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ABSTRACT 
The purpose of this essay is to explore the social services work with crime 
victims in Sweden, according to Chapter 5, § 11 of the Social Services Act. 
The study examined how social workers define the victim and assessing and 
prioritizing victims' needs. It has also been central to study how social workers 
interpret and understand the regulation of social services responsible for crime 
victims.  
 
Qualitative interviews with 18 social workers is the basis for the study. The 
analysis of the social services work with victims based in the above-mentioned 
interviews. The interviews analyzed using the sociology of law theory. To 
illustrate how social workers define victims of crime have theories of crime 
victims been used in the analysis.  
 
The study shows that a crime victim must be innocent, weak and suffering 
from the crime to be defined as crime victims by social secretaries. Social 
workers do, however, different priorities. Some are based on an assessment of 
each individual victims need help, while others believe that the specific target 
groups will be using social services. The study also indicates that the groups 
which mainly receive help in the social services are victims of violence 
women and children. Assistance to victims in the social services designed to 
adapt the groups exposed to violence against women and children, such as 
women’s shelters, counseling and financial help. 
 
Keywords: Victims of crime, Social Services, social worker, domestic, female 
victims of violence, ideal victims, violence, children who are victims.  
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1. INLEDNING 
Inom kriminologin studeras orsaker till brott och kriminaliteten med fokus 
främst på gärningspersoner. Under senare delen av 1900-talet tillkom ämnet 
viktimologi, som handlar om offret. Viktimologins syfte är bl.a. att öka 
kunskaperna om brottsoffer och analysera brottsoffer som samhällsfenomen. 
(Åkerström & Sahlin, 2001, s. 7) Kriminologi och viktimologi kan 
sammankopplas genom att brottsoffers berättelser om hur och var ett brott 
begicks används för att få kunskaper om brottet och gärningspersonen. 
(Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001, s. 41) Under senare år har brottsoffer 
uppmärksammats i Sverige av både politiker, forskare, media och verksamma 
inom socialt arbete. Intresset för brottsoffer är stort även i ett internationellt 
perspektiv. Både FN och EU har antagit konventioner om brottsoffer 
(Lindgren m.fl., 2001, s. 41) Enligt Lindgren m.fl. (2001, s. 44-49) är grunden 
för dessa konventioner arbetet med mänskliga rättigheter och att brottsoffer 
har ansetts behöva extra uppmärksamhet också i det avseendet. Särskild vikt 
har i konventionerna lagts vid specifika brottsoffer, såsom kvinnor och barn 
som utsatts för våld i nära relationer. (Lindgren m.fl., 2001, s. 44-49) Andra 
grupper av brottsoffer har inte uppmärksammats på samma sätt, t.ex. unga 
män som råkar ut för brott, trots att den gruppen dominerar offentlig statistik 
över antalet brottsoffer (SCB, 2004).  
 
I Sverige har regeringen till följd av det ökande politiska intresset för 
brottsoffer, inrättat myndigheter för hjälp och stöd till just brottsoffer. 
Exempel på sådana är Brottsoffermyndigheten och Nationellt centrum för 
kvinnofrid. Organisationer som riktar sig till brottsoffer har också startas, t.ex. 
Brottsoffjourer och Kvinnojourer. Brottsoffers situation kan idag beskrivas 
som ett samhällsproblem där socialt arbete spelar en stor roll i arbetet med 
brottsoffer. Under slutet av 1990-talet infördes särskilda bestämmelser i 
socialtjänstlagen, SoL (2001:453), om stöd och hjälp till brottsoffer. 
Lagstiftningen har ändrats vid ett flertal tillfällen. Våldsutsatta kvinnors 
situation uppmärksammades först år 1998 (prop. 1997/98:55). Därefter kom 
alla brottsoffer att omfattas av lagens definition (prop. 2000/01:79). Mellan år 
2006-2007 skärptes kommunernas ansvar för brottsoffer och barn som 
bevittnat våld mot närstående vuxna kom att omfattas av lagens definition av 
brottsoffer. (prop. 2005/06:166; prop. 2006/07:38.).  
 
Min förförståelse för ämnet brottsoffer fick jag i samband med att jag gjorde 
praktik på ett Kvinnofridsteam inom socialtjänsten i Stockholm. 
Kvinnofridsteamet vänder sig till kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 
relationer. Det behöver inte vara en man som utövar våldet utan det kan också 
vara en kvinna som utövar våld mot sin kvinnliga partner. Någon hjälp kunde 
Kvinnofridsteamet inte erbjuda män som blivit utsatta för våld av sin partner. 
Det var uteslutande kvinnor från heterosexuella relationer som vände sig till 
Kvinnofridsteamet då jag praktiserade där. Jag kan inte svara på om 
homosexuella kvinnor inte kände sig välkomna eller om informationen om 
Kvinnofridsteamets hjälp inte nådde dem. Mot den bakgrunden ställde jag mig 
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frågan om socialtjänsten i sitt arbete med brottsoffer, och då framförallt i 
arbetet med våld i nära relationer, enbart ser heterosexuella relationer och att 
socialtjänsten i den relationen endast ser kvinnan som offret? Innebär detta att 
socialtjänsten i praktiken inte erbjuder stöd och hjälp till brottsoffer som är 
män eller homosexuella? Jag blev därför intresserad av att undersöka vilka 
personer som socialtjänsten definierar som brottsoffer och vilka brottsoffer 
som erbjuds stöd och hjälp. 
 
Jag har även arbetat med utredning av ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten. 
I det arbetet blev det tydligt för mig att de allmänna förutsättningarna för 
rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen kunde komma i konflikt med 
regleringen av stöd och hjälp till brottsoffer. Jag fick i vissa utredningar, när 
det gällde våldsutsatta kvinnors rätt till ekonomiskt bistånd, känslan av att 
deras ekonomiska situation inte behövde utredas i lika stor omfattning som i 
utredningar om ekonomiskt bistånd för övriga klienter. I vissa av dessa fall var 
den individuella behovsprövningen inte lika viktig utan orsaken, att vara 
brottsoffer, var avgörande för bedömningen av försörjningsstöd. I denna studie 
är det därför av särskilt intresse att undersöka hur denna bedömning sker och 
hur rättsliga problem hanteras i praktiken. 
 
Min upplevelse, grundat på min förförståelse, är att det framförallt är kvinnor 
som blivit utsatta för våld som betraktas som brottsoffer och som därmed får 
hjälp genom socialtjänsten. Andra brottsoffer verkar inte vara lika viktiga. Det 
är inte fel av socialtjänsten att fokusera hjälpen till våldsutsatta kvinnor och 
deras barn eftersom det av 5 kap 11 § SoL framgår att socialtjänsten särskilt 
ska beakta dessa grupper. Frågan är dock vilka brottsoffer eller klienter som 
bortprioriteras av socialtjänsten och på vilka grunder bortprioriteringen sker? 
Hur bedöms exempelvis missbrukare som utsatts för våld eller ungdomar som 
rånats på gatan? Sammanfattningsvis innebär min förförståelse att jag antar att 
socialtjänstens definitioner av brottsoffer är snäv i förhållande till vilka 
personer som faktiskt utsätts för brott. 
 
Eftersom arbetet med brottsoffer kan beskrivas som ett relativt nytt 
ansvarsområde för socialtjänsten, som för övrigt inte studerats i någon större 
omfattning, är det intressant att undersöka hur socialtjänsten faktiskt arbetar 
med brottsoffer. På vilket sätt kan socialtjänsten tillgodose brottsoffers behov? 
På vilket sätt definierar och bedömer socialtjänsten brottsoffers behov? 
Innebär socialtjänstens definition av vem som är ett brottsoffer att vissa 
klienter inte kan få stöd och hjälp av socialtjänsten? Hur planerar 
socialtjänsten för det kommande arbetet med brottsoffer? Detta är frågor som 
fått mig att vilja undersöka socialtjänstens roll i arbetet med brottsoffer. 
 
Socialstyrelsen utförde år 2004 en kartläggning för att följa upp hur 5 kap 11 § 
SoL tillämpades av socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2004). Eftersom 
brottsofferparagrafen i socialtjänstlagen ändrats sedan Socialstyrelsen gjorde 
sin undersökning är det intressant att på nytt göra en uppföljning av hur 5 kap 
11 § SoL tillämpas av socialtjänsten år 2009. År 2007 gjordes den senaste 
förändringen av brottsofferparagrafen, 5 kap 11 § SoL. I lagtexten ändrades 
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ordalydelsen ”bör” till ”skall”. (prop. 2006/07:38.) Eftersom detta är den 
senaste lagändringen, och den lagändring som många socialsekreterare antas 
känna till, är det intressant att via socialsekreterarna få en bild av om 
lagändringen har haft någon egentlig betydelse för det praktiska arbetet inom 
socialtjänsten. Socialsekreterarna kan på så vis även ge svar på vilken roll 
lagstiftningen spelar i socialtjänstens arbete med brottsoffer. 
 

1.1 Problemformulering 
Som nämnts har brottsoffers situation blivit en viktig samhällsfråga. 
Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen ansvar för hjälp och stöd till 
brottsoffer (5 kap 11 § SoL). Vem som definieras som brottsoffer blir centralt i 
det sammanhanget. Teorier om definitioner av brottsoffer kommer i uppsatsen 
att användas för att analysera hur socialsekreterare definierar brottsoffer. 
Lagstiftningen i socialtjänstlagen reglerar kommunernas ansvar för stöd och 
hjälp till brottsoffer. Hur detta ansvar tillämpas kan studeras genom att 
undersöka vilket stöd och hjälp socialsekreterare anser att brottsoffer ska få av 
socialtjänsten. Socialt arbete inom socialtjänsten styrs av många olika lagar. 
Kunskaper om dessa är centrala för socialsekreterare, även om inga entydiga 
förklaringar på sociala problem kan ges via lagar och rättsregler. Socialt arbete 
är mer komplicerat än så. (Alexius & Hollander, 2009, s. 11-13) Att tolka och 
förstå lagstiftning i socialt arbete är dessutom inte enkelt eftersom dessa 
rättsregler ofta är abstrakta och inte ger någon tydlig vägledning för 
tillämpningen. Lagstiftning som styr socialtjänstens arbete förändras och 
omarbetas ofta. Regleringen av stöd till brottsoffer enligt socialtjänstlagen är 
ett tydligt exempel på detta. Det leder till att socialsekreterare, politiker och 
andra verksamma inom socialtjänsten förutsätts inte bara känna till, utan även 
ha kunskaper om aktuell lagstiftning och hur denna ska tillämpas. (Alexius & 
Hollander, 2009, s. 11-13) 
 
Socialtjänstlagen beskrivs som en ramlag, vilket innebär att lagen anger mål 
och principer för verksamheten inom socialtjänsten men att det konkreta 
innehållet utformas med stöd av professionella kunskaper och erfarenheter. 
Inom socialtjänsten får socialsekreterare därmed stort ansvar för att förstå och 
tillämpa lagstiftningen i det praktiska sociala arbetet. (prop. 1979/80:1) Lagen 
fastställer vilka intentioner och syfte socialtjänsten bör ha men lagen styr inte i 
detalj socialtjänstens verksamhet (Grönwall & Holgersson, 2004, s. 73). Detta 
innebär att socialsekreterarna besitter stor makt och kan påverka klienters 
möjligheter att få rätt insatser, försörjningsstöd m.m. Tolkning av 
lagstiftningen innebär även att socialsekreterarna i sitt arbete har till uppgift att 
bedöma vem som anses vara klient och därmed kunna få sina behov 
tillgodosedda med bistånd från socialtjänsten. (prop. 1979/80:1) 
 
Enligt 4 kap 1 § SoL ska klientens behov styra om hjälp ska ges från 
socialtjänsten eller inte. Om klientens behov inte kan tillgodoses av den 
enskilde själv eller på annat sätt kan bistånd beviljas. Rätten till bistånd är inte 
ovillkorlig. Som en grundläggande förutsättning gäller att den enskilde själv 
saknar förmåga att tillgodose det föreliggande behovet. Klienten kan då få rätt 
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till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Livsföring i övrigt 
innebär att alla behov en individ har ska tillgodoses för att en skälig 
levnadsnivå ska kunna uppnås. Behoven kan se olika ut och insatserna kan 
därför bli olika. I det enskilda fallet krävs alltid en individuell 
behovsbedömning. Att definieras som brottsoffer enligt 5 kap 11 § SoL ska 
inte per automatik innebära att klienten kan få stöd av socialtjänsten. Ett 
brottsoffer ska kunna få hjälp av socialtjänsten först om dennes behov av hjälp 
och stöd inte kan tillgodoses på annat sätt. (Bergstrand, 2009, s. 38-41; prop. 
2000/01:80) 
 
Frågan är dock hur socialtjänsten tolkar och tillämpar 4 kap 1 § SoL i 
förhållande till 5 kap 11 § SoL? Får brottsoffer hjälp från socialtjänsten utifrån 
sina behov eller utifrån att socialtjänsten definierar dem som brottsoffer? 
Baserat på min förförståelse tror jag att det är vanligt att definitionen av att 
vara brottsoffer går före bedömningen av brottsoffrets behov och hjälp. Detta 
kan även kopplas samman med att socialtjänstlagen är en ramlag och att det 
därmed är socialsekreterare som i första hand tillämpar lagen. I vilken mån 
socialsekreterare har kunskaper om lagstiftningen är här en central fråga. 
Tidigare forskning visar att myndighetsföreträdare, som inte är jurister, baserar 
sina beslut på andra källor än lagar och dess förarbeten. Tolkning av rättsregler 
har visats ha liten plats i socialsekreterares dagliga arbete. Det som påverkar 
mest vid handläggning av enskilda ärenden är kommunala politiska direktiv, 
arbetskamrater, egna erfarenheter, värderingar m.m. (Andenaes & Olsen, 
1990, s. 103; Åström, 1988, s. 260-262) Det kan innebära att socialtjänsten, 
och i förlängningen socialsekreterarna, i sin definition av vem som ska 
betraktas som brottsoffer, har möjlighet att både utesluta och inkludera 
personer som har utsatts för brott. I vilken mån lagen styr socialsekreterarnas 
bedömning av brottsoffers behov kommer studeras i denna uppsats.  
 

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka socialtjänstens arbete 
med brottsoffer enligt 5 kap 11 § i socialtjänstlagen (SoL). Detta innebär; 
– att undersöka hur socialsekreterare definierar brottsoffer och bedömer och 
prioriterar brottsoffers behov. 
– att undersöka hur socialsekreterare tolkar och förstår regleringen av 
socialtjänstens ansvar för brottsoffer enligt socialtjänstlagen. 

1.2.1 Frågeställningar 
1. Hur definierar socialsekreterare brottsoffer? 
2. Vilka brottsoffer arbetar socialtjänsten med enligt socialsekreterare? 
3. Hur beskriver socialsekreterare arbetet med brottsoffer inom socialtjänsten? 
4. Hur beskriver socialsekreterare socialtjänstens framtida arbete med 
brottsoffer? 
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1.3 Studiens avgränsningar 
Uppsatsen syftar till att studera hur rätten används som styrmedel för 
socialtjänstens arbete. Uppsatsen vill också visa på vilken betydelse 
lagstiftningen om brottsoffer har för socialsekreterare. Detta innebär att 
uppsatsen inte kommer att avgöra om socialsekreterarna tillämpar lagen på rätt 
eller fel sätt. Av de undersökta kommunerna i studien kommer det inte göras 
en presentation av vilken kommun som erbjuder vilken hjälp. Det kommer 
heller inte göras en jämförelse mellan de olika kommunerna som 
socialsekreterarna representerar.  
 

1.4 Disposition  
Uppsatsen består av 8 kapitel. I kapitel 2 redogörs för bakgrund och 
utvecklingen av brottsofferparagrafen i socialtjänstlagen. Kapitel 3 beskriver 
undersökningens metod. I kapitel 4 beskrivs litteraturstudien och kapitel 5 
presenterar teoretiska utgångspunkter. Kapitel 6 redovisar undersökningens 
resultat. I kapitel 7 analyseras resultatet och slutligen diskuteras 
undersökningens resultat samt dess metod i kapitel 8.  

 

1.5 Begreppsförklaring 
Brottsofferjour: Organisation som arbetar för att brottsoffer ska få bättre 
villkor. Brottsofferjourer erbjuder hjälp och stöd till brottsoffer bl.a. genom 
samtal. (Brottsofferjouren, 2010)  
 
Kvinnojour: Organisation som arbetar för att ge skydd och stöd till 
våldsutsatta kvinnor och deras barn. Kvinnojourer erbjuder bl.a. stödsamtal 
och skyddat boende. (SKR; ROKS, 2010) 
 
Socialsekreterare: Person som är anställd av en kommun för att arbeta med 
handläggning inom socialtjänsten. Socialsekreterare har oftast 
socionomexamen. (Nationalencyklopedin, 2009)  
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2. BAKGRUND 
Detta kapitel kommer att beskriva den rättsliga utvecklingen för 
brottsofferparagrafen i socialtjänstlagen och på vilket sätt brottsoffer har vävts 
in i lagstiftningen. 
 

2.1 Presentation av socialtjänstlagen (SoL) 
Socialtjänstlagen antogs år 1982. Lagen kom att utformas som en ramlag. Det 
innebär att tillämparen ges stort utrymme att tolka lagen. Socialtjänstlagens 
förarbeten ger inte alltid svar på de tolkningsproblem som kan uppstå. En 
viktig utgångspunkt för den rättsliga regleringen är att det är den enskildes 
behov som ligger till grund för rätten till insatser. Varje kommun ansvarar för 
att invånarna som är behov av stöd och hjälp ges detta, enligt 2 kap 2 § SoL. 
Socialtjänsten ska fungera som det yttersta skyddsnätet och träda in när alla 
andra resurser är uttömda. Först då kan bistånd beviljas. (prop. 1979/80:1) 
Biståndsparagrafen i socialtjänstlagen lyder: 
 
4 kap 1 § (2001:453) 
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. 
 
Under de senaste tio åren har socialtjänstens ansvar för brottsoffer förtydligats 
i socialtjänstlagen. År 1998 skrevs särskilda bestämmelser i socialtjänstlagen 
om stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor (prop. 1997/98:55). På senare år har 
stöd och hjälp till ytterligare grupper, som brottsoffer, deras anhöriga samt 
våldsutsatta barn, reglerats i lagen (prop. 2000/01:79). Denna 
lagstiftningsstrategi innebär avsteg från det grundläggande syftet med 
socialtjänstlagen, att det är behoven som ska styra den enskildes rätt till stöd 
från socialtjänsten (prop.1979/80:1). Idag regleras socialtjänstens ansvar för 
brottsoffer i 5 kap 11 § SoL.  

Socialtjänsten ansvarar även för medling mellan offer och gärningsman i de 
fall gärningsmannen är under 21 år. Detta innebär att brottsoffer och 
gärningsman via socialtjänsten ska kunna träffas för att prata om brottet.  
(prop. 2005/06:165; Bergstrand, 2009, s. 65) Medlingsparagrafen i 
socialtjänstlagen lyder: 

5 kap 1 c § SoL (2006:901) 

Kommunen ska sörja för att medling enligt lagen (2004:445) om medling med 
anledning av brott kan erbjudas när brottet har begåtts av någon som är 
under 21 år. 
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Tanken är att brottsoffret ska kunna gå igenom upplevelserna av brottet och på 
så sätt bearbeta det som skett. Gärningsmannen ska få möjlighet att reflektera 
över konsekvenser som brottet orsakat brottsoffret. (prop. 2005/06:165) 

2.1.1 Utvecklingen av brottsofferparagrafen i socialtjänstlagen 
Bakgrunden till att våldsutsatta kvinnor kom att få en särskild paragraf i 
socialtjänstlagen var att regeringen 1993 gav Socialdepartementet i uppgift att 
göra en granskning av våld mot kvinnor. Detta mynnade ut i att den så kallade 
Kvinnovåldskommissionen inrättades. Kommissionen fick i uppgift att ge 
förslag på åtgärder för att förhindra våld mot kvinnor. Kommissionens arbete 
resulterade i propositionen Kvinnofrid 1997/98:55. Propositionen presenterade 
ett stort åtgärdsprogram för att förhindra mäns våld mot kvinnor. 
Propositionen resulterade i att en ny paragraf, SoL 8 a §, infördes i 
socialtjänstlagen och den löd enligt följande:  
 
8 a § SoL (1998)  
Socialnämnden bör verka för att kvinnor som är eller har blivit utsatta för 
våld eller andra övergrepp i hemmet får stöd och hjälp för att förändra sin 
situation. 
 
Enligt propositionen (prop. 1997/98:55) bör kvinnor som utsatts för 
systematiskt våld av den man hon lever/levt med få stöd och hjälp från 
socialtjänsten. Det finns inget krav att kvinnan ska ha anmält mannen eller att 
mannen ska ha blivit dömd för misshandel. Det är socialtjänstens ansvar att 
föreslå olika former av hjälp till våldsutsatta kvinnor. Det är också 
socialtjänstens ansvar att arbeta förebyggande, dvs. att även ha kontakt med 
kvinnor som befinner sig i risksituationer för våld. Man kan säga att 
regeringen via lagen uppmanar kommunerna att arbeta med våldsutsatta 
kvinnor, men att det är upp till kommunerna själva att bestämma hur detta 
arbete ska se ut. (prop. 1997/98:55; Grönwall & Holgersson, 2004, s. 198-199)  
 
Parallellt med arbetet med kvinnor som utsatts för våld utredde 
Justitiedepartementet vilken hjälp brottsoffer generellt behövde. 
Justitiedepartementet lade 2001 fram propositionen Stöd till brottsoffer 
2000/01:79. För att brottsoffer skulle få ett bättre stöd gav regeringen förslag 
på ändringar av lagar, däribland socialtjänstlagen. Regeringen ville poängtera 
att det var socialtjänstens uppgift att ge personer som utsatts för brott stöd och 
hjälp. Detta innebar att brottsoffer fick ställning som en särskild målgrupp i 5 
kap 11 § SoL. (prop. 2000/01:79) Paragrafen gällande våldsutsatta kvinnor 
hade sedan tidigare ändrats från 8 a § till 5 kap 11 § SoL för att 
socialtjänstlagen blev kapitelindelad år 2001. (prop. 2000/01:80). Lagtexten 
löd: 
 
5 kap 11 § SoL (2001:231) 
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. 
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I lagen regleras socialtjänstens ansvar för brottsoffer och deras närstående och 
även vilket ansvar socialtjänsten har för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld. I propositionen (prop. 2001/01:79) 
betonades även att socialtjänsten inte per automatik ska ge hjälp till 
brottsoffer. Familj och vänner lyftes fram som nätverk som ofta kan ge ett stöd 
gott nog till brottsoffret. Dessutom poängterades frivilligorganisationers 
betydelse för brottsofferstöd. I lagen 2001 regleras att alla brottsoffer ska få 
stöd och hjälp, men kvinnor som utsatts för våld i nära relationer lyfts 
fortfarande fram som en särskild grupp i behov av socialtjänstens resurser. 
(prop. 2000/01:79)  
 
Regeringen föreslog i propositionen Barn som bevittnat våld 2005/06:166 att 5 
kap 11 § SoL skulle kompletteras med att även barn som bevittnat våld ska 
innefattas av socialtjänstens brottsofferstöd (prop. 2005/06:166) Lagtexten 
fick följande utformning: 
 
5 kap 11 § SoL (2006:936) 
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. Nämnden bör 
också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 
närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. 
 
Enligt propositionen (prop. 2005/06:166) ska barn som bevittnat våld eller 
andra övergrepp av eller mot närstående vuxna betraktas som offer för brott 
och därför också erbjudas stöd och hjälp från socialtjänsten. Att bevittna brott 
innebär att barnet sett eller hört brottet. (prop. 2005/06:166) 
 
År 2006 fick Socialdepartementet i uppdrag av regeringen att utreda 
socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor. Ett av förslagen för att stärka 
stödet till våldsutsatta kvinnor var att införa en tydligare lag. I propositionen 
Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor 2006/07:38 gick regeringen på 
utredarnas linje och föreslog ett förtydligande av 5 kap 11 § SoL vilket innebar 
att den tidigare lydelsen ”Socialnämnden bör…” byttes ut till ”Socialnämnden 
skall…”. (prop. 2006/07:38; Bergstrand, 2009, s. 79-80) Brottsofferparagrafen 
i socialtjänstlagen lyder år 2009:  
 
5 kap 11 § SoL (2007:225) 
Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott 
och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta 
att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av 
närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 
Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller 
andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara 
i behov av stöd och hjälp.  
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Brottsofferparagrafen i socialtjänstlagen har alltså förändrats ett antal gånger 
under de senaste tio åren och lett till att socialtjänstens ansvar för brottsoffer 
skärpts. Från att från början endast innefatta våldsutsatta kvinnor inbegriper 
lagen idag alla brottsoffer samt deras anhöriga.  
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3. METOD 
Detta kapitel redogör för hur undersökningen genomförts. Datainsamling, 
urval, genomförandet av intervjuer samt databearbetning presenteras. 
Vetenskapsteoretisk position samt begrepp som validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet kommer även att diskuteras. Forskningsetiska principer av 
relevans kommenteras också.  
 

3.1 Vetenskapsfilosofisk position 
Då detta är en undersökning för att studera socialtjänstens roll i arbetet med 
brottsoffer utifrån 5 kap 11 § SoL är den vetenskapsteoretiska positionen 
rättsvetenskaplig. Det innebär att undersökningen fokuserar på 
socialsekreterare som tillämpare av lagen och vem/vilka socialsekreterarna 
anser vara ett brottsoffer med rätt till stöd enligt socialtjänstlagen.  
 

3.2 Metod för datainsamling 
Detta är en kvalitativ rättsociologisk studie av hur socialsekreterare inom 
socialtjänsten arbetar med brottsoffer. Intervjuer med socialsekreterare har 
genomförts för att få kunskap om hur arbetet med brottsoffer ser ut inom 
socialtjänsten. 21 telefonintervjuer med socialsekreterare i olika kommuner 
var planerade att genomföras, av dessa fullföljdes totalt 18 intervjuer. 
 

3.3 Urval  
För att besvara studiens syfte intervjuades socialsekreterare som på något sätt 
antogs arbeta med brottsoffer. Som representanter för socialnämnd/socialtjänst 
kan många olika kategorier av informanter intervjuas, såsom politiker, 
socialchefer, chefer för individ- och familjeomsorg samt socialsekreterare. 
Valet att intervjua socialsekreterare gjordes för att det antogs vara 
socialsekreterarna som i det praktiska arbetet möter brottsoffer.  
 
Urvalet för denna studie gjordes utifrån att en kommun/socialtjänst från varje 
län i Sverige valdes ut för att tillfrågas om en intervju. En lista sammanställdes 
för varje län med alla kommuner i länet, det blev 21 listor eftersom det finns 
21 län i Sverige. Därefter drogs en kommun för varje län. Detta resulterade i 
ett urval av 21 kommuner, som sedan slutade i ett urval på 18 kommuner efter 
bortfall, se vidare avsnitt Bortfall. Urvalet bedömdes vara tillräckligt för att få 
svar på studiens frågeställningar. Någon jämförelse mellan olika kommuner 
kommer inte att göras. Urvalet syftar inte till att vara representativt eftersom 
undersökningens avsikt är att öka förståelsen om socialtjänstens arbete med 
brottsoffer och på så vis kommer inte undersökningens resultat att 
generaliseras. Det var dock viktigt med en geografisk spridning av 



 14 

kommunerna eftersom undersökningen vill visa på hur socialtjänstens roll i 
arbetet med brottsoffer ser ut överlag i Sverige.  
 
Socialsekreterarna har kontaktats via kommunernas telefonväxlar där jag har 
bett om att få bli kopplad till en socialsekreterare som arbetar med brottsoffer. 
Det var alltså receptionernas uppgift att välja ut vilken socialsekreterare de 
fann lämplig för intervjun. Vid elva tillfällen har jag blivit kopplad direkt till 
en socialsekreterare som arbetar med brottsoffer. Sex av dessa 
socialsekreterare har arbetat i speciella grupper/enheter för brottsoffer som 
kvinnofridsgrupper och medlingsverksamheter. Vid sju tillfällen har jag blivit 
vidarekopplad till chefer inom individ- och familjeomsorgen eller andra 
socialsekreterare som inte arbetar med brottsoffer. De har tipsat om vilka 
socialsekreterare som arbetar med brottsoffer och som jag i min tur kunde 
kontakta.  
 
Vid första samtalet med socialsekreterarna presenterade jag mig själv samt 
syftet med undersökningen. Jag frågade om de var intresserade av att delta i en 
intervju vid senare tillfälle och om intresse funnits bokades en tid för 
telefonintervju. Vid det första samtalet bad jag om mailadress till 
socialsekreterarna. Detta för att kunna skicka ett mail/informationsbrev 
(Bilaga 1) med presentation av mig, information om undersökningen, syfte 
och frågeställningar samt information om de forskningsetiska principerna.  

3.3.1 Bortfall  
Av 21 tillfrågade socialsekreterare var det tre stycken som inte intervjuades. 
Dessa tre socialsekreterare bedöms som ett bortfall i undersökningen. 
Anledningen till att tre nya socialsekreterare inte kontaktades var för att 
bortfallet ses som litet i jämförelse till hela urvalsramen (Esaiasson m.fl., 
2007, s. 211).  Jag var även intresserad av att få just den första reaktionen från 
socialsekreterarna, om de var intresserade av att intervjuas eller inte. En av de 
tre socialsekreterare sa uttryckligen att hon inte fann intresse för 
undersökningen. En annan socialsekreterare sa sig vara intresserad av en 
intervju men återkom aldrig, trots upprepade försök av mig att nå informanten. 
Den tredje socialsekreteraren som inte ställde upp som informant menade att 
det inte var någon mening med att intervjua honom då socialtjänsten där han 
arbetade inte erbjuder stöd och hjälp till brottsoffer. Jag förklarade då att det 
för studien ändå vore intressant att intervjua honom för att få ta del av om 
kommunen planerade för att införa arbete med brottsoffer. Socialsekreteraren 
hävdade då att socialtjänsten inte arbetade med dessa grupper eftersom det inte 
fanns tid för det och för att ingen orkade hålla på med brottsofferarbetet. Att 
en socialtjänst inte arbetar med brottsoffer är i sig också ett resultat. Detta 
kommer att diskuteras vidare i uppsatsens sista kapitel Diskussion. 
 

3.4 Intervjuer 
Intervjuerna är strukturerade, vilket innebär att samma frågor ställts till alla 
socialsekreterare och att alla svar sedan samlats i en specifik svarskategori. 
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(Esaiasson m.fl., 2007, s. 259, 262). Intervjuerna har spelats in och har i 
genomsnitt tagit 20-25 minuter. Inför intervjuerna sammanställdes en 
intervjuguide med frågor utifrån syfte och frågeställningar (Bilaga 2). För att 
skapa ett bra intervjuklimat inleddes intervjuguiden med neutrala frågor som 
utbildning, arbetsplats m.m. (Esaiasson m.fl., 2007, s. 298). Sedan gick 
intervjun in på frågor som rör arbetet med brottsoffer. Intervjun avslutades 
med frågor om det framtida arbetet med brottsoffer.  
 
Anledningen till att intervjuerna utförts via telefon, istället för personliga 
intervjuer, var att jag ville samla in svar från ett så stort antal socialsekreterare 
som möjligt för att få en bred överblick av socialtjänstens arbete med 
brottsoffer. Det är dock inte helt oproblematiskt att intervjua via telefon. 
Intryck kan gå förlorade genom att man inte har möjlighet att se varandra i 
ögonen. Det kan också vara lättare vid en intervju där parterna träffas att 
uppfatta och se om informanten missförstår/inte förstår en fråga som ställts. 
Dock var inte tanken med mina intervjuer att de skulle ge djupgående, långa 
och personliga svar från socialsekreterarna. Istället var jag ute efter att samla 
in många intervjuer för att bilda mig en övergripande förståelse av hur 
socialtjänstens arbete med brottsoffer ser ut. 
 

3.5 Databearbetning 
Efter att intervjuerna spelats in har de överförts till digitalt format via dator. 
Intervjuerna har sedan transkriberats. Under intervjuerna fördes även 
anteckningar för att det under transkriberingen skulle vara möjligt att kunna gå 
tillbaka till anteckningarna om något uppfattades som oklart.  
 
I sammanställandet av uppsatsens resultat har meningskoncentrering använts. 
Det innebär att långa uttalanden från socialsekreterarna har kortats ner för att 
den huvudsakliga innebörden ska kunna formuleras i ett par meningar. Detta 
har gjorts för att presentation av överflödigt material ska undvikas och för att 
enbart studiens syfte och frågeställningar ska analyseras och besvaras. 
Socialsekreterarnas svar har samlats i separata dokument för varje fråga. Svar 
som liknat varandra eller varit samma har sedan samlats i en kategori. Genom 
detta tillvägagångssätt har olika mönster i svaren framträtt. Socialsekreterarnas 
svar har sedan kategoriserats utifrån olika teman, så kallad 
meningskategorisering. Tanken är att de olika temana ska synliggöra 
intressanta aspekter utifrån studiens syfte och frågeställningar. (Kvale, 1997, s. 
178-180) Dessa teman är: Definitioner av brottsoffer, Typer av brottsoffer 
inom socialtjänsten, Arbetet med brottsoffer inom socialtjänsten samt 
Framtida arbetet med brottsoffer Slutligen har det som är mest relevant för 
studien sammanfattats och sedan presenterats som resultat (Kvale, 1997, 174). 
Resultatet har därefter analyserats utifrån varje tema med hjälp av teorier och 
tidigare forskning. I analysen har uppsatsens syfte och frågeställningar 
försökts efterföljas och resultatets teman återkommer även i analysen. I 
analysen har temat Rättens roll i socialtjänstens arbete med brottsoffer skapats 
för att kunna knyta samman hur lagstiftningen spelar roll i socialtjänstens 
arbete med brottsoffer. I detta tema presenteras och analyseras hur 
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socialsekreterarna ser på den senaste lagändringen av 5 kap 11 § SoL samt 
diskussioner om tillämpningen av brottsofferparagrafen.  
 

3.6 Validitet 
Att en forskare undersöker det han eller hon avser att undersöka innebär att 
forskning har hög validitet. Validiteten mäter på så vis giltigheten i 
forskningen. (Olsson & Sörensen, 2007, s. 76) Kvale menar att det är viktigt 
att under arbetets gång kontrollera om undersökningen utgår ifrån sitt syfte, så 
att det som ska undersökas faktiskt undersöks. Detta leder enligt Kvale till god 
validitet. (1997, s. 213-215) Genom att en rättsvetenskaplig metod för 
undersökningen är vald med rättssociologi som teori i kombination med 
teorier om definitioner av brottsoffer anser jag att undersökningen utgår från 
teorier väl anpassade sitt syfte. Detta ska då leda till god validitet. Genom ett 
visst förhållnings- samt arbetssätt genom forskningsprocessen kan god 
validitet nås menar Kvale. (1997, s. 218) Detta uppnås genom jag under 
arbetet med studien har haft ett kritiskt synsätt på det datamaterial som samlats 
in. För att höja validiteten beskrivs även tillvägagångssättet för 
undersökningen noggrant.  
 

3.7 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär hur tillförlitlig en undersökning är. Hög reliabilitet innebär 
att en undersökning ska kunna göras flera gånger med samma 
mätinstrument/mätsätt och att resultatet då ska bli samma. Vara noggrann i 
mätningen samt att granska hur vi mäter ger således hög reliabilitet. (Olsson & 
Sörensen, 2007, s. 75) Enligt Kvale är det viktigt att i en intervjusituation inte 
ställa ledande frågor. Ledande frågor kan skada reliabiliteten. (Kvale, 1997, s. 
145) I intervjuerna har samma frågor ställts till alla socialsekreterare för att få 
så jämförbara svar som möjligt, att ställa samma frågor görs även för att höja 
reliabiliteten. Jag har även försökt hålla mig så neutral som möjligt under 
intervjuerna genom att inte reagera på svaren eller ställa värderande frågor, 
detta för att inte påverka socialsekreterarna. Genom transkriberingen har jag 
fått fram ett noggrant genomgånget material som sedan analyserats. Kvale 
menar att det är viktigt att noggrant återge samtalet vid en transkribering för 
att god reliabilitet ska kunna uppnås (Kvale, 197, s. 213). 
 

3.8 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet innebär att resultatet från en undersökning kan överföras till 
andra än de respondenter/grupper som studerats. Hög validitet och reliabilitet 
är en förutsättning för att resultaten ska kunna generaliseras. (Olsson & 
Sörensen, 2007, s. 157-158) En totalundersökning där alla i urvalsramen finns 
med ger de bästa förutsättningarna för att generalisera. Att genomföra en sådan 
undersökning är ofta svårt. Därför är det istället viktigt att ha ett representativt 
urval så att resultaten kan generaliseras. (Esaiasson m.fl., 2007, s. 195) Syftet 
med denna uppsats är dock inte att generalisera resultaten, utan att få en 
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kunskapsförståelse för hur socialtjänstens roll i arbetet med brottsoffer ser ut. 
Tanken är således att ge en bild av hur arbetet med brottsoffer inom 
socialtjänsten ser ut i Sverige år 2009. 
 

3.9 Forskningsetiska principer 
De forskningsetiska principerna har till uppgift att skapa en form av regelverk 
för förhållandet mellan forskare och respondent (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
För att uppfylla informationskravet, vilket innebär att respondenten måste 
känna till syftet med undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002), informerades 
socialsekreterarna om att deltagandet i studien var frivilligt. Socialsekreterarna 
informerades även om studiens syfte, vad studien kommer att användas till 
samt att de under intervjun kunde välja att avbryta sin medverkan. 
 
För att uppfylla samtyckeskravet, vilket innebär att respondenten ska lämna 
sitt godkännande till att medverka i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002), 
ställdes vid intervjuerna frågan om socialsekreterarna samtyckte till att delta i 
undersökningen.  
 
För att uppfylla konfidientialitetskravet, vilket innebär att uppgifter som 
framkommer om respondenter ska användas och behandlas med stor 
försiktighet, att ingen obehörig får ta del av personuppgifter samt att 
respondenter inte ska kunna kännas igen av någon utomstående 
(Vetenskapsrådet, 2002), har socialsekreterarnas namn inte nämnts i texterna. 
För att än mer garantera socialsekreterarna anonymitet har kommunerna 
socialsekreterarna representerar inte heller beskrivits vare sig vid namn, 
geografiskt läge eller politiskt styre.  
 
För att uppfylla nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifter om respondenter 
endast får användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002), kommer 
intervjuerna och transkriberingarna att förvaras av mig. På så sätt får ingen 
obehörig tillgång till materialet. Detta har socialsekreterarna upplysts om. 
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4. LITTERATURSTUDIE 
Då begreppet brottsoffer är ett relativt nytt samhällsfenomen i Sverige är 
forskningsfältet fortfarande delvis begränsat. Dock finns det många forskare 
utomlands som skrivit om brottsoffer som vetenskapligt ämne. Detta kapitel 
ämnar emellertid beskriva kunskapsläget angående den svenska socialtjänstens 
arbete med brottsoffer. De studier som utförts med denna utgångspunkt har 
företrädesvis gjorts av Socialstyrelsen, Statens offentliga utredningar m.fl. och 
forskning om socialtjänstens arbete med brottsoffer är än så länge inte särskilt 
utbrett. 
 

4.1 Litteratursökning 
I syfte att finna tidigare forskning kring hur socialtjänsten arbetar med 
brottsoffer har sökningar i databaser som Libris, Diva och Social Services 
Abstract gjorts.  
 
Från början valde jag att vara bred i min definition av brottsoffer och främst 
fokusera på första stycket i 5 kap 11 § SoL där alla brottsoffer innefattas. 
Litteratursökningen startades genom sökning i Libris och Diva på sökord 
brottsoffer och socialt arbete med brottsoffer. Sökorden gav träffar på 
litteratur som behandlar barn och kvinnor som brottsoffer, brottsofferjourer 
samt brottsoffer i rättsprocessen. Även sökning på socialtjänstlag samt 
socialtjänst i kombination med brottsoffer gjordes. Då forskning om 
brottsoffer görs inom vetenskapliga fält som juridik, viktimologi och 
kriminologi har sökning gjorts även inom dessa områden, på sökord som 
brottsoffer inom juridik, brottsoffer inom viktimologi och brottsoffer inom 
kriminologi, sökorden har även använts var för sig. Alla sökord har också 
trunkerats för att finna kringliggande information och dessutom har sökorden 
använts i kombination med varandra. Eftersom att resultatet från intervjuer 
med socialsekreterarna visar på att mycket av brottsofferarbetet fokuserar på 
våldsutsatta kvinnor och barn har jag även gjort sökning på socialtjänstens 
arbete med våldsutsatta kvinnor, våld i nära relationer och socialtjänstens 
arbete med barn som brottsoffer. Detta för att kunna beskriva forskning kring 
socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn. 
 
Via Social Services Abstract har jag, för att finna forskning om den svenska 
socialtjänstens arbete med brottsoffer, sökt efter utländsk litteratur samt 
litteratur på engelska. Samma sökord som nämnts tidigare, fast på engelska, 
har använts, victim, crime victims, victomology, criminology, law, social law, 
social services. Denna studie ämnar dock beskriva den svenska socialtjänstens 
arbete med brottsoffer och därför kommer inte arbete med brottsoffer världen 
över att skildras. Sökorden gav många träffar men den litteratur jag valt ut 
behandlar specifikt den svenska socialtjänsten. Till viss del har även norsk 
forskning om lagstiftningens roll i socialtjänsten och teorier kring brottsoffer 
lyfts in i studien.  
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Sökning efter rapporter och sammanställningar på hemsidor för SCB, 
Regeringen samt Socialstyrelsen har även gjorts. Dessutom har regeringens 
propositioner använts för att beskriva processen bakom lagförändringarna.  

 
4.2 Brottsoffer inom socialtjänsten 
Kerstin Svensson (2006) skriver att forskningen inom socialt arbete om 
brottsoffer har fokuserat på problematiken kring dem som blivit utsatta för 
våldsbrott. Forskningen har specifikt inriktat sig på våld mot äldre, utsatta barn 
och kvinnomisshandel. Svensson poängterar att de är få studier som utvärderat 
brottsofferstödet och dess följder. (2006, s. 22)  
 
Angående socialtjänstens arbete med brottoffer har ett fåtal studier gjorts. Jag 
kommer framför allt att fokusera på fyra studier, av Carina Ljungwald, 
doktorand i socialt arbete, och Kerstin Svensson, forskare i socialt arbete, 
Anna Sonander, rättssociolog, samt Socialstyrelsen. Dessa studier kommer att 
lägga grund för att jag i analysen ska kunna jämföra min studies resultat med 
hur tidigare studier beskrivit socialtjänstens arbete med brottsoffer. Studier 
som inriktat sig på specifika brottsoffer inom socialtjänsten, som kvinnor och 
barn och särskilt sårbara grupper, kommer även att presenteras i 
litteraturstudien. 
  
Ljungwald och Svensson har skrivit artikeln Crime victims and the social 
services in (2007). Genom fokusgrupper har författarna intervjuat 
socialsekreterare om deras roll i arbetet med brottsoffer inom socialtjänsten. 
Artikeln beskriver även hur socialsekreterarna definierar och beskriver 
brottsoffer. Författarna skriver att socialsekreterarna verkar ha en generell 
förståelse för brottsoffer men att det saknas en specifik professionell definition 
av begreppet. För att infalla i kategorin brottsoffer menar socialsekreterarna att 
offret ska vara svag, oskyldig och lidande. I denna kategori infaller ofta 
kvinnor och barn. Socialsekreterarna menar att kvinnor och barn ofta är offer 
för våld. Detta ses även i hjälpen som erbjuds av socialtjänsten. 
Socialsekreterarna vittnar om att hjälp till brottsoffer ges i form av 
säkerhetsplanering, hjälp till boende och dokumentation av skador. Typisk 
hjälp när brottet som skett är våldsbetonat. Samtidigt menar Ljungwald och 
Svensson att det är tydligt att det är socialsekreterarna själva som satt upp 
regler för vilken hjälp brottsoffer behöver och att de inte har utgått ifrån offrets 
behov. (Ljungwald & Svensson, 2007, s. 138-142, 147) 
 
Det är påtagligt att socialsekreterarna definierar brottsoffer som ideala 
brottsoffer skriver Ljungwald och Svensson (2007, s. 144). Författarna menar 
dock att när socialsekreterarna beskriver klienter de träffat, så framträder en 
mer komplicerad bild av vem som är ett offer. Socialsekreterarna uppger att de 
träffar män, kriminella och missbrukare som blivit utsatta för brott. 
Socialsekreterarnas definition av brottsoffer stämmer således inte överens med 
verkligheten de möter i arbetet. Det verkar som att socialsekreterarna träffar 
klienter som blivit utsatta för brott men eftersom de inte faller in i 



 20 

brottsofferkategorin så ser socialsekreterarna inte heller dessa klienter som 
offer. Samtidigt säger de att de sällan träffar brottsoffer som enbart blivit 
utsatta för brott, klienter har ofta fler problem än enbart brottsutsattheten. 
Brottsoffer har på så vis inom socialtjänsten inte fullt ut fått status som en 
egen kategori som är berättigad socialtjänstens stöd och hjälp. Fler attribut, 
som barn, kvinna, oskyldig och svag, måste tillkomma för att den brottsutsatta 
ska bli brottsoffer i socialsekreterarnas ögon. (Ljungwald & Svensson, 2007, s. 
138-146) 
 
Ljungwald och Svensson konstaterar att samarbetet mellan socialtjänsten och 
andra myndigheter och organisationer är stort (2007, s. 149). Svensson (2006) 
skriver specifikt om relationen mellan socialtjänst och Brottsofferjour och att 
denna relation inte alltid är oproblematisk. Svensson menar att socialtjänsten 
har lagligt ansvar för brottsoffer men att socialtjänsten inte alltid har 
kunskaper eller resurser till att genomföra ett fullgott brottsofferarbete. 
Socialtjänsten hänvisar därför många brottsoffer till exempelvis 
Brottsofferjouren för att de ska få hjälp och stöd. Svensson anser att 
Brottsofferjourer har det socialtjänsten saknar och att dessa två därmed utgör 
ett komplement till varandra. Ofta får Brottsofferjourer finansiellt stöd från 
kommunen. Brottsofferjourens arbete med brottsoffer gör således att 
socialtjänsten kan följa lagen. Att socialtjänsten lägger ut ansvaret för arbetet 
med brottsoffer på Brottsofferjouren kan enligt Svensson vara en kontrovers 
eftersom det i slutänden ändå är socialtjänsten som har det rättsliga ansvaret 
för brottsoffer. (2006, s. 68-69) 
 
Ljungwald och Svensson (2007) ställer sig, baserat på deras studies resultat, 
frågan om man ska arbeta för att inkorporera brottsoffer som kategori i 
socialtjänsten eller om man ska strunta i brottsoffer som kategori och istället 
inrikta sig på bedömningar baserat på individer och deras behov. Författarna 
menar att socialsekreterarna styr i sin bedömning av om en klient är berättigad 
till hjälp från socialtjänsten oavsett om brottsoffer inom socialtjänsten är 
godtagen som kategori eller inte. Därför anser Ljungwald och Svensson att 
frågan om ”Vem som lider” blir central i socialtjänstens arbete med 
brottsoffer. (2007, s. 153) 

4.2.1 Socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor  
Ann Mari Wallberg, projektledare och forskare vid Nationellt 
Kvinnofridscentrum i Uppsala, (2008) beskriver i boken Våldsutsatta kvinnor 
– Samhällets ansvar socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor. Texten 
kan även ses som en uppmaning till hur socialtjänsten bör/ska arbeta. 
Wallberg skriver att socialtjänstens organisation ofta fungerar som en 
specialisering mot olika målgrupper. Målgrupperna kan vara barn och 
ungdomar, missbruk och försörjningsstöd m.fl. Wallberg anser att våldet inte 
ska tolkas som en följd av andra problem utan som ett problem i sig. Därför 
kan det vara problematiskt för våldsutsatta kvinnor som vänder sig till 
socialtjänsten eftersom att synen på hela klientens situation kan tappas bort i 
arbetsgrupper specificerade mot ekonomi, missbruk m.m. Problemen 
angående våldet kan då hamna i skymundan. Även socialsekreterarnas 
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kompetens om våld i nära relationer ifrågasätts eftersom kompetensen är 
ojämn. Enligt Wallberg går det heller inte att sätta sitt hopp till nyexaminerade 
socionomer eftersom att socionomutbildningarnas erbjudande om kurser i våld 
i nära relationer ser väldigt olika ut. Wallberg efterfrågar ett helhetsperspektiv 
på våldsproblematiken inom socialtjänsten. Hon menar att det är mycket 
angeläget att specifika grupper för våldsproblematik finns. (Wallberg, 2008, s. 
161-162) 
 
Wallberg (2008) poängterar vikten av att både brottsoffer och våldsutsatta 
kvinnor kan behöva få ekonomiskt bistånd utöver den så kallade riksnormen. 
En våldsutövande man kan ha styrt över familjens ekonomi vilket inneburit att 
kvinnan inte haft insyn eller kunnat styra ekonomin. Det kan därför finnas 
anledning till att betala ut mer ekonomiskt bistånd till en våldsutsatt kvinna än 
vad som är brukligt menar Wallberg. (2008, s. 174-175)  
 
Enligt Wallberg är det viktigt att socialsekreterare som arbetar med 
våldsutsatta kvinnor känner till vilka myndigheter och organisationer som de 
kan samverka med. Wallberg menar att alla berörda parter måste samverka på 
bästa sätt för att kunna hjälpa våldsutsatta kvinnor. (2008, s. 163) En 
våldsutsatt kvinna kan ha kontakt med socialtjänsten i andra ärenden, 
exempelvis ekonomi, än för just problemen kring våldet. Därför är det enligt 
Wallberg viktigt att socialsekreterare är medvetna om hur våld i nära relationer 
fungerar för att kunna se reaktioner på detta hos kvinnorna. Det har förts 
diskussioner om att alla kvinnor ska tillfrågas om våld i nära relationer vid ett 
besök på socialtjänsten. Vissa hävdar att frågan är integritetskränkande.  
Wallberg själv menar att socialtjänsten saknar ett helhetsperspektiv och därför 
är det viktigt att socialsekreterarna ställer frågor om våld till kvinnor de träffar. 
(Wallberg, 2008, s. 165-167) 
 
Gudrun Nordborg, jurist och informationschef på Brottsoffermyndigheten, 
(2008) skriver i boken Våldsutsatta kvinnor – Samhällets ansvar att det finns 
grupper av våldsutsatta kvinnor som ses som särskilt sårbara. Dessa är; 
homosexuella kvinnor, kvinnor med missbruksproblem, kvinnor 
funktionshinder, kvinnor med utländsk bakgrund, äldre kvinnor eller kvinnor 
som drabbas av hedersproblematik. Att tillhöra en av grupperna innebär att 
kvinnan riskerar att utsättas för mer våld och/eller att de har svårare för att 
söka stöd än andra. Söker dessa kvinnor hjälp kan mer fokus falla på deras 
funktionshinder eller problem med missbruk etcetera. Detta resulterar i att 
våldet inte problematiseras utan istället ses som en produkt av andra problem. 
Nordborg menar även att dessa kvinnor behöver särskild uppmärksamhet och 
även mer hjälp än andra kvinnor. (Nordborg, 2008, s. 75)  

4.2.2 Socialtjänstens arbete med barn som brottsoffer 
Sonander (2008) gör i avhandlingen Att arbeta med barn som brottsoffer en 
rättssociologisk studie av hur förhållandet mellan lag och lagens efterlevnad 
fungerar i polisens och socialtjänstens arbete med barn som är utsatta för brott. 
Sonander har i avhandlingen specificerat sig på myndigheternas arbete med 
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barn som brottsoffer men delar av hennes forskning anser jag även kan 
tillämpas på min studie. 
 
Lagstiftningen klargör inte exakt hur myndigheterna ska agera i arbetet med 
barn som brottsoffer. Sonander beskriver därför hur befintlig lagstiftning 
fungerar som normativt utgångsläge för myndigheterna och hon undersöker 
också hur lagstiftningen på olika sätt styr deras arbete. Lagstiftningen saknar i 
vissa fall handlingsregler, vilket innebär att myndigheterna får i uppgift att 
själva bestämma hur arbetet ska se ut. Hon gör även en jämförelse för att se 
hur lagstiftningen och myndigheternas arbete stämmer överens, det vill säga 
om myndigheterna uppfyller lagstiftningens krav. Sonander visar på att 
lagstiftningen vad gäller barn som brottsoffer inte alltid efterföljs av 
myndigheterna. (Sonander, 2008, s. 18-19) Sonander konstaterar dock att 
lagstiftningen kan ha en viktig ställning i arbetet med barn som brottsoffer. 
Lagstiftningen markerar vilket fokus och prioriteringar myndigheterna ska 
göra i sitt arbete. Andra påverkansfaktorer än lagstiftning vägs dock in i 
myndigheternas arbete och beslut och det finns exempel i Sonanders 
avhandling på att myndigheterna vissa gånger bortser från vad lagen faktiskt 
säger. (Sonander, 2008, 201-202) 
 
En av faktorerna som påverkar arbetet är de faktiska möjligheterna, resurser, 
tid m.m., som myndigheterna står inför i det praktiska arbetet. Detta innebär 
att lagstiftningen inte alltid kan efterlevas. På så vis kan lagstiftningen falla 
som viktigt påverkansfaktor. Informanterna i Sonanders undersökning pekar 
på att bristande resurser kan göra att utredningar tar längre tid än vad som 
lagligen reglerats. Sonander konstaterar att myndigheternas, polisernas eller 
socialsekreterarnas, egna inställning till lagstiftningen samt deras enskilda 
beslut också är en stor påverkansfaktor. (Sonander, 2008, 208) 
 
Ofta motverkar påverkansfaktorerna varandra och därför efterfrågar Sonander 
ett helhetsperspektiv där alla påverkansfaktorerna är kända och finns med i en 
samverkan. Detta skulle leda fram till ett samlat förhållningssätt som i sin tur 
leder till ett bättre arbete med barn som brottsoffer. Sonander menar att det 
kan vara av vikt att se över och förbättra lagstiftningen, men detta måste göras 
i samband med att myndigheternas faktiska möjligheter till att arbeta med barn 
som brottsoffer ses över, exempelvis kan mer resurser och 
utbildningssatsningar behövas. Görs inte detta tillsammans finns det risk att 
arbetet inte blir så effektfullt som önskats. (Sonander, 2008, s. 208-209) 
 

4.3 Övriga studier om brottsoffer inom socialtjänsten 
Socialstyrelsen gjorde 2004 en uppföljning av 5 kap 11 § SoL. Syftet med 
kartläggningen var att öka kunskapen om socialtjänstens arbete med 
brottsoffer. Genom att intervjua företrädare för socialtjänster i olika 
kommuner kartlade Socialstyrelsen hur lagen tillämpas. I undersökningen är 
varje län är representerad med en kommun och länen har slumpmässigt valts 
ut för att få ett representativt urval med geografisk spridning. 
Socialsekreterarna har valts ut genom att socialtjänstens reception informerats 
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om syftet med undersökningen och därefter kopplat den som intervjuat till en 
socialsekreterare. Socialstyrelsens undersökning ligger till grund för min 
studie för att se hur arbetet förändrats från 2004 fram till 2009. Jag har i min 
studie delvis valt att gått tillväga på ungefär samma sätt som Socialstyrelsen 
gjorde. 
 
Socialstyrelsen undersökte hur brottsoffer definieras inom socialtjänsten. Alla 
de intervjuade menar att ett brottsoffer är den som blivit utsatt för brott. En 
tredjedel menar att ytterligare kriterier som att brottet måste ha medfört en 
kränkning, psykiskt och fysiskt lidande, att den brottsutsatte är oskyldig och 
att brottet ska vara polisanmält ska uppfyllas för att den brottsutsatte ska 
betraktas som ett brottsoffer. (Socialstyrelsen, 2004)   
 
Många av socialtjänstens företrädare kände till lagändringen som skedde 2001, 
då socialtjänstens ansvar för brottsoffer förtydligades, men det var bara en 
femtedel av de intervjuade som menade att arbetet förändrats på grund 
lagändringen. Socialstyrelsens undersökning visar på att kvinnor som utsatts 
för våld är en grupp som särskilt lyftes fram som brottsoffer. Av de 
intervjuade sa nästan hälften att våldsutsatta kvinnor är en grupp som 
socialtjänsten bör hjälpa och stödja. De våldsutsatta kvinnorna erbjuds hjälp 
via socialtjänsten genom råd- och stödsamtal, ekonomisk hjälp, hjälp till 
kontakt med ideella organisationer och sjukvård. De kan också få stöttning vid 
rättegång och polisanmälan. Vissa hjälpinsatser är riktade enbart till 
våldsutsatta kvinnor, såsom skyddat boende och hjälp vid rättegång och 
läkarbesök. Samarbetet med andra organisationer, speciellt kvinnojourer, är 
påfallande stort inom socialtjänsten. (Socialstyrelsen, 2004) 
 
Hälften av de intervjuade menar att socialtjänsten bör göra mer i arbetet med 
brottsoffer och att brottsoffer inte får det stöd och hjälp av socialtjänsten som 
de borde få. Anledningen till att situationen ser ut som den gör beror på 
resursbrist, såsom brist på pengar, personal och kunskap. Socialstyrelsens 
studie poängterar att arbetet med brottsoffer inom socialtjänsten först och 
främst riktas mot våldsutsatta kvinnor. Anledningen till detta tror 
Socialstyrelsen kan ligga i att just denna grupp lyfts fram i 
brottsofferparagrafen, 5 kap 11 § SoL. (Socialstyrelsen, 2004) 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att mycket av Socialstyrelsens resultat även går 
att skönja i Ljungwald och Svenssons artikel. Socialsekreterarna definierar 
brottsoffer som svaga och oskyldiga. I båda studierna fokuseras kvinnor och 
barn som brottsoffer och män faller ur periferin. Detta bekräftas även av 
sociologen Veronica Burcar (2005, s. 17-18) som skriver att forskningen om 
brottsoffer fokuserat på kvinnor och barn. Få studier har behandlat män som 
brottsoffer. Istället beskrivs män som gärningsmän som utför brotten gentemot 
kvinnorna och barnen. (Burcar, 2005, s. 15)  
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens teoretiska utgångspunkter. I studien 
kommer rättsociologisk teori om rätten som styrmedel i samhället att användas 
för att analysera socialtjänstens arbete med brottsoffer. För att belysa hur 
socialsekreterarna definierar brottsoffer kommer också olika teorier om 
brottsoffer att presenteras i detta kapitel. 

 
5.1 Rättssociologi  
Håkan Hydén, professor i rättssociologi, (1998) beskriver rättsvetenskap som 
det vetenskapliga studiet av juridik med syfte att försöka klargöra vilken roll 
rätt och lag har i samhället vad gäller makt och skapandet av normer mellan 
stat och medborgare. Teorier och metoder i rättvetenskap kan användas för att 
få kunskap om både vad rättsregler innehåller och vilka effekter och 
funktioner rätten ger. Rättsdogmatik och rättssociologi är två centrala 
inriktningar inom rättvetenskapen. Rättsdogmatik är en analys- och 
rättstillämpningsmetod som används för att klarlägga hur olika rättskällor ska 
tolkas och tillämpas. Rättskällor är bland annat författningstexter, förarbeten 
och prejudikat. Den rättsdogmatiska metoden kan även användas för att utreda 
vilka juridiska beslut som bör fattas. (Alexius, 2009, s.17-18)  
 
Hydén skriver att studier med rättsvetenskapliga utgångspunkter ofta utgår 
från en rättsociologisk position om rättens roll i samhället. (Hydén, 1998, s. 9-
11) Rättssociologi kan beskrivas som studier av hur rätten och samhället 
förhåller sig till varandra. Olika samhällsperspektiv påverkar rättsociologin 
och olika teorier fokuserar på hur rätten antas påverka samhället och vice 
versa. Rätten används även som ett instrument för att påverka människors 
beteende. (Hydén, 1998, s. 10-12) Rättssociologiska studier fokusera därför på 
hur relationer mellan människor och myndigheter regleras genom olika 
lagstiftningsstrategier (Hollander, 2009, s. 39-41).  
 
Socionomer behöver i det praktiska sociala arbetet ha kunskaper om både 
lagstiftningens faktiska innehåll och hur lagstiftningen fungerar i samhället. 
Vilka konsekvenser och funktioner lagens tillämpning kan få för enskilda 
människor är centralt i det sammanhanget. Som rättstillämpare innebär detta 
att socialsekreterare inte enbart behöver känna till lagstiftningen utan också 
förstå dess innehåll och syfte. De lagregler som omfattas av socialtjänstlagen 
syftar bl.a. till att lösa sociala problem. Genom lagstiftningen ges 
socialsekreterare makt och möjligheter att ingripa i och påverka människors 
liv, ibland mot deras vilja, exempelvis vid LVU och LVM1

                                                
1 LVU: Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

. (Hollander, 2009, 
s. 41) 
 

LVM: Lagen om vård av missbrukare. 
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Tidigare forskning visar att lagstiftningen har begränsad betydelse när 
socialsekreterare fattar beslut i det sociala arbetet. I bl.a. en norsk 
rättssociologisk undersökning om hur beslutsgången inom den kommunala 
socialvården fungerar visas att lagstiftning har begränsad betydelse i det 
praktiska arbetet (Andenaes & Olsen, 1990, s.103). Rättssociologen Karsten 
Åströms avhandling, där bl.a. socialtjänstlagens rättsliga konstruktion 
studeras, visar också på att socionomer i liten utsträckning använder sig av 
lagstiftning. Åström menar att det är svårt att dra en gräns mellan politiska 
beslut och tillämpningen av lagen. Detta resulterar i att normer för hur 
handläggning ska gå till skapas av socialsekreterarna själva. De använder sig 
av dessa normer istället för de traditionella rättskällorna. (Åström 1988 s. 260-
262; Hollander, 2009, s. 53-54)  
 
I denna studie undersöks hur socialsekreterarna definierar brottsoffer och hur 
de bedömer brottsoffers behov i förhållande till vad rätten reglerar. Enligt 5 
kap 11 § SoL har socialtjänsten ansvar för att ge stöd och hjälp till brottsoffer. 
Detta ansvar förutsätts relateras till hur rätten till bistånd regleras enligt 4 kap 
1 § SoL. Genom en rättssociologisk studie försöker jag visa på hur 
socialsekreterare arbetar med brottsoffer. Studien vill även försöka klargöra 
vilken roll lagstiftningen spelar i det sociala arbetet.  
 
 
5.2 Teorier om definitioner av brottsoffer 
I denna studie kommer olika teorier om definitioner av brottsoffer att belysa 
hur socialsekreterarna definierar brottsoffer. Lindgren m.fl. (2001) menar att 
det inte finns en allmänt vedertagen definition för vem som ska definieras som 
brottsoffer. Först under 1970-talet antog Svenska Akademins ordlista 
brottsoffer som ett begrepp (Tham, 2000, s. 27-28). Enligt rättegångsbalken, 
20 kap 8 §, är målsägande den mot vilken ett brott har blivit begånget eller den 
som har blivit förnärmad av brottet eller som har lidit skada av det. En 
definition som emellertid ofta används är FN:s som återfinns i Deklaration om 
grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk. 
Definitionen lyder enligt följande:  

 
”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 gäller i medlemsstaterna, 
inklusive de lagar som förbjuder brottsligt maktmissbruk.” 
 

Definitionen är bred eftersom den menar att ett brottsoffer är en person som 
lidit fysisk eller psykisk skada, känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller 
påtaglig försämring av sina grundläggande rättigheter genom handlingar som 
strider mot strafflagar som gäller i medlemsländerna. (FN, 1985) Det är viktigt 
att framhålla att konventionen ska ses som en uppmaning från FN till 
medlemsländerna att arbeta med de utsatta grupper som beskrivs. 
Konventionen är inget bindande utan ses som en internationell 
överenskommelse mellan staterna. (Nationalencyklopedin, 2009)  
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Forskning har inte riktat in sig på att studera vem som definieras som 
brottsoffer. Avhandlingar i ämnet berör istället specifika grupper av brottsoffer 
som unga män, våldsutsatta barn och kvinnor. Istället är det uppsatser skrivna 
på kandidat- och magisternivå som riktat in sig på frågan att definierar 
brottsoffer. Exempel på detta är Kristin Franssons uppsats Vad är ett 
brottsoffer? (2006) och Karin Gustafssons uppsats Är brottsoffret ett subjekt 
eller ett objekt? (2007). Däremot har olika forskare utifrån teorier beskrivit hur 
brottsoffer skapas genom olika attribut och sätt att bete sig. Dessa teorier 
skiljer sig delvis åt i definitionen om vilka personer som ska innefattas i 
begreppet brottsoffer. I analysen kommer jag att använda mig av den norske 
kriminologen Nils Christies teori om det ideala brottsoffret samt 
rättshistorikern Bo Nilssons studie av offerskapets innebörder och villkor 
(Christie 2001; Nilsson 2003).   

5.2.1 Det ideala brottsoffret 
Nedan presenteras Christies teori om ideala brottsoffer, som kommer att 
användas för att analysera om socialsekreterarna använder sig av 
offerdefinitionen när de definierar brottsoffer. Christies teori innebär att 
brottsutsatta och brottsoffer inte är begrepp som kan användas synonymt, utan 
skillnaderna dem emellan kan vara stora. (Christie, 2001, s. 57) 
 
Christie skriver i Det idealiska offret (2001) om vilka brottsoffer som enklast 
får stämpeln offer. Med detta menar Christie att vissa kategorier av människor 
mycket lättare än andra får fullständig och legitim status som brottsoffer när 
de utsatts för brott. Detta innebär att vissa brottsoffer kan få högre status än 
andra och det innebär även att det finns skillnader mellan vilka personer som 
är brottsutsatta och vilka personer som faktiskt blir betraktade som brottsoffer. 
(2001, s. 47) Christie pekar ut ett par grupper av människor som per automatik 
betraktas som offer om de utsätts för brott, dessa är äldre, sjuka och barn. 
Samtidigt finns det grupper av människor som sällan betraktas som brottsoffer, 
exempelvis unga berusade män som blivit brottsutsatta.  
 
Enligt Christie så har det ideala brottsoffret olika egenskaper som måste 
uppfyllas. Offret ska vara svagt, människor som är svaga på grund av hälsa, 
ålderdom/ungdom är ideala offer. Ett idealt offer ska även vara upptagen med 
ett respektabelt projekt, som att ta hand om sin gamla mormor. Slutligen ska 
offret inte ha befunnit sig på fel plats om brottet skulle inträffa. Inom denna 
kategori hamnar ofta äldre damer eller människor som är relativt försvarslösa, 
som barn och kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Christie menar 
även att det finns en motsats till det ideala offret. Exempel på detta är en ung 
man som blir utsatt för våld på krogen. Mannen är allt som ett idealt offer inte 
ska vara. Han är stark och är ute och festar på krogen, vilket inte är ett 
respektabelt projekt. Dessutom hade han kunnat välja att inte vara på krogen, 
vilket hade skyddat honom från brottet. I jämförelse med gärningsmannen är 
detta offer ofta lika stor kroppsligt. Gentemot en gammal dam som blir 
bestulen på sin handväska har inte den unga mannen en chans i att få 
benämningen idealt brottsoffer. (Christie, 2001, s. 47-48) 
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5.2.2 Det oskyldiga offret 
Definierar socialsekreterarna brottsoffer som oskyldiga och får dessa i sådana 
fall hjälp av socialtjänsten i högre utsträckning än andra brottsoffer? Teorin 
om oskyldiga offer presenteras nedan och kommer användas för att analysera 
socialsekreterarnas definition av brottsoffer. 
 
Ett oskyldigt offer är den som anses har utsatts för oprovocerat och/eller 
slumpartat våld. Nilsson (2003) menar att våldet ska kunna betecknas som 
obefogat och meningslöst och att alla ska kunna råka ut för det för att det ska 
betraktas som slumpartat våld. I denna teori poängteras just offerskapet och 
oskyldigheten. Ett oskyldigt offer har således befunnit sig på fel ställe och 
plötsligt råkat ut för oprovocerat våld av en förbipasserande. Nilsson anser att 
samhället, framför allt media, gärna använder det oskyldiga offret som en tes 
för att peka på att vi alla kan råka ut för brott. (2003, s. 90-93)  

5.2.3 Det lidande offret 
Genom denna teori om det lidande offret kan jag undersöka om 
socialsekreterarna anser att lidande är ett måste för att en brottsutsatt ska 
betraktas som ett offer. Nilsson menar att brottsoffer ofta tillskrivs olika 
symptom som reaktion på brottet. Brottsoffer mår psykiskt och fysiskt dåligt 
och är mer rädda för att exempelvis vara själva än de var innan brottet skedde. 
Dessa definieras som lidande offer. Enligt Nilsson innebär det lidande offret 
att personer som råkat ut för brott kan få en stämpel av offerskap som innebär 
att alla brottsoffer är lidande, oavsett hur offret uppfattar sig själv och sitt eget 
mående. (2003, s. 98-100)  

5.2.4 Offret som medskyldig 
Nilsson (2003) beskriver att brottsutsatta vid vissa tillfällen kan betraktas som 
medskyldiga till brottet och att brottsoffret på så vis skuldbeläggs. I dessa fall 
förringas brottets betydelse. Ett brottsoffer kan betraktas som medskyldig om 
den befinner sig på fel plats när brottet sker. Ett klassiskt exempel på detta är 
enligt Nilsson när en ung man i onyktert tillstånd blir misshandlad nattetid. 
Hade misshandeln inträffat under dagtid i nyktert tillstånd hade inte alls 
samma skuld kunnat tillskrivas brottsoffret. (2003, s. 98) Denna 
skuldbeläggning av brottsoffer kan i analysen användas för att komma 
underfund med huruvida socialsekreterarna anser att exempelvis ungdomar 
utsatta för gatuvåld är brottsoffer. Det blir även intressant att se hur 
socialsekreterarna använder sig av brottsofferdefinitioner vid medling, där 
socialsekreterarna kan befinna sig i situationer där ett brottsoffer även är 
gärningsman. 
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6. RESULTAT 
Följande kapitel är en redovisning av de resultat som framkommit i samband 
med intervjuerna av socialsekreterarna. Resultatet är uppdelat i fyra teman: 
Definitioner av brottsoffer, Typer av brottsoffer inom socialtjänsten, Arbetet 
med brottsoffer inom socialtjänsten samt Framtida arbetet med brottsoffer 
inom socialtjänsten. Först följer en presentation av de intervjuade 
socialsekreterarna.  
 

6.1 Information om socialsekreterarna  
I denna studie har 18 socialsekreterare intervjuats, av dessa är 17 kvinnor och 
en man. Samtliga socialsekreterare är anställda inom socialtjänsten och har på 
något sätt kontakt med brottsoffer i sitt arbete. Sex socialsekreterare arbetar 
inom vuxengrupper som inriktar sig mot ekonomiskt bistånd och missbruk, 
fem socialsekreterare arbetar inom barn- och ungdomsgrupper. Tre 
socialsekreterare arbetar inom kvinnofridsgrupper för våldsutsatta kvinnor och 
deras barn, tre socialsekreterare är anställda inom medlingsverksamheter och 
en socialsekreterare är flyktingsekreterare.  
  
Av 18 intervjuade socialsekreterare har 13 socionomutbildning. En 
socialsekreterare är socialpedagog och en annan är journalist. Tre stycken 
socialsekreterare har ingen högskoleutbildning. 
 
Tio av 18 socialsekreterare säger sig inte ha någon utbildning om brottsoffer. 
Sex socialsekreterare har genomgått högskoleutbildning inriktad mot 
våldsutsatta kvinnor och barn. En av socialsekreterarna har fått utbildning i att 
hålla Trappan-samtal2

 

. En annan socialsekreterare säger sig ha 
spetskompetenser vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck, hon har dock 
inte gått någon högskoleutbildning om detta.  

I denna studie kommer alla informanter, för enkelhetens skull, att kallas för 
socialsekreterare i resten av undersökningen. På detta sätt garanteras alla 
intervjupersoner anonymitet i och med att svaren i resultatkapitlet inte kan 
kopplas samman med en specifik person. 
 

6.2 Definitioner av brottsoffer 
I intervjuerna sa alla socialsekreterare något av att ett brottsoffer är en person 
som blivit utsatt för något som personen själv inte uppskattar och/eller att 
personen inte mår bra av det inträffade. Företrädesvis menar socialsekreterarna 

                                                
2 Trappan-samtal: Samtalsmodell och krisbearbetning som erbjuds barn som upplevt 
och/eller bevittnat våld inom familjen. (Källström Cater, 2008) 
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att brottsoffer ska ha blivit utsatta för ett brott. Detta citat tydliggör den 
sammanfattande bilden av socialsekreterarnas definition av ett brottsoffer: 
 

Det är ju personer som blivit utsatta på grund av någon annans 
människas handlande. Det kan ha varit ett planerat angrepp. 
Eller så har någon råkat vara vid fel plats på fel tillfälle. Men 
offret har inte skuld till det som inträffat utan de har blivit 
utsatta. 

 
Flera av socialsekreterarna menar även att det finns andra kännetecken för att 
en person ska betraktas som brottsoffer. Dessa kännetecken är att personen ska 
ha varit utsatt för våld, smärta, kränkning, fara eller hot från någon annan. I 
detta inbegrips både fysiskt och psykiskt lidande. Över hälften av 
socialsekreterarna förknippar brottsoffer med personer, framförallt kvinnor, 
som blivit utsatta för våld i nära relationer. 
 
Åtta socialsekreterare inbegriper närstående i begreppet brottsoffer. De menar 
att även närstående till ett brottsoffer kan lida av brottet som den brottutsatta 
utsatts för, vilket förtydligas i följande citat:  
 

Det är inte bara offret som mår dåligt utan man måste se det i 
ett sammanhang. Hela familjen till offret kan må dåligt. 

 
Dessa åtta socialsekreterare menar även att barn som bevittnat våld i nära 
relationer också är brottsoffer. En socialsekreterare säger:  
 

Många gånger ser man inte kvinnan själv utan även barnen. Då 
är det ju ett större och mer omfattande arbete. Det blir ju både 
ett individarbete och ett familjearbete. 

 
Tre socialsekreterare säger att ett brott inte måste anmälas för att den utsatta 
ska betraktas som brottsoffer. En av socialsekreterarna berättar att hon i sitt 
arbete möter många kvinnor som inte anmäler brotten men att hon personligen 
inte bedömer dem annorlunda på grund av det. Denna socialsekreterare menar 
att om en person anser sig vara utsatt för ett brott så blir man per automatik ett 
brottsoffer.  
 
Att alla brottsoffer bör få stöd och hjälp av socialtjänsten anser nio 
socialsekreterare. Dessa socialsekreterare utrycker att alla som socialtjänsten 
kommer i kontakt med som är utsatta för brott och själva anser sig vara i 
behov av hjälp ska få det. Fyra socialsekreterare nämner specifikt att 
brottsoffer får hjälp utifrån individens behov av stöd och hjälp. Här följer två 
citat som beskriver dessa socialsekreterares tankar:  
 

Det är ju utifrån behov de kan få stöd och hjälp. Det ser väldigt 
olika ut och bedöms alltid individuellt. 

 
Vi utgår helt och hållet från individen och vad den är i behov 
av. Det är utifrån varje brottsoffers behov, kan ju vara hemskt 
olika. Vi ser utifrån varje behov vad som kan göras. 
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En av socialsekreterarna menar att socialtjänsten inte kan plocka ut vissa 
grupper utan att det måste socialsekreteraren ta ställning när hon/han får 
vetskap om ärendet/brottsoffret.  
 

Det där får man ta ställning till när man får det i sin hand eller 
bord. Jag tycker nog man ska hjälpa alla, man ska inte plocka 
ut vissa grupper. Man får liksom se när man får det [ärendet], 
hur man ska arbeta. Man ska inte sortera tycker jag, man ska 
behandla alla [klienter] lika. 

 
I motsats till detta ställs följande citat:  
 

Jag är tveksam till att vi ska jobba med brottsoffer ute på gatan, 
de är inte vår målgrupp. Däremot barn och mammor som blir 
utsatta för våld i hemmet. 

 
Denna socialsekreterare menar att brottsoffer som hör till socialtjänstens 
målgrupp ska ha blivit utsatta för brottet inom hemmet. Nio socialsekreterare 
menar att socialtjänsten endast bör hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och 
barn.  
 
En annan socialsekreterare poängterar att ett butiksbiträde som utsätts för 
snatteri inte lider i samma utsträckning som andra brottsoffer gör och att 
butiksbiträdet då inte bör räknas in i gruppen brottsoffer. 

6.2.1 Diskussioner om tillämpningen av 5 kap 11 § SoL 
Tio socialsekreterare säger att det inte har förekommit några diskussioner eller 
tolkningsproblem om regleringen av brottsoffers rätt till stöd enligt 
socialtjänstlagen. En socialsekreterare menar att de är väldigt breda i sin 
definition av vem som kan vara ett brottsoffer och att den breda målgruppen 
gör att diskussionerna uteblir. 
 
Diskussioner kring lagen om brottsoffer har förts på sex arbetsplatser. Dessa 
socialsekreterare har företrädesvis diskuterat just definitionen om vem som 
anses vara ett brottsoffer. Diskussionerna har rört om barn som bevittnar våld 
ska betraktas som brottsoffer och vilka som brottsoffer som ”tappas bort” 
inom socialtjänsten på grund av snäva definitioner av brottsoffer.  
 
Två socialsekreterare som arbetar med medling mellan ungdomar berättar att 
de haft diskussioner om lagens konsekvenser för arbetet som medlare och om 
vikten av neutralitet i medlingsarbetet. De har träffat personer som kan vara 
både offer och gärningsman och vid vissa tillfällen har även personerna 
motanmält varandra. Det kan också vara så att det finns ett utpekat brottsoffer 
och en förövare. Denna bild stämmer dock inte alltid menar socialsekreterarna 
utan förutsättningarna kan förändras under medlingssamtalen och plötsligt har 
offret blivit gärningsman och vice versa. Problematiken ligger då i hur 
socialsekreterarna ska agera, vem ska de betrakta som gärningsman och vem 
är offer? Vem ska de hjälpa och stödja är frågor som socialsekreterarna ställt 
sig.  
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6.3 Typer av brottsoffer inom socialtjänsten 
Alla socialsekreterarna uppger att det ät kvinnofridsärenden som är den största 
brottsoffergrupp som får hjälp och stöd. I gruppen inräknas våldsutsatta 
kvinnor samt barn som bevittnat våld. Nio av socialsekreterarna uppger att det 
endast är dessa grupper som socialtjänsten i deras kommuner arbetar med. 
Dessa nio menar även att det är just kvinnofridsärenden som socialtjänsten har 
prioriterat att arbeta med. Prioritering består bland annat av att handlingsplaner 
och handböcker med rutiner för hur kvinnofridsärenden ska handläggas har 
skapats och att speciella arbetsgrupper har startas för att möta de kvinnor som 
utsatts för våld. Några nämner även att barn som upplevt våld är en prioriterad 
målgrupp. Vissa socialförvaltningar har satsat på att erbjuda barnen Trappan-
samtal, kontaktperson eller samtal i barngrupper och vissa kommuner har även 
satsat på Barnahus3

 

. Tre socialsekreterare uppger att de arbetar inom en 
socialtjänst som endast erbjuder brottsofferstöd och hjälp till kvinnor som 
utsatts för våld i nära relationer. Trots detta anser dessa socialsekreterare inte 
att politikerna i kommunen eller chefer inom socialtjänsten prioriterat kvinnor 
som en speciell brottsoffergrupp. Socialsekreterarna menar snarare att det är 
deras eget engagemang för våldsutsatta kvinnor som gjort att arbetet kommit 
igång. 

Ett annat exempel på att det är kvinnor och barn som mest uppmärksammas av 
socialsekreterarna uttrycks så här: 
 

Vi har inga utarbetade rutiner för detta än, om man som ung 
blivit utsatt för hot eller brott. Det arbetar vi med. Man kan ju 
bli utsatt för stöld med, men det finns inga utarbetade rutiner 
för att fånga upp de här personerna. 

 
Denna socialsekreterare framhåller att ungdomar som utsatts för brott inte 
uppmärksammas särskilt mycket inom socialtjänsten där hon arbetar utan 
fokus ligger på kvinnofrid. Flera socialsekreterare vittnar om att män som 
brottsoffer får stå åt sidan. 
 
Nio socialsekreterare, uppger att förutom att socialtjänsterna arbetar med 
våldsutsatta kvinnor så finns det även medling. En kommun erbjuder både 
medling och samtalsstöd till unga brottsoffer, separerat från varandra. Följande 
citat kommer ifrån socialsekreteraren som arbetar med samtalsstöd till 
ungdomar som utsatts för brott:  
 
 
 
 
 

                                                
3 Barnahus: Samlad instans av myndigheter som möter barn som misstänks vara utsatta för 
grova brott, övergrepp m.m. Socialtjänst, polis, åklagarmyndighet och sjukvård samlas för att 
samverka och tanken är att detta ska minska antalet myndighetskontakter. (Rejmer & Åström, 
2008) 
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Jag ser det inte som att socialtjänsten har prioriterat någon 
grupp, särskilt inte ungdomar. Vi har arbetat fram detta själva 
och för vi såg behovet. Vi sökte pengar och startade upp detta, 
så det kommer helt nerifrån. Absolut inte att det kommit 
uppifrån… ...att det skulle ha kommit uppifrån från 
socialnämnden, det har absolut inte hänt, snarare tvärtom.  

 
Vissa av socialsekreterarna nämner att våld i samkönade relationer eller 
relationer där kvinnan utövar våld mot mannen också förekommer men att de 
själva aldrig eller vid enstaka tillfällen mött detta. Fem socialsekreterare av 18 
berättar att kommunen de arbetar i även satsar extra på att bemöta ärenden 
med hedersproblematik. 
 

6.4 Arbetet med brottsoffer inom socialtjänsten 
En samstämmig bild framträder av vilket stöd och vilken hjälp som 
socialtjänsterna erbjuder. 15 av socialtjänsterna erbjuder företrädesvis arbete 
för brottsoffer riktat mot våldsutsatta kvinnor. Insatser som erbjuds är skyddat 
boende, stödsamtal, praktiskt stöd i form av flytthjälp, hjälp att söka skyddad 
identitet, hjälp i kontakter med sjukvård, polis och kvinnojour och andra 
myndigheter/organisationer och kontakt med andra enheter inom 
socialtjänsten.  
 
Stödsamtal erbjuds av de flesta kommuner. Vissa socialsekreterare menar att 
samtalen är ett stöd för att kvinnan ska kunna lämna mannen som utövar 
våldet medan andra menar att samtalen är mer bearbetande och syftar till att 
kvinnan ska kunna gå igenom vad som skett i relationen för att kunna gå 
vidare i livet. Syftet med stödsamtalen är även att arbeta upp en fungerande 
föräldraroll. En socialsekreterare berättar följande: 
 

Om mannen blir dömd för våld peppar vi mamman att ta sitt 
ansvar. Kanske att stoppa umgänge och ansöka om ensam 
vårdnad. 
 

Tolv av 18 socialsekreterare nämner att socialtjänsten kan erbjuda skyddat 
boende till kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. Tio kommuner 
erbjuder skyddat boende i egen regi och två kommuner erbjuder skyddat 
boende via kvinnojour. Två socialsekreterare berättar att deras kommuner för 
närvarande inte kan erbjuda någon form av skyddat boende. 
 
Flera socialsekreterare nämner att kvinnorna ofta får hjälp med ekonomin i 
form av försörjningsstöd. Att våldsutsatta kvinnor kan beviljas högre 
kostnader än riksnormen framhåller två socialsekreterare. De menar att 
brottsoffer befinner sig i allvarliga situationer och att våldsutsatta kvinnor är 
ett särskilt ärende och därav är det möjligt att göra individuella bedömningar 
vad gäller ekonomiskt bistånd. 
 
Tre socialsekreterare uppmärksammar problematiken med vissa specifikt 
utsatta grupper när det gäller våld i nära relationer och att arbetet inom 
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socialtjänsten gentemot dessa personer inte alltid fungerar. Exempelvis finns 
det inte alltid skyddade boenden anpassade för missbrukande och 
funktionshindrade kvinnor.  
 
Tre socialsekreterare, anställda inom medlingsverksamhet, beskriver arbetet 
med medling och ungdomar som är brottsoffer. En av socialsekreterarna 
berättar om sitt arbete med att ge stödsamtal till unga brottsoffer.  
 
Fjorton socialsekreterare anser att lagändringen av 5 kap 11 § SoL som trädde 
i kraft 1 juli 2007, då ordet bör ändrades till skall i lagtexten, har förändrat 
socialtjänstens arbete. Dessa socialsekreterare arbetar företrädesvis med 
våldsutsatta kvinnor. Vissa anser dock att inte enbart lagändringen har 
förbättrat arbetet utan att våld i nära relationer blivit mer uppmärksammat och 
känt i samhället i stort och att det i kombination med lagändringen gjort att 
fokus på kvinnofridsarbete har ökat. Många menar likväl att medvetenheten 
om att lagen finns, vad den betyder och att den måste följas har gjort att 
tydligheten i arbetet blivit bättre. För många socialsekreterare innebär 
lagändringen en trygghet i arbetet, något att luta sig mot. Två socialsekreterare 
berättar om hur lagändringen påverkat deras arbete: 
 

Lagstiftningen har gjort att man kan trycka på vissa saker. För 
att det är så att vi har skyldigheter att genomföra en del skydd 
och stöd. Det är den stora hjälpen och skillnaden. 

 
Vårt arbete har förändrats mycket sedan lagen. Varje år 
utvecklas arbetet och det har hänt jättemycket. Det har blivit 
mer tydligare.  

 
Andra socialsekreterare berättar att de har fått högre krav på sig än tidigare att 
arbeta med klienter som blivit utsatta för våld i nära relationer. Specifika 
enheter har skapats för att utreda ärenden med våldsproblematik. Exempel på 
konsekvenser av lagen är att utbildningar i Trappan-samtal har getts och att 
Barnahus har tillkommit. 
 
En socialsekretare berättar att de i och med lagändringen skapat en form av 
våldsscreening. Vid varje nybesök ställs frågor om våld i familjen. Hon tycker 
att screeningen resulterat i att ärenden med våld upptäcks snabbare eftersom 
det ger klienterna de träffar en möjlighet att berätta. 
 
De socialsekreterare som menar att lagändringen inte förändrat socialtjänstens 
arbete berättar att de i sitt arbete hjälper brottsoffer oavsett ordalydelsen bör 
eller skall. De tycker att de gjort så gott de kunnat redan innan lagändringen 
kom. Det är tack vare eldsjälar som byggt ut arbetet med brottsoffer som det 
fungerar bra, inte tack vare lagändringen vill dessa socialsekreterare 
poängtera. Socialsekreterarna är dock tacksamma för att lagen är skriven som 
den är, men poängterar att en lagtext inte spelar roll i det praktiska sociala 
arbetet med brottsoffer.  
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6.4.1 Samarbete inom socialtjänsten  
Arbetet med brottsoffer inom socialtjänsten handlar ofta, enligt 
socialsekreterarna, om att samarbeta och samverka med andra grupper eller 
enheter. I princip alla socialsekreterare berättar att de samarbetar med enheten 
för försörjningsstöd, barn- och ungdomsgrupper, socialpsykiatri och 
missbruksenheter. Flertalet socialsekreterare vittnar om att samarbetet fungerar 
väl. Extra bra verkar samarbetet fungera på mindre socialtjänster där 
socialsekreterarna kan ha tät kontakt med varandra. 
 
Ett par socialsekreterare menar dock att samarbetet med andra enheter inte 
fungerar särskilt bra. Särskilt problematiskt är samarbetet mellan enheter för 
våld i nära relationer och enheter för försörjningsstöd.  Socialsekreterarna 
anser att det måste finnas handlingsplaner och riktlinjer för vad som ska gälla 
när våldsutsatta kvinnor behöver försörjningsstöd eller matpengar.  
 

Samarbete med ekonomiskt bistånd fungerar inte. Kvinna 
bedöms som vem som helst. ”Har du bil, nej men ni står på 
lägenheten båda två, du måste söka bostadsbidrag och 
underhållsstöd innan vi kan gå in.” De fattar inte att det är en 
akut situation. Det är inte läge för kvinnan att börja med 
Försäkringskassan. Då väljer kvinnan att gå tillbaka till 
mannen för barnen svälter ihjäl för hon har inte pengar.  

 
Två socialsekreterare som arbetar med våldsutsatta kvinnor berättar att barn- 
och ungdomsgrupper inte ser helheten i familjer där våld förekommer utan de 
socialsekreterarna vill inrikta sig på att specifikt arbeta med barnet/ungdomen 
och inte arbeta med själva våldet. Socialsekreterarna som arbetar med 
våldsutsatta kvinnor menar då att enheterna går om varandra och de som 
arbetar med barn/ungdomar glömmer bort att även mamman behöver hjälp.  

6.4.2 Samarbete med andra myndigheter och organisationer 
Socialsekreterarna berättar om omfattande samarbete med polis, kvinno- och 
brottsofferjour, åklagare, sjukvård, psykiatri, åklagare m.fl. För många av 
socialsekreterarna är det självklart att brottsoffer ska få stöd och hjälp även av 
andra än socialtjänsten.  
 

Samverkan är central för oss i vår verksamhet. Samverkan är 
en av de mest viktigaste frågorna när man arbetar med 
brottsoffer för att det ska få bra stöd och hjälp.  

 
Ofta hänvisas klienter vidare för extra samtalsstöd hos Brottsofferjour eller 
skyddat boende via kvinnojour. Många kommuner har samarbeten på 
kommunnivå och länsnivå när det gäller arbetet med brottsoffer. Till dessa 
samarbeten är olika samhällsaktörer inbjuda, både myndigheter och ideella 
verksamheter. Merparten av socialsekreterarna berättar att samarbetet fungera 
bra, vissa menar att samarbetet fungerar mycket bra.  
 
Det är svårt att se skillnad på myndighet och frivillig organisation tycker en 
socialsekreterare.  
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Kvinnojourerna kan tycka att det tar lång tid när vi måste göra 
utredningar. De tycker också att vi inte bryr oss inte tillräckligt. 
Här är det ju också en belastning, det är jäkligt mycket att ta 
hand om. Man kan inte engagera sig 110 % i varje ärende fast 
att man vill det. 

 
Socialsekreteraren tycker att det känns som om kvinnojouren aldrig är nöjda 
med socialtjänstens arbete och att det även är svårt att bestämma vilket arbete 
som hör till vilken part. 
 

6.5 Framtida arbetet med brottsoffer inom socialtjänsten 

6.5.1 Den konkreta framtiden 
Hälften av socialsekreterarna berättar att utbildningssatsningar om brottsoffer 
är planerade. Alla utbildningarna är inriktade mot våld i nära relationer. En 
utbildning som nämns är Alternativ till våld, en metodutbildning om hur 
handläggare ska arbeta med våldsproblematik. Även samtalsmetoden Trappan 
nämns. Alla socialsekreterare som berättar om socialtjänstens satsning på 
utbildningar önskar att denna satsning ska bli permanent. Två socialsekreterare 
berättar att 2009-2010 års budgetunderskott har gjort att utbildningar som varit 
planerade dragits in på grund av den dåliga ekonomin inom kommunen.  
 

När ekonomin blir sämre är det alltid utbildningar som får ryka 
först, fast att det är så viktigt, både för oss som jobbar men 
även för våra klienter. Hur ska de få rätt bemötande om vi som 
jobbar inte får rätt utbildning?  

 
En annan socialsekreterare säger: 
 

Hur gör man med sekretessmarkering, kvarskrivning, om vi inte 
ens vet hur man gör? Då är det svårt att hjälpa någon annan 
till att få det. 

 
En kommun har under ett par år haft ett kvinnofridsprojekt som numera 
upphört. Visionen är att kunskapen om våld i nära relationer ska 
implementeras så att alla inom socialtjänsten är medvetna om vad som är 
viktigt, specifika lagar osv. Alla kommunanställda ska ha ett 
”kvinnofridsperspektiv”. Kvinnofridsprojektet har även resulterat i en 
handlingsplan mot våld i nära relationer. Just handlingsplaner verkar vara ett 
av framtidens arbete med brottsoffer inom socialtjänsten. Flertalet 
socialsekreterare pratar om att en handlingsplan exempelvis kan minimera 
risken för olika bedömningar. 
 
Medling är ett arbete som ska utvecklas i två kommuner. För närvarande 
erbjuds inte medling i dessa kommuner. En av kommunerna ska även satsa 
resurser på att starta gruppverksamhet för brottsutsatta ungdomar.  
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6.5.2 Den önskade framtiden 
Tretton av arton socialsekreterare anser att det finns stöd som brottsoffer borde 
få via socialtjänsten som deras arbetsplats inte kan erbjuda i dagsläget. Övriga 
menar att stödet och hjälpen som de erbjuder till brottsoffer är tillräckligt och 
om socialtjänsten inte skulle kunna erbjuda något som efterfrågas så hänvisar 
de till kvinno- eller brottsofferjourer.  
 
Det är tydligt att socialtjänsternas planerade framtida arbete inte är detsamma 
som socialsekreterarnas önskan och vision. När det gäller just våld i nära 
relationer önskar socialsekreterarna att stödcentrum kan samla alla insatser på 
ett ställe och göra så att personalen kan få en helhetssyn av våldet. En 
socialsekreterare säger: 
 

…vi saknar en egen lokal, vi vill ha ett Familjefridscenter där 
kan man samla alla delarna. Där man kan ta emot alla smidigt 
och lätt. Kvinnojour, krismottagning, skyddat boende det ska 
inte ligga på ideella krafter kan jag tycka utan där måste vi 
[socialtjänsten] finnas med mer. Detta måste ligga på 
kommunnivå. 

 
Flertalet socialsekreterare vittnar om att de mött våldsutsatta kvinnor som 
gärna vill få stöd genom att träffa andra kvinnor. Därför lyfts 
gruppverksamhet/stödsamtal i grupp fram av som stöd våldsutsatta kvinnor 
borde få via socialtjänsten. Anledningen till att gruppverksamhet inte erbjuds 
är enligt två socialsekreterare på grund av bristande ekonomiska resurser. En 
socialsekreterare säger:  
 

Jag brinner för att arbeta med grupper och det tror jag också 
är bra. Många kvinnor är intresserade av att träffas i grupp. 
Det vill jag utveckla och jag vet att man har det på många 
andra ställen. 

 
Socialsekreterarna tror också att de skulle kunna arbeta mer preventivt om fler 
personer anställdes. Arbetet skulle även kunna utvecklas bättre och snabbare. 
Exempel på vad som kan göras med fler anställda är; gå ut i skolor och 
samverka samt informera, vara mer tillgängliga för de som utsatts för brott, 
arbeta med uppsökande verksamhet m.m.  
 
Socialsekreterarna som arbetar med våldsutsatta kvinnor vid sidan av sina 
andra uppdrag, som utredningar av barn eller försörjningsstöd, menar att 
arbetet med våldet lätt kommer i skymundan. Därför önskar vissa av dem att 
deras tjänster specialiserades.  
 

Det är ett så svårt och omfattande jobb det här med våld. Man 
bör nog titta på specialkompetenser inom socialtjänsten som 
får ta ansvar och sköta dessa frågor. Alla som utsätts för brott 
bör få en handläggare som speciellt tittar på brottet. Så att 
detta kan pågå samtidigt, någon som gör barnavårds-
utredningen och någon som tittar på brottet.  
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En socialsekreterare pratar om vikten av att hela samhället tar sitt ansvar för 
att förhindra och arbeta för dem som utsätts för våld i nära relationer.  
 

Sen kan jag tycka att det är bra med förtydligande i lagen för 
våldsutsatta kvinnor men det är ju också ett folkhälsoproblem. 
Därför borde det ligga på hela samhällets nivå. Det är lite synd 
att det blir undanskuffat till att vara socialtjänsten område när 
det egentligen är ett samhällsproblem. Är det verkligen rätt? 
När det finns ett så stort mörkertal och stora 
samhällskostnader.  



 38 

7. ANALYS 
I detta kapitel presenteras en analys av studiens resultat. Resultaten kommer 
att analyseras med hjälp av tidigare nämnda teorier samt jämföras med tidigare 
forskning. 
 

7.1 Definitioner av brottsoffer 
Enligt socialsekreterarna är ett brottsoffer någon som blivit utsatt för ett brott 
på grund av en annan människas handlande. En förutsättning till att den 
brottsutsatte ska betraktas som offer är att brottet ska ogillas av den utsatte och 
att den utsatte lider av brottet. Att den brottsutsatte befunnit sig på fel plats och 
att den utsatte ska kunna betraktas som oskyldig är viktigt för 
socialsekreterarna. Dessutom menar flertalet av socialsekreterarna att brottet 
ska innehålla våld, smärta eller kränkning, både fysiskt och psykiskt, för att 
den brottsutsatte ska bli ett offer. Detta synsätt avspeglas även i att mer än 
hälften av socialsekreterarna anser att brottsoffer är kvinnor som blivit utsatta 
för våld i nära relationer. Socialsekreterarnas definition av brottsoffer är 
relativt överensstämmande och kan kopplas samman med Nilssons (2003) 
teori om det oskyldiga och lidande offret. Socialsekreterarna menar att 
brottsoffer ska vara oskyldiga och blivit utsatta för exempelvis oprovocerat 
våld. Enligt Nilsson (2003, s. 90-93) är det exakt detta som definierar ett 
oskyldigt offer. Att brottsoffret ska lida av brottet är också en viktig 
komponent för att socialsekreterarna ska definiera brottsutsatta som offer. 
Nilsson menar även att brottsutsatta kan få stämpeln som ett lidande 
brottsoffer oavsett hur den brottsutsatte själv mår. (Nilsson, 2003, s. 98-100) I 
denna undersökning verkar det som att vissa socialsekreterare själva avgör 
vilka brottsutsatta som är lidande och därmed offer utifrån vilket brott de blivit 
utsatta för. En socialsekreterare säger exempelvis att socialtjänsten inte bör 
erbjuda hjälp för t.ex. butikspersonal som blir utsatta för snatteri, då detta inte 
är ett lika grovt brott som andra brottsoffer utsätts för. Här avgör alltså inte 
den brottsutsattes egna upplevelser av brottet om socialtjänsten ska erbjuda 
hjälp utan istället är det socialsekreteraren som avgör i vilken grad den 
brottsutsatte faktiskt lider av brottet och vilka behov av hjälp han eller hon har.  
 
Socialsekreterarnas resonemang kring brottsofferdefinitioner kan jämföras 
med Socialstyrelsens undersökning (2004) samt Ljungwald och Svenssons 
studie (2007). Informanterna i båda undersökningarna sa att ett brottsoffer är 
den som är oskyldig, svag och har blivit utsatt för psykiskt och fysiskt lidande 
och socialsekreterarna definierar ofta dessa offer som våldsutsatta kvinnor och 
barn. Detta stämmer väl överens med vad som presenteras i denna 
undersökning. Socialstyrelsens undersökning visar även på att brottet ska vara 
polisanmält innan den utsatta kan betraktas som ett brottsoffer av 
socialsekreterarna. (Socialstyrelsen, 2004) Mitt resultat tyder inte på att en 
polisanmälan är avgörande för att socialsekreterarna ska definierar 
brottsutsatta som offer. Istället framhäver ett par socialsekreterare att brott inte 



 39 

måste anmälas för att den utsatte ska få hjälpa av socialtjänsten. 
Socialsekreterarna framhåller våldsutsatta kvinnor som exempel på att det inte 
alltid är oproblematiskt att polisanmäla brott. Socialsekreterarnas svar i min 
undersökning stämmer alltså inte helt överens med vad socialsekreterarna sa i 
Socialstyrelsens undersökning 2004.  
 
Om det anses vara personens egna fel att han eller hon befinner sig på fel plats 
när brottet begås kan den brottsutsatte betraktas som medskyldig till brottet. 
Detta sker ofta då en ung berusad man råkar ut för våld utomhus efter 
mörkrets inbrott. Det är mannens egna fel att han är berusad och att han 
befinner sig utomhus. (Nilsson, 2003, s. 98) I resultat går att skönja att 
socialsekreterarna till viss del resonerar i likhet med Nilssons teori om offret 
som medskyldigt. En socialsekreterare utrycker klart att personer som råkar ut 
för våld som sker på gatan inte är socialtjänstens målgrupp. Att arbetet med 
unga brottsoffer ofta är lågprioriterat inom socialtjänsten är också ett resultat 
som pekar på att framförallt unga män inte definieras som brottsoffer av 
socialsekreterarna. Det är även intressant att belysa att de socialsekreterare 
som arbetar med medling kan ha svårt att avgöra hur de ska definierar 
brottsoffer eftersom de ibland träffar personer som kan vara både offer och 
gärningsman. Då har socialsekreterarna ställt sig frågan vem de egentligen ska 
hjälpa, brottsoffret eller gärningsmannen eller båda? Därför kan situationen bli 
komplex när socialsekreterarna befinner sig i en medlingssituation, eftersom 
de då ska stötta båda parterna.  
 
Hälften av socialsekreterarna menar att socialtjänsten ska arbeta med alla 
brottsoffer de kommer i kontakt med och att alla som säger sig behöva hjälp 
ska få det. Övriga anser att det är offer för våld i nära relationer som är 
prioritet ett. Det är således tydligt att det finns två olika prioriteringar, och 
alltså en kontrovers, i hur socialsekreterarna bedömer vilka brottsoffer som ska 
få stöd och hjälp från socialtjänsten. Å ena sidan säger vissa socialsekreterare 
att socialtjänsten inte kan sortera bort klienter eller plocka ut vissa grupper av 
brottsoffer som man ska arbeta med. Inför varje klients ärende måste en 
enskild bedömning göras och brottsoffrets behov av hjälp ska avgöra hur 
socialtjänsten ska agera. Å andra sidan talar andra socialsekreterare om 
specifika målgrupper av brottsoffer. Målgruppen är i synnerhet kvinnor och 
barn som utsätts för våld i hemmet. Orsaken till att en person blir brottsutsatt, 
exempelvis våld i nära relationer, avgör alltså definitionen av brottsoffer. 
Kontroversen står mellan om brottsoffer ska definieras utifrån den enskildes 
behov av hjälp eller om definitionen ska utgå från att specifika grupper av 
brottsoffer har företräde till socialtjänstens hjälp. 
 
I Christies (2001) teori om ideala brottsoffer presenterar han vem som lättast 
uppfattas som brottsoffer men hans poäng är att dessa offer inte existerar i 
verkligheten. Sammanfattningsvis kan sägas att det av undersökningens 
resultat är tydligt att socialsekreterarna söker efter ideala offer i sin definition 
av brottsoffer. Detta reflekteras i socialsekreterarnas åsikter om att brottsoffer 
ska vara svaga och att just våldsutsatta kvinnor och barn bör ha en särskild 
ställning som brottsoffer. Kvinnor och barn framhålls som brottsoffer medan 
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unga män inte betraktas som offer i lika hög utsträckning. Burcar skriver att 
män oftare görs till gärningsmän än till brottsoffer och detta verkar 
överensstämma i socialsekreterarnas försök att definiera brottsoffer (2005, s. 
17-18). 
 

7.2 Typer av brottsoffer inom socialtjänsten  
I resultatet framgår att socialsekreterarna har en gemensam definition av 
brottsoffer. Definitionen gör gällande att brottsoffer ska vara oskyldiga, 
lidande och svaga, i likhet med Christies (2001) teori om ideala brottsoffer. 
Trots att socialsekreterarna utgår från samma definition av brottsoffer så avgör 
inte definitionen vem som socialsekreterarna anser behöver hjälp från 
socialtjänsten. Socialsekreterarna utgår istället efter olika prioriteringar av 
vilka som ska få hjälp. Prioriteringarna innebär att vissa socialsekreterare 
menar att alla brottsoffer ska få hjälp av socialtjänsten medan andra menar att 
brottsoffer måste tillhöra en specifik brottsoffergrupp för att få hjälp, oftast 
våldsutsatta kvinnor och barn, som ju har särskild ställning i 5 kap 11 § SoL. 
Detta borde rimligtvis återspeglas i vilka socialtjänsten arbetar med i det 
praktiska arbetet. Så är dock inte fallet. Istället verkar det som att målgrupp 
styr mycket mer än vad behov gör när socialtjänsten ska erbjuda hjälp till 
brottsutsatta. 
 
Att det är utpekandet av en målgrupp som styr arbetet återspeglas i att det 
framför allt är våldsutsatta kvinnor och barn som får hjälp via socialtjänsten. 
Så många som hälften av socialförvaltningarna erbjuder enbart stöd till denna 
grupp. Vissa menar att detta är en prioriterad grupp och att socialtjänsten 
arbetat/arbetar för att ta fram handlingsplaner och speciella grupper som 
arbetar med kvinnofridsärenden. Andra socialsekreterare menar att det är deras 
eget engagemang som resulterat i att socialtjänsten arbetar med våldsutsatta 
kvinnor. Att även våldsutsatta barn prioriteras som brottsoffergrupp märks 
genom att fler kommuner har utbildat personal i Trappan-samtal och att 
Barnahus startats.  
 
Få av socialsekreterarna lyfter fram ungdomar som en brottsoffergrupp. Enligt 
socialsekreterarna är det även tydligt att framförallt brottsutsatta unga män, 
som dominerar statistiken för brottsoffer (SCB, 2004) inte erbjuds samma 
hjälp från socialtjänsten som exempelvis våldsutsatta kvinnor gör. Det finns 
inga rutiner för hur arbetet ska gå till och många socialsekreterare utrycker att 
arbetet för unga manliga brottsoffer överhuvudtaget inte existerar. Hälften av 
socialsekreterarna berättar att medling erbjuds inom kommunen men endast en 
kommun erbjuder även samtalsstöd till unga brottsoffer. Detta är ett exempel 
på att socialsekreterarna själva identifierat behovet av hjälp till unga 
brottsoffer och därmed har de startat en verksamhet med samtalsstöd. Det är 
dock av allt att döma, i kommuner som erbjuder brottsofferstöd till både 
våldsutsatta kvinnor och barn och till brottsutsatta ungdomar, ändå 
problematiken kring våld i nära relationer som prioriteras av socialtjänsten. 
Det är av vikt att poängtera att både socialsekreterarna, och jag i min analys, 
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menar att det är våldsutsatta kvinnor och deras barn som prioriteras som 
brottsoffer av socialtjänsten. 
 
Även Socialstyrelsens studie (2004) visar att arbetet med brottsoffer inom 
socialtjänsten företrädesvis riktas till våldsutsatta kvinnor vilket också 
konstateras av Ljungwald och Svensson (2007). Ljungwald och Svensson tar 
även upp en annan intressant aspekt. De skriver att socialsekreterarnas 
definition av brottsoffer inte stämmer överens med vilka klienter som de 
faktiskt träffar i praktiken. Socialsekreterarna träffar klienter, exempelvis 
kriminella och missbrukare, som blivit utsatta för brott men de ser inte detta 
eftersom dessa inte tillhör den klassiska brottsoffermålgruppen, de klienterna 
stämmer inte med bilden av ideala och oskyldiga offer (Ljungwald & 
Svensson, 2007; Christie 2001; Nilsson, 2003). Socialsekreterarna i min studie 
berättar att de företrädesvis faktiskt träffar kvinnor eller barn som blivit utsatta 
för våld, alternativt ungdomar som utsatts för brott. För de socialsekreterare 
som arbetar i Kvinnofridsteam eller i barn- och ungdomsgrupper är det inte 
konstigt att deras klientel ser ut som det gör. Samtidigt är det sex 
socialsekreterare i undersökningen som arbetar på vuxengrupper med 
inriktning ekonomiskt bistånd och missbruk. Dessa socialsekreterare borde 
rimligtvis träffa även manliga klienter som utsatts för brott. Dessa klienter 
talar ingen socialsekreterare om.  
 

7.3 Arbetet med brottsoffer inom socialtjänsten 
Enligt socialsekreterarna är våldsutsatta kvinnor och barn de typer av 
brottsoffer som finns inom socialtjänsten. Det märks även i den hjälp och stöd 
som erbjuds brottsoffer, som skyddat boende, stödsamtal, praktiskt stöd som 
flytthjälp, och hjälp i kontakter med andra myndigheter/organisationer. Att 
denna hjälp ges av socialtjänsten beskrivs även i Socialstyrelsens studie (2004) 
och av Ljungwald och Svensson (2007). Hjälpen som erbjuds brottsoffer 
verkar inte ha förändrats nämnvärt från år 2004 och 2007 fram till år 2009. Det 
som tillkommit är mer arbete inriktat mot barnen, såsom Trappan-samtal. 
Delvis beskrivs även arbetet med medling.  
 
Socialsekreterarna framhåller att samtalsstöd är en viktig bit i arbetet med 
våldsutsatta kvinnor. Det är intressant att se hur olika socialsekreterarna ser på 
stödsamtalen, vissa menar att samtalen är rent terapeutiska medan andra anser 
att samtal är till för att kvinna ska kunna ”prata av sig”. Frågan är i vilket syfte 
stödsamtalen hålls och var socialsekreterarna vill nå i sitt arbete med 
kvinnorna. Frågan är också var gränsen för socialtjänstens arbete ska gå? 
Eftersom att socialtjänstlagen är en ramlag och inte säger hur det faktiska 
arbetet inom socialtjänsten ska se ut är det svårt att avgöra vilket arbete som 
faller inom socialtjänstens ansvar. En socialsekreterare berättar att de peppar 
kvinnor, vars män blivit dömda för våldshandlingar, till att ta sitt ansvar som 
förälder och stoppa umgänge mellan barn och pappa samt ansöka om ensam 
vårdnad. Frågan är om detta tillhör socialtjänstens arbete? Ljungwald och 
Svensson (2007, s. 138-146) påpekar i sin studie att det är socialsekreterarna 
själva som definierat och bestämt vilken hjälp brottsoffer behöver och att 
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brottsoffers behov inte är det som står i fokus. Mamman, som 
socialsekreteraren i min studie beskriver, är den som uppmanas att ta sitt 
föräldraansvar men vad händer om hon inte vill ställa upp på de premisser som 
socialtjänsten ställer för ett gott föräldraskap? Är det mamman eller 
socialtjänsten som definierar vad mamman faktiskt vill? 
 
Många av de brottsoffer som vänder sig till socialtjänsten får hjälp med 
försörjningsstöd. Några socialsekreterare berättar att individuella bedömningar 
av ekonomin görs för våldsutsatta kvinnor. Detta kan resultera i att de kan få 
högre försörjningsstöd än vad riksnormen säger på grund av att de är 
brottsoffer. De våldsutsatta kvinnornas problematik framhålls som särskilt 
allvarliga ärenden. Detta tyder på att prioriteringar vad gäller brottsoffer görs 
efter målgrupp och inte efter den enskildes behov. Våldsutsatta kvinnors 
behov prioriteras i högre grad än andras och knyts till brottsorsaken. Sett till 4 
kap 1 § SoL ska socialtjänsten i alla kontakter med klienter utreda vilka behov 
som föreligger och om behoven kan tillgodoses på annat sätt innan 
socialtjänsten kan gå in med hjälp. Detta gäller oavsett vad klientens problem 
beror på. Wallberg (2008, s. 174-175) menar att en kvinna som utsatts för våld 
i vissa avseenden ska få ekonomiskt bistånd utöver riksnormen för att slippa 
skulder och för att våld i nära relationer kan leda till ekonomiska problem, om 
exempelvis mannen styrt över familjens ekonomi. Det framgår inte i 
Wallbergs argumentation hur kvinnans behov av ekonomiska hjälp ska 
utredas, men det är just i denna kontrovers som socialsekreterarnas 
problematik verka ligga. Ett par socialsekreterare berättar att samarbetet med 
socialsekreterare som ansvarar för ekonomi inte fungerar bra. Irritationen 
verkar röra att socialsekreterarna som arbetar med försörjningsstöd vill göra 
noggrannare utredningar än vad socialsekreterarna som arbetar med de 
våldsutsatta kvinnorna anser är nödvändigt. En socialsekreterare uppskattar 
inte att våldsutsatta kvinnor ”bedöms som vem som helst”, i utredningar om 
försörjningsstöd. Detta blir en krock i hur socialsekreterarna väljer att 
prioriterar klienternas behov av hjälp, ska bedömningen göras utefter behov 
eller målgrupp? 
 
Nordborg (2008) skriver att det finns grupper av våldsutsatta kvinnor som ses 
som särskilt utsatta. Dessa kvinnor riskerar på grund av exempelvis missbruk 
eller funktionshinder att utsättas för våld i högre utsträckning än andra 
kvinnor. (Nordborg, 2008, s. 75) Dock verkar det inte som att dessa kvinnor 
erbjuds specifik hjälp inom socialtjänsterna, snarare verkar det som att de inte 
får den hjälp de behöver. Socialsekreterarna berättar nämligen om att 
skyddade boende för missbrukande, äldre eller funktionshindrade kvinnor är 
få. Att socialsekreterarna vittnar om att socialtjänstens hjälp till dessa kvinnor 
är bristfällig fastställer Nordborgs resonemang om att kvinnor i dessa 
situationer är i behov av en mer utökad hjälp än andra. För att hårdra 
resonemanget kan detta innebär att om kvinnorna inte ges någon hjälp så finns 
risken att de råkar ut för upprepat/mer våld. 
 
Några socialsekreterare menar att de i sitt arbete med våldsutsatta kvinnor har 
en helhetsbild av våldet och familjen, något som de tycker ofta glöms bort av 
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dem som arbetar specifikt med barnen. Detta gör att problem kring våldet kan 
hamna i skymundan. Wallberg menar att specialiserade grupper inom 
socialtjänsten, mot ekonomi, missbruk etcetera, kan leda till att våldet 
betraktas som orsakat av andra problem och inte som ett eget problem, vilket 
det enligt Wallberg är. Wallberg förespråkar därför grupper inom 
socialtjänsten som inriktar sig specifikt mot våldet. (2008, s. 163)  
 
Socialsekreterarna vittnar om att samverkan är viktigt för att kunna ge bra 
hjälp till brottsoffer. Samarbetet med övriga myndigheter och organisationer 
såsom brottsoffer- och kvinnojour, polis och sjukvård verkar fungera väl. Flera 
socialsekretare berättar att de hänvisar klienter till brottsoffer- och 
kvinnojourer. Det verkar som att socialtjänsten i vissa fall i hög utsträckning 
litar på att andra organisationer erbjuder exempelvis skyddade boenden. 
Svensson (2006) poängterar att socialtjänst och brottsofferjour kompletterar 
varandra men att socialtjänstens rättsliga ansvar för brottsoffer lätt stjälps över 
till Brottsofferjouren när socialtjänstens klienter hänvisas dit. (Svensson, 2006, 
s. 68-69) Detta kan kopplas till socialsekreterarna i denna undersökning som 
menar att det kan uppstå problematik i samarbetet mellan kvinnojour och 
socialtjänst. Det verkar ibland vara svårt att avgöra vilken part som ska göra 
vad i arbetet med våldsutsatta kvinnor. 
 

7.4 Framtida arbetet med brottsoffer inom socialtjänsten 
Flertalet socialsekreterare anser att socialtjänsten ska kunna erbjuda ytterligare 
stöd och hjälp till brottsoffer, i relation av vad som erbjuds idag. Några 
socialsekreterare nämner att medlingsarbetet är under utveckling men 
framförallt fokuserar det framtida arbetet med brottsoffer på de grupper som 
redan finns inom socialtjänstens brottsofferarbete.  
 
Sonander menar att bristande resurser, som tid, kan innebär att lagstiftningen 
inte alltid kan efterföljas (2008, 208). Detta verka riskera ske i vissa av 
socialtjänsterna som ingår i min studie. Anledningen till att socialtjänsten inte 
erbjuder all hjälp till brottsoffer som socialsekreterarna efterfrågar beror 
nämligen enligt socialsekreterarna på bristande ekonomiska resurser. Vissa 
socialsekreterare menar att kunskapsnivån vad gäller brottsoffer och våld i 
nära relationer saknas inom socialtjänsten. Enligt socialsekreterarna så satsar 
flera kommuner på utbildningar om våld i nära relationer. Samtidigt säger en 
del socialsekreterare att kommunernas nuvarande ansträngda ekonomi gör att 
resurser till utbildningar försvinner. En socialsekreterare är orolig för hur 
klienterna ska kunna få rätt bemötande om socialsekreterarna inte får utbilda 
sig. Enligt Wallberg (2008) går det inte heller att sätta sitt hopp till 
nyexaminerade socionomer eftersom att socionomutbildningarnas erbjudande 
om kurser i våld i nära relationer ser väldigt olika ut. Detta gör att 
kompetensen om våld i nära relationer är ojämn i socionomkåren. (Wallberg, 
2008, s. 161-162) Wallberg efterfrågar ett helhetsperspektiv på 
våldsproblematiken som alla känner till. Men socialsekreterarna berättar att 
vissa kvinnofridsprojekt/team läggs ner, eftersom att alla ska känna till våld i 
nära relationer anses inte speciella grupper behövas. Detta går stick i stäv med 



 44 

vad Wallberg framhåller som viktigt. Hon menar att det är mycket angeläget 
att specifika grupper för våldsproblematik finns. (Wallberg, 2008, s. 161-162)  
 
Handlingsplaner mot våld i nära relationer är ett arbete som många kommuner 
arbetar med och många socialsekreterare sätter sin tilltro till 
handlingsplanerna. Socialsekreterarna tror att handlingsplanerna ökar 
kunskapsnivån. Socialsekreterarna berättar också att många kvinnor vill träffas 
i grupp och därför lyfts stödsamtal i grupp för våldsutsatta kvinnor fram som 
en form av hjälp som borde utvecklas. Ljungwald och Svensson (2007, s. 147) 
skriver att socialsekreterarna i deras studie ofta definierar vilken hjälp 
brottsoffer behöver utan att faktiskt utgå ifrån brottsoffers faktiska behov. När 
socialsekreterarna i min studie efterfrågar stödsamtal i grupp för våldsutsatta 
kvinnor skulle det kunna vara en insats som inte styrts utifrån 
socialsekreterarnas tankar om vilken hjälp brottsoffer behöver, utan istället är 
det de våldsutsatta kvinnornas behov som styr eftersom de själva efterfrågat 
stödsamtal i grupp.  
 

7.5 Rättens roll i socialtjänstens arbete med brottsoffer 
Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare arbetar med brottsoffer i 
socialtjänsten. Det innebär att undersöka hur socialsekreterare definierar 
brottsoffer och bedömer och prioriterar brottsoffers behov. Resultatet av 
studien sätts i relation till den rättsliga regleringen av brottsoffer i 5 kap 11 § 
SoL. På så sätt blir det möjligt att få kunskaper om vilken roll rätten har för 
definitioner av brottsoffer, hur brottsoffers behov bedöms och vilken hjälp och 
stöd brottsoffer kan få inom socialtjänsten. 
 
Brottsoffer är en relativt ny målgrupp i socialtjänstlagen och 
brottsofferparagrafen har ändrats vid ett flertal tillfällen (prop. 2000/01:79; 
prop. 2006/07:38). För att få reda på huruvida detta påverkar 
socialsekreterarna i deras arbete ställdes under intervjuerna frågor kring den 
senaste lagändringen av 5 kap 11 § SoL, då ordet ”bör” byttes ut till ”skall” 
och socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor skärptes. Fjorton 
socialsekreterare menar att arbetet har ändrats och att de i sitt arbete, 
framförallt med våldsutsatta kvinnor, fått en stabil lag att ”luta sig mot”. 
Kraven på att arbeta med våld i nära relationer har ökat. Vissa kommuner har 
infört Kvinnofridsteam och Barnahus. Andra socialtjänster har tagit fram 
metoder för att upptäcka och identifiera våld, s.k. våldsscreening. Enligt 
Wallberg skulle detta innebära ett steg i rätt riktning eftersom att hon anser att 
alla kvinnor socialtjänsten träffar ska frågas om våld (2008, s. 165-167) 
 
Att ”bör” har byts till ”skall” har enligt socialsekreterarna gjort att fler 
politiker och tjänstemän känner till lagen och börjat arbeta för att lagen ska 
efterlevas. Vissa socialsekreterare framhåller även att samhällets och medias 
intresse för våld i nära relationer ökat överlag och att detta lett till att arbetet 
med våld i nära relationer har utvecklats. Sonander (2008, 201-206) menar i 
sin avhandling att lagstiftning har en viktig roll i hur myndigheterna prioriterar 
i arbetet med barn som brottsoffer. Detta kan även ses i min studie i vilka 
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prioriteringar socialtjänsten gör i sitt arbete. Det är tydligt att socialtjänsten 
väljer att prioritera våldsutsatta kvinnor och barn som brottsoffer. Det framgår 
också att den förändrade lagstiftningen har gjort att arbetet med våldsutsatta 
kvinnor skärpts. På så vis har lagstiftningen en viktig roll i hur det praktiska 
arbetet ser ut för socialsekreterarna i denna studie. 
 
Sonander menar att lagstiftningen inte på exakt sätt beskriver hur 
socialtjänsten ska arbeta och eftersom lagstiftningen saknar handlingsregler får 
socialsekreterarna råda i hur arbetet ska göras. Socialsekreterarna som 
rättstillämpare har stor makt. (Sonander, 2008, 201-206) När lagstiftningen 
inte i detalj beskriver hur arbetet ska gå till har socialsekreterarna möjlighet att 
avgör vilka brottsoffer som ska få hjälp, vilket resultatet i denna studie delvis 
tyder på. Genom att analysera resultatet har det blivit möjligt att förstå att 
socialsekreterarna ofta känner till lagtexten men att de inte alltid har kunskaper 
om lagtextens specifika innebörd eller syftet med lagstiftarens intentioner.  
 
Det är viktigt att socialsekreterare känner till lagen och också förstår lagens 
syfte och innehåll menar Hollander (2009, s. 41). Resultatet i min studie visar 
på att hälften av socialsekreterarna, när de ska avgöra vilka typer av brottsoffer 
som ska få hjälp av socialtjänsten, utgår från brottsoffrets behov medan övriga 
utgår från brottets orsak samt vilken målgrupp brottsoffret tillhör. Det verkar 
som att socialsekreterarna delvis använder sig av lagstiftningen men att de 
också utgår från normer och bedömningar som de själva skapat. Studier av 
Andenaes och Olsen samt Åström visar att socialsekreterare i liten mån 
använder sig av lagstiftning. Beslut och handläggning av ärenden grundas 
istället på egna erfarenheter, värderingar, politiska direktiv och föreskrifter 
utan stöd i lagstiftningen. (Andenaes & Olsen 1990, s. 103; Åström, 1988, s. 
260-262) Sonander (2008) menar också att myndigheterna hon undersökt 
delvis bortser från lagstiftning. Några socialsekreterare i min studie menar att 
de hjälper brottsoffer oavsett hur lagstiftningen ser ut. Detta kan leda till att 
socialsekreterarna skapar en egen definition av brottsoffer och på så vis 
bestämmer vilken hjälp de ska få. Flera av socialsekreterarna säger att de gjort 
så gott de kunnat redan innan lagändringen om brottsoffer kom. 
Socialsekreterarna säger att det istället är eldsjälar inom socialtjänsten och 
deras initiativ som startat upp brottsofferarbetet och att lagändringen inte har 
haft någon större betydelse. Detta konstaterar även Sonander som skriver att 
vilken inställning myndigheter har till lagstiftningen samt hur tjänstemäns 
enskilda beslut fattas utgör stor påverkan för hur arbetet med barn som 
brottsoffer ser ut (2008, s. 201-206). Socialsekreterarna i min studie är dock 
tacksamma för att lagen är skriven som den är, men poängterar att en lagtext 
inte spelar roll i det praktiska sociala arbetet med brottsoffer.  
 
Sonander menar att det finns många påverkansfaktorer, förutom lagstiftning, i 
det praktiska sociala arbetet. Resurser, ofta ekonomiska och tidsmässiga 
sådana, nämns. (Sonander, 2008, s. 208) Många socialsekreterare i min studie 
säger att de vill att kommunen satsar på specifika enheter för 
brottsoffer/våldsutsatta kvinnor, anställer mer personal m.m. för att utveckla 
brottsofferarbetet, men att ekonomin inte räcker till. Sonander säger att när 
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resurserna är knapphändiga kan det innebära att lagstiftningen inte efterlevs 
och därmed faller lagstiftningen som en viktig påverkansfaktor i arbetet med 
brottsoffer. Därför är det så viktigt med ett helhetsperspektiv där alla 
påverkansfaktorer för arbetet ingår. (Sonander, 2008, 208-209) En 
socialsekreterare i min studie menar att det är problematiskt att båda föräldrar 
måste godkänna insatser som Trappan-samtal till barnet för att socialtjänsten 
ska kunna genomföra insatsen. Socialsekreteraren menar att en förälders 
samtycke borde räcka och detta skulle kunna förändras genom en lagändring. 
Att ändra lagstiftningen kan vara viktigt men detta måste göras i anknytning 
till att de faktiska möjligheterna för brottsofferarbetet också gås igenom menar 
Sonander. Därför är det viktigt att ny lagstiftning efterföljs av gediget arbete 
för att främja att lagstiftningen kan efterlevas i socialtjänstens arbete. 
(Sonander, 2008, 209)  
 
Enligt Christie (2001, s. 47-50) är det skillnad på vilka personer som utsätts 
för brott och vilka som blir definierade som brottsoffer och att vissa brottsoffer 
lättare än andra får status som brottsoffer. Detta återspeglas i min studie. Alla 
socialsekreterarna utgår från en definition om ideala brottsoffer och att dessa 
är kvinnor och barn. I bedömningen i vem som ska ges socialtjänstens hjälp 
utgår socialsekreterarna från olika prioriteringar. Vissa menar att målgrupper 
ska prioriteras, som våldsutsatta kvinnor och barn. Andra menar att brottsoffer 
ska få stöd av socialtjänsten utifrån individuella behov. En prioritering efter 
målgrupp blir ändock gällande i slutändan eftersom arbetet med brottsoffer 
inom socialtjänsten i denna studie företrädesvis inriktas mot våldsutsatta 
kvinnor och barn. Denna prioritering görs trots att socialtjänstlagen säger att 
ingen individ ska prioriteras för att man tillhör en viss grupp utan det är 
behoven och om de kan tillgodoses på annat sätt som ska vara avgörande, 4 
kap 11 § SoL. Sammanfattningsvis kan sägas att lagstiftningen spelar roll på 
så vis att 5 kap 11 § SoL verkar efterlevas av socialtjänsterna i den mån att 
våldsutsatta kvinnor och deras barn i viss utsträckning erbjuds hjälp. Dock 
verkar socialtjänstlagens krav på att en behovsbedömning enligt 4 kap 1 § SoL 
alltid ska göras oavsett orsak till behovet delvis glömmas bort i socialtjänstens 
arbete med brottsoffer. 
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8. DISKUSSION 
Detta kapitel redogör för hur uppsatsens syfte kunnat besvaras. En diskussion 
kring metodval samt förslag på vidare forskning presenteras också. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka socialtjänstens arbete med 
brottsoffer. Undersökningen har inriktas på att se hur socialsekreterare tolkar 
och förstår regleringen av socialtjänstens ansvar för brottsoffer enligt 5 kap 11 
§ SoL. Hur socialsekreterare bedömer och prioriterar brottsoffers behov har 
också belysts. Fyra frågeställningar har varit centrala; hur socialsekreterare 
definierar brottsoffer, vilka brottsoffer socialtjänsten arbetar med, hur arbetet 
med brottsoffer ser ut samt hur det framtida arbetet med brottsoffer inom 
socialtjänsten beskrivs. Baserat på en analys av uppsatsens resultat har en bild 
framträtt av hur socialsekreterarna definierar brottsoffer. En brottsutsatt ska 
vara oskyldig, svag och lida av brottet för att betraktas som brottsoffer av 
socialsekreterarna. Dock prioriterar socialsekreterarna olika, då vissa utgår 
ifrån en bedömning av varje brottsoffers behov av hjälp medan andra anser att 
specifika målgrupper ska ges hjälp av socialtjänsten. Dessa specifika 
målgrupper är huvudsakligen våldsutsatta kvinnor och barn. De brottsoffer 
socialtjänsten arbetar med återspeglar bilden av ideala offer (Christie, 2001, s. 
47-50) eftersom det i första hand är våldsutsatta kvinnor och barn som erbjuds 
hjälp. Hjälpen till brottsoffer inom socialtjänsten utformas även för att anpassa 
våldsutsatta kvinnor och barn, så som skyddade boenden, stödsamtal, 
ekonomisk hjälp m.m. Även när socialsekreterarna beskriver det framtida 
arbetet med brottsoffer är det utvecklingen av arbetet med våldsutsatta kvinnor 
som nämns. Dock är det viktigt att komma ihåg att undersökningen innefattar 
18 intervjuer med socialsekreterare som representerar 18 kommuner i Sverige 
och urvalet ger därför endast en mindre kunskapsöverblick av hur 
socialtjänstens roll i brottsofferarbetet kan se ut. 
 
Min förförståelse var att socialtjänsten är snäva i vilka brottsoffer som de 
erbjuder hjälp. Jag trodde att det i synnerhet var våldsutsatta heterosexuella 
kvinnor som erbjuds hjälp av socialtjänsten. Därför ställde jag mig frågan om 
socialtjänsten bortprioriterar vissa brottsoffer som exempelvis män, 
missbrukare och ungdomar som utsätts för brott. Resultatet i denna studie 
tyder på att min förförståelse kring socialtjänstens definitioner av brottsoffer 
delvis överensstämmer med den verklighet som undersökts – I brotts-
offerarbetet inom socialtjänsten prioriteras våldsutsatta kvinnor. Detta har 
även visats i andra studier, som Socialtstyrelsen (2004) och Ljungwald och 
Svensson (2007). Jag har även upplevt i mitt arbete med ekonomiskt bistånd 
att definitionen som brottsoffer, och inte behovsbedömningen, varit avgörande 
vid utredning gällande ekonomi. Jag har, precis som några av 
socialsekreterarna i studien, erfarit att våldsutsatta kvinnors rätt till 
försörjningsstöd inte alltid anses behöva utredas i lika hög grad som för andra 
klienter. Sammanfattningsvis kan sägas att min förförståelse i många 
avseenden överensstämt med hur socialsekreterarna beskrivit sitt arbete med 
brottsoffer.  
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Frågan är hur studiens resultat, att våldsutsatta kvinnor prioriteras som 
brottsoffer inom socialtjänsten ska tolkas? Innebär detta t.ex. att det bara är 
våldutsatta kvinnor som är i behov av stöd från socialtjänsten och att andra 
brottsoffer inte behöver stöd och hjälp? Som jag tidigare beskrivit så utgår 
socialsekreterarna ifrån två olika prioriteringar, antingen efter behov eller 
målgrupp, när de definierar vilka brottsoffer socialtjänsten ska hjälpa. 
Eftersom att alla socialsekreterare inte verka utgå från behovsbedömningar 
tror jag att det finns brottsoffer, utöver våldsutsatta kvinnor, som är i behov av 
socialtjänstens hjälp men inte får den. Vissa brottsoffer har kanske kontakt 
med socialtjänsten pga. missbruk eller ekonomiska problem och får kanske 
hjälp på så vis, men majoriteten av dem som blir utsatta för brott tror jag aldrig 
kommer i kontakt med socialtjänsten. Frågan är om detta beror på att de 
brottutsatta inte har behov av hjälp, om de inte känner till att brottsoffer kan 
vända sig till socialtjänsten eller om socialtjänsten inte kan erbjuda hjälp till 
alla brottsoffer? Samtidigt vill jag påpeka att jag personligen inte tror att 
tillräckligt mycket görs för våldsutsatta kvinnor inom socialtjänsten. Detta 
visar delvis även studiens resultat på. Ett par socialsekreterare tar särskilt upp 
att skyddade boenden finns i för liten skala för missbrukande eller 
funktionshindrade kvinnor. (Nordborg, 2008, s. 75) Det är beklämmande att så 
pass lite arbete verka görs för de våldsutsatta kvinnor som befinner sig i s.k. 
särskilt sårbara grupper. Något som också förvånat mig var att endast ett fåtal 
av socialsekreterarna nämnde att de arbetade med personer som utsätts för 
hedersproblematik. Jag trodde att arbetet med hedersproblematik var mer 
utbrett och prioriterat inom socialtjänsten än vad resultatet faktiskt visar.  
 
Enligt 5 kap 11 § SoL har socialtjänsten ansvar för att arbeta med brottsoffer. 
Därför är det intressant när en av de tillfrågade kommunerna i studien uppger 
att de inte arbetar med brottsoffer överhuvudtaget pga. tidsbrist och låg 
motivation från anställda. I detta avseende spelar lagstiftningen ingen roll, 
eftersom att denna socialtjänst verka ha valt att bortse från vad 5 kap 11 § SoL 
reglerar. Samtidigt väcks tankar kring att denna socialtjänst kanske erbjuder 
brottsofferhjälp utan att de själva är medvetna om det. Exempelvis kanske de 
faktiskt stöttar våldsutsatta kvinnor genom att slussa vidare till andra 
kommuner alternativt kvinnojour.  
 
Ljungwald och Svensson (2007, s. 153) menar att frågan om ”Vem som lider” 
kan verka som avgörande i socialtjänstens arbete med brottsoffer. Detta 
påstående är jag benägen att hålla med om. Att definiera ett brottsoffer verkar 
för socialsekreterarna innebära att plocka ut vissa egenskaper hos den 
brottsutsatte som definieras som offeregenskaper. Det är socialsekreterarna 
som definierar lidandet, inte de brottsutsatta själva, därav blir frågan central i 
frågan om brottsoffers rätt till stöd via socialtjänstlagen.  
 
Jag vill avsluta denna uppsats med ett citat från en socialsekreterare som 
menar att våld i nära relationer är ett problem som borde vara hela samhällets 
ansvar och inte enbart ligga på socialtjänstens bord.  
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Sen kan jag tycka att det är bra med förtydligande i lagen för 
våldsutsatta kvinnor men det är ju också ett folkhälsoproblem. 
Därför borde det ligga på hela samhällets nivå. Det är lite synd 
att det blir undanskuffat till att vara socialtjänstens område när 
det egentligen är ett samhällsproblem. Är det verkligen rätt? 
När det finns ett så stort mörkertal och stora 
samhällskostnader.  

 
Detta citat vill jag applicera även på brottsoffer. Kommunen ansvarar, enligt 2 
kap 2 § SoL, för att de människor som finns i kommunen får den hjälp som de 
är i behov av och enligt 5 kap 11 § SoL har socialtjänsten även fått ett 
specifikt ansvar för brottsoffer. Är detta positivt för arbetet med brottsoffer? 
Får brottsoffer den hjälp och stöd de behöver? Denna studies resultat visar 
delvis på att så inte är fallet. Personligen anser jag att arbetet med brottsoffer 
borde spridas inom samhällets myndigheter och instanser. Precis som 
socialsekreteraren som menar att våldsutsatta kvinnor är ett samhällsproblem 
så menar jag att även brottsoffer bör ses som ett samhällsproblem där fler än 
socialtjänsten borde bära ansvaret. Annars tror jag att denna problematik, som 
nedan beskrivs av en socialsekreterare, kan uppstå:  
 

Jag tror att brottsoffers situation idag är att man får försöka 
klara sig själv. Man pratar med familj och vänner. Men sen vill 
man ju inte belasta sina nära med hur dåligt man mår. Min 
uppfattning är att man lämnas ensam med riktigt mycket och så 
borde det inte vara. 
 

8.1 Metoddiskussion  
Denna undersökning hade även kunnat genomföras som en kvantitativ studie 
där socialsekreterare fått svara på frågor om socialtjänstens arbete med 
brottsoffer genom enkäter. Detta hade inneburit att fler svar kunnat inhämtats 
och att urvalet på så vis blivit större. Genom ett sådant urval hade möjligheten 
att generalisera resultatet ökats. Samtidigt hade en enkätundersökning 
inneburit material av mer statisk karaktär och vissa mer djupgående svar som 
inhämtats i denna undersökning hade säkerligen gått förlorade. Därför 
bedömdes en kvalitativ metod vara bäst för att besvara denna undersöknings 
syfte och frågeställningar. Å andra sidan hade det varit möjligt att istället för 
ett flertal telefonintervjuer använda sig av ett mindre antal intervjuer med 
socialsekreterare, där intervjun skett ansikte mot ansikte. Detta hade resulterat 
i mer ingående svar och möjligtvis en djupare förståelse för just de intervjuade 
socialsekreterarnas arbete. Vid telefonintervjuer är det inte heller möjligt att 
registrerar kroppsspråk eller ögonkontakt, vilket i många hänseenden utgör en 
del av interaktionen mellan intervjuer och informant. Det hade också varit 
möjligt att genomföra intervjuer i fokusgrupper för att se socialsekreterare 
integrera och diskutera med varandra.  
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8.2 Framtida forskning 
Många idéer om vad framtida forskning skulle kunna innehålla har dykt upp 
under skrivandet av denna uppsats. Det vore intressant att göra en större 
undersökning och inkludera fler socialsekreterare för att på så vis få en bredare 
bild av hur socialtjänstens arbete med brottsoffer ser ut. Det skulle också vara 
givande att mer specifikt gå in kommun för kommun och jämföra skillnader 
och likheter utefter geografi, politiskt styre, befolkningsmängd etcetera.  

Denna uppsats har visat att visst arbete med medling finns inom 
socialtjänsterna. Eftersom lagen om socialtjänstens ansvar för medling är 
relativt ny, 5 kap 1 c § SoL kom år 2006, skulle det vara intressant att 
undersöka vilken roll lagen om medling spelat för socialtjänsterna (prop. 
2005/06:165). Mitt resultat pekar på att alla socialtjänster i dagsläget inte 
erbjuder medling och det vore givande att se vilka faktorer som gör att 
medling införts respektive inte införts i socialtjänsternas arbete.  

Resultatet i denna uppsats har också visat på att våldsutsatta kvinnor och deras 
barn är brottsoffer som prioriteras inom socialtjänsten. Socialsekreterarnas 
uppfattning var dock inte att stödet till dessa är tillräckligt. Det vore därför 
spännande att fokusera en undersökning enbart på socialtjänstens stöd till 
våldsutsatta kvinnor. Dessutom har få studier gjorts för att undersöka hur 
brottsoffer/våldsutsatta kvinnor anser att socialtjänstens stöd har hjälpt dem. 
Av den anledningen vore en sådan undersökning också intressant att 
genomföra.   
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10. BILAGOR 

10.1 Bilaga 1. Informationsbrev 
Hej, 
Vi talades vid tidigare idag angående mitt examensarbete om brottsoffer som 
jag skriver på Socialhögskolan i Stockholm. Jag läser termin 7 på 
socionomprogrammet. 
 
Jag vill tacka för att du har möjlighet att ställa upp som informant i min 
undersökning.  
Jag kommer att ringa upp dig för intervju [dag och tid.] 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialtjänsten tillämpar 5 kap 11 § i 
socialtjänstlagen (SoL). Detta innebär att jag kommer titta närmare på hur 
socialtjänsten arbetar med brottsoffer. Frågeställningar som jag kommer att 
besvara i min uppsats är bland andra:  
 
1. Vilka typer av brottsoffer arbetar socialtjänsten med? 
2. Vilken hjälp erbjuder socialtjänsten brottsoffer? 
3. Hur ser arbetet med brottsoffer ut? 
4. Hur definierar socialtjänsten brottsoffer utifrån 5 kap 11 § SoL? 
5. Hur ser det framtida arbetet med brottsoffer ut? 
 
Du kommer att vara anonym i undersökningen. Kommunen du representerar 
kommer inte heller att presenteras vid namn. Möjligtvis kommer jag att 
namnge inom vilket län kommunen ligger samt befolkningsmängd, geografiskt 
läge, politiskt styre med mera. Detta för att läsaren ska få en bild av hur 
kommunen ser ut. 
 
Jag vill informera dig om att ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du kan 
när som helst under intervjun kan välja att avbryta den. Jag vill även påpeka 
att frivilligheten innebär att du kan välja att inte svara på vissa av frågorna 
under intervjun. 
 
Intervjun kommer att spelas in, men endast i syfte för att jag ska kunna 
transkribera intervjun och därmed gå igenom vad som sagts. Jag kommer att 
förvara inspelningen av intervjun så att ingen obehörig får tillgång till 
materialet. Det kommer enbart vara jag som lyssnar på intervjun. 
 
Vid frågor får du gärna kontakta mig, annars hörs vi vid intervjun!  
 
Vänliga hälsningar 
Sanna Häggbring 
Telefonnummer 
Mailadress 
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10.2 Bilaga 2. Intervjuguide  
 
Allmän fakta: 
Datum och tid:  
Län:  
Kommun:  
Namn:  
Telefonnummer:  
Fått informationsmailet:  
Arbetsplats: 
Titel: 
Utbildning: 
Specifik utbildning om brottsoffer: 
 
Frågor: 
1. Hur definierar du begreppet brottsoffer? 
2. Hur definierar du brottsoffer utifrån 5 kap 11 § SoL? 
3. Vilka brottsoffer anser du att socialtjänsten bör hjälpa och stödja? 
4. Har ni på din arbetsplats haft några tolkningsproblem/diskussioner kring 
lagen om brottsoffer? 
5. Vilka typer av brottsoffer arbetar socialtjänsten med? 
6. Har socialtjänsten prioriterat någon särskild brottsoffergrupp?  
7. Hur arbetar socialtjänsten i din kommun med brottsoffer, vilket stöd och 
vilken hjälp erbjuder ni? 
8. Vilken typ av stöd och hjälp anser du att brottsoffer bör få från 
socialtjänsten? 
9. Kan brottsoffer få denna typ av stöd och hjälp, om nej vilka hinder finns för 
detta? 
10. Hur är din uppfattning, söker brottsoffer ofta stöd hos socialtjänsten i din 
kommun? 
11. Känner du till den lagändring av SoL 5 kap 11 § som trädde i kraft 1 juli 
2007? 
12. Har socialtjänstens arbete med brottsoffer förändrats sedan lagändringen? 
13. Har ni satt igång andra åtgärder med anledning av lagändringen? 
14. Får ni kontakt med fler brottsoffer nu än innan lagändringen? 
15. Samarbetar du/din arbetsgrupp med andra enheter inom socialtjänsten 
kring brottsoffer? 
16. Samarbetar du/din arbetsgrupp med andra organisationer och myndigheter 
kring brottsoffer? 
17. Hur ser det framtida arbetet med brottsoffer inom socialtjänsten ut, planer, 
investeringar, utbildningar etcetera? 
18. Hur skulle du vilja att det framtida arbetet med brottsoffer ser ut? 
19. Är det något du vill tillägga? 
20. Går det bra att jag återkommer vid eventuella frågor/tveksamheter? 
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