3 7 
Skam 4 1 2 7 
Skuld 2 4 1 7 
Äldre  0 3 4 7 
Lidande 0 0 4 4 
Incest 0 0 3 3 
Målsägande 1 0 2 3 
Svag  1 2 0 3 
Oskyldig 0 2 0 2 
Övergrepp 0 0 2 2 
Funktionshindrade 0 1 0 1 
Närstående 1 0 0 1 
Stöld 1 0 0 1 
Krig 0 0 0 0 
Smärta 0 0 0 0 
Sorg 0 0 0 0 
Trafik 0 0 0 0 
 

                                                 
1 Kategorierna innefattar orden i både singular och plural samt i bestämd och obestämd form. Med undantag för 
ordet offer har även ord där dessa ord ingår, som till exempel ungdomsgrupp och skuldbelagd har också räknats 
med. I ordet barnfamilj har således både barn och familj räknats. Det är endast orden i deltagarnas uttalanden som 
har räknats, inte orden i mina frågor eller uttalanden.   
 
2 I sökningen på man och män har endast de ord som syftar man i motsatt till kvinna och man i betydelsen äkta make 
tagits med. Ordet man som syftar på obestämd person, till exempel ”man borde inte polisanmäla” har inte räknats. 




