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Sammanfattning

 
Att brottsoffer bemöts på ett bra och professionellt sätt av rättsväsendet är viktigt. Det inger 

trygghet hos dem som blivit utsatta för brott, vilket ökar möjligheterna för dem att återhämta 

sig. Detta gäller särskilt unga brottsoffer som kan vara i kontakt med rättsväsendet för första 

gången, och som inom kriminologisk forskning betonas som särskilt sårbara offer. 

 

I lagen om målsägandebiträden prioriteras i första hand de brottsoffer som utsatts för 

sexualbrott, oavsett ålder, och i övrigt sker en behovsprövning. Frågan är hur denna 

behovsprövning går till och vilka det är lagstiftaren menar inte är i behov av stöd. Jag har i det 

här examensarbetet utifrån analyser av intervjuer med fem målsägandebiträden tolkat hur 

ungdomar framställs som offer i sin kontakt med rättsväsendet, och utifrån detta försökt 

besvara frågeställningen. Jag har i analysen jämfört med lagstiftningen på området och utgått 

från Christies teori om idealiska offer. Med idealiskt offer åsyftar Christie en person eller en 

kategori av personer som när de drabbas av brott lättast får fullständig och legitim status som 

offer. Det idealiska offret har vissa typiska egenskaper såsom svaghet och att man varit på en 

respektabel plats när man utsatts för brott av en stor och för offret okänd gärningsman. 

 

Ansatsen för detta arbete har varit socialkonstruktivistiskt, vilket innebär att jag har haft som 

utgångspunkt att kunskap är något som konstrueras i interaktion mellan människor, och jag 

har därför problematiserat min egen påverkan på resultatet. 

 

Analysen visar att, för att få ett målsägandebiträde förordnat utifrån den behovsprövning som 

görs bör man uppfylla vissa egenskaper som tillfaller ett idealiskt offer. Har man dock icke-

idealiska egenskaper, så som egen skuld, antas man vara i mindre behov av stöd. Vissa 

kategorier av människor får således särbehandling, de som bedöms som idealiska utifrån 

något specifikt kriterium behandlas annorlunda än de som bedöms som icke-idelaliska. När 

det gäller ungdomar ska deras unga ålder enligt förarbetena tas i beaktande vid 

behovsprövningen, detta arbete visar dock att om man inte lever upp till de idealiska 

egenskaperna har ungdomar, trots sin låga ålder, ändå svårt att anses vara i behov av stöd.  

 

Slutsatsen är att det borde till en lagändring, barn under 18 år borde presumeras vara i behov 

av ett juridiskt biträde, oavsett brottets art och framför allt oavsett barnets egen skuld.  



4 

Förord 

 

Jag vill inleda med att tacka de fem målsägandebiträden som ställt upp och tagit sig tid för 

intervjuer inom ramen för detta examensarbete i kriminologi. Utan deras hjälpsamhet och 

inspirerande viljeinriktning hade denna uppsats inte blivit av. 

 

Jag vill också passa på att tacka min handledare, Eva Johnsson, för sin hängivenhet och sitt 

engagemang. 

 

Stockholm 2011, 

 

My Jonson  
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1. Inledning 

Historiskt sett har den kriminologiska forskningen riktat fokus på själva brottet och personen 

bakom brottet. Den person som blivit utsatt för brott har däremot uppmärksammats först på 

senare tid. Själva ordsammansättningen brottsoffer uppstod i Sverige först på 1970-talet då 

den viktimologiska forskningen också började ta fart (Tham 2001, s 27). Att brottsoffer 

uppmärksammades inom den kriminologiska forskningen bidrog även till att 

brottsofferdiskussionen togs upp på den politiska agendan (Åkerström 2001, s 9). 

Genomslaget för brottsoffer kom dock först på 1980-talet. Då bildades bland annat flera 

brottsofferorganisationer och lagen (1988:609) om målsägandebiträde trädde i kraft, som gav 

brottsoffer som utsatts för vissa brott rätt till juridiskt stöd under förundersökning och 

rättegång. 

 

Att brottsoffer bemöts på ett bra och professionellt sätt av rättsväsendet
1
 är betydelsefullt av 

flera anledningar. Om rättsväsendets aktörer skapar trygghet för brottsutsatta ökar 

möjligheterna för dem att återhämta sig, samtidigt som rättsprocessen blir rättssäker och 

effektiv. För övrigt är bemötandet viktigt för att allmänheten ska få ett förtroende för 

rättsväsendet, särskild när det gäller unga brottsoffer som kan vara i kontakt med 

rättsväsendet för första gången (BRÅ rapport 2010:1). 

 

Ändamålet med denna studie var till en början att undersöka hur ungdomar som utsatts för 

brott upplevde sin kontakt med rättsväsendet. Denna fråga väcktes när jag arbetade volontärt 

som stödperson på brottsofferjouren, där jag själv upplevde att unga brottsoffer var särskilt 

sårbara. Av flera skäl har jag dock valt att inte utgå från ungdomarnas egna upplevelser. Jag 

har istället valt att analysera hur fem målsägandebiträden framställer ungdomar som offer, 

sedan koppla detta till lagstiftning på området. En anledning är av rent etisk karaktär; det 

finns risk att man river upp gamla sår som läkt genom att be ungdomar prata om sina egna 

upplevelser. En annan anledning är att utgå från juridiskt utbildade vuxnas berättelser som har 

unga som klienter, vilket då ger ett bredare perspektiv utifrån ett större antal ungdomar. De 

kan uppmärksamma företeelser som ungdomar inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet för 

att se, framför allt eftersom de dagligen arbetar med detta och därmed kan få en mer enhetlig 

bild än en ungdom som har en enda kontakt med rättsväsendet att utgå ifrån.  

 

                                                 
1
 Se under definitioner vad som i detta arbete åsyftas med begreppet ”rättsväsendet” 
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För att kunna ge ungdomar det stöd de behöver i kontakt med rättsväsendet, och för att lagen 

ska få så bra utformning som möjligt, krävs forskning på området. Det finns en avsaknad av 

forskning på detta område och genom att se på hur ungdomar framställs som offer, är min 

förhoppning att få en bild av det stöd ungdomar är i behov av och hur det kan förbättras. 

 

Inom kriminologisk forskning har barn och ungdomar konstaterats vara en särskilt sårbar 

grupp brottsoffer. Det betonas att brott mot barn och ungdomar kan få avgörande 

konsekvenser för deras utveckling och personlighet, samt att det finns stor risk att de känner 

en grundläggande misstro mot omvärlden efter att de blivit utsatta för brott (Lindgren 2001, s 

96 f.).  Jag ställer mig frågan om det räcker med att vara under 18 år som brottsoffer för att 

man ska anses ha ett särskilt behov av stöd, hur målsägandebiträdena ser på detta och hur det 

kan ses i förhållande på lagstiftningen. 
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1.1 Problemformulering och frågeställning 
I den allmänna debatten finns en benägenhet att lättare se vissa personer och grupper som 

oskyldiga och de identifieras därmed som brottsoffer i större utsträckning (Lindgren 2004, s 

20). Tendensen att vissa personer och grupper lättare ses som offer kan medföra problem som 

ojämlikhet i samhället på grund av att alla som drabbats av brott inte får sina rättigheter 

tillgodosedda på samma villkor. Målsägandebiträde ska enligt lagstiftningen förordnas till 

dem som har störst behov av stöd. Stor fokus ligger på sexualbrottsmål. Olika utredningar om 

målsägandens behov av stöd under rättsprocessen har visat att de som blivit utsatta för 

sexualbrott är i störst behov av stöd. Detta gäller såväl barn och ungdomar som vuxna som 

blivit utsatta. När det gäller övriga brott så kräver lagstiftningen en behovsprövning; det ska 

finnas särskilt behov av biträde. Enligt lagstiftningen finns det alltså brottsoffer som inte är i 

behov av målsägandebiträde. Min frågeställning blir därmed;  

 

 Finns det ungdomar som inte anses vara i behov av målsägandebiträde?  

 Hur framställer målsägandebiträdena ungdomar som brottsoffer och hur förhåller sig 

detta till lagstiftningen om förordnande av målsägandebiträde? 

 

1.2 Definitioner 

MÅLSÄGANDE 
Enligt 20 kap 8 § 3 stycket rättegångsbalken är målsäganden den mot vilken ett brott blivit 

begånget eller som blivit förnärmad av brottet eller lidit skada därav. Det är denna juridiska 

definition av brottsoffer som jag kommer att utgå från i detta arbete. 

  

MÅLSÄGANDEBITRÄDE 

Lagen (1988:609) om målsägandebiträde ger målsägande rätt att på statens bekostnad få ett 

eget juridiskt biträde under förundersökning och rättegång, vid vissa typer av brott. Denna rätt 

tillkommer även målsägande som formellt inte är part i rättegången utan endast ska höras i 

anledning av brottet. Målsäganden är formellt sett endast part i brottmål om hon eller han 

framställer ett yrkande i processen, men i praktiken betraktas målsäganden emellertid ofta 

som den misstänktes motpart även om han eller hon inte för någon talan i målet (SOU 

1986:49, s 53). 

 

Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata målsägandens intressen i målet samt lämna stöd 

och hjälp till målsäganden. Biträdet ska även bistå målsäganden med att föra talan om enskilt 
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anspråk i anledning av brott, dvs. skadeståndskrav, om inte detta görs av åklagaren (se 2 § 

lagen om målsägandebiträde).  

 

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN 

Den 1 januari 2000 trädde lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn ikraft. Lagen har 

till syfte att stärka barnets rätt när vårdnadshavaren, eller någon som vårdnadshavaren står i 

nära förhållande till, står misstänkt för brott mot barn under 18 år som kan föranleda fängelse. 

Den särskilda företrädaren ska, istället för barnets vårdnadshavare, som ställföreträdare ta till 

vara barnets rätt under förundersökningen och i eventuell rättegång. Den särskilda 

företrädaren förordnas av domstolen och ska som huvudregel vara advokat eller biträdande 

jurist på advokatbyrå (se 5 § lagen om särskild företrädare för barn).  

 

BARN OCH UNGDOMAR 

När jag i detta arbete skriver om barn åsyftas, enligt den juridiska definitionen, människor 

under 18 år. Med begreppet ungdomar åsyftas de barn som är 12-18 år. 

 

RÄTTSVÄSENDET 

När jag i detta arbete använder begreppet rättsväsendet åsyftas ungdomarnas kontakt med 

polis, åklagare och domstol men även lagstiftaren då jag menar att lagens utformning i allra 

högsta grad påverkar hur ungdomarna blir bemötta.  
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1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att fokusera på ungdomar i åldern 12-18 år i detta arbete. Detta för att 

målsägandebiträdena jag intervjuat gav uttryck för att de fall de hade unga klienter var de 

oftast över 12 år, och gränsen jag satt vid 18 år är för att den juridiska definitionen för barn 

görs vid denna ålder. Det är dock svårt att alltid veta exakt ålder på de klienter som 

målsägandebiträdena berättar om, men jag har tolkat det som att den vanligaste ålder som tas 

upp är inom denna räckvidd och har därför valt att begränsa mig till ungdomar i den åldern.  

 

När barn under 18 år blir utsatta för brott där det är vårdnadshavaren som står misstänkt för 

brottet, eller någon som står vårdnadshavaren nära vilket vanligen är en partner, ska barnet 

som sagt tilldelas en särskild företrädare för barn. Av denna anledning finns inte samma 

behov av målsägandebiträde i dessa fall, varför denna typ av brott inte kommer att diskuteras 

vidare inom ramen för detta arbete. Jag avgränsar mig alltså till att diskutera de fall där 

ungdomar blivit utsatta av någon annan än vårdnadshavaren, där särskild företrädare för barn 

alltså inte förordnas.  

 

Utifrån det material jag har skulle en intressant genusdiskussion kunna hållas men av 

utrymmesskäl har jag valt att utesluta denna del i detta arbete.  
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2. Tidigare forskning 
För att en person ska betraktas som brottsoffer av samhället och för att kunna ta del av 

samhällets hjälp kan det vara av värde för en person att få offerstatus (Lindgren 2004, s 28 f.). 

Att vara utsatt för brott betraktades tidigare som en enskild händelse, men nu har 

brottsofferstatusen en benägenhet att förvandlas till en central egenskap hos individen (Tham 

2001, s 27). När en person anser sig vara ett offer för brott kan den skapa en 

brottsofferidentitet i samspel med andra personer och samhället (Burcar 2005, s 30). I detta 

arbete kommer brottsofferstatusen vara i fokus, och inte brottsofferidentiteten, eftersom jag 

inte har intervjuat brottsdrabbade ungdomar.  

 

BRÅ publicerade 2002 en rapport baserad på intervjuer med sju ungdomar om deras 

rättegång, där det framkom att ungdomarna inte alltid förstod vad som hände och vad som 

sades. Dessa ungdomar stod själva åtalade för brott, men den är ändå relevant för detta arbete 

på det sättet att den visar på ungdomars svårighet att ta till sig vad som händer i en 

rättsprocess (BRÅ rapport 2002:18). 

 

Någon tidigare forskning angående hur den utsattes offerstatus påverkar behovsprövningen 

som görs för att få ett målsägandebiträde tilldelat, eller hur tidigt målsägandebiträdet blir 

tillsatt, har inte gjorts. Inte heller bland utländsk forskning har jag hittat någonting inom detta 

område. Däremot finns rättskällor
2
 där frågan om den utsattes ålder i förhållande till dessa 

frågeställningar tas upp. Av denna anledning är det av intresse att forskning görs inom detta 

område. 

 

Inom viktimologin, läran om brott, definieras de person som utsatts för brott som brottsoffer 

(Åkerström 2001, s 7). Ansatsen för detta arbete tydliggör dock min syn på begreppet som 

socialt konstruerat och föränderligt.
3
 Hur brottsoffer uppfattas påverkar deras möjligheter till 

stöd, skydd och ersättning (Lindgren 2004, s 31). Enligt kriminologisk forskning delar bland 

annat polisen in medborgare i grupper för att kunna generalisera varje relation. Effekten blir 

att vissa kategorier av människor får särbehandling, de som bedöms som ”bättre” utifrån 

något specifikt kriterium behandlas således annorlunda än de som bedöms som ”sämre” 

(ibid.). Denna syn på offrets eget beteende syns även i lagstiftningen, i vissa fall riskerar 

                                                 
2
 Med rättskällor avses förarbeten och offentliga utredningar 

3
 Se vidare under teoretiska utgångspunkter 
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offret exempelvis att helt eller delvis bli utan ersättning på grund av sitt beteende före brottet. 

Enligt 9 § andra stycket brottsskadelagen, till exempel, kan brottsskadeersättning i vissa fall 

jämkas med hänsyn till den skadelidandes uppträdande i samband med brottet. Det kan till 

exempel handla om att brottsoffret utsatt sig för ökad risk att drabbas av brott, genom att vara 

provocerande eller lämna nyckeln i bilen. 

 

Regeringen beslutade i februari 2005 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en 

översyn av lagen om målsägandebiträde. Utredaren skulle se över lagens tillämpningsområde 

och se hur lagen används i förhållande till dess intentioner; att ge målsägande med störst 

behov av juridisk hjälp och stöd rätt till biträde under rättsprocessen (SOU 2007:6, s 3). I 

betänkandet konstaterar utredarna att just barn är en grupp som är att betrakta som sårbara i 

rättsväsendet. De slår dock fast att lagstiftningen inte är helt tydlig när det gäller deras behov 

och att detta är ett problem som utredningen vill komma tillrätta med i betänkandet (SOU 

2007:6, s 60).  

 

I propositionen om målsägandebiträde (proposition 1987/88:107) angavs att 

målsägandebiträde normalt ska utses när ett barn har utsatts för brott, men att 

målsägandebiträdet inte kan överta någon uppgift som enligt lag tillkommer vårdnadshavarna 

(SOU 2007:6, s 387). Detta är en avgörande anledning till att lagen om särskild företrädare för 

barn kom till, då det kunde uppstå utredningsproblem när det var någon vårdnadshavare som 

stod som misstänkt för brottet mot barnet, och därmed hade rätt att motsätta sig åtgärder som 

syftade till att brottet utreddes. Jag kommer som ovan sagts inte att gå in närmare på dessa 

fall, utan fokus ligger på de fall då ungdomar blir utsatta av andra personer än vårdnadshavare 

eller närstående, där alltså lagen om särskild företrädare för barn inte blir tillämplig. 

Utredningen har föreslagit en särskild bestämmelse om att målsägandebiträde ska förordnas 

för barn som utsatts för grova brott (SOU 2007:6, s 470). Det konstateras att 

målsägandebiträde i princip redan idag ska förordnas när brott begås mot barn. När det gäller 

sexualbrott ska förordnandet ske utan behovsprövning. I övriga fall är målsägandens ålder en 

faktor som enligt utredningen redan beaktas. Trots detta konstaterar man att en viss ökning av 

kostnaderna till följd av förslaget kommer ske (ibid.).  

 

En utvärdering av tillämpningen av lagen om målsägandebiträde som gjorts av 

Domstolsverket visar bland annat att nära hälften av alla målsägandebiträden förordnas först 

efter att åtal väckts. Utredningen menar att det framstår som tveksamt om målsägandens 



14 

behov av stöd i så stor utsträckning som resultatet visar skulle vara begränsat till förfarandet 

vid domstol (Lindgren 2001, s 182). Utvärderingen visar också att majoriteten av de fall där 

biträde förordnats var målsägandena kvinnor som hade någon form av relation till den 

misstänkte (ibid.).  

3. Teoretiska utgångspunkter 

Offer kan ses som en objektiv kategori, men det kan samtidigt ses som en konstruktion som är 

beroende av sociala och moraliska produktioner (Åkerström 2001, s 278). På samma sätt som 

”hjälten” eller ”förrädaren”, kan ”offret” ses som en socialt skapad kategori (Åkerström 2001, 

s 265). Detta arbete utgår från en socialkonstruktivistisk ansats, vilket innebär att offer ses 

som något som är socialt konstruerat.
4
 

 

För att kunna analysera hur lagstiftare och målsägandebiträden framställer ungdomar som 

offer, och se vilka det är som framställs som att de inte är i behov av stöd, kommer jag i min 

analys att utgå från den norske kriminologen Nils Christies teori om idealiska offer. Christie 

menar att det finns två aspekter på begreppet ”offer”. Den första är på en individnivå där det 

handlar om hur personen själv definierar sin situation. Det är inte detsamma för alla 

människor i situationer som externt beskrivs som ”samma”. När någon ser seger kan andra i 

samma situation se sig själv som offer, tendensen att se sig själv som ett offer kan i det 

perspektivet kallas för ett personlighetsdrag menar Christie (2001, s 47). Den andra aspekten 

är att se på begreppet ”offer” från en samhällsnivå. Det som karaktäriserar det idealiska offret 

på denna nivå är inte den person som ser sig själv som ett offer, inte heller de som löper störst 

risk att utsättas för brott, utan Christie syftar istället på en person eller kategori av personer 

som – när de drabbas av brott – lättast får fullständig och legitim status som offer (ibid.).  

 

Christie beskriver det idealiska offret som en äldre dam som, på väg hem på dagen efter att ha 

tagit hand om sin sjuka syster, blir slagen i huvudet av en stor man som därefter tar hennes 

väska och använder pengarna till sprit och droger. Christie menar att det idealiska offret har 

fem typiska egenskaper. En första egenskap är svaghet. Sjuka, gamla eller mycket unga 

människor passar särskilt bra som idealiska offer. En andra egenskap är att offret utförde en 

respektabel uppgift när han eller hon blev utsatt för brott, som i exemplet, att ta hand om sin 

sjuka syster. En tredje egenskap är att den brottsutsatte befann sig på en icke klandervärd 

                                                 
4
 Se mer om den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för arbetet nedan 
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plats, gärna på en gata på dagtid. En fjärde egenskap är att gärningsmannen var stor och ond, 

och den femte att gärningsmannen var okänd och inte hade någon relation till offret. 

 

Christie tar som jämförelse upp ett exempel på ett långt ifrån idealiskt offer; en ung man som 

hänger på en bar en sen kväll och blir slagen i huvudet av en bekant som tar hans pengar. 

Trots att hans skador kanske är allvarligare än den äldre damens, kan han inte konkurrera med 

henne om statusen som idealiskt offer (ibid. s 48).   

 

Hur viktiga skillnaden är mellan idealiska respektive icke-idealiska offer illustreras väl vid 

våldtäktsmål. Det idealiska offret är här den unga oskulden som är på väg hem från ett besök 

hos sina släktingar då hon blir allvarligt slagen eller hotad innan hon ger upp. Denna situation 

kan ställas i kontrast till den erfarna kvinnan på väg hem från en nattklubb mitt i natten, för att 

inte tala om den prostituerade kvinnan som försöker larma polisen efter att ha blivit våldtagen 

(ibid.).  

 

I en undersökning om ungdomars inställning till våldtäkt var den allmänna uppfattningen att 

våldtäkt är fel och ett oacceptabelt beteende (Lindgren 2004, s 30). Det visade sig dock finnas 

en rad omständigheter som medförde att dessa handlingar var öppna för omtolkningar. Till 

dessa hörde till exempel om tjejen (offret) inte sagt nej på rätt sätt, om hon var kär i killen 

även efteråt, om tjejen kunde tolkas som ”hora” samt om tjejen inte mådde dåligt efteråt. Om 

händelserna inte uppfyllde dessa kriterier betraktades de inte av ungdomarna som våldtäkt och 

de utsatta följaktligen inte som offer (ibid.).  

 

Utifrån min frågeställning hur ungdomar framställs som offer i kontakt med rättsväsendet 

kommer jag alltså analysera om de på grund av sin unga ålder lättare får legitim status som 

brottsoffer, och analysera hur detta påverkar bland annat rätten till att bli tilldelad ett 

målsägandebiträde. Här kommer även att vägas in egenskaper som gör ungdomarna till ett 

icke-idealiskt offer och hur det påverkar förordnandet.   
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4. Lagstiftning 

Jag kommer här att diskutera hur lagstiftningen ser ut angående ungdomar som brottsoffer, 

när det gäller förordnandet av målsägandebiträde. Målsägandebiträde ska i princip alltid 

förordnas i sexualbrott, men när det gäller övriga brott ska alltid en behovsprövning göras.  

 

Ursprungligen kunde målsägandebiträde enligt förarbetena (proposition 1987/88:107) främst 

förordnas i mål som rörde grövre sexualbrott, som till exempel grov våldtäkt.
5
 Bakgrunden till 

lagens tillkomst var att Rättshjälpskommittén i sitt slutbetänkande konstaterade att det förelåg 

ett mycket starkt behov av hjälp till målsägande i mål om sexualbrott (SOU 1986:49). 

Målsägandebiträde kunde även bli förordnat vid vissa typer av andra grövre brott med inslag 

av våld eller annan integritetskränkning, om det med hänsyn till målsägandens personliga 

förhållanden kunde anses att det fanns ett särskilt behov av biträde. Som exempel på sådana 

brott angavs misshandel och rån (Lindgren 2001, s 179). År 1991 utvidgades rätten till 

målsägandebiträde till att gälla samtliga sexualbrott utan begränsning till de grövre och för 

andra brott som angetts i lagen blev reglerna mer generösa. Bland annat tog man bort kravet 

på särskilt starkt behov och det blev tillräckligt att det kunde konstateras att ett behov fanns 

(proposition 1989/90:158). Tre år senare skedde ytterligare en lagändring som gjorde att 

målsägandebiträde kunde förordnas vid samtliga brott enligt brottsbalken, om fängelse ingick 

i straffskalan och om det fanns ett särskilt starkt behov (proposition 1993/94:26). År 2001 

togs kravet på att det skulle vara brott enligt brottsbalken bort och för tillfället gäller att det är 

möjligt för domstolen att i alla mål som kan ge fängelse pröva om förutsättningarna för 

förordnande av målsägandebiträde är uppfyllda (proposition 2000/01:79).  

 

Enligt 1 § lagen om målsägandebiträde ska ett förordnande ske ”när förundersökning har 

inletts”
6
, i mål om: 

1.  sexualbrott (brott enligt 6 kap brottsbalken), om det inte är uppenbart att målsäganden 

saknar behov av sådant biträde. 

2. brott mot liv och hälsa eller brott mot frihet och frid (brott enligt 3 eller 4 kap 

brottsbalken), på vilket fängelse kan följa, eller rån alternativt grovt rån (brott enligt 8 

kap 5 eller 6 § brottsbalken) eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, 

                                                 
5
 Se kap 6 Brottsbalken för en uppräkning av sexualbrotten 

6
 Detta uttryck ”när förundersökning har inletts” bör ställas i relation till analysen av intervjuerna där det 

framkommer att målsägandebiträde i många fall förordnas först efter att åtal väckts. Se vidare avsnitt 6.3. 
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om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte eller 

andra omständigheter kan antas att målsäganden har behov av sådant biträde 

3. annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till målsägandens 

personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett 

särskilt starkt behov av sådant biträde.  

 

Sättet för ett målsägandebiträde att få klienter är två, antingen tar klienten själv direkt kontakt 

med ett biträde eller så förordnas ett målsägandebiträde via domstolen, efter ansökan från 

målsägande. Här ska diskuteras den del där domstolen förordnar ett biträde efter 

behovsprövning enligt lagen om målsägandebiträde.  

 

Sedan lagen om målsägandebiträde ändrades 1991 och alla sexualbrott kom att omfattas av 

lagstiftningen råder en stark presumtion för förordnande av målsägandebiträde vid dessa brott. 

I propositionen om utvidgad rätt till målsägandebiträde uttalade regeringen att alla som önskar 

det ska få målsägandebiträde och att någon behovsprövning i princip inte ska ske vid 

sexualbrott (prop. 1989/90:158, s 3-5). Detta innebär nära nog att förordnande är obligatoriskt 

(Ekelöf 1996, s 97). De fall som exemplifierar där det inte finns behov av ett förordnande är 

om målsäganden själv är åtalad och därför redan har stöd genom en offentlig försvarare (SOU 

2007:6, s 146).  

 

När det gäller andra brott som kan ge rätt till målsägandebiträde ska alltså en prövning av 

behovet göras i varje enskilt fall och förordnande ska således inte ske regelmässigt. 

Behovsprövningen ska vara en helhetsbedömning av målsägandens situation i förhållande till 

det brott som begåtts, där brottets art och bevisläget ska tas i beaktande (SOU 2007:6, s 147). 

I propositionen om målsägandebiträde (1987/88:107) gavs målsägandens ålder och fysiska 

eller psykiska tillstånd som exempel på sådana omständigheter som kunde utgöra grund för 

förordnande av målsägandebiträde (s 38).  

 

I rättsfallet RH 1998:104 hade två personer ansökt om målsägandebiträde i en 

förundersökning gällande försök till mord. De båda personerna dömdes senare för stöld och 

försök till misshandel mot den tilltalade och de förekom sedan tidigare på flera ställen i 

kriminalregistret. I sin bedömning av behovet av målsägandebiträde uttalade hovrätten att 

brottet var av allvarlig art och tillhörde den kategori av brott som i flertalet fall berättigade till 

målsägandebiträde. Omständigheterna i övrigt var likväl inte sådana som enligt förarbetena 
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och praxis utgjorde typiska exempel på fall där målsägandebiträde anses behövligt. Hovrätten 

menade att vid beaktande av den brottslighet som målsägande själva förövat mot den dömde 

gärningsmannen kunde inte deras situation jämföras med ”ett typiskt brottsoffers” och avslog 

deras begäran om målsägandebiträde. 

5. Metod och material 
I detta avsnitt redogör jag för de vetenskapliga utgångspunkter som uppsatsen har som grund, 

mitt tillvägagångssätt och urval av intervjudeltagare, redogörande av material samt kvalitativ 

innehållsanalys som metod. Avslutningsvis diskuteras och problematiseras validitet och 

reliabilitet i förhållande till metoden, min forskarroll samt redogörelse för forskningsetiska 

överväganden.  

 

5.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten i detta arbete är att verkligheten skapad av 

människor på ett mångtydligt sätt. Det betyder att jag som forskare studerar konstruktioner av 

andra ordningen, att jag alltså tolkar tolkningar. Jag tolkar exempelvis mina 

intervjudeltagares, målsägandebiträdenas, berättelser om deras tolkningar. Det är denna 

vetenskapssyn som ligger till grund för hermeneutiken (Andersson 2004, s 131). I enlighet 

med den hermeneutiska kunskapsprocessen menar jag att hänsyn måste tas till svårigheten att 

tolka och förstå andra medvetanden och det som andra medvetanden har producerat. Eftersom 

människor är historiska varelser som lever i olika verkligheter, förstås världen utifrån olika 

livsbetingelser och perspektiv (Sohlberg & Sohlberg 2009, s 73). Människors ofrånkomliga 

förförståelse blir utgångspunkt för tolkningar av världen. Detta gäller såväl mig som forskare 

som mina intervjudeltagare. Kunskap kan aldrig vara oberoende av medvetandet. Vad jag 

frågar om, hur jag ställer frågan, hur jag tolkar det jag hör och hur jag förhåller mig till det är 

beroende av mitt medvetande och min förförståelse (Karlsson & Pettersson 2006, s 60).  

 

Detta arbete kommer att utgå från en socialkonstruktivistisk teori, vilket innebär att det finns 

olika verkligheter som skapas i interaktion mellan människor (Sohlberg & Sohlberg 2009, s 

255). Jag kommer alltså att ha som utgångspunkt att kunskap är något som konstrueras, inte 

något som finns färdigt att samlas in. I intervjusituationen innebär detta att kunskap 

produceras i interaktionen mellan intervjuare och intervjudeltagare.  Vad som sagts tidigare i 

intervjun, hur det sades, hur det uppfattas och reaktionen på det, är en del av denna 

kunskapsprocess (Karlsson & Pettersson 2006, s 60). Min förförståelse att ungdomar är i 
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behov av mer stöd i kontakt med rättsväsendet är egentligen anledningen till hela min 

frågeställning för detta arbete, varför det kan påverka hur jag tolkar att intervjudeltagarna 

framställer ungdomar som offer. Det kan också påverka hur jag väljer ut de teman som jag 

analyserat. Jag försökte dock genomgående vara medveten om min förförståelse för att 

förhindra att detta skulle bli ett problem. 

 

5.2 Tillvägagångssätt och urval av intervjudeltagare 
Den första intervjudeltagaren som jag tog kontakt med kände jag till sedan tidigare då jag hört 

talas om deras verksamhet på en föreläsning de hade om barn som brottsoffer. Av deras 

klienter är majoriteten ungdomar. Jag tog kontakt med intervjudeltagaren via telefon och 

bestämde möte för intervju. För att komma i kontakt med fler målsägandebiträden som 

företräder eller har företrätt barn och ungdomar använde jag mig av sökmotorn ”Eniro.se” där 

jag använde sökordet ”målsägandebiträde för barn”. Jag begränsade mig till målsäganden i 

Stockholm av bekvämlighetsskäl, eftersom jag studerar och bor i Stockholm.  

 

Urvalet kan inte anses generaliserbart på en större population, utan ger uttryck för hur vissa 

utvalda personer upplever och tolkar verkligheten. Jag har inte haft för avsikt att få ett 

representativt urval, utan ville framför allt att intervjudeltagarnas skulle ha erfarenheter av 

barn och ungdomar som klienter. Det är ett kännetecken för kvalitativ forskning att lägga 

fokus vid det mer specifika än det generella (Jfr Karlsson & Pettersson 2006, s 62). Ibland 

framförs uppfattningen att forskningens syfte är att kunna framställa allmängiltig eller i alla 

fall generaliserbar kunskap. Mycket möda läggs på representativa urval, tillräckligt stora 

undersökningspopulationer m.m. för att uppnå detta. Denna typ av kunskap produceras sällan 

genom kvalitativa intervjuer, och är inte heller eftersträvansvärd utifrån det perspektiv på 

kvalitativa intervjuer som jag har (Jfr. Karlsson & Pettersson 2006, s 62).  

 

Totalt har jag genomfört fyra intervjuer, varav den sista intervjun var med två 

målsägandebiträden från samma byrå. Totalt har alltså fem målsägandebiträden intervjuats.  

 

Efter varje intervju transkriberades materialet från ljudinspelning till skriven form. Att 

transkribera innebär att man ändrar från en form till en annan, i detta fall från tal till skrift 

(Kvale & Brinkman 2009, s 194). Det finns inga specifika regler för hur en transkribering ska 

gå till, däremot är det bra att beskriva hur man har gått till väga. Jag lyssnade igenom 

inspelningarna och skrev ned det som sades. Att skriva ned intervjuer är dock alltid en 
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tolkning där jag får göra bedömningar hela tiden vad som ska skrivas med, så som pauser, 

skratt, tonfall och liknande. Då mitt syfte med denna studie varit att se till innehållet i 

intervjuerna och inte det språkliga i sig, har jag valt att inte ta med pauser och skratt och 

tonfall. Det finns alltid en risk att man går miste om viss information (ibid., s 199).  

 

KVALITATIVA INTERVJUER 

Intervjuerna som jag har utfört är vad Kvale och Brinkmann kallar halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer (2009, s 49). Med livsvärldsintervju menas att jag genom min intervju 

försöker förstå teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv. 

Att intervjun är halvstrukturerad innebär att den varken är ett öppet vardagssamtal eller ett 

slutet frågeformulär (ibid.). Jag utgick från en intervjuguide
7
 med ett bestämt tema för 

intervjun, samt förslag till frågor som jag använde som stöd. Det bestämda temat var barn och 

ungdomar som brottoffer i kontakt med rättsväsendet. Frågorna kompletterades med följfrågor 

under intervjuerna, vilka därmed skilde sig åt i de olika intervjuerna beroende på 

intervjudeltagarens svar.  

 

Den första intervjun gjorde jag med ett målsägandebiträde som tidigare arbetat som åklagare 

och domare, som på senare tid inriktar sig mot att biträda barn och ungdomar som 

målsägandebiträde. Intervjudeltagaren har jobbat många år på BRIS och riktade under sin tid 

som åklagaren och domare tidigt in sig på ungdomsmål. Jag upplevde därför att 

intervjudeltagaren hade en obeskrivlig kunskap på området. Detta värderade jag mycket, då 

jag kände att jag fick en bra grund för området utifrån hennes erfarenheter. Detta kan dock 

problematiseras på det sättet att jag, beroende på hennes betydande kunskap, ser henne som 

en auktoritet och har svårt att ifrågasätta det hon sagt. Det kan även ha påverkat vilka frågor 

jag ställde i de kommande intervjuerna.  

 

Den andra intervjun genomfördes med en advokat som tog både försvararuppdrag och 

målsägandeuppdrag, vilket gjorde att han inte bara svarade ur ett målsägandeperspektiv utan 

ibland även tog in sin erfarenhet från att vara försvarare. Detta kan ha gjort att vi kom in på 

frågor som låg utanför syftet med intervjun, men i det stora hela menar jag att det berikade 

den kunskap som producerades. 

 

                                                 
7
 Se bifogat, bilaga 1 
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Den tredje intervjun genomfördes med en biträdande jurist på en större byrå. Han hade inte 

arbetat som målsägandebiträde väldigt länge, men hade erfarenhet från bland annat 

brottsoffermyndigheten sedan tidigare. Att han inte hade samma erfarenhet som de 

intervjudeltagare jag tidigare intervjuat kan ha påverkat mina frågor och hur jag ställde dem, 

så att jag verkade mer kunnig på området. Det kan ha medfört att intervjudeltagaren inte 

vågade prata fritt utan svarade utifrån vad jag ville att han skulle svara. Jag upplevde dock att 

intervjudeltagaren var tydlig med vad han tyckte och han berättade att han tyckte det var 

intressant att väcka dessa frågor hos sig själv i sin arbetsroll.  

 

Den sista intervjun genomfördes med två
8
 kvinnliga målsägandebiträden som arbetar mycket 

med fall där kvinnor blivit utsatta av en man de är eller har varit i en relation med. Jag 

upplevde att detta påverkade intervjudeltagarnas svar, då de oberoende av vilken fråga jag 

ställde, tenderade att svara utifrån ett kvinnoperspektiv. Detta kan även ha berikat mitt 

perspektiv på ungdomar som brottsoffer, även unga kvinnor har blivit utsatta för sådana brott. 

Det kan även problematiseras att denna intervju var just med två intervjudeltagare, de kan ha 

påverkat varandra hur de svarade på frågorna och anpassat sig efter den andres svar. Jag 

upplevde dock snarare att de kunde bolla mellan varandra och utveckla varandras svar på ett 

positivt sätt. 

 

I analysen kommer jag att benämna de olika intervjudeltagarna ID 1-5, för att lättare särskilja 

dem.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes på intervjudeltagarnas respektive arbetsplats. Jag upplevde 

att miljön och hur vi satt i rummet delvis påverkade samtalet. Vid den sista intervjun, som var 

med två intervjudeltagare, satt vi vid ett bord och de åt frukost samtidigt. Det kändes 

hemtrevligt där vi satt, i ett kök och gavs en väldigt avslappnad atmosfär och intervjun blev 

mer som ett samtal. En annan intervju gjordes i ett konferensrum, detta kändes som att det 

påverkade samtalet åt andra hållet. Det blev mer strikt och konkret. Jag skulle vilja säga att 

det finns fördelar med båda. Att konferensrummet gjorde intervjun mer strikt gjorde att vi höll 

oss till ämnet på ett strukturerat sätt, jag upplevde i de andra intervjuerna att det var lättare att 

börja prata om annat. Positivt med att sitta i en mer avslappnad miljö är att det kan göra att 

intervjupersonen pratar mer fritt och delger mer detaljer i sin berättelse. 

                                                 
8
 Anledningen till att det i denna intervju var två intervjudeltagare var för att de själva föreslog det när jag ringde 

och frågade om någon av dem kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, vilket jag inte emotsatte.  
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5.3 Analys 

Utifrån de transkriberingar jag gjort från intervjuerna har jag sedan gjort en analys av 

resultaten utifrån tematiseringar. För att undersöka hur målsägandebiträdena framställer 

ungdomar som offer har jag alltså plocka ut stående teman som återkommer i de olika 

texterna. Jag har valt att använda innehållsanalys, vilket innebär att jag låtit texten tala utifrån 

min teoretiska grund och utifrån det tagit ut teman i den transkriberade texten. Detta kan göras 

kvantitativt, genom att man räknar olika fenomen i texten. Jag har dock använt mig av den 

kvalitativa innehållsanalysen som istället för att räkna företeelser i texten fokuserar på att 

analysera texterna med utgångspunkt i min frågeställning (Bergström & Boréus 2005, s 44). 

Denna metod har jag valt för att jag anser det vara en lämplig metod för att se på hur flera 

målsägandebiträden framställer ungdomar som offer. Av denna anledning har jag valt att 

begränsa mitt material till fyra intervjuer, eftersom det tar mer tid att analysera textinnehållet 

än att räkna fenomen i texten. Medan den kvalitativa analysen gör det möjligt att analysera en 

större mängt text, har den kvantitativa metoden fördelen att med ett större material hade det 

varit större chans att hitta ett tydligare mönster i de olika texterna. Att gå in på djupet på en 

mindre mängd text har dock också sina fördelar, bland annat att man kan skapa en större 

förståelse för textens innebörd (Bergström & Boréus 2005, s 16).  

 

Det kan vara bra att belysa att innehållsanalysen som metod kommer att medföra ett annat 

resultat än om man hade valt en annan metod, som argumentationsanalys eller diskursanalys. 

Det hade varit intressant att använda mig av en diskursanalys, för att kunna lägga mer fokus 

på språket. Vid en sådan analys hade kanske fler diskurser framställts än de teman som tagits 

fram i min innehållsanalys. En fördel med diskursanalysen är att jag skulle kunna se mer till 

vem avsändaren är, då sociala och institutionella strukturer skapar ramar för texten (Winther 

Jörgensen 2000, s 7). Fördelen med innehållsanalysen är dock att jag kan använda en större 

mängd text, eftersom diskursanalysen är otroligt tidskrävande. En annan fördel med 

innehållsanalysen tycker jag är att jag kan fokusera på innehållet i texten och ge mer tid till att 

analysera vad texten säger och inte på vilket sätt det sägs. 

 

En begränsning med min metod är att när jag analyserar texterna plockar jag ut citat som jag 

tycker besvarar min frågeställning, och när jag läser dem så tolkar jag dem utifrån min 

frågeställning. Dessa citat kan gå miste om avsändarens innebörd då den rycks ut ur sitt 

sammanhang (Bergström & Boréus 2005, s 78 f). För att försöka undvika detta så gott det går, 
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utan att behöva återge hela texten, kommer jag att så utförligt som möjligt beskriva i vilket 

sammanhang citaten uppstod.  

 

5.4 Reliabilitet och validitet 
Validitet kan med en empirisk vetenskapssyn beskrivas som frågan om man faktiskt mäter det 

som är avsett att mätas. Till den kvalitativa forskningen kan validitetsfrågan översättas till 

huruvida den undersökning man genomför för att besvara en bestämd fråga verkligen kan ge 

ett svar på just denna fråga. Frågan jag bör ställa mig är om mina intervjuer kan besvara min 

frågeställning, att jag alltså utifrån de frågor jag ställt och de svar jag fått kan tolka hur 

målsägandebiträdena framställer ungdomar som offer. Jag menar att validiteten i mitt arbete i 

god även om den i analysen är beroende av min förförståelse, men så länge jag ökar min 

insikt av min förförståelse ökar möjligheterna till god validitet (Bergström & Boréus 2005, s 

34 f.).  

 

Reliabilitet handlar om att vara tillräckligt noggrann i undersökningens alla led. I mitt fall är 

tolkningsaspekten en reliabilitetsfråga. Om en annan person skulle utföra tematisering på 

samma texter så skulle den troligen inte komma fram till exakt samma resultat, vilket gör att 

intersubjektiviteten kan ifrågasättas, framför allt för att jag menar att jag som forskare bidrar 

till en stor del av vilken betydelse som ges till texten, genom min förförståelse. Genom att jag 

noggrant försöker beskriva hur jag gjort mina tolkningar motverkar jag dock detta, så att jag 

ger min tolkning transparens eller genomskinlighet (Sohlberg & Sohlberg 2009, s 14 f.). Med 

detta menas bland annat att undersökningen ska presenteras på ett sådant sätt att läsaren kan 

förstå vad man har gjort och hur man har gjort det. Dessutom ska tolkningarna och vad de 

bygger på lyftas fram på ett sådant sätt att läsaren kan följa dem och själv göra en bedömning 

av om de håller med om tolkningen som forskaren gör eller inte.  

 

Därtill brukar en till aspekt lyftas fram för giltigheten, nämligen att medvetet arbeta med att 

även framhäva resultat som talar emot forskarens tolkning samt vara öppen för alternativa 

tolkningar av materialet (Karlsson & Pettersson 2006, s 62). Av stor betydelse för 

reliabiliteten är intrasubjetiviteten, som innebär att jag om jag gör samma analys igen skulle 

komma fram till samma resultat vid en annan tidpunkt (Bergström & Boréus 2005, s 36).    

 

Som forskare använder jag mig själv som verktyg genom att iaktta, bemöta och ställa frågor 

till mina intervjudeltagare (Åkerström 2001, s 36) varför jag inte kan bortse helt från min 
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egen påverkan på mitt arbete. Resultatet består av mina tolkningar av målsägandebiträdenas 

berättelser och verkligheter, vilket gör att en annan studie kan visa på andra beskrivningar. 

Min analys går ut på att texten tolkas av mig – den måste ges någon betydelse. Jag menar att 

jag som uttolkare relaterar texten till mig, det vill säga jag möter texten med mina ögon, men 

min förförståelse, vilket kommer att påverka hur jag tolkar texten (Bergström & Boréus 2005, 

s 25 f). Min uppfattning om världen och samhället, mina egna erfarenheter av livet och min 

utbildning i kriminologi och juridik påverkar hur jag förstår och tolkar texten. Dels tar jag 

med mig mina egna erfarenheter av rättsväsendet, samt mina tolkningar av de fall jag varit 

med om i mitt ideella arbete som stödperson på brottofferjouren. Dels tar jag med mig 

förförståelser från en intervju till en annan. Vad en tidigare intervjudeltagare har sagt om sina 

erfarenheter och hur jag tolkar dem har betydelse för hur jag tolkar nästa intervjupersons svar, 

och påverkar sannolikt vilka följdfrågor som jag ställer. Innan intervjuerna hade jag 

förförståelsen att situationen för unga som brottsoffer inte var så bra som den skulle kunna 

vara. Genom mitt ideella arbete på Brottsofferjouren har jag bildat mig en uppfattning att 

brottsoffer generellt upplever sin situation under tiden efter händelsen, framför allt i kontakt 

med polisen, socialtjänsten och andra myndigheter, som mycket svår. Denna förståelse tog jag 

självklart med mig in i intervjusituationen som en förförståelse, vilken med stor sannolikhet 

har påverkat såväl de frågor jag valt att ställa som hela syftet med intervjun. Genom att under 

intervjuerna försöka vara medveten om min förförståelse hela tiden, i vad jag ställde för 

frågor och hur jag ställde dem, menar jag att jag ökar reliabiliteten. Detta gäller även mina 

tolkningar, att jag genom att medvetandegöra min förförståelse och i möjligaste mån försöker 

ställa mig utanför mig själv, ökar reliabiliteten.  

 

Att jag inte har för avsikt att få ett representativt urval behöver inte betyda att tanken på 

”överförbarhet” måste överges helt. Det har inom den kvalitativa forskningen argumenterats 

för att man genom resonemang, argumenterande och teoretiserande kan föra fram en 

förståelse som gör generaliseringen rimlig att anta – eller åtminstone intressant att reflektera 

över (Karlsson & Pettersson 2006, s 62).  En förutsättning för detta är den ovan nämnda 

genomskinligheten. 
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5.5 Forskningsetiska överväganden 

Att forskning bedrivs är viktigt och nödvändigt för individers och samhällets utveckling, 

vilket sätter ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor 

och håller hög kvalitet. Detta forskningskrav måste dock alltid vägas mot ett annat minst lika 

viktigt krav, nämligen individskyddskravet. Detta krav innebär att individer inte får utsättas 

för psykisk eller fysisk stress, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer 2002, s 5).  

 

Ett etiskt övervägande som jag gjorde tidigt i mitt arbete var att jag valt att inte intervjua 

ungdomar som själva blivit utsatta för brott, för att det kan vara väldigt upprivande för dessa 

individer, även om de själva samtyckt därtill, att prata om dessa händelser. Detta var alltså en 

av anledningarna till att jag valt att intervjua målsägandebiträden. 

 

Jag bestämde mig innan intervjuerna att jag skulle ta hänsyn till individskyddskravet genom 

att redan vid första kontakten med intervjudeltagaren informera om intervjuns syfte och att 

den skulle genomföras inom ramen för mitt examensarbete i kriminologi och att intervjun 

skulle spelas in (informationskravet). Jag såg även till att innan intervjun började påminna 

intervjudeltagarna om att dennes/deras deltagande var frivilligt och att han/hon hade rätt att 

avbryta när han/hon ville (samtyckeskravet). Jag informerade även intervjudeltagarna om att 

det inte kommer gå att identifiera av utomstående vem intervjudeltagaren är 

(konfidentialitetskravet) - detta genom att inte använda deras namn, bevara inspelningarna på 

en dator med kodlås samt genom att i transkriberingen av intervjun omformulera de delar där 

de uttryckligen sa exempelvis vart de jobbade. Slutligen informerade jag intervjudeltagarna 

om vad jag tänkt använda informationen till - endast till detta arbete (nyttjandekravet).  
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6. Resultat och analys 

I denna del presenteras mina resultat utifrån analys av intervjuerna med målsägandebiträdena. 

Detta för att besvara frågeställningen; finns det ungdomar som inte anses vara i behov av 

Målsägandebiträde? Hur framställer målsägandebiträdena ungdomar som brottsoffer och hur 

förhåller sig detta till lagstiftningen om förordnande av målsägandebiträde? Detta kopplas 

sedan till den tidigare presenterade genomgången av lagstiftningen på området samt Christies 

teori om idealiska offer.  

 

Utifrån de transkriberingar jag gjort av intervjuerna har jag tagit ut tre teman som har 

framstått som extra tydliga och återkommande i de olika intervjuerna. Nedan presenteras 

dessa teman för överskådlighetens skull var för sig, men det har ibland varit svårt att helt 

särskilja dem då de i vissa fall går ihop i varandra.  

 

6.1 Brottet avgörande snarare än ålder 

Ett tema som framstod som tydligt i samtliga intervjuer var att det som är avgörande för om 

förordnande sker i första hand är brottets typ, där framför allt sexualbrotten ges prioritet. 

Detta kanske inte är så konstigt med tanke på lagens uppkomst och utformning. Det 

intervjudeltagarna gav uttryck för var dock att det fanns andra saker än brottets natur som 

borde få minst lika stor betydelse, inte minst brottsoffrets låga ålder. Oavsett vilket brott 

ungdomarna blivit utsatta för, menade flera intervjudeltagare att de nästan uteslutande är i 

stort behov av stöd. 

 

Det framkom i vissa intervjuer att det verkade som att lagstiftaren förlitade sig på att barnen 

fick stöd av sina föräldrar i de fall då målsägandebiträde inte blev förordnat. Flera av 

intervjudeltagarna menade dock att även om det inte är föräldrarna som utsatt barnet så 

innebär inte det att föräldrarna kan förklara och stödja barnet, och även om föräldrarna är 

mycket lämpliga och kunniga så är det kanske inte alltid det bästa för barnet. 

 

”Det vi kan se är att det är väldigt mycket lättare för barn många gånger att berätta när 

mamma och pappa inte är med, därför att barn tenderar att alltid skydda sina föräldrar. 

Så man vill kanske inte berätta allt. Och kommer man upp till liksom barn som är 

tonåringar så är det ju ofta så att det kanske så att man upplever väldigt mycket skuld i 

den situation som man befinner sig i och tycker att man kanske har gått fel väg, man har 

varit på fel fest, man har druckit för mycket, och så, och då vill man kanske inte riktigt 

berätta det när mamma och pappa är med.”(ID 1)  
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Det kan med andra ord vara till fördel för utredningen i målet att barnet har ett juridisk 

biträde, så att barnet känner sig trygg och kan berätta vad det är som egentligen har hänt. 

Detta oavsett vilket typ av brott som barnet blivit utsatt för. 

 

6.2 Ungdomar extra stort behov av stöd 

Ett tema som framstod tydligt i samtliga intervjuer var att ungdomar framställdes som extra 

sårbara och i behov av målsägandebiträde i större utsträckning än andra. I och med att man är 

ung så är man mer sårbar. Framför allt framfördes att ungdomar ofta har sämre eller ingen 

kunskap eller erfarenhet om vad processen handlar om eller hur den går till. Så här förklarade 

en av intervjudeltagarna detta; 

”Generellt kan man säga att ungdomarna har mycket sämre kunskaper om vad som 

händer i en process. Det är mycket viktigare att som målsägandebiträde, och försvarare 

för den delen, att informera klienten om processen. Om vad som händer och vad de kan 

förvänta sig i en process. Många ungdomar är influerade av TV och hur det går till i 

amerikanska filmer, medan äldre kanske har en större insikt att det kanske inte funkar 

riktigt på det sättet.”(ID 2) 
 

Ett av målsägandebiträdena vände dock på ungdomarnas bristande kunskap till att se på det 

som att de var mer mottagliga att ta till sig informationen de gavs, just för att de var, som hon 

uttryckte det, ”ett oskrivet blad” och inte hade redan bestämda uppfattningar om hur det 

borde vara. Hennes kollega
9
 kommenterade då att man också kan se det så att just på grund 

av att ungdomar har ett större förtroende så finns en större risk för att de har en större tilltro 

till rättsväsendet, vilket hon håller med om och konstaterar:  

 

”Ja, och går det liksom helt åt pipan så kan det rasera så mycket mer än vad det skulle 

göra för någon som är inställd på att det här kanske inte kommer att gå. Så att den risken 

finns ju också. Så på så sätt är de ju mer mottagliga för information men, de är också 

mycket mer bräckliga.”(ID 5) 

 

Någonting som också visar att ungdomar framställs som i behov av extra stöd, vilket framkom 

tydligt i intervjuerna, var att man lägger ner mer tid på en ungdom för att förklara och stödja. 

Det framkom dock att det fanns en risk att en del målsägandebiträden inte la ner den tid som 

egentligen behövds på ungdomar, då de riskerade att inte få betalt för all tid de lagt ned. 

Målsägandebiträdena kände sig begränsade av de regler som finns om hur mycket tid de kan 

kräva ersättning för i ett mål som blir ett så kallat ”taxemål”. Det innebär att när själva 

rättegången inte tar mer än tre timmar och 45 minuter, ges en bestämd ersättning till biträdet. 

                                                 
9
 Här menar jag att man kan se ett tydligt exempel på att det kan påverka positivt att ha två intervjudeltagare, då 

de kan kommentera varandras svar. 
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Oavsett hur många timmar man har lagt ner innan eller efter rättegången, så kan man alltså 

inte kräva ersättning för mer än detta. Ett av målsägandebiträden berättade: 

”Och det är ju att det är en jädra utmaning att få betalt. Och så blir det ofta då ett så 

kallat taxemål, som då är kortare tid än tre timmar och 45 minuter, med följden att man 

ska få, som biträde då, ersättning enligt taxa, som är ett förutbestämt belopp. Där man 

helt enkelt, sett från förhandlingstiden utgår från att ärendet ska ha tagit viss tid. Och 

där är ju vår utgångspunkt att, att biträda unga människor tar alltid mer tid, och det 

måste alltid få ta mer tid. ”(ID 1) 

 

 Detta resulterar i att många brottsoffer inte träffar sitt biträde förrän samma dag som 

rättegången. Intervjudeltagarna menade att lagstiftaren inte har tagit hänsyn till att ungdomar 

behöver mer stöd innan rättegången.  

 

”Och där tycker jag att det finns stora brister idag, för att en stor del av arbetet sker ju 

innan processen. Det här med stöd och information och förberedelse inför en 

förhandling. Där man kan ge målsäganden eller brottsoffret extra stöd. Där finns det 

jättestora begränsningar.”(ID 2) 

 

Ett ytterligare ämne som visar att ungdomar är i behov av mer stöd än andra var att det skulle 

behövas särskilda målsägandebiträden för barn och ungdomar. En av intervjudeltagarna 

berättade om sina tidigare erfarenheter som åklagare där hon upplevde att många 

målsägandebiträden inte var kompetenta, framför allt inte tillräckligt pedagogiska, att 

företräda unga målsäganden. Hon menade att detta påverkade henne som åklagare, att det var 

en utmaning att vara objektiv när det satt en förtvivlad ungdom som brottoffer som inte fick 

det stöd han eller hon behövde för att ta till sig allt som hände i processen.  

 

”I den rollen, så var jag konstant frustrerad över, hur man höll rättegångar där ungdomar 

var inblandade, hur jag såg att ombud bemötte sina unga klienter, att man missade 

liksom föräldrar som stod helt ensamma utanför rättssalen. Men däremot var det ju helt 

klockrent så att, om barnet hade med sig ett ombud som kunde vägleda dem genom hela 

den här apparaten och också hantera mötet med en ordförande som inte är pedagogisk, 

eller förklara varför en åklagare som har tio andra åtalspunkter i samma mål kanske inte 

är jättefokuserad på just mig. Och så vidare.”(ID 1) 
 

I en annan intervju, som gjordes med två målsägandebiträden, framkom hur mycket annat än 

juridik som rollen som målsägandebiträde kräver. De menade att det fanns alldeles för lite 

psykologi på juristutbildningen för att man ska kunna förstå och ge ett bra stöd till 

målsäganden. De har båda jobbat på kvinnojour och fått utbildning därifrån, men menar att det 

finns många målsägandebiträden som inte har sådan erfarenhet.  

”Ofta så går ens jobb över till ett psykologiskt stöd, hela målsägandebiträdesrollen är ju 

utformad som att man ska vara ett stöd och driva skadeståndsdelen. Så egentligen, det 
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enda juridiska vi gör är ju att driva en skadeståndstalan. I vissa fall vill de inte ens ha 

skadestånd, då blir det ju ingenting juridiskt till slut.”(ID 4) 

   

Samtliga intervjudeltagare var eniga om att ungdomar är i behov av stöd i större utsträckning, 

just på grund av sin låga ålder. Detta kom till uttryck dels genom att ungdomar har mindre 

erfarenhet och kunskap vilket gör att man som målsägandebiträde behöver lägga ner mer tid 

på att förklara och stödja ett ungt brottsoffer, dels genom ett uttryck för behov av särskilda 

målsägandebiträden för barn som lämpar sig för denna uppgift.  

 

6.3 Ungdomar behöver stöd redan från förundersökningen 

Tydligt i samtliga intervjuer var även att det skulle behövas regler om att målsägandebiträdet 

skulle bli förordnade till ungdomar i ett mycket tidigare skede av processen, så fort en 

anmälan har gjorts. I lagen om målsägandebiträde står att förordnande ska ske ”när 

förundersökning har inletts” men samtliga målsägandebiträden verkade eniga om att 

förordnande i många ungdomsmål skedde först efter att åtal väckts.  Så här beskrev ett av 

målsägandebiträdena detta: 

”Någonting som jag har upplevt i mina ungdomsmål är att jag kom in ganska sent i 

processen. Jag kom in när polisförhören var färdiga, kom in liksom precis innan vi ska 

iväg till huvudförhandling. Då blir det ju svårt för dem att ta till sig vem jag är, vad jag 

har för roll och jag har inte heller varit med på polisförhören så jag kan ju inte riktigt, 

det som står där… Det var någon kille som sa till mig att, det som står där stämmer inte 

riktigt, kan du ta tillbaka det. Nej, det kan jag ju inte.”(ID 4) 

 

På frågan hur många av de mål hon hade som var ungdomsmål svarade målsägandebiträdet: 

  

”Det är typ 50/50. Jag har några ärenden nu där jag har ungdomar, det handlar väldigt 

mycket om gängbråk, misshandel, rån – den typen av fall.”(ID 4) 
 

Ett annat av målsägandebiträdena, som även har många försvararuppdrag, beskrev samma 

problem och konstaterade att det när ungdomar är misstänkta för brott så finns det reglerat att 

processen inte får ta så lång tid, men när det gäller mål där ungdomar har blivit utsatta för 

brott så upplever han att det inte tas någon hänsyn till den utsattes ålder, vilket han menade 

var en stor brist i systemet.  

 

I en annan intervju framkom hur viktigt ett tidigt förordnande kan vara för den unges 

förtroende för rättsväsendet. 

”Jag har ju tillexempel en tjej, jag menar det har hållit på i två år och det har fortfarande 

inte kommit till någon form av åtal. Hon går ju liksom upp och ner, vad är syftet? 

Varför ska jag sitta här? Han vet att jag har polisanmält honom och han jagar mig och 
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han terroriserar mig och han sms:ar mig och han hotar mig, han börjar hota min familj 

och liksom, och ingen gör någonting.”(ID 5) 

 

Detta exempel visar vilket stöd ett målsägandebiträde kan utgöra om det förordnas i ett 

tidigare skede, redan vid anmälan.  

 

Enligt intervjudeltagarna finns ett tydligt behov av målsägandebiträde som stöd hos ungdomar 

som utsatts för brott, oavsett brottstyp, och detta gärna redan från att anmälan görs hos polisen 

så att målsägandebiträdet finns med hela vägen från polisförhör till domstolsprocess. Klart är 

dock att domstolen inte alltid tar hänsyn till den utsattes ålder och att det i många fall sker 

förordnanden i ett alldeles för sent skede och inte som det står i lagen om målsägandebiträde 

”när förundersökning har inletts”. Det som uppfylls idag är snarare ”innan rättegången”. 

 

7. Slutsatser och diskussion 

Min tolkning av intervjuerna är att målsägandebiträdena i det stora hela framställer ungdomar 

som idealiska offer. De framställs som svaga och sårbara, bräckliga var ett ord som användes, 

med ett extra behov av stöd. De behöver många gånger lägga ner mer tid på en målsägande 

som är ung. Däremot så verkar inte lagstiftaren ha tagit detta i beaktande, då det gäller den 

ekonomiska ersättningen upplevde flera av målsägandebiträdena att de hade svårt att få betalt 

för de timmar de lade ned på att stödja ungdomar. Det framkom även att det krävs särskilt 

lämpliga personer för att biträda ungdomar, just för att de har ett särskilt behov av stöd.  

 

 När det gäller hur intervjupersonerna berättar att de upplever att domstolen bemöter 

brottsoffer, så framkommer en mindre idealisk bild av ungdomar som offer. Det ges en bild av 

att ungdomsmålen, som inte är sexualmål och får prioritet av den anledningen, ofta är 

gängrelaterade bråk. Här framkommer tecken på icke-idealiska egenskaper hos offret. De har 

inte ägnat sig åt en respektabel uppgift, de har kanske varit på en klandervärd plats som en 

krog eller ”ute på stan” mitt i natten, och gärningsmannen är ofta i samma ålder och storlek 

som offret och många gånger kanske även känd för denne. 

 

I samtliga intervjuer framställdes ungdomar som sårbara och i större behov av stöd i sin 

kontakt med rättsväsendet än andra, och att de framställdes i stor utsträckning som idealiska 

offer. Däremot framställs ungdomar som icke-idealiska när målsägandebiträdena pratar om 

hur rättsväsendet i övrigt framställs ungdomar som offer, framför allt lagstiftaren. Det innebär 
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att offrets icke-idealiska egenskaper påverkar behovsprövningen, och därmed rätten till 

målsägandebiträde. En slutsats som skulle kunna dras utifrån detta är att en ungdom som 

blivit utsatt för brott lättare får fullständig och legitim status som offer, och därmed också 

lättare får rätt till och tidigare förordnande av målsägandebiträde, om han eller hon uppfyller 

de typiska egenskaperna för det idealiska offret. 

 

Här bör problematiseras min egen påverkan på resultaten, då jag hade en förförståelse att 

ungdomar var i behov av extra stöd kan jag ha påverkat genom mitt sätt att ställa frågor och 

vilka frågor jag ställde, men även vilka teman som jag valt att se som tydligast. Jag försökte 

dock i mina intervjuer vara medveten om min förförståelse och ställa så öppna frågor som 

möjligt för att intervjudeltagaren själv skulle tala fritt om sina egna erfarenheter.  

 

I lagen om målsägandebiträden prioriteras i första hand de brottsoffer som utsatts för 

sexualbrott, oavsett ålder, och i övrigt sker en behovsprövning. I denna behovsprövning ska 

hänsyn tas till den utsattes ålder och andra egenskaper, men det är trots detta ingen 

självklarhet att ett målsägandebiträde tilldelas den utsatte. Här borde till ett förtydligande i 

lagen, att barn och ungdomar under 18 år som blivit utsatta för brott ska få ett juridiskt stöd 

redan från anmälan och genom hela processen borde vara en självklarhet, oavsett om barnet 

blivit utsatt för ett enligt domstolen lindrigare brott och framför allt oavsett om barnet haft 

egen skuld. Det borde i lagen uttryckligen formuleras ett krav på att detta förordnande sker i 

direkt anslutning till polisanmälan så att barn och ungdomar har biträde redan under 

förundersökningen, så de kan bygga upp ett förtroende för sitt biträde inför en eventuell 

rättegång.  

 

Jag menar att det tidigare anförda angående lagstiftningen på området
10

 kan tolkas så att såväl 

lagstiftare som domstol har en bild av att, för att man ska anses vara i behov av stöd och 

därmed ett målsägandebiträde bör man ha egenskaper av ett idealiskt offer, eller som 

hovrätten uttrycker det ”ett typiskt brottsoffer”. Eftersom målsäganden i det nämnda rättsfallet 

själva hade begått brott mot den tilltalade och begått brott tidigare, ansågs de inte ha behov av 

stöd i processen, trots att de blivit utsatta för ett så allvarligt brott som mordförsök. Även om 

det i lagförarbeten står att brottets art, bevisläget, målsägandens ålder och andra 

                                                 
10

 Se avsnitt 4 



32 

omständigheter ska spela in i bedömningen, innebär detta ändå att lever man inte upp till de 

idealiska egenskaperna har man ändå svårt att anses vara i behov av stöd. 

 

Slutsatsen är alltså att lagstiftaren inte framställer ungdomar som idealiska offer, utan det som 

avgör är framför allt vilket typ av brott som offret blivit utsatt för. I behovsprövningen verkar 

ålder inte spela någon avgörande roll i slutänden, för om brottsoffret uppfyller för många 

icke-idealiska egenskaper så förutsätter lagstiftaren att behov inte finns av stöd. Detta står i 

kontrast med målsägandebiträdenas framställning av ungdomar som idealiska offer, som 

särskild utsatta och i stort behov av stöd, oavsett vilket brott de utsatts för och oavsett icke-

idealiska egenskaper. Det står även i kontrast till lagstiftarens intention; att ge målsägande 

med störst behov av juridisk hjälp och stöd rätt till biträde under rättsprocessen (SOU 2007:6, 

s 3).  
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8. Fortsatt forskning 
Det vore intressant att göra en kvantitativ forskningsstudie där man undersökte hur vanligt det 

är att målsägandebiträde inte förordnas då målsäganden är under 18 år, och på vilka grunder 

detta sker. Detta för att göra en mer generell analys om det stämmer överens med de slutsatser 

om sambandet mellan idealiska egenskaper hos offret och förordnandet som dragits utifrån 

detta studie. 

 

Ett annat intressant ämne som framkom som jag inte har kunnat gå in närmare på i detta 

arbete var utformandet av själva domstolarna. Det framfördes att man bygger dem utan att 

tänka på dess praktiska funktion för brottsoffer, utan att fokus endast läggs på att domstolarna 

ska se moderna och stiliga ut. Till exempel att målsägande och tilltalad går in genom samma 

ingång, om inte den tilltalade är häktad, och även kan sitta och vänta i samma rum innan och 

efter rättegången. Intressant vore att göra forskning hur detta påverkar brottoffer och vittnen, 

men även själva processen.  
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Information till intervjudeltagare: 

- Konfidentiellt (inga namn kommer att framgå i rapporten – ska inte gå att ta reda på 

vem intervjudeltagaren är) 

- Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta när du vill. 

- Jag kommer att spela in intervjun. 

- Syftet med intervjun: barn och ungdomar som brottsoffer  

 

Frågor: 

1) Skulle du kunna beskriva vad du gör en vanlig dag på jobbet? 

 

2) Vill du berätta hur det kom sig att du är där du är idag, yrkesmässigt? 

 

3) Hur ser du på barn och ungdomars situation som brottsoffer? 

 

4) Tycker du att det har skett någon förändring under den tid du har jobbat med dessa 

frågor? 

 

5) Skulle du kunna ge ett exempel på ett fall? 

 

6) Vad är det bästa som hänt? 

 

7) Vad är det värsta som hänt? 

 

8) Om du hade makten att förändra något för barn och ungdomar som brottsoffer, vad 

skulle det i så fall vara? 

 

 

9) Finns det något som du känner att jag har missat att fråga om? Som du vill tillägga? 

 

10) Hur har du uppfattat denna intervju? 

 

Tack för din tid! 

 


