
 

 

 

 

Kriminologiska institutionen  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Brottsling – brottsoffer  
 

 
En grådaskig dikotomi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp 
 
Kriminologi 
Kriminologi III (30 hp) 
Vårterminen 2010 
Emelie Eklund 



 



2 
 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att beskriva och analysera Skånepolisens brottsoffersamordnares 

föreställningar om personer som både har begått brott och utsatts för brott, samtidigt eller i 

olika situationer. Detta görs utifrån brottsoffersamordnarnas resonemang kring sitt arbete med 

dessa personer. Utgångspunkten för analysen är kritiskt socialkonstruktivistiskt där 

brottsoffersamordnarnas föreställningar sätts i relation till stereotypa föreställningar om 

brottsoffer. Den teoretiska utgångspunkten bygger på att sociala konstruktioner av 

kategorierna brottsoffer och gärningspersoner innebär reella konsekvenser för de som 

inkluderas i kategorierna men särskilt för dem som står utanför. Således syftar studien även 

till att synliggöra de personer som inte ryms i någon av kategorierna. 

      Genom intervjuer med representanter för olika stödorganisationer som arbetar med 

brottsoffer och socialt utsatta personer kom jag till insikt om att brottsoffer och 

gärningspersoner inte är att betrakta som fasta kategorier då personer som 

stödorganisationerna kom i kontakt med ofta både hade begått brott samt blivit utsatta för 

brott, en företeelse som begreppet ”rollblandning” brukar användas för att beskriva. 

Intervjuerna kom sedan att ligga till grund för studiens inriktning och utformning. Enligt 

intervjupersonerna var rollblandning som mest framträdande inom tre områden; våld i nära 

relationer, våld mellan ungdomar och våld mellan socialt marginaliserade personer. Utifrån 

situationer som berört dessa områden och som berättats för mig under intervjuerna 

konstruerade jag vinjetter som skickades till brottsoffersamordnarna.  

      I min analys framkom det att brottsoffersamordnarnas föreställningar färgas av en 

brottsofferdiskurs där stereotypa föreställningar om brottsoffer och gärningspersoner har stor 

betydelse. I sitt resonemang kring vinjetterna ger brottsoffersamordnarna uttryck för detta fast 

på olika sätt beroende på om våldet skett mellan ungdomar, mellan socialt marginaliserade 

personer eller i en nära relation. Bland annat verkar föreställningarna kring personer som både 

har begått brott och utsatts för brott påverkas av deras ålder och kön . Vilket t.ex. visar sig 

genom att män som utsatt och utsatts för våld i nära relationer har svårare att få hjälp och stöd 

som brottsoffer än kvinnor som också utsatt och utsatts för våld i nära relationer. 

      Slutsatsen är att brottsoffersamordnarna behöver ifrågasätta och frångå sina stereotypa 

föreställningar om brottsoffer och gärningspersoner och i förlängningen verka för att sprida 

detta inom polisen för att kunna öppna dörren mot en större kunskap om brottsoffer inom 

polisen. 
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Inledning 
Arbetet med det här examensarbetet har varit en resa, både bokstavligen och bildligt talat. Det 

hela började med att jag sattes i kontakt med länsansvarig brottsoffersamordnare för 

Skånepolisens brottsoffersamordnare med intentionen att granska deras arbete. Men jag visste 

inte då vad det hela skulle mynna ut i. Först och främst var det spännande och intressant att 

jobba mot en organisation, sedan att den råkade befinna sig i Skåne och jag i Stockholm, var 

en komplikation som gick att jobba bort tack vare vänner i Skåne. Från början var idéerna 

många och infallsvinklarna likaså, men många av dessa föll när jag insåg att 

brottsoffersamordnarna i princip inte hade någon kontakt med brottsoffer personligen. Att 

någon som arbetar med brottsoffer inte träffar brottsoffer dagligen var förvånande. 

       Enligt de handlingsplaner och tjänsteföreskrifter jag tagit del av har 

brottsoffersamordnarna en stor del av ansvaret för polisens brottsofferarbete, men det är inte 

dem brottsoffren möter hos polisen. Brottsoffren möter snarare anmälningsupptagare och 

utredare. Brottsoffersamordnarna ska verka för att den som tar upp anmälan ska lämna 

information enligt Fuk 13 §, vilket bland annat innebär information om stödorganisationer 

som kan hjälpa och stödja brottsoffret. I brottsoffersamordnarnas arbete med detta ingår 

ansvar för utbildning och information gällande hur polisen ska behandla brottsofferfrågor, 

både för personal inom polisens organisation samt till andra myndigheter och organisationer. 

Brottsoffersamordnarna skall även initiera och bevaka samarbetet mellan kommunen och 

polismyndigheten i brottsofferfrågor samt utveckla arbetet med ideella stödorganisationer 

(Polismyndigheten i Skåne, tjänsteföreskrift 2007 & Handlingsplan för brottsofferarbetet 

2010). Och det var med kännedom om dessa arbetsuppgifter mitt intresse väcktes på riktigt.           

      Föreställningar om brottsoffer inom polisorganisationen får reella konsekvenser för 

brottsoffer. Brottsoffersamordnarna har ett stort inflytande över polisens brottsofferarbete 

bland annat genom att de ska hålla utbildningar och verka för kontakter med andra 

myndigheter och organisationer. Ett arbete som ger uttryck för föreställningar om brottsoffer, 

förmedlade av brottsoffersamordnarna, omedvetet och medvetet. 

      Rättsväsendet kännetecknas av att fördela skuld och utkräva ansvar för brott av enskilda 

individer och således skilja på ansvarig och drabbad (Åkerström och Sahlin 2001: 21). På så 

sätt är det en förutsättning för rättsprocessen att det skapas skyldiga och oskyldiga, det vill 

säga gärningspersoner och brottsoffer.  Dock är denna ideologiska dikotomi i praktiken 

snarare grådaskig än svart och vit. Många kriminella är också brottsoffer, vilket visar sig i 

statistiken där det typiskt svenska mordoffret är en socialt utslagen person som är kriminellt 

belastad och har missbruksproblem (Åkerström & Sahlin 2001: 12). Personer som både har 
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begått brott själva och blivit utsatta för brott rymmer fler nyanser än vad som kan fångas in 

med begreppen gärningsperson och brottsoffer. En person som har begått brott tidigare kan 

senare själv bli utsatt och tvärtom. Det kan röra sig om brott med anknytning till tidigare 

utsatthet men det behöver inte göra det. Och det är även möjligt att vara brottsoffer och 

gärningsperson samtidigt. För att beskriva dessa komplexa företeelser brukar begreppet 

”rollblandning” användas, vilket jag tolkar som att kategorierna gärningsperson och 

brottsoffer inte är att betrakta som fasta roller, utan något som påverkas av individens 

handlingar. Som Nils Christie (2001: 59-60) uttrycker det; ”[h]andlingar är inte. De blir”, då 

våra definitioner av handlingar och aktörer är ett resultat av sociala konstruktioner (se även 

Åkerström 2001: 278). Med tanke på brottsoffersamordnarnas centrala position i polisens 

brottsofferarbete, ställer jag mig frågan om hur brottsoffersamordnarnas föreställningar om 

personer som berörs av rollblandning ser ut. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att ur ett kritiskt socialkonstruktivistiskt perspektiv, beskriva och 

analysera Skånepolisens brottsoffersamordnares föreställningar om personer som både har 

begått brott samt har utsatts för brott. Detta kommer jag att göra genom att analysera 

brottsoffersamordnarnas resonemang kring sitt arbete med dessa personer. 

Brottsoffersamordnarnas föreställningar vill jag sedan sätta i relation till nästintill allmänna 

föreställningar om det ideala offret, då en dikotomi mellan brottsoffer och gärningsperson 

skapar en bild utan nyanser som i sin tur skapar reella konsekvenser för de som omfattas av 

dikotomin men särskilt för de som står utanför. Således verkar jag även för ett synliggörande 

av de som står utanför dikotomin. Vilket mynnar ut i följande frågeställningar;  

 

- Hur ser Skånepolisens brottsoffersamordnares föreställningar om personer som både 

begått brott samt har utsatts för brott ut? 

- Vad kan brottsoffersamordnarnas föreställningar få för konsekvenser?  

Positionering 

Detta examensarbete har fått växa fram i en process som präglats av både med- och motgång. 

Under arbetet med uppsatsen kom både min utgångspunkt och mitt angreppssätt att förändras.  

Främst genom insikten att brottsoffersamordnare inte personligen arbetar med brottsoffer men 

även genom intervjuer med organisationer som vänder sig till brottsoffer eller socialt utsatta 

människor. Ur ett socialkonstruktivstiskt perspektiv är kunskap varken objektiv eller 

oföränderlig, då den är en produkt av sin historiska och kulturella kontext och produceras och 



6 
 

upprätthålls genom sociala interaktioner (Winter Jørgensen & Phillips 2009: 11 - 12). Detta 

blev särskilt tydligt för mig i arbetet där mellanmänsklig interaktion ledde fram till för mig 

nya synsätt och kunskap som, förhoppningsvis, kommer att innebära nya synsätt även för 

andra. Att positionera sig som forskare blir viktigt ur det avseendet, då jag både är subjekt och 

forskare i denna kunskapsskapande process. Min ambition är att anta ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot traditionella föreställningar om brottsoffer och synliggöra 

brottsoffer som inte omfattas av dessa, då schablonmässiga föreställningar kan resultera i ett 

fastlåsande av vilka som är att betrakta som offer och inte. Genom att bredda det 

viktimologiska forskningsfältet och ifrågasätta föreställningar och maktordningar som ofta 

betraktas som naturliga, verkar jag för en förändring och luckrar upp gränserna för vem som 

kan anses vara ett brottsoffer. 

Definitioner 

De mest centrala begreppen i den här studien är brottsoffer och gärningsperson, begrepp som 

är mer komplicerat än vad som framgår vid första anblicken. Begreppet brottsoffer finns inte 

definierat i lagstiftningen men omnämns i lagen om brottsofferfond (1994: 419) samt i 

förordningen med instruktioner till Brottsoffermyndigheten (1994: 572). I Rättegångsbalken 

(20 kap. 8 §) används den juridiska termen målsäganden, som syftar till någon som har blivit 

utsatt för, lidit skada av eller blivit förnärmad av ett brott (Lindgren m.fl. 2001: 27-30). Vilket 

även är den definition jag kommer att använda mig av i den här studien, då polisen som en del 

av rättsväsendet, borde ha en liknande definition som de arbetar efter. Vilket gör studien 

lättare att relatera till polisens arbete. Att få brottsofferstatus innebär ofta rätt till medicinsk 

och psykologisk hjälp samt ekonomisk ersättning, och är följaktligen av stor betydelse 

(Lindgren m.fl. 2001: 27). Rollen som brottsoffer skapar även medkännande och en 

föreställning om ansvarsfrihet hos den som utsatts, något som kan bidra till benägenheten att 

gestalta en individ eller grupp som brottsoffer. Vem eller vilka som kan definiera sig själva 

som offer avgörs av strukturella förhållanden och maktrelationer. Dock bör inte statusen som 

brottsoffer betraktas som något enbart positivt för brottsoffer. Hos många individer finns det 

motstånd mot att stämplas som offer då det innebär att bli betraktad som svag (Åkerström & 

Sahlin 2001: 11, 13, 21).        

      Ett annat centralt begrepp är gärningsman, vilket är den juridiska termen för en person 

som genom sitt handlande eller sin medverkan, begår ett brott som finns beskrivet i 

brottsbalken (1:1) (Sarnecki 2003: 19, Wennberg 2008:68). Vilket även det torde vara likt 

polisens definition av gärningsman och således även den definition jag kommer att använda 
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mig av. Dock ser jag problem med att använda ordet gärningsman och kommer istället att 

använda ordet gärningsperson.
1
 

Tidigare forskning 

För att sätta brottsoffren och polisens brottsofferarbete i ett kriminalpolitiskt perspektiv och 

ge läsaren en bakgrund till de värderingar som ska genomsyra polisens arbete, kommer jag 

här ge en kort redogörelse för brottsoffrens position inom kriminalpolitiken samt några av de 

teorier som anses ha påverkat utvecklingen. För att placera min studie i ett större 

forskningssammanhang kommer jag även att göra en presentation av forskningsfältet gällande 

polisen och brottsoffer. 

Brottsoffren i kriminalpolitiken 

I de inledande styckena till Regeringsformens 1 kapitel 2 §, stadgas att; ”[d]en offentliga 

makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans frihet och värdighet”. Idén om alla människors lika värde har sitt ursprung i 

tanken om universella mänskliga rättigheter, som bland annat Förenta Nationerna har 

fastslagit i flera konventioner (Lindgren, Pettersson & Hägglund 2001: 44-46). Betoningen av 

de mänskliga rättigheterna samt civiliseringsprocessen, det vill säga hur samhället i allt 

mindre utsträckning accepterar våld och kränkningar mot individen, anses ha bidragit till att 

brottsoffren fått allt större betydelse på den kriminalpolitiska arenan (Tham 2001: 31- 32).      

      Något som även kan ha sin grund i en framväxande diskurs kring offermentalitet som 

skapats i ett mer individualiserat samhälle där invånarna isolerar sig ifrån varandra, vilket 

leder till att människor känner sig mer oroliga och utsatta än tidigare. Moraliska värden blir 

något att enas kring, vilket skapar utrymme för brottsoffer som utsatts för hot mot den 

gemensamma värdegrunden (Tham 2001: 34-36). Till de ”nya” brottsoffren räknas den 

”vanliga människan”. Det vill säga de som till skillnad från resurs- och politiskt starka, 

påverkas mest av brottslighet som våld, skadegörelse och allmän otrygghet. Då beskyddandet 

av brottsoffer även framstår som relativt okontroversiellt, är detta något att enas kring både 

för politiska partier och samhället i stort (Tham 2001: 34-36). Dagens mer brottsofferinriktade 

kriminalpolitik är en skarp konstrast till tidigare kriminalpolitik där fokus främst lades på 

gärningspersonen som offer för uppväxt och samhälle. En bild som kom att förändras 

dramatiskt efter att brottsoffret satts i motsatsställning till gärningspersonen. En utveckling 

                                                           
1 Resonemanget kring detta kommer att utvecklas under ”Brottsoffer, gärningsmän och genus”. 
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som kan vara svår att hantera inom rättssystemet då en person både kan ha begått brott och 

utsatts för brott och det finns en tanke om straff som en förutsättning till brottsoffrets 

upprättelse (Tham 2006:150- 153).  

      De som tydligast lyfts fram som brottsoffer, av både stat och samhälle, är kvinnor och 

barn då de lättare kan identifieras som brottsoffer p.g.a. föreställningar om deras oskyldighet 

(Björkman 2004: 34). Samt då barn och ungdomar anses vara mer sårbara brottsoffer än 

vuxna då de saknar den mognad och inre stabilitet som finns hos vuxna (Hindberg 2004: 241).   

     Förändringen av kriminalpolitiken är dock både på gott och ont. Att brottsoffer som lider 

får hjälp och stöd måste ses som något gott i sig, men det får inte ske på någon annans 

bekostnad, särskilt inte ur ett perspektiv som grundar sig i mänskliga rättigheter och ska 

tillvarata både brottslingars och brottsoffers intressen. Idag avspeglas brottsoffrets nya roll i 

kriminalpolitiken bland annat genom den statliga utredningen Brottsoffer – Vad har gjorts? 

Vad bör göras? som kom med sitt slutbetänkande 1998. Utifrån betänkandet lämnade 

regeringen 2001 propositionen Stöd till brottsoffer med åtgärder för att förbättra stödet till 

brottsoffer. I propositionen lyfts polisens arbete med brottsoffer fram och det konstateras att 

brottsofferarbetet är en viktig del av polisarbetet. Och att polisen bör vara medveten om och 

att det ska prägla hela verksamheten (Lindgren m.fl. 2001: 67).  I budgetpropositionen för 

2000 gjordes även en skrivelse där regeringen i princip jämställde polisens 

brottsofferstödjande arbete med tidigare kärnverksamheter som brottsförebyggande och 

brottsbeivrande arbete (RPS 2003: 14). Staten sätter således agendan för kriminalpolitiken. En 

agenda som dels ska återspegla de värderingar staten står för, dels ska genomsyra de 

myndigheter som staten utgörs av. Som en statlig myndighet påverkas polisens arbete i hög 

grad av detta, men staten kan, trots förhoppningsvis goda intentioner, inte bestämma hur 

arbetet faktiskt fungerar. 

Polisens förhållningssätt gentemot brottsoffer 

Forskningen inom detta område är inte särskilt utbredd, främst har brottsoffrens attityder och 

upplevelser av polisen studerats och inte polisens attityder eller förhållningssätt gentemot 

brottsoffer. De undersökningar som gjorts hittills har inte heller fokuserat på polisens 

brottsoffersamordnare inom någon polismyndighet.  

      Som ett exempel på undersökningar som berört brottsoffers upplevelser av polisen, kan 

Nationella trygghetsundersökningen nämnas (NTU, Brå rapport 2010: 2). I den senaste NTU 

var omkring 70 procent av de som varit kontakt med polisen i samband med utsatthet för brott 

de senaste tre åren, nöjda eller ganska nöjda med polisens bemötande. Men bara omkring 50 
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procent är nöjda eller ganska nöjda med den information de fått (Brå rapport 2010: 2 s83). Det 

frågas dock inte specifikt om den information de utsatta fått rör hjälp och stöd i 

brottsofferfrågor eller t.ex. frågor om en eventuell utredning. Men resultatet kan ändå antas ge 

en fingervisning om vad brottsutsatta anser om polisens arbete. Det bör också understrykas att 

inga frågor har ställts om någon särskild grupp inom polisen, t.ex. brottsoffersamordnarna, 

utan svaren gäller för ”alla” polisers bemötande. Att undersöka enskilda grupper, eller 

särskilda områden som t.ex. brottsofferinformation, inom polisen skulle innebära att problem  

lättare skulle kunna åtgärdas då de utan svårighet kan lokaliseras, vilket kan vara något att ta 

med sig i kommande undersökningar. 

      Viktimologen Magnus Lindgren står för majoriteten av forskningen kring brottsoffers 

attityder gentemot polisen och har bland annat skrivit sin avhandling på temat (Lindgren, 

2004). Studien visar att det råder diskrepans mellan statsmaktens intentioner och polisens 

vardagliga arbete gällande brottsofferfrågor. Att brottsofferarbetet inte har fått särskilt stort 

genomslag inom polisen beror till stor del på den så kallade ”poliskulturen”, som innebär att 

polisen främst fokuserar på att gripa gärningspersoner än att arbeta förebyggande kring brott. 

Andra anledningar som nämns är en ovilja till förändring hos polisen och bristande kompetens 

inom brottsofferområdet.  De prioriteringar som görs avgörs ytterst av enskilda poliser och 

inte beroende av olika styrdokument för verksamheten (Lindgren 2004: 313, 369-370).  

      Det problematiska med ovan nämnda studier och med många andra inom området, är att 

dessa inte berör socialt marginaliserade grupper som t.ex. hemlösa, prostituerade, narkomaner 

och kriminella.  Dessa grupper anmäler i mindre utsträckning vad de har blivit utsatta för och 

många av dem saknar fast adress och telefon och uteblir således ofta från 

forskningsundersökningar som inte specifikt riktar sig till gruppen. Flera studier visar även att 

dessa grupper ofta behandlas illa av polisen (Litzén 2004: 79, 85-92). Genom att inte 

synliggöra socialt marginaliserade grupper och deras utsatthet i större utsträckning inom 

brottsofferforskning, matas de som tar del av forskningen med delvis missvisande bilder av 

gärningspersoner och brottsoffer. Det ges inte heller någon nyanserad bild av polisens 

brottsofferarbete då endast brottsoffers åsikter i frågan lyfts fram men polisens utelämnas.  

Således hoppas jag med min undersökning kunna bidra till att forskningsfältet blir mer 

mångfasetterat.  

 

Polisorganisationens uppbyggnad kring brottsofferarbete  

Brottsoffersamordnarna som ligger i fokus för denna undersökning, har en särskild plats inom 

polisens organisation. För att läsaren ska få en bild av organisationen kommer jag här 
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redogöra för dess uppbyggnad (se fig.1). Polisen består av 

Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och 21 

polismyndigheter. Rikspolisstyrelsen är den centrala 

förvaltningsmyndigheten som i sin tur lyder under 

justitiedepartementet. I varje län finns en polismyndighet som leds av 

länspolismästaren och länets polisstyrelse. Myndigheterna är i sin tur 

uppdelade i polisområden eller närpolisområden (SOU 2007: 37 s17). 

Rikspolisstyrelsen (2003) har författat en handlingsplan för det 

nationella brottsofferarbetet samt en handledning för polisens del i 

lokalsamhällets brottsofferstödjande arbete (2001), som kompletteras 

med lokala program och tjänsteföreskrifter. I dokumenten framgår det 

att brottsofferarbetet ska prioriteras samt hur ansvaret för arbetet ska 

fördelas inom myndigheten. Detta ansvar fördelar sig på tre nivåer och ska tillsammans verka 

för brottsoffers intressen och rättigheter. Den biträdande länspolismästaren har det 

övergripande ansvaret och beslutar i frågor av principiell karaktär medan polisområdeschefen 

ansvarar för sitt polisområde och utser brottsoffersamordnare (Johansson & Granström 2004: 

263). Brottsoffersamordnare finns på flera polismyndigheter, men inte på alla. 

Arbetsuppgifterna för brottsoffersamordnarna behöver inte heller se likadana ut inom de olika 

polismyndigheterna. Längst ned i ansvarskedjan befinner sig t.ex. anmälningsupptagare, 

förundersökningsledare och utredare, de som kommer närmast brottsoffren. Polisen som ofta 

är de som först kommer i kontakt med brottsoffret, har i likhet med åklagare och domstol, 

skyldighet att upplysa den som utsatts för brott om stödorganisationer samt beslut som fattas i 

ärendet (Johansson och Granström 2004: 250- 251, 263). Polisen bedriver även ett omfattande 

samarbete med aktörer som befinner sig utom rättsväsendet, som t.ex. myndigheter, 

kommuner, privata aktörer och ideella organisationer vars arbete till stor del möjliggör de 

åtgärder som görs inom rättsväsendet (SOU 2007: 37 s 19).      

Skånepolisens brottsoffersamordnare 

Syftet med brottsoffersamordnarna är att de ska samordna polisens insatser för stöd och hjälp 

till brottsoffret (Polismyndigheten i Skåne 2010: 5). Inom polismyndigheten i Skåne finns det 

tretton brottsoffersamordnare utplacerade i de olika polisområdena samt en länsansvarig 

brottsoffersamordnare.  Länsansvarig brottsoffersamordnare ansvarar för polismyndighetens 

övergripande brottsofferverksamhet och skall hålla sig informerad om polisens ansvar i 

Rikspolisstyrelsen

Länspolismästare

Polisområdeschef

Brottsoffersamordnare

Anmälningsupptagare, 
förundersökningsledare, 

utredare etc.

Brottsoffer

Figur 1. Polisorg. 

brottsofferarbete 
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brottsofferarbetet och förmedla detta till övriga samordnare, som i sin tur ska förmedla detta 

vidare ut i organisationen (Polismyndigheten i Skåne 2007: 2-4).  

       Brottsoffersamordnarna ansvarar bl.a. för att anmälningsmottagaren lämnar information 

till brottsoffret, om t.ex. olika stödorganisationer. I polisens ärendehanteringssystem kryssar 

anmälningsmottagaren i en ruta om brottsoffret tillfrågats om den vill kontaktas av en 

stödorganisation eller inte eller om personen i fråga kan antas vilja ha kontakt. Vill 

brottsoffret komma i kontakt med en stödorganisation åligger det brottsoffersamordnaren att 

kontakta en stödorganisation som i sin tur tar kontakt med brottsoffret. Har brottsoffret och 

andra sidan inte tillfrågats är det upp till brottsoffersamordnaren att ta reda på om brottsoffret 

vill ha hjälp och stöd (Polismyndigheten i Skåne 2007: 3).  

      Som en del i brottsoffersamordnarnas arbete ingår också att ta hand om vissa 

skyddsåtgärder vid lägre hotbilder. I detta ingår bl.a. att se till att riktlinjer för besöksförbud 

följs samt att göra hotbildsanalyser på individnivå, som sedan utgör underlaget för bedömning 

av brottsoffrets behov av skyddsåtgärder (Polismyndigheten i Skåne 2010: 3,5-6).  

     Ett problem i brottsoffersamordnarnas arbete rör själva utvärderingen av arbetet. I 

handlingsplanen (Polismyndigheten i Skåne 2010: 4, 2007: 2) framgår det att uppföljningen 

av brottsoffersamordnarnas brottsofferarbete är ålagt länsansvarig brottsoffersamordnare, som 

även ska sammanställa statistik och utföra undersökningar om verksamheten beträffande 

brottsofferfrågor. I handlingsplanen (2010:4) står även: ”[a]rbetsformerna för 

uppföljningen/redovisningen av brottsoffersamordnarnas resultat och arbetsuppgifter ska 

vidareutvecklas och utvärderas. De goda insatserna ska synliggöras (min kursivering). 

Målsättningen är att brottsofferarbete ska uppmärksammas ytterligare, redovisas och värderas 

högre inom polisen (…)”. Att utvärderingen av arbetet ska utföras av någon som själv arbetar 

som brottsoffersamordnare samt att tyngdpunkten verkar ligga på att synliggöra de ”goda 

insatserna” kan betraktas som tveksamt. Genom att främst verka för ett synliggörande av det 

som fungerar bra i arbetet minskar möjligheterna att åtgärda det som fungerar mindre bra 

drastiskt. 

Teoretiska perspektiv 

Undersökningens teoretiska utgångspunkt är kritiskt socialkonstruktivistiskt (se Lindgren 

2005: 6) och utgår från Christies tankemodell om det ideala offret. Utöver dessa 

huvudperspektiv ingår även ett genusperspektiv då Christies tankemodell för med sig 

föreställningar om genus gällande gärningspersoner och brottsoffer. Nedan görs en närmare 

beskrivning av studiens teoretiska perspektiv.    
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Socialkonstruktivism 

Jag vill ur mitt socialkonstruktivistiska perspektiv likna individer som förare i radiobilar på ett 

tivoli. Den på förhand utmärkta körbanan utgör verklighetsuppfattningen, det vill säga 

ramarna för handlandet, vad man får göra och inte göra. Förarna i radiobilarna måste ta 

hänsyn till varandra för att inte krocka. Men även om bilarna befinner sig på samma bana går 

föreställningarna ibland isär om vad som är en möjlig handling respektive en otänkbar 

handling. Och då krockar bilarna och ibland får de en annan riktning. Detta pågår fram tills 

någon förare, som kanske krockat tillräckligt många gånger, hittar ett nytt drivmedel och 

plötsligt ser bortom det inhägnade området och ser tivolit utanför. Och tillslut öppnar grinden 

eller krossar staketet som inhägnar området och kör utanför banan. 

      De föreställningar vi har om omvärlden produceras och upprätthålls genom 

mellanmänsklig kontakt. Dessa sociala konstruktioner ska förstås som något som ständigt 

görs och ständigt är pågående, och kan därför inte sägas ha en början eller ett slut (Andersson 

2003: 19). Det är också genom dessa konstruktioner vi skapar gemensamma ”sanningar”, det 

vill säga diskurser, om vår omvärld som kan hamna i konflikt med andras sanningar (Winter 

Jørgensen & Phillips 2009: 7, 12). Att den sociala världen skapas genom social interaktion 

innebär även att det inte finns något som är förutbestämt samt att människor inte heller har 

någon förutbestämd karaktär eller förutbestämda egenskaper (Winter Jørgensen & Phillips 

2009: 12, 104). En person är således resultatet av ett ”görande”. 

      Kunskapen inom ett samhälle eller en organisation upplevs ofta som sann eller naturlig, 

trots att den är konstruerad av individer (Andersson 2003: 20). I och med våra bilder av 

omvärlden blir vissa handlingar naturliga medan andra blir otänkbara. (Winter Jørgensen & 

Phillips 2009: 11- 12). Genom att anta ett kritiskt perspektiv och demaskera sanningar eller 

diskurser kan nya sätt att tolka ett socialt fenomen identifieras. Faran med detta är dock att de 

nya föreställningar som framträder inte är ”sanna” utan även de konstruktioner, men kanske 

de mest politiskt korrekta. Men detta måste sättas i relation till att vissa diskurser kan verka 

förtryckande på vissa sociala grupper. En annan diskurs som konstruerar omvärlden på ett 

annat sätt kan innebära andra möjligheter för människor att agera (Burr 1998: 15, 62). 

Ett idealt offer – en ideal gärningsperson? 

Christie (2001: 47-48, 51) har konstruerat en tankemodell kring det idealiska offret, det vill 

säga de, som när de drabbas av brott, lättast får legitim status som offer. Enligt modellen är 

det idealiska offret svagt och uppehåller sig på anständig plats i färd med en respektabel 

syssla. Christie beskriver det idealiska offret som en gammal dam som är på väg hem till sin 

sjuka syster mitt på dagen då hon blir rånad av en okänd man. Till skillnad från en 
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prostituerad kvinna som våldtas eller en alkoholpåverkad man som blir misshandlad av en 

bekant på en bar, som inte kan beskrivas som idealiska offer, utan snarare betraktas som icke- 

idealiska offer. Dessa personer kan beskyllas för att haft del i sin egen utsatthet då de inte 

varit tillräckligt försiktiga genom att uppehålla sig på fel plats med fel sak, så kallad ”victim 

blaming” (se Litzén 2004: 84). Möjligheterna att bli betraktad som ett idealiskt brottsoffer 

minskar på samma sätt då offret sedan tidigare är bekant med förövaren. Saknar offret även 

styrkan att göra sin röst hörd och hävda sin status som offer minskar möjligheterna än mer att 

uppnå brottsofferstatus (Christie 2001: 51, 54). Det idealiska offret förutsätter även en 

idealisk gärningsman (det är oftast en man som åsyftas).  Ju mer idealiskt ett offer är, ju mer 

idealisk blir gärningsmannen. Ett förhållande som även fungerar på omvänt sätt, det vill säga 

ju mer idealisk gärningsman ju mer idealiskt offer.   

      Men föreställningar om det idealiska offret speglar dock inte de i realiteten mest utsatta 

offren, nämligen socialt marginaliserade grupper som hemlösa, kriminella, missbrukare och 

gatuprostituerade. Dessa grupper är inte på något sätt homogena, det som kan sägas förena 

dem är deras sociala och ekonomiska marginalisering samt att de inte på något vis passar in i 

bilden av det ideala offret. Icke-idealiska offret är ofta en blandning av brottsoffer och 

gärningsperson vilket gör det svårt att uppnå brottsofferstatus (Christie 2001: 54). När det 

talas om marginaliserade grupper dominerar snarare bilden av dem som gärningspersoner och 

inte offer, vilket aktualiserar begreppet rollblandning för dessa grupper (Litzén 2004: 81,83). 

Det är inte heller till dessa grupper, som t.ex. kvinno- och brottsofferjourer riktar sitt arbete, 

trots att grupperna löper en högre risk att utsättas för brott (Tham 2001: 38).  Dessa personer 

saknar ofta också resurser för att kunna ta sig ur sin utsatthet och förändra sin livssituation 

och är således beroende av den hjälp de kan få. Det är inte heller självklart för en person inom 

dessa grupper att kunna se på sig själv som ett offer, utan kan istället använda sig av olika 

neutraliseringstekniker för att kunna hantera problemet eller omvärdera det de blivit utsatta 

för till något som ingår i vardagen. Vilket innebär att de ibland inte reagerar eller agerar i 

enlighet med föreställningen om det ideala offret och således inte heller betraktas som ett 

sådant (Litzén 2004: 83, 91).  

      Som ett exempel kan Malin Åkerströms (2001: 265-267, Åkerström & Sahlin 2001: 13) 

intervjuer med kriminella ”Annie” nämnas. ”Annie” blir slagen av sin man, men opponerar 

sig mot att bli betraktad som ett offer genom sitt sätt att berätta sin historia där hon istället 

betonar sitt eget ansvar och deltagande. Således kan inte brottsoffer beskrivas som en objektiv 

kategori, då den är beroende av hur den formas socialt. 
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      En del av problemet med att diskutera socialt marginaliserade grupper som brottsoffer 

ligger i att rollerna som gärningsperson och brottsoffer betrakta som fasta, men med 

kännedom om dessa gruppers utsatthet blir rollerna inte lika självklara. Men föreställningar 

kring det idealiska offret är nära sammanbundna med hur olika verksamheter som 

rättsväsende, jourverksamhet och socialtjänst arbetar. Ett arbete som i sin tur bidrar till att 

reproducera föreställningar om dessa grupper som gärningspersoner (Åkerström & Sahlin 

2001:16). Socialt marginaliserade grupper konstrueras och reproduceras oupphörligen genom 

sociala processer som gör det svårt för individen att ta sig vidare och lämna sin gamla 

identitet (Litzén 2004: 84, 92). 

            

Brottsoffer, gärningsmän och genus  

I de föreställningar kring brottsoffer som Christie (2001: 47-49, 54-56) beskriver vävs det 

även in föreställningar om maskulinitet och femininitet. Gärningsmannen förknippas med 

attribut och egenskaper som traditionellt betraktas som manliga, genom att beskrivas som stor 

och stark. Då brottsoffret enligt tankemodellen är raka motsatsen till gärningsmannen, 

används istället traditionellt kvinnliga egenskaper för att beskriva offret, som i sin tur beskrivs 

som sårbart och svagt (Christie 2001: 48, Burcar 2005: 164).  

     Språket och hur vi uttrycker oss är även det en betydande del av de sociala konstruktioner 

som formar den värld vi lever i (Burr 1995: 7). T.ex. böjs substantivet offer på flera språk 

efter sitt genus, som är femininum. Förbindelselänken mellan ordet offer och femininitet tyder 

på att den passivitet och maktlöshet som förknippas med att vara ett offer associerar till offret 

som kvinna (Walklate 2007: 27). Jag ser språket och sociala praktiker som nära 

sammankopplade och tar därför ställning genom att använda ordet gärningsperson framför 

gärningsman. Då det senare indikerar att de som begår brottsliga handlingar enbart är män. 

Genom att använda ordet gärningsman framför gärningsperson skulle jag medverka till att 

upprätthålla de föreställningar om ”gärningsmän” och offer som jag snarare vill medverka till 

att lösa upp. Genus, som i likhet med andra sociala konstruktioner, kräver ett ständigt görande 

för att upprätthållas. 

      En kvinnlig gärningsman bryter således mot schablonmässiga föreställningar om offer och 

gärningspersoner. Föreställningar som formas genom sociala interaktioner där vissa 

handlingar ses som möjliga respektive omöjliga inom ramarna för vad det innebär att vara 

kvinna. Den sociala konstruktionen av kvinnor kan i sig tolkas som brottspreventiv då 

föreställningar om kvinnor säger oss att kvinnor inte begår brott. Finns förståelsen för 

handlingen inte inom den kulturhistoriska kontexten finns det inte heller ord (som t.ex. 
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gärningskvinna) för ett agerande som spränger gränserna för den sociala konstruktionen av 

kvinnan. Även den sociala konstruktionen av män sätter gränser för handlingar. I de 

föreställningar som råder kring manlighet finns det antaganden om att en man inte kan vara ett 

offer. Veronica Burcar (2005: 161-166) lyfter fram de motsättningar som finns mellan ”ung 

man” och ”offer” och att det problematiska med att förena dessa konstruktioner. Ett manligt 

brottsoffer är snarare en paradox då ”mannen” och ”offret” är varandras motbilder. Hans 

Knutagård (2009 83) lyfter i sin tur fram män som blivit våldtagna av män och saknar ord att 

benämna händelsen med, vilket Knutagård kopplar till frånvaron av tal kring fenomenet i 

samhället. Vilket i sin tur går att koppla tillbaka till språkets betydelse för konstruktionen av 

den värld vi lever i (Burr 1995: 7). 

Metod och material 

I mitt arbete har jag använt mig av två metoder, jag tog avstamp i fyra nyckelpersonintervjuer 

med representanter för olika stödorganisationer som riktar sig till brottsoffer och socialt 

utsatta personer. Utifrån situationer som berört ämnet rollblandning, som berättats för mig 

under intervjuerna, konstruerades vinjetter som sedan skickades elektroniskt till samtliga 

brottsoffersamordnare. Vid sidan av intervjuerna och vinjetterna har jag använt mig av 

styrdokument från olika nivåer inom polisorganisationer för att kunna beskriva 

brottsoffersamordnarnas arbetsuppgifter samt riktlinjer för deras arbete. Nedan följer en 

diskussion kring studiens etiska aspekter samt en redogörelse för de olika metoderna. 

Validitet, reliabilitet och etiska aspekter 

I studiens inledande skede fick jag av länsansvarig brottsoffersamordnare förfrågan om att 

intervjua några av de brottsoffer som brottsoffersamordnarna varit i kontakt med och på så 

sätt närma mig deras arbete. Men att intervjua brottsoffer såg jag som problematiskt, dels med 

tanke på hur oerhört känsligt det kan vara att intervjua brottsoffer, dels med tanke på att 

kontakten med dessa brottsoffer skulle förmedlas av brottsoffersamordnarna själva. Detta 

skulle kunnat innebära att jag endast skulle ha satts i kontakt med ”stjärnexemplaren”, det vill 

säga där kontakten fungerat exemplariskt mellan brottsoffer och brottsoffersamordnare.  Min 

lösning på problemet var att istället intervjua representanter från olika stödorganisationer som 

kommer i direkt kontakt med brottsoffren. Jag tog själv kontakt med olika stödorganisationer, 

några som jag visste arbetade med brottsoffersamordnarna, andra inte. Att jag valde att 

intervjua organisationer som inte samarbetade med brottsoffersamordnarna beror på att många 

socialt marginaliserade inte söker sig till polisen eller organisationer som specifikt vänder sig 
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till brottsoffer (se Litzén 2004: 91). Samt för att vissa brottsoffer som inte passar in i de 

gängse bilder som finns av brottsoffer och då kanske inte heller hänvisas vidare till någon 

stödorganisation som vänder sig just till brottsoffer. 

      De metoder jag sedan valde för studien väcker även de etiska frågor, till exempel vilka 

följder undersökningen kan ha för deltagarna samt hur konfidentialiteten kan garanteras. För 

att möta kraven på just konfidentialitet har jag valt att inte göra någon närmare presentation av 

varken stödorganisationer, intervjupersoner eller brottsoffersamordnare (se Vetenskapsrådet 

2002: 12 ). Jag har även tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) etiska principer under själva 

arbetet och informerat deltagarna om uppsatsens syfte och inhämtat samtycke om deltagande 

samt informerat om att materialet endast kommer att användas i forskningssyfte. 

      Det bör även diskuteras om huruvida det finns föreställningar hos en organisation som 

granskas av en forskare/student, om att organisationen kommer att framställas som enbart 

positiv, vilket var något jag ibland kunde känna av under mitt arbete. Ett led i att bemöta detta 

har varit att påtala att både negativa och positiva sidor kommer att lyftas fram. Och att under 

analysen anta ett kritiskt förhållningssätt gentemot olika resonemang men inte mot personer. 

Risken med en kritisk studie som denna är även att den skulle kunna användas som slagträ av 

t.ex. media mot polisens brottsofferarbete och brottsoffersamordnarna. Men samtidigt är det 

av största vikt att brottsofferstödjande arbete granskas, särskilt myndigheters arbete med 

brottsoffer som bygger på tanken om människors lika värde (Klette 2004: 45). 

      Analysen bygger slutligen på mina tolkningar, vilket innebär att jag står för val, 

klassificeringar och synliggöranden (se även Kvale & Brinkmann 2009: 48-50). Det finns inte 

en sann tolkning av intervjuerna eller brottsoffersamordnarnas resonemang, resultatet är 

således socialt konstruerat (jfr Burcar 2005:29). För att ge läsaren en chans till egen 

bedömning samt tillförlitligheten i mina tolkningar, belyser jag analysen med citat från 

intervjuerna, vinjetterna och dokument från polisen, då alla är en del av skapandet och 

reproduktionen av föreställningar kring brottsoffer. Jag försöker således visa på 

genomskinlighet både i analysen och i valet av metod och genomförande, vilket är viktigt ur 

ett validitetsperspektiv (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 123, Bryman 2002: 43). 

      En annan viktig aspekt är reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten i studien. Skulle 

resultatet ha blivit detsamma om studien genomfördes på nytt efter samma premisser? 

(Bryman 2002: 43). Mitt svar på den frågan är nej, då det skulle krävas att ingen av studiens 

deltagare skulle ta del av den färdiga undersökningen, eller fortsatt att fundera på frågorna 

eller diskuterat dem med varandra, då detta skulle kunna ge upphov till helt nya resonemang 
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och ställningstaganden. Med detta vill jag inte säga att studien saknar tillförlitlighet, utan detta 

är snarare ett tecken på hur de sociala konstruktioner jag vill lyfta fram ständigt förändras. 

Intervjuer   

Nya insikter 

 Syftet med intervjuerna var att sondera terrängen, det vill säga få ett grepp om hur 

brottsoffersamordnarnas samarbete med organisationerna såg ut samt identifiera områden i 

brottsofferarbetet som kunde vara problematiska.
2
 Under intervjuerna uttryckte sig någon 

intervjuperson i enlighet med Christies modell och talade om offer och gärningspersoner som 

vitt skilda väsen, vilket kanske var det jag hade förväntat mig, särskilt då det gäller mer 

traditionella stödorganisationer. Men andra intervjupersoner berättade istället med stor 

eftertanke om den problematik som kan uppstå då en person både har begått brott samt utsatts 

för brott eller då en person inte passar in i rådande föreställningar om hur brottsoffer ska se ut 

och vara. Kanske beror skillnaden på vilka offer intervjupersonerna möter i sin verksamhet 

och i hur stor utsträckning de berättar om saker som bryter mot rådande föreställningar.     

      Något jag insåg under en av intervjuerna var hur inskränkt jag själv var i mitt tankesätt. 

Vid tillfället för en av intervjuerna gick det upp för mig att den här organisationen främst 

arbetade med gärningspersoner och inte brottsoffer. Jag tänkte då för mig själv att detta 

kommer att bli en onödig intervju, vilket visade sig vara helt fel. Det kom istället att bli en 

intervju som verkligen öppnade ögonen på mig. De människor denna organisation kom i 

kontakt med, var ofta både offer och gärningspersoner, vilket kom att bli inkörsporten för 

temat i den här uppsatsen. 

Genomförande 

Intervjuerna hade en induktiv ansats, d.v.s. att resultatet grundar sig i empiriska erfarenheter.  

Dock kan en undersökning aldrig sägas vara helt induktiv då forskaren inte helt kan bortse 

från sin förförståelse som i hög grad påverkar angreppssättet till forskningen (se även Bryman 

2002: 22-23). Trots den induktiva ansatsen, konstruerade jag ett antal frågor före intervjun, 

för att ha trådar att dra i. Även då jag inte använde mig av uttalade teman, kan sådana ändå 

urskiljas bland frågorna som t.ex. organisationens verksamhetsområde samt eventuellt 

samarbete med brottsoffersamordnarna. Således kan intervjuerna närmast beskrivas som 

semistrukturerade (Bryman 2002: 301).  

                                                           
2 Min ambition var att göra en kritisk granskning av brottsoffersamordnarnas arbete, inte att samla in positiv respons från intervjupersonerna. 

Dock berördes brottsoffersamordnarnas arbete även i positiva ordalag under intervjuerna, men den aspekten av intervjuerna kommer inte att 

belysas här. 
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      Traditionellt sett betraktas en intervju som ett försök att komma åt en sanning som 

intervjupersonen förväntas förfoga över. Jag väljer dock att kalla det nyss nämnda för förhör 

och istället se intervjun som ett gemensamt skapande av kunskap då både jag och den som 

intervjuas utgår från våra respektive förförståelser, både till ämnet och till intervjusituationen 

som sådan . Kunskapen skapas dels genom interaktionen mellan mig och intervjupersonen, 

d.v.s. genom frågor och svar. Men också genom intervjuguidens förändring under 

intervjuerna, då ämnen som berörts under tidigare intervjuer kan ge djupare insikter under 

nästa intervju, både för mig och intervjupersonerna som får ta del av andra infallsvinklar 

(Kvale & Brinkmann 2009: 70, 74). Dock kan detta sägas minska den induktiva ansatsen. 

      Hos intervjuaren bör det även finnas en medvetenhet om att de som intervjuas, i viss mån, 

anpassar sig till intervjuaren. Vad intervjupersonerna väljer att berätta och hur de berättar 

beror på vem intervjuaren är (Burcar 2005: 32-35). Intervjun kan även påverkas av aktörer 

som inte finns närvarande i intervjusituationen. För majoriteten av organisationerna är det en 

förutsättning för deras fortsatta arbete att upprätthålla en god relation med 

brottsoffersamordnarna. Något som i sin tur skulle kunna påverka vad intervjupersonerna 

väljer att säga och inte säga i en intervjusituation. Dock var detta inget jag märkte av under 

intervjuerna men läsaren bör ha detta i åtanke. Alla intervjuer upplevde jag som avslappnade, 

intervjupersonerna svarade utförligt på mina frågor och de som hade ett samarbete med 

brottsoffersamordnarna framhöll att de upplevde det som mycket positivt. Intervjuerna tog 

från 25 minuter till en timme och transkriberades sedan i sin helhet i en form som ligger nära 

skriftspråk. Detta för att texten skulle få en tydligare struktur för läsaren, då utskrivet talspråk 

lätt kan ge ett osammanhängande och förvirrat intryck (Kvale & Brinkmann 2009: 204). 

Vinjetter  

Bakomliggande tanke och utformning 

Vinjetterna (se bilaga 2) bygger på händelser som berättats för mig under intervjuerna, även 

om jag ”tänjt” på dem och lagt till fler detaljer. Att jag kom att ta upp just dessa händelser 

beror på att jag uppfattade det som att alla berörde olika aspekter av rollblandning. Vid de 

första intervjuerna togs ämnet upp spontant av intervjupersonerna själva, bland annat som 

svar på frågan om det var några brottsoffer de inte kunde nå med sin verksamhet, vilket ledde 

till att mitt intresse väcktes och att jag frågade om stödorganisationernas erfarenheter kring 

detta i resterande intervjuer.  

      Tre områden där rollblandning är särskilt påtagligt, enligt intervjupersonerna, kom att 

utgöra formen för vinjetterna; våld mellan unga, våld mellan missbrukare och våld i nära 
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relationer. Jag hade även tankar på att använda mig av enkäter för att ringa in 

brottsoffersamordnarnas bild av personer som både begått brott och utsatts för brott. Men i 

slutänden kom jag fram till att det troligtvis var lättare för brottsoffersamordnarna att relatera 

till och resonera kring en given situation (se även Bryman 2002: 168-170). Intentionen med 

metoden var att fånga brottsoffersamordnarnas föreställningar om brottsoffer genom deras 

resonemang om hur de skulle agera i de givna situationerna, då handlingar ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv speglar kunskap och föreställningar om omvärlden (Burr 

1995: 7-8).   

      Slutformatet blev dock en form av hybrid mellan vinjett och enkät då 

brottsoffersamordnarna ombads resonera kring vinjetterna samt svara på vissa uppföljande 

frågor baserade på hur deras svar skulle komma att se ut.  En nackdel med metoden är dock 

att jag inte kan ställa uppföljande frågor i någon större utsträckning för att få respondenten att 

fördjupa sina svar. Jag kan inte heller hjälpa eller övervaka respondenten som vid en intervju, 

vilket kan leda till respondenten inte svarar på alla frågor. Det kan även upplevas som 

ansträngande att svara på öppna frågor som kräver en större insats än t.ex. frågor med färdiga 

svarsalternativ vilket bidra till en lägre svarsfrekvens (Bryman 2002: 147- 148). Vinjetterna 

skickades till samtliga fjorton brottsoffersamordnare, men efter en del tekniska problem (som 

ledde till att några svar förmedlades elektroniskt via länsansvarig brottsoffersamordnare) samt 

låg svarsfrekvens, besvarades även några vinjetter över telefon. Slutligen svarade elva av 

fjorton brottsoffersamordnare på vinjetterna, vilket måste betraktas som ett gott resultat (se 

Bryman 2002: 148). Svaren analyserades genom en nära läsning av texten för att få fram 

trender och mönster i resonemangen. Analyskategorierna har sedan skapats utifrån materialet 

i nära koppling till de olika temana i vinjetterna. 

Vinjetternas mottagande  

Att inte alla valde att svara på vinjetterna kan tolkas som brottsoffersamordnarna har en hög 

arbetsbelastning eller att vinjetterna var för känsliga eller ointressanta att besvara (se Bryman 

2002: 147). Min tanke var att vinjetterna skulle föreställa en situation då 

brottsoffersamordnaren kommit i kontakt med en anmälan där brottsoffret inte tillfrågats av 

anmälningsupptagaren huruvida han/hon ville komma i kontakt med någon stödorganisation. 

På det sättet verkar också majoriteten av brottsoffersamordnarna tolkat dem, förutom någon 

som bemötte vinjetterna med skepticism och menade att de enbart kunde svara hypotetiskt då 

de inte arbetar ”operativt”. Hade jag kunnat ändra på vinjetterna nu i efterhand hade jag 

tydliggjort vilken arbetssituation de syftade till. 
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       Det kan även antas att respondenterna antog ett visst förhållningssätt till vinjetterna, det 

vill säga försökte svara på ”rätt” sätt i enlighet med vad som är socialt önskvärt för att ge en 

positiv bild av sig själv (Bryman 2002: 174 - 175). Som ett exempel på detta kan ett av 

brottsoffersamordnarnas svar på vinjetterna användas; ”alltså, jag svarar ju precis som man 

ska göra”. Frågan är således om brottsoffersamordnarna har svarat i enlighet med hur de bör 

svara och således om deras svar speglar deras arbete. Som ett exempel kan Susanne 

Anderssons (2003: 170-171) studie om närpolisorganisationer nämnas, där det visade sig råda 

stor diskrepans mellan hur närpoliserna beskrev sitt arbete och hur de faktiskt arbetade. Ett 

alternativ för att få bukt med problemet skulle kunna vara att använda sig av observationer 

(Bryman 2002: 174). Men detta var tyvärr inte möjligt i denna studie som måste begränsas av 

både tids- och resursmässiga skäl. I resultatdelen kommer svaren på vinjetterna att analyseras 

utan att jag spekulerar i huruvida svaren stämmer med brottsoffersamordnarnas faktiska 

agerande, men man bör vara medveten om de problem metoden medför.   

 

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultat samt analys att presenteras. Jag kommer att inleda med citat 

från intervjuerna samt en kort redogörelse för min tolkning av dessa, som ledde fram till 

studiens inriktning och vinjetternas utformning. Sedan följer vinjetten som berör det aktuella 

problemområdet samt analys och problematisering av brottsoffersamordnarnas 

föreställningar. Brottsoffersamordnarna resonerade på liknande sätt vid flera av vinjetterna, 

men på vissa punkter skiljde sig resonemanget åt och det är där tyngdpunkten för analysen 

kommer att ligga. 

Socialt marginaliserade personer 

Ett av problemområdena inom rollblandning jag kom i kontakt med under intervjuerna gällde 

socialt marginaliserade personer som hemlösa och missbrukare. Problematiken kring dessa 

grupper är utbredd och som beskrivits ovan är grupperna även särskilt utsatta för brott men 

det är sällan de vänder sig till polisen. Enligt intervjupersonerna bottnade oviljan bland 

hemlösa och narkomaner att anmäla något de blivit utsatta för många gånger i den egna 

självbilden och självkänslan, så här berättar en intervjuperson om detta; 

Min uppfattning är att de har ju en dålig självkänsla och den gör att man inte gärna tar 

sig till myndigheter och det traditionella där man ska vara på ett visst sätt.  

Men någonstans är de så vana, de har levt det här livet så länge och kan alla de här 

turerna (…) Jag tror att de är lite så här, av systemet. De vet hur det fungerar, de vet att 

de är hemlösa, de vet att de är narkomaner. Nej, men de ringer inte till polisen, ska de 
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titta på mig och liksom tycka att, du är väl inte bättre själv. Lite den attityden till det 

hela. 

Av citaten att döma verkar självbilden hos de socialt marginaliserade grupper som nämns här 

vara nära sammankopplad med andras föreställningar om den egna identiteten. Enligt 

intervjupersonerna verkar hemlösa och narkomaner medvetna om att deras agerande i andra 

situationer, påverkar hur de blir bemötta vid andra tillfällen då de själva har blivit utsatta. Men 

att dessa grupper inte väljer att anmäla verkar, enligt intervjupersonerna, inte enbart bero på 

låg självkänsla utan även en rädsla att hamna utanför och förlora den lilla bit av trygghet och 

gemenskap de har. En polisanmälan kan följaktligen kosta mer än vad den ger för en redan 

utsatt person. Så här berättar en intervjuperson om problematiken; 

Det är det här med anmälan och så, det är svårt för dem att anmäla, dels så rör de sig i 

samma värld. En situation i påskas, en kille han skulle sova häruppe, bad om en 

sänglampa för att ligga och läsa. Och då sover man tre och tre i de här salarna, och 

hans kompis där blev vansinnig och slog på den här killen som ville ha lampan. Han 

säger till mig att jag kan ju inte anmäla det, jag är livrädd för honom, jag vågar knappt 

röra mig här, hur ska jag kunna anmäla honom?  

Vinjett 1: Socialt marginaliserade personer 

 

Anders, 50 år, som har missbruksproblem och lever på gatan sedan 15 år, har anmält 

Bosse, 48 år, för misshandel. Anders och Bosse brukar umgås i samma gäng och vid 

tillfället för misshandeln befann de sig båda på ett natthärbärge. Anders hade lånat en 

lampa för att läsa men Bosse som ville sova blev arg och gav Anders ett knytnävsslag 

i ansiktet. Anders slog då tillbaka flera gånger, enligt honom i självförsvar. Det hela 

slutar med att de blir utkastade från härbärget. 

 

Den genomgående trenden i brottsoffersamordnarnas svar på denna vinjett är att de är 

kortfattade jämfört med de andra vinjetterna. De åtgärder brottsoffersamordnarna vidtar 

stannar enligt resonemangen i de flesta fall vid att skicka ett brev med information om vart 

Anders kan vända sig för att få hjälp och stöd. Detta kan vara problematiskt i och med att 

Anders är hemlös, vilket detta citat från en intervju med stödorganisationerna visar på; 

De som tar kontakt själva, de har vi ju haft här, både hemlösa och missbrukare. Men de 

är ju många gånger svåra att hjälpa, tyvärr är de ju det. Många har ingen adress, ingen 

telefon, man kan inte nå dem. Och de kan inte ta sig hit. Jag fick till och med ta pengar 

ur egen ficka för mat till en. De är så utsatta så det finns ingen som tar hand om dem. 

Citatet åskådliggör två problem, dels att det är svårt att komma i kontakt med dessa 

brottsoffer, dels ger det en antydan om att organisationen endast kommer i kontakt med 

personer ur dessa grupper som söker stöd själva och inte genom polisens försorg. Några av 

brottsoffersamordnarna uttrycker dock en medvetenhet kring problemet med att komma i 

kontakt, vilket kan utläsas i citatet; ” det är problem med att nå målsägaren i såna här fall”. 
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Och ger förslag på lösningar som t.ex. att ”gå via utredaren för att lämna information” eller 

”eftersom han brukar vistas på det här boendet, ofta är de ju skrivna där så vi skickar ett brev 

dit till honom”.  

      Under intervjuerna med stödorganisationerna uttrycktes en önskan om att polisen och 

brottsoffersamordnarna skulle ta mer personlig kontakt med brottsoffer för att höra efter om 

de ville att en stödorganisation skulle kontakta dem. Om brottsoffren endast lämnades med 

uppmaningen att ta kontakt själva förelåg en stor risk att de aldrig gör det eller gör det i ett 

mycket sent skede då de gått runt och mått dåligt under en längre tid, enligt några av 

intervjupersonerna. Vilken således även kan vara faran med att skicka ett brev framför en 

personlig kontakt genom t.ex. ett telefonsamtal. 

      I handledningen för polisens del i lokalsamhällets brottsofferstödjande arbete (RPS 2001: 

1 s. 14) kan det utläsas att en av polisens främsta uppgifter är att förebygga brott. Inom 

ramarna ingår att tillse att brottsoffer inte utsätts för upprepade brott genom att fånga upp 

personer som löper risk för detta genom en strukturerad hot- och riskbedömning. Trots detta 

resonerar ingen brottsoffersamordnare om huruvida det kan behöva utredas om det föreligger 

någon hotbild mot Anders. Som en av intervjupersonerna beskrev i ett av analysens inledande 

citat vågar hemlösa och missbrukare oftast inte polisanmäla då de är rädda för repressalier 

från ”kamraterna” som ofta är de som utsatt dem för brott.  

      Att brottsoffersamordnarna inte föreslår någon hotbildsbedömning i Anders fall skulle 

kunna bero på polisen, på regerings initiativ, särskilt ska prioritera offergrupperna ”kvinnor, 

barn, offer för rasistiska och homofobiska brott samt offer för grov organiserad brottslighet” 

för hot – och riskbedömningar (RPS 2001: 1 s.13). Men av handledningen framgår det också 

att polisen bör utarbeta rutiner för hot- och riskbedömningar bland annat utifrån kunskap om 

upprepad viktimisering och omedelbart ta reda på om det föreligger risk för övergrepp i 

rättssak (RPS 2001: 1 s.13). I handledningen (RPS 2001: 1 s. 9) konstateras det också att 

”[d]et finns i den allmänna debatten en tendens att se på olika kategorier av brottsoffer som 

mer skyddsvärda än andra. Det kan emellertid aldrig vara acceptabelt att behandla vissa 

brottsoffer bättre eller sämre. Däremot kan det vid olika tidpunkter och i specifika situationer 

finnas grupper av brottsoffer som är i behov av speciella insatser”. Vissa brottsoffer lyfts 

sedan fram som särskilt sårbara, bland annat nämns ”marginaliserade grupper som socialt 

utslagna, kriminella, hemlösa, prostituerade etc. ” (RPS 2001:1 s.9). 

      Med utgångspunkt i handledningen samt genom samlade erfarenheter, torde polisen och 

brottsoffersamordnarna ha kännedom om att socialt marginaliserade grupper ofta utsätts för 

brott av någon i den egna bekantskapskretsen. Och att det i så fall föreligger risk för upprepad 
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viktimisering samt övergrepp i rättsak. Således borde en risk- och hotbildsbedömning göras 

även i Anders fall, frågan är bara varför den inte föreslås i någon brottsoffersamordnares 

resonemang. Om risk- och hotbildsbedömningar regelmässigt inte görs på särskilda grupper 

av brottsoffer kan det innebära en högre utsatthet för dessa grupper samt även en minskad 

rättssäkerhet. Detta kan kopplas till de föreställningar, det vill säga diskurser, som finns kring 

hemlösa och narkomaner som utsatts för brott. En av brottsoffersamordnarna resonerar på 

följande sätt om sitt agerande; 

Svårt. Han är ju fortfarande ett brottsoffer (…) Han får göra en anmälan som alla 

andra. I och med att han kanske är påverkad, så är det inte alls säkert att han vill ha 

något brottsofferstöd. Och det är inte säkert att han går vidare med anmälan sen när 

den väl är gjord heller. Ofta så har det ju blivit så när de är påverkade, att det blir 

något i stunden men sedan faller det i glömska. Jag skulle givetvis fråga honom om han 

vill ha brottsofferstöd eller inte. Om han vill sätter jag honom i kontakt med en 

organisation. 

Resonemanget tyder på att det finns föreställningar (erfarenheter?) om att hemlösa inte går 

vidare med en polisanmälan, vilket kan leda till att själva anmälan inte tas riktigt på allvar. 

Och i förlängningen inte heller frågan om brottsofferstöd eller risk- och hotbildshantering. 

Enligt Christies tankemodell (2001: 51) behöver ett offer kunna göra sin röst hörd för att 

kunna hävda sin utsatthet och få legitim status som brottsoffer. En del i detta skulle kunna 

vara att göra en polisanmälan. Men detta kan innebära svårigheter för socialt marginaliserade 

grupper som har svårt att göra just detta, på grund av låg självkänsla som bland annat bottnar i 

andras föreställningar om den egna identiteten. Vilket citaten i analysens inledning tydde på. 

Om anmälan inte bemöts med största allvar förringas brottsoffrets försök att göra sin röst och 

bidrar istället till att förstärka föreställningar om brottsoffret som mindre trovärdigt. Och 

brottsoffret kan inte heller uppnå legitim status som offer.  

      På frågan om varför socialt marginaliserade grupper sällan polisanmäler, svarar en av 

intervjupersonerna från stödorganisationerna på det här sättet; 

Det är nog lite av varje. Dels är det kraven naturligtvis, ställs det krav så backar ju 

många direkt. Ansvar, det är många som uttrycker att det inte orkar ta ansvar. För att 

situationen är så jobbig som den är. Bemötandet, som jag tycker. Det är så jättevikigt 

hur man bemöter. Du kan ju välja att bemöta på ett sätt som får den människan tillbaka. 

Du kanske inte når ett resultat vid just det tillfället men du kanske når att de kommer 

tillbaka. Du kan ju välja att bemöta så att de aldrig mer sätter sin fot där. 

Om det någon gång skulle anmäla så dras den nog tillbaka. Det handlar först och 

främst om kvinnorna som är utsatta, att det blir aldrig någonting av det. Att de inte 

orkar, vågar inte när det väl är dags. Medans männen aldrig anmäler utan accepterar 

läget, så här är det. 
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Hur brottsoffersamordnarna väljer att bemöta Anders kan sägas bottna i föreställningar av 

hemlösa och narkomaner som gärningspersoner i första hand och inte brottsoffer (se även 

Litzén 2004: 93). Och ett natthärbärge som Anders befinner sig på, kan knappast anses vara 

en bra plats ur Christies perspektiv (2001: 48). Anders kan även anses ha bidragit till sin 

utsatthet då han är bekant med gärningspersonen, själv utdelade slag samt eventuellt även var 

påverkad vid tillfället. Att Anders kanske mer liknar en gärningsperson än ett brottsoffer gör 

situationen problematisk. Detta behöver dock inte vara en anledning till att bemöta Anders på 

något annat sätt än om han hade passat in i ramen för det ideala brottsoffret. Som det framgår 

i den ovan nämnda handledningen (RPS 2001:1 s.9) är det aldrig acceptabelt av polisen att 

behandla vissa brottsoffer sämre än andra, men liknar brottsoffret mer en gärningsperson 

verkar det i viss mån påverka bemötandet. Frågan är var gränsen mellan brottsoffer och 

gärningsperson går, när det viktar över och brottsofferdiskursen viker undan för att istället ge 

plats åt diskursiva praktiker gällande gärningspersoner. Utifrån brottsoffersamordnarnas 

resonemang går det inte att sätta fingret på den exakta punkten, men det kan ge en hint om var 

vi kan börja leta. 

      Några av brottsoffersamordnarna resonerar även kring Anders övriga utsatta situation och 

skriver bland annat att de ”försöker hitta rätt personer inom socialförvaltningen, som kan 

hjälpa till med bostadsfrågan och missbruksproblemet”. Någon bortser helt från anledningen 

till att Anders sökte sig till polisen och fokuserat enbart på att ta uti med hans övriga problem 

och någon kan ”tänka mig att förmedla kontakt med KRIS” (Kriminellas revansch i 

samhället). Vilket i sig kan betraktas som angeläget, samtidigt som ett sådant agerande kan 

osynliggöra Anders utsatthet just som brottsoffer. Men en lösning på Anders övriga 

problematik kan bidra till att minska hans utsatthet för brott i framtiden. Kanske har KRIS 

kunskaperna som krävs? Utsattheten som socialt marginaliserade grupper befinner sig i är 

strukturell i sin karaktär, då föreställningar om dessa grupper hela tiden produceras och 

reproduceras genom sociala processer enligt kriminologen Staffan Litzén (2004: 84, 94). Får 

individen hjälp att ta sig ur sin socialt utsatta situation minskar riskerna för framtida utsatthet. 

Unga gärningspersoner och brottsoffer 

Det andra problemområdet jag kom i kontakt med rörde unga brottsoffer, vilket följande citat 

utgör exempel på. Citaten är svar på frågan; ”Är det några brottsoffer ni känner att ni inte når i 

er verksamhet?” 

Ungdomarna, på grund av sekretess också. Det finns ingen som hjälper dem, socialen 

hjälper gärningsmännen. Vi tror ju att många inte kommer fram. Men det har ju också 

att göra med, ibland ringer de (brottsoffersamordnarna) till föräldrarna och då kanske 
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de inte är intresserade av att medverka eller att ringa till oss, för att de inte tycker att 

det behövs eller att de själva pratar. Så där vet vi att vi missar en del.  

Samtidigt så får de ju, det är ju ett ämne som vi har tagit upp mycket med polisen, de 

menar ju att de får precis samma information som de äldre. Men ungdomar är ju 

någonting för sig själv, de kanske är delaktiga ibland i det de har varit utsatta för. Det är 

svårt att skilja på brottsoffer och gärningsman där.   

Här framgick det tydligt var intervjupersonerna ansåg att problematiken låg; det är svårt att 

skilja på gärningsperson och brottsoffer när det gäller unga som ofta både blir begår brott och 

blir utsatta för brott, särskilt då de blir det samtidigt. Således ryms inte dessa ungdomars 

handlingar i någon av kategorierna brottsoffer eller gärningsperson. Av den kringliggande 

diskussionen runt detta citat förstod jag även att intervjupersonen anser att det i högre 

utsträckning bör lämnas information om brottsofferstöd till unga gärningspersoner då det ofta 

råder oklarheter kring vad som egentligen har hänt och således även kring gärningspersonens 

egen utsatthet. Av citatet framgår även att sekretessen kring unga brottsoffer kan vara ett 

problem, då stödorganisationer inte kommer i direkt kontakt med brottsoffret utan måste gå 

via målsman. Det innebär att brottsoffret inte alltid själv kan välja om han/hon vill få hjälp 

och stöd. 

Vinjett 2: Unga brottsoffer och gärningspersoner 

 

Jakob, 16 år, kommer in med en anmälan om att han har blivit misshandlad av ett gäng 

killar i samma ålder. Han är blåslagen över stora delar av kroppen och har fått två 

tänder utslagna. Du känner igen Jakob sedan tidigare men då från situationer då Jakob 

själv har anmälts för misshandel. I nuläget är orsaken till misshandeln oklar. 

Av brottsoffersamordnarnas svar att döma verkar de överens om hur de bör agera i en kontakt 

med Jakob. Hans ärende skulle förmedlas vidare till socialförvaltningen och hans målsman 

skulle informeras då han är omyndig.  Nästan samtliga brottsoffersamordnare uttryckte även 

att om Jakob uttalat vill komma i kontakt med någon brottsofferstödjande organisation eller 

om det kan antas att han vill det, skulle de, via målsman, antingen ringa eller skicka 

information om brottsofferstöd.  

 Det verkar även finnas en enighet om att det inte bör läggas några värderingar i att Jakob i en 

annan situation varit gärningsperson. På frågan om brottsoffersamordnarna skulle ha agerat 

annorlunda om Jakob endast varit utsatt för brott svarar de bland annat på följande vis; ”alltså 

jag reagerar ju precis som man ska göra (min kursivering), jag lägger inga värderingar i det. 

Han får ju göra en anmälan som vem som helst så att säga. Jag förstår vad tanken är men man 

måste ju utreda det på rätt sätt ju”, ”nej, ett brottsoffer är ett brottsoffer och det finns inga 
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ideala såna”, ”information och stöd till brottsoffer gäller utan undantag, samma gäller om det 

föreligger hotbild” samt att ”alla misshandelsfall behandlas lika”.  

      Någon uttrycker även att om brottsoffret ges hjälp och stöd så kan det eventuellt ha en 

förebyggande inverkan. Personen som svarat utvecklar dock inte sitt resonemang vidare om 

på vilket sätt detta skulle vara förebyggande. Förebyggande på det sättet att Jakob inte utsätts 

igen eller genom att han själv inte misshandlar någon, eller på båda sätt?  

       Sammanfattningsvis kan jag konstatera att problematiken kring Jakobs dubbla roll som 

brottsoffer och gärningsperson inte berörs i någon större utsträckning i 

brottsoffersamordnarnas resonemang. En anledning till detta skulle kunna vara att 

brottsoffersamordnarna inte gör skillnad på brottsoffer och brottsoffer, som 

brottsoffersamordnarna svarar själva. En annan anledning är att problematiken kring 

rollblandningen inte blir lika framträdande i och med det faktum att Jakob fortfarande är ett 

barn. Med mitt resonemang vill jag dock inte påstå att Jakob bör behandlas annorlunda då han 

även är en gärningsperson, utan syftet är att problematisera vad hans ålder har för inverkan på 

brottsoffersamordnarnas resonemang. 

      Det är lätt att se barn som offer då det i att vara barn inbegrips en föreställning om 

oskyldighet (se även Björkman 2004: 34). Barn och ungdomar som offer betraktas som 

särskilt sårbara då de saknar den mognad och stabilitet som finns hos en vuxen person 

(Hindberg 2004: 241). Att Jakob i en annan situation varit gärningsperson ges kanske inte lika 

stort utrymme i resonemanget som om han hade varit en vuxen man.  

      Sätter jag mitt resonemang i relation till Christies (2001: 48) modell klargörs det hela 

något. Enligt modellen kan offer endast få legitim status som offer om de bland annat befinner 

sig på en plats de inte kan klandras för att vara på samt är i färd med ett anständigt projekt. 

Men enligt min tolkning omfattas inte barn av detta just för att de är barn. Även om Jakob i 

vinjetten snarare är att betrakta som en ungdom än ett barn så är han fortfarande omyndig. Att 

vara barn innebär att omgärdas av oskyldighet. Nästintill inget som barn gör eller de platser 

de befinner sig på kan betraktas som icke respektabla, då de är barn. Självfallet kan vissa 

handlingar och platser betraktas som rent olämpliga men det hela neutraliseras just av att de är 

barn. Att Jakob i en tidigare situation var gärningsperson ingår även i detta och neutraliseras 

av hans ålder. Möjligtvis hade situationen som beskrivs i vinjetten bedömts annorlunda om 

Jakob utsatt någon för ett grövre brott, men jag hävdar att Jakobs ålder även i det fallet hade 

haft en stor betydelse och en neutraliserande effekt. 

      Jakobs ålder påverkar brottsoffersamordnarnas resonemang på fler sätt. Ett exempel på 

detta är att några av brottsoffersamordnarna uttrycker att det bör utredas om det föreligger 
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någon hotbild mot Jakob, till skillnad från Anders i den förra vinjetten. Vilket kan kopplas till 

handledningen från RPS (2001:1 s.9) som beskriver vissa brottsoffer som särskilt sårbara och 

lyfter fram barn som en sådan grupp. På grund av sin låga ålder faller Jakob inom denna 

kategori och ska av den anledningen särskilt prioriteras för hotbildsbedömning.  

Våld i nära relationer 

Det sista problemområdet jag kom i kontakt med under intervjuerna rörde föreställningar om 

offer och gärningspersoner då våld förekommit i nära relationer. Polisen verkade enligt 

intervjupersonerna ha svårigheter att hantera brottsofferfrågan om de inom relationen både 

utövat våld samtidigt som de varit utsatta för våld. Det skulle helst finnas en tydlig 

uppdelning mellan vem som gjort vad. Men som det framgick i intervjupersonernas 

resonemang var uppledningen långt ifrån självklar, våldet hade ofta flera ”nyanser”; 

Traditionellt så tänker man ju det, jag jobbar med männen och då tänker man ju att 

männen är de som har utövat våldet. Och det är ju ofta så i många fall, men det finns ju 

också andra nyanser här. Ofta så är våldet jämsidigt. Att både mannen och kvinnan 

använder våld, fysiskt och psykiskt våld på olika sätt. De män jag kommer i kontakt 

med, hamnar både i en offer- och förövarsituation, de är ju både och. Och samma med 

kvinnorna de utövar våld mot.  

Man kan också säga att, till exempel, att en man som använder våld nu, upplevde det 

som barn också, som ett offer då. Så det här med offer och förövare, det blir ju många 

olika konstellationer. Och jag tycker inte offer och förövarebegreppen är de bästa. Men 

jag brukar säga att antingen så är man utsatt för våld eller så använder man våld i 

olika situationer. Men jag vet ju att det heter brottsoffersamordnare och brottsoffer.  

Och polisen tänker mycket i de termerna. 

I citaten kan det urskiljas två problem kring våldets ”nyanser”, det första gällande individer 

som varit offer men som nu är gärningspersoner, vars beteende möjligtvis kan sägas bottna i 

tidigare upplevelser. Det andra problemet berör betraktandet av brottsoffer och 

gärningsperson som fasta kategorier, en uppdelning som intervjupersonen inte på något sätt 

menade var självklar då det går att vara gärningsperson och brottsoffer samtidigt. 

Intervjupersonen underströk snarare de konsekvenser uppdelningen av gärningsperson och 

offer innebär, både för den som ansågs vara brottsoffer och den som ansågs vara 

gärningsperson; 

Sedan så är det ju det här med att våldet är inte bara mannens utan även kvinnans. Där 

är jag helt säkert på att kvinnan får ett stöd som offer, de får inte ta del av sina egna liv 

på så sätt. De ställs bara bredvid och får inte jobba med sin egen del i det hela. Jag är 

övertygad om att kvinnor som har den här problematiken inte får den hjälp de borde få. 

Citatet ovan visar på att intervjupersonen anser att en stor del av problemet kvarstår om inte 

kvinnan också får hjälp med att bearbeta sin del i det hela, om hon har varit delaktig i 
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våldsutövandet. Genom att inte se henne som delvis ansvarig för det som hänt, osynliggörs 

hennes delaktighet som gärningsperson på samma sätt som mannens offerskap osynliggörs. 

Både kvinnans och mannens självbild torde även påverkas av detta.
3
 Uppdelningen visar sig 

också i hur de kontakter som förmedlas mellan stödorganisationerna och brottsoffer ser ut, det 

vill säga vilka brottsoffer organisationerna kommer i kontakt med. Såhär berättar en 

intervjuperson; 

 Och det tror jag handlar om att det är för mycket tabu att gå till polisen (…) att som 

man gå och säga att min kvinna slår mig, det händer också ytterst sällan att man 

polisanmäler det.  På grund av det tror jag att sådana par är mycket lågt 

representerande. Där finns det mycket kvar, också i hur polisen hanterar detta. 

Att det råder tabun för en man att polisanmäla att han blir slagen av ”sin” kvinna tyder på 

föreställningar om att män inte kan omfattas av begreppet brottsoffer, på samma sätt som det 

tyder på att kvinnor inte omfattas av begreppet gärnings(man)person.  

Vinjett 3: Våld i nära relationer 

 

Anna, 37 år, har levt ihop med Lasse, 35 år, i tio år och har två små barn tillsammans. 

Nu anmäler Anna Lasse för misshandel, något som ska ha pågått i flera år. Vid just 

detta tillfälle kan hon uppvisa blåmärken på armar och axlar. Lasse ska ha skakat 

henne och knuffat in henne i en vägg. Lasse i sin tur har anmält Anna för misshandel 

då han menar att hon varit delaktig i bråken. Lasse har vid tillfället blåmärken runt ena 

ögat. 

 

Brottsoffersamordnarna verkar i det här fallet vara rörande överens om att en så kallad ”barn i 

fara” anmälan bör göras till socialtjänsten gällande barnens utsatthet, men sedan går deras 

resonemang om hur de skulle agera isär. Majoriteten resonerar utifrån att ”alla brottsoffer 

behandlas lika och ingen utredning har påbörjats ännu där man kan utreda vad som egentligen 

har skett” och vill sätta både Anna och Lasse i kontakt med kriscentrum för kvinnor 

respektive kriscentrum för män. Dock lutar de intervjuer jag gjort med stödorganisationer åt 

att polisen ofta inte informerar om eller inte har kännedom om hela skeendet när det gäller 

våld i nära relationer. Stödorganisationen får således inte alltid vetskap om att t.ex. kvinnan 

varit delaktig i våldet om hon inte på eget initiativ berättar det. Och kvinnan får då inte heller 

hjälp att bearbeta sin del i det hela vilket ytterligare befäster rollerna med män som förövare 

och kvinnor som offer. 

                                                           
3 Det bör även tilläggas att när nära relationer diskuterades, nämndes nästan enbart heterosexuella relationer. Jag frågade vid flera 

intervjutillfällen om stödorganisationen hade någon erfarenhet av personer som sökt hjälp för våld i samkönade relationer, men detta hade 

organisationerna nästintill ingen erfarenhet av. Flera av organisationerna fick många av sina kontakter med brottsoffer förmedlade genom 
brottsoffersamordnarna, men inga kontakter rörande offer för våld i samkönade relationer hade förmedlats. Detta har troligtvis sin främsta 

orsak i de tabun som fortfarande råder kring samkönade relationer och kanske även i polisens sätt att bemöta en person som vill göra en 

sådan anmälan.   
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      Några av brottsoffersamordnarna hänvisar även till en speciell enhet inom 

polismyndigheten som är specialiserad på brott i nära relationer och som får ta hand om 

ärendet; ”de tar direktkontakt med kvinnan och sen slussas hon vidare om det är mer hon 

behöver. Allt ska finnas där”, ”på plats finns där även kriscentrum för våldsutsatta kvinnor 

och deras barn”. Lasse utelämnas dock genom att brottsoffersamordnarna endast beskriver de 

åtgärder som finns för Anna och barnen. Ett utelämnande som inte enbart kan bero på att det 

bara skulle finns stödåtgärder för kvinnor och barn på specialenheten, då även andra 

brottsoffersamordnare som inte hänvisar till en sådan enhet, utelämnar Lasse i sitt 

resonemang, som i följande citat; ”kontakt med utredaren på polisen som ska höra kvinnan så 

hon kan få ytterligare hjälp och stöd. Se till så att hon får ett målsägandebiträde. Hon skulle 

nog behöva ett annat boende med hjälp av Kvinnohuset/eventuellt ansöka om besöksförbud”. 

Som svar på varför brottsoffersamordnarna väljer att agera på det sätt de beskrivit, hänvisar 

några till ”rutinen”. Jag ställer mig dock frågande till vilken ”rutin” som åsyftas samt om det 

framgår av den att endast kvinnor och barn bör betraktas som brottsoffer då det förekommit 

våld i nära relationer? Ingen brottsoffersamordnare resonerar heller kring om det finns en 

hotbild gentemot Anna eller Lasse. Möjligtvis kan det tolkas som några av 

brottsoffersamordnarna menar att det föreligger en viss hotbild kring Anna då de bland annat 

föreslår ett annat boende på en kvinnojour. 

      Några brottsoffersamordnare som resonerar om Lasse som brottsoffer är något 

”tveksamma” i sina svar. Det är inte självklart att Lasse kan vara ett offer i denna situation 

och således inte heller säkert om han bör få stöd som ett sådant, vilket följande citat visar på; 

”efter utredningens gång får man se vad som händer. Om det ligger till grund för honom finns 

det ju stöd för män också”. Följaktligen är inte bilden av Lasse som ett brottsoffer alldeles 

självklar. Men och andra sidan svarar en brottsoffersamordnare ”båda är brottsoffer och kan 

behöva information om brottsofferstöd”, på frågan om hans/hennes agerande hade sett 

annorlunda ut om inte Lasse också hade gjort en polisanmälan. Vilket kan tolkas som att även 

om inte Lasse hade anmält så hade han av brottsoffersamordnaren betraktats som ett 

brottsoffer utifrån situationen, vilket tyder på flera olika perspektiv hos 

brottsoffersamordnarna. 

      I den tidigare nämnda handledningen för polisens brottsofferarbete i lokalsamhället (RPS 

2001: 1 s. 9), lyfts även kvinnor fram som särskilt sårbara brottsoffer då ”gärningsmannen 

ofta är någon som offret känner eller står i beroendeställning till”. Utan att på något vis 

förringa kvinnor som utsätts för brott av män i sin närhet, vill jag lyfta fram och synliggöra 

även männens utsatthet och sårbarhet och menar att män som blir slagna av sin sambo, 
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flickvän eller fru bör kunna betraktas på samma sätt.  I handledningen (RPS 2001:1 s.10) går 

det också att utläsa följande; ”[f]ör att tillse att inte enskilda offergrupper ställs mot varandra 

samt för att motverka att offerfrågorna blir en nischhantering är det viktigt att polisledningen 

ger tydliga signaler om att brottsoffer är ett centralt område. Det är också viktigt att 

intentionerna följs upp och omsätts i praktiskt polisarbete”. Men då några av 

brottsoffersamordnarnas resonemang kan ge intrycket av att det är endast mäns våld mot 

kvinnor som avses med begreppet våld i nära relationer, och således enbart kvinnor som kan 

vara offer, tyder deras resonemang på att enskilda offergrupper faktiskt ställs mot varandra 

och att stödet för brottsoffer som utsatts för våld inom nära relationer har nischats för kvinnor. 

      Att brottsoffersamordnarnas resonemang skulle bero på att misshandlade kvinnor ligger 

närmast föreställningen om det idealiska offret finner jag inte något stöd för hos Christie 

(2002: 49-51), som inte beskriver kvinnor som misshandlats av sina män som idealiska offer. 

Christie menar att skydda kvinnor och barn från okända förövare ligger i allas intresse, men 

det som sker inom hemmets väggar är en sak för sig, då utomstående inte kan veta vad som 

orsakat mannens agerande eller om det är berättigat. Samt att det i kärnfamiljen råder manlig 

dominans och mannens definition av situationen gäller framför kvinnans då det ligger mäns 

intresse att inte se en hårdförd behandling av kvinnor som något som skapar offer. Dock 

håller detta på att förändras då kvinnor idag har fått mer makt och närmar sig en position där 

deras definition är den giltiga. Däremot kan några av brottsoffersamordnarnas resonemang 

kring Lasse förklaras utifrån Christies (2001: 48) modell. Lasse är man, vilket innebär 

föreställningar om att han är stor och kraftfull. Det finns dessutom uppgifter om att han har 

slagit en kvinna, som kan anses som svag i jämförelse till Lasse. Således är bilden av Lasse 

som en gärningsman lättare att framkalla, det är bara det att Lasse inte enbart är en 

gärningsperson utan även ett brottsoffer. Ett manligt brottsoffer är dock en utmanande 

tankebild. Män som offer kanske t.o.m. hotar en brottsofferdiskurs då de framträder varken 

som det idealiska offret eller den stereotype mannen (Burcar 2005: 163, 165). Det faktum att 

Lasse inte får samma erkännande som offer som Anna tycks bottna i den sociala 

konstruktionen att män inte kan vara offer. Jag vill förtydliga det hela med att en mening som 

jag lånar från Hans Knutagård (2009: 82) som speglar den rådande brottsofferdiskursen 

gällande våld i nära relationer; ”detta gör det svårt att beskriva någon som en ”utsatt man” 

inom ramen för det våld idag som kallas för kvinnofrid”.  
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Diskussion och slutsats 

Som jag skrev i inledningen har arbetet med den här uppsatsen varit en resa. Men den resan 

slutar inte här, särskilt inte för brottsoffersamordnarna som både idag och imorgon ska arbeta 

vidare med polisens brottsofferstödjande arbete. Jag vill börja denna avslutande diskussion 

med att koppla tillbaka till ett av citaten från resonemanget kring den första vinjetten; ”alla 

misshandelsfall behandlas lika”, vilket det tydligt framgått av analysen att så inte är fallet. 

Genom min analys har jag kommit fram till att brottsoffersamordnarnas arbete är en form av 

diskursiv praktik som bygger på en brottsofferdiskurs där föreställningar om idealiska 

brottsoffer och gärningspersoner har stor betydelse. I sitt resonemang kring vinjetterna 

tenderar brottsoffersamordnarna att kategorisera personer som har utsatts för brott som är 

alltför lika den stereotypa bilden av en person som begått brott, som gärningsperson. I 

vågskålen för kategoriseringen verkar dessa personers ålder, kön och sociala position ligga, 

vilket bl.a. får följderna att män som både utsatt och utsatts för våld i nära relationer har 

svårare att få hjälp och stöd som brottsoffer än kvinnor som också utsatt och utsatts. Samt att 

socialt marginaliserade personer som hemlösa och missbrukare inte prioriteras för hot – och 

riskbedömning trots kunskap om deras utsatta situation. 

      Ett agerande utifrån fastlåsta föreställningar om vem som kan betraktas som brottsoffer 

respektive inte, kan i realiteten komma att innebära sekundär viktimisering för de personer 

som söker hjälp och stöd hos polisen. Det vill säga att känslan av utsatthet som infann sig vid 

brottstillfället upprepar sig och förstärks. Med sitt resonemang kring vinjetterna och i 

förlängningen även genom sitt agerande medverkar brottsoffersamordnarna till att befästa och 

reproducera föreställningar om brottsoffer inom polisen som de kanske snarare borde arbeta 

för att lösa upp. Särskilt då polisens arbete ska bedrivas utifrån ett perspektiv som grundar sig 

i mänskliga rättigheter, vilket även grundar sig i människors rätt till likhet inför lagen. 

      Men genom att, som i denna studie, lyfta fram brottsoffersamordnarnas och 

intervjupersonernas föreställningar om personer som både begått brott samt utsatts för brott 

och på det sättet problematisera brottsofferbegreppet, kan stereotypa föreställningar om 

brottsoffer ifrågasättas. Och således även vilka personer som utsatts för brott som kan få 

legitim status som brottsoffer. Men uppdelningen av brottsoffer och gärningspersoner är även 

en förutsättning för rättssystemet. Utan att ha skyldiga att döma och oskyldiga att skydda 

fallerar hela systemet. Således kan brottsoffersamordnarnas resonemang sägas bottna i detta. 

Men svårigheten här att inte göra bedömningar utifrån sina föreställningar utan att se till 

personers handlingar.  
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      Det verkar råda en medvetenhet om att det finns olika föreställningar om brottsoffer som 

även påverkar hur de behandlas, i alla fall på nationell nivå inom polisen, vilket jag utläsa av 

de dokument jag tagit del av (t.ex. RPS 2001:1). Frågan är dock hur kunskapen ska kunna nå 

lokal nivå inom polisen och praktiseras i det dagliga brottsofferarbetet. Ett steg närmare en 

lösning vore att i större utsträckning granska och utvärdera brottsoffersamordnarnas arbete då 

de ansvarar för en stor del av brottsofferarbetet inom polisen. Att de utvärderingar som görs 

idag görs av brottsoffersamordnarna själva samt enbart verkar syfta till att lyfta fram det som 

fungerar bra men inte det som fungerar sämre i arbetet, ser jag som problematiskt. Men detta 

verkar inte enbart vara ett problem hos Skånepolisens brottsoffersamordnare utan något som 

återfinns i hela polisorganisationen. Särskilt stort verkar motståndet vara till att låta sig 

granskas av utomstående, vilket framgick med all tydlighet vid ett ESO- seminarium om 

offentlig ekonomin där Jerzy Sarnecki presenterade sin rapport om polisens prestationer och 

effektivitet (Kjöller 2010: 3, se även http://eso.expertgrupp.se/100526-ODM.aspx).   

Oviljan/ointresset hos brottsoffersamordnarna att svara på vinjetterna kanske hänger ihop med 

detta eller så beror det på att vinjetterna berörde frågor man inte funderat kring tidigare och 

inte heller prioriterat i sitt arbete. Men förhoppningsvis har tankarna nu väckts i och med 

deltagandet i denna studie. 

      En annan intressant fråga för den framtida viktimologiska forskningen inom polisen vore 

att utöka den här studien till att omfatta samtliga brottsoffersamordnare inom Sveriges 

polismyndigheter för att jämföra om föreställningarna kring offer och gärningspersoner skiljer 

sig åt och vad det kan bero på och vad det kan ha för följder. 

      Men hur ska då brottsoffersamordnarnas arbete med rollblandning fortgå? Först och 

främst måste brottsoffersamordnarna ifrågasätta och frångå sina stereotypa föreställningar om 

brottsoffer och inse komplexiteten i människors handlingar. För att som nästa steg kunna föra 

kunskapen vidare i polismyndigheten. Sedan återstår arbetet med att skapa nya relationer och 

arbetsmetoder utifrån sina nya insikter, ett arbete som inte på något sätt är lätt. Som 

avslutning på den här diskussionen samt på studien i sig har jag därför valt följande 

intervjucitat;   

Nej, det är mycket det här att vara brottsoffer och brottsling, så det är ju jättekomplext. Och 

polisen är ju här och cirkulerar, de vet ju vilka som har gjort vad, om de är lysta hit och dit. 

Kommer in och frågar om vi sett, vet ni vart han är och så. Det är en svår grupp att skapa en 

god relation till. Men det kan vara en utmaning för dem. Om de vågar sig på det, då har de 

någonting att göra.  
 

 



33 
 

Litteraturförteckning 

Björkman, Jenny (2004) ”Historisk tillbakablick”, I: Lindgren, Magnus. Pettersson, Karl-Åke. 

& Hägglund, Bo. (red.) Utsatta och sårbara brottsoffer, Jure Förlag AB, Stockholm.  

 

Brinkmann, Svend. & Kvale Steinar (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, 

Studentlitteratur. 

 

Bryman, Alan (2002), Samhällsvetskapliga metoder, Malmö, Liber AB 

 

Brå, Rapport 2010:2, Nationella Trygghetsundersökningen 2009. Om utsatthet, trygghet och 

förtroende. 

 

Burcar, Veronika (2005), Gestaltningar av offererfarenheter. Samtal med unga män som 

utsatts för brott, Sociologiska Institutionen, Lunds universitet. 

 

Burr, Vivien (1998), An introduction to Social Constructionsm, London, Routledge. 

 

Christie, Nils (2001), ”Det idealiska offret”, I: Åkerström, M. & Sahlin, I (red.), Det 

motspänstiga offret, Lund, Studentlitteratur. 

 

Hindberg, Barbro (2004), ”Barn och ungdomar som brottsoffer”, I: Lindgren, Magnus. 

Pettersson, Karl-Åke. & Hägglund, Bo. (red.) Utsatta och sårbara brottsoffer, Stockholm, 

Jure Förlag AB.  

 

Johansson, Ulrica & Granström, Görel (2004) ”Polisens uppfattning om sin 

informationsskyldighet”, I: Granström, Görel (red), Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus 

och rätten, Uppsala, Uppsala publishing house AB. 

 

Klette, Hans (2004), ”Mänskliga rättigheter”, I: Lindgren, Magnus. Pettersson, Karl-Åke. &  

Hägglund, Bo. (red.) Utsatta och sårbara brottsoffer, Stockholm, Jure Förlag AB 

 

Knutagård, Hans (2009), ”men du har ju blivit våldtagen – om mäns ordlöshet”, 

Examensarbete för masterexamen, Socialhögskolan, Lunds universitet. 

 

Kjöller, Hanne (2010) ”Polisen: en strid om verklighetsbilden”, DN, 2010- 05-27, s3. 

 

Lindgren, Magnus, Karl-Åke Pettersson & Bo Hägglund (2001), Brottsoffer. Från teori till 

praktik, Stockholm, Jure CLN AB. 

 

Lindgren, Magnus (2004)¸Brottsoffer i rättsprocessen. Om ideala brottsoffer och goda 

myndigheter, Stockholm, Jure Förlag AB. 

 



34 
 

Lindgren, Sven-Åke (2005),”Social Constructionism and Criminology: Traditions, Problems 

and Possibilities”, Journal of Scandinavian studies in Criminology and Crime Prevention, 

2005 nr 1 /vol. 6, s6. 

 

Litzén, Staffan (2004), ”De glömda brottsoffren – utsatthet för brott bland marginaliserade 

grupper”, I: Lindgren, Magnus. Pettersson, Karl-Åke. & Hägglund, Bo. (red.) Utsatta och 

sårbara brottsoffer, Stockholm, Jure Förlag AB.  

 

Polismyndigheten i Skåne, (2010), Handlingsplan för brottsofferarbetet – verksamhetsåret 

2010, diarienummer AA-480-1084/10. 

 

Polismyndigheten i Skåne (2007), Brottsofferorganisation, tjänsteföreskrift, saknr 408-1. 

 

Rikspolisstyrelsen (2003), nationell handlingsplan, Brottsofferarbetet inom polisen. 

 

Sarnecki, Jerzy (2003), Introduktion till kriminologi, Lund, Studentlitteratur. 

 

SOU 2007:39, Framtidens polis.  

 

SOU 1998:40, Brottsoffer. Vad har gjorts? Vad bör göras? 

 

Tham, Henrik (2001), ”Brottsoffrets uppkomst och framtid”, I: Åkerström, M. & Sahlin, I 

(red.), Det motspänstiga offret, Lund, Studentlitteratur. 

 

Tham, Henrik (2006), ”Brottsoffret, kriminalpolitiken och kriminologin”, Nordisk Tidsskrift 

for Kriminalvidenskab, 93 (2).  

 

Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig 

forskning.  

 

Walklate, Sandra (2007), Imagining the victim of crime, Maidenhead, Open University Press. 

 

Wennberg, Susanne (2008), Introduktion till Straffrätten¸ Stockholm, Nordstedts juridik. 

 

Winter Jørgensen, Marieanne & Phillips, Louise (2009), Diskursanalys som teori och metod, 

Lund, Studentlitteratur. 

 

Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid (2001), ”Inledning”, I: Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid 

(red), Det motspänstiga offret, Lund, Studentlitteratur. 

 

Åkerström, Malin (2001) , ”Annie- en motberättelse”, I: Åkerström, Malin & Sahlin, Ingrid 

(red), Det motspänstiga offret, Lund, Studentlitteratur. 

 



35 
 

Internetkällor: 

http://eso.expertgrupp.se/100526-ODM.aspx (hämtat 2010- 05-27) 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Frågeguide 

 

Mall till intervju med representant för brottsofferorganisation: 

 

Till vem/vilka riktar ni ert arbete? 

 

Vilket/Vilka är de ”vanligaste” (mest frekventa) brottsoffer ni möter? 

 

Vilka slags brott har brottsoffren ni möter varit utsatta för? 

 

Hur reagerar de på brottet/brotten de varit utsatta för? 

 

Beskriv hur ert arbete ser ut med brottsoffren 

 

Hur kommer ni i kontakt med brottsoffren? 

  

Hur stor andel av brottsoffren kommer ni i kontakt med via brottsoffersamordnarna? 

 

Hur förmedlas denna kontakt? (Sekretess?) 

 

Förmedlas kontakten med några särskilda brottsoffer oftare än andra? Vilka brottsoffer? 

 

Varför är det så tror du? 

 

Hur ser ert (sam)arbete med brottsoffersamordnarna ut? (Mer än att sättas i kontakt med 

brottsoffer?) 

 

(Varför ser samarbetet ut på det sättet?) 

(Hur är det tänkt att samarbetet ska se ut?) 

http://eso.expertgrupp.se/100526-ODM.aspx
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(Fungerar det på det sättet?) 

 

Vad är ni nöjda med i samarbetet med brottsoffersamordnarna?  

 

Beskriv en situation där samarbetet fungerat  

 

Vad fungerade i denna situation?  

 

Vad är ni inte nöjda med i ert samarbete med brottsoffersamordnarna?  

 

Beskriv en situation där samarbetet inte fungerat 

 

Vad fungerade inte i denna situation? 

 

Hur skulle samarbetet med brottsoffersamordnarna kunna förbättras med tanke på 

brottsoffren?(Vad skulle kunna göras annorlunda i samarbetet med brottsoffersamordnarna?) 

 

Finns det något ni saknar i ert arbete med brottsoffren?  

 

Är det några brottsoffer som ni inte kan fånga upp i er verksamhet? Vilka? Varför? 

 

Om ni upplever att ni inte kunde hjälpa brottsoffret, vad gör ni då? 

 

Hur ser brottsoffersamordnarnas roll ut i detta? Vad är brottsoffersamordnarnas eventuella roll 

i detta? 

 

(Finns det några andra organisationer som du tror att jag skulle ha intresse av att prata med?) 

 

Mall till intervju med representant för organisation jag inte vet om 

brottsoffersamordnarna samarbetar med: 

 

Kan du beskriva er verksamhet? 
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Vilka riktar ni er till? 

 

Möter ni personer som blivit utsatta för brott i er verksamhet? 

 

Vilka slags brott har dessa personer varit utsatta för? 

 

Är det viktigt att hjälpa dessa personer?  

 

Varför? 

 

Möter ni mest flickor/kvinnor eller pojkar/män? 

 

Hur arbetar ni för att stödja brottsoffren?  

 

Finns det något ni saknar i detta arbete? 

 

Tar dessa personer kontakt med polisen? Om inte, varför tror du de inte gör det? 

 

Känner du till Skånepolisens brottsoffersamordnare? 

 

Samarbetar ni/organisationen med Skånepolisens brottsoffersamordnare? 

 

Hur ser ert samarbete ut?  

 

Varför har ni inget samarbete med brottsoffersamordnarna? 

 

Finns det något ni saknar i ert arbete med brottsoffren?  

 

Är det några brottsoffer som ni inte kan fånga upp i er verksamhet? Vilka? Varför? 

 

Om ni upplever att ni inte kunde hjälpa brottsoffret, vad gör ni då? 

 

Hur skulle brottsoffersamordnarna kunna hjälpa dessa personer? 
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Vad finns det för alternativ för de människor er organisation vänder sig till, för att få hjälp och 

stöd? 

Bilaga 2: Missivbrev och vinjetter 

 

Hej! 

Jag heter Emelie Eklund och läser Kriminologi på Stockholms universitet. Som du tidigare 

blivit informerade om av (länsansvarig brottsoffersamordnare), skriver jag på mitt 

examensarbete som handlar om Skånepolisens brottsofferarbete.  

Nu då jag kommit en bit på väg i mitt arbete skulle jag uppskatta om du tog dig tid att svara 

på en enkät (bifogas) med några frågor om ditt arbete. Du fyller i dina svar direkt i 

dokumentet, sparar, och mailar sedan tillbaka det till mig. I examensarbetet kommer alla svar 

som redovisas att vara anonyma. Jag är tacksam om du har möjlighet att maila tillbaka dina 

svar till mig senast tisdagen den 4 maj.  

Kontakta mig gärna om du har några frågor. 

Vänliga hälsningar  

Emelie Eklund 

 

Nedan följer tre berättelser; beskriv hur du skulle ha agerat i de olika 

situationerna samt svara på följdfrågorna. 

 

1. Jakob, 16 år, kommer in med en anmälan om att han har blivit misshandlad av 

ett gäng killar i samma ålder. Han är blåslagen över stora delar av kroppen och 

har fått två tänder utslagna. Du känner igen Jakob sedan tidigare men då från 

situationer då Jakob själv har anmälts för misshandel. I nuläget är orsaken till 

misshandeln oklar. 

 

Hur går du vidare med detta?   

 

Varför? 

 

Ser ditt tillvägagångssätt annorlunda ut i jämförelse med om Jakob endast hade blivit 

utsatt för brott? 
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Varför? 

 

2. Anders, 50 år, som har missbruksproblem och lever på gatan sedan 15 år, har 

anmält Bosse, 48 år, för misshandel. Anders och Bosse brukar umgås i samma 

gäng och vid tillfället för misshandeln befann de sig båda på ett natthärbärge. 

Anders hade lånat en lampa för att läsa men Bosse som ville sova blev arg och 

gav Anders ett knytnävsslag i ansiktet. Anders slog då tillbaka flera gånger, 

enligt honom i självförsvar. Det hela slutar med att de blir utkastade från 

härbärget. 

 

Hur går du vidare med detta?  

 

Varför? 

 

3. Anna, 37 år, har levt ihop med Lasse, 35 år, i tio år och har två små barn 

tillsammans. Nu anmäler Anna Lasse för misshandel, något som ska ha pågått i 

flera år. Vid just detta tillfälle kan hon uppvisa blåmärken på armar och axlar. 

Lasse ska ha skakat henne och knuffat in henne i en vägg. Lasse i sin tur har 

anmält Anna för misshandel då han menar att hon varit delaktig i bråken. Lasse 

har vid tillfället blåmärken runt ena ögat. 

 

 

 

Hur går du vidare med detta? 

 

Varför? 

 

Skulle ditt tillvägagångssätt se annorlunda ut om endast Lasse hade blivit anmäld men 

själv inte gjort någon anmälan? 

 

Varför? 

 

 

Tack för din medverkan! 




