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Sammanfattning  
Brottsoffers behov och rättigheter i rättsprocessen är ett högst aktuellt ämne på såväl internat-

ionell som nationell nivå. Under 2014 tillsattes Biträdeskostnadsutredningen och under 2015 

implementerades EU:s brottsofferdirektiv i svensk rätt. Mot bakgrund av utvecklingen på 

brottsofferområdet har det ansetts angeläget att analysera lagen om målsägandebiträde ur ett 

brottsofferperspektiv för att utreda om regleringen är ändamålsenlig. För detta syfte har re-

dogjorts för brottsoffers grundläggande behov och rättigheter i rättsprocessen och för lagen 

om målsägandebiträde. Inom ramen för uppsatsen har även en kvalitativ intervjuundersökning 

genomförts med nio verksamma målsägandebiträden. 

 

Resultaten av analysen påvisar att lagen generellt har en positiv effekt på rättsprocessen och 

att den utgör ett betydelsefullt instrument för brottsoffret i rättsprocessen. Samtidigt framträ-

der brister som är angelägna att åtgärda för att uppnå en mer ändamålsenlig lagstiftning och 

rättstillämpning. Brister identifieras avseende lagens tillämpningsområde och bitvis vaga ut-

formning. Dessa brister leder till oenhetlighet vid tillämpningen av lagen och missnöje bland 

brottsoffer och övriga aktörer. För att främja utvecklingen på brottsofferområdet och för att 

gynna brottsoffers möjligheter att tillgodose sina behov och rättigheter i rättsprocessen är det 

angeläget att brottsofferfrågan ges en självklar och tydlig plats i rättsprocessen och inom den 

juridiska diskussionen. Kunskap, medvetenhet och vilja är viktiga begrepp i strävandet mot en 

mer brottsoffervänlig rättsprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning 3 

Innehållsförteckning 4 

Förkortningar 7 

1. Inledning 8 
1.1. Bakgrund 8 
1.2. Arbetets utgångspunkter 9 

1.2.1. Brottsoffer- och målsägandebegreppet 9 
1.2.2. Ett brottsofferperspektiv 10 
1.2.3. Brottsoffrets behov och rättigheter i rättsprocessen 11 

1.3. Syfte och frågeställningar 12 
1.4. Rättsvetenskaplig metod 12 

1.4.1. Metodologiska överväganden 12 
1.4.2. Något om motsättningarna inom den rättsvetenskapliga debatten 13 

1.5. Rättsanalytisk metod 14 
1.5.1. Metodologiska överväganden 14 
1.5.2. Genomförande av rättsanalytisk metod och uppsatsens disposition 15 
1.5.3. Empiriskt material- huvudsakliga källor 16 
1.5.4. Något om värdering av det empiriska materialet 16 

1.6. Rättsdogmatisk metod 17 
1.6.1. Metodologiska överväganden 17 
1.6.2. Material 17 

1.7. Empirisk metod 18 
1.8. Avgränsningar 19 

2. Brottsoffret- reaktioner, konsekvenser och behov 20 
2.1. Reaktioner och konsekvenser av brott 20 

2.1.1. Chock, reaktion och bearbetning 20 
2.1.2. Nyorientering och långsiktiga konsekvenser 21 
2.1.3. Faktorer som påverkar omfattningen av brottsoffers reaktioner 22 

2.2. Brottsoffrets behov i rättsprocessen 23 
2.2.1. Allmänt 23 
2.2.2. Delaktighet 23 



 5 

2.2.3. Stöd och hjälp 24 
2.2.4. Information 26 

2.3. Något om synen på brottsoffer 26 
2.4. Diskussion- perspektiv på offerskap 28 

3. Brottsoffrets rättigheter i rättsprocessen 30 
3.1. Internationell rätt 30 

3.1.1. Europakonventionen (EKMR) 30 
3.1.2. FN:s brottsofferdeklaration 30 
3.1.3. EU:s brottsofferdirektiv 32 
3.1.4. Europarådets rekommendationer 33 

3.2. Nationell rätt 33 
3.3. Diskussion- svensk rätt vs. brottsofferdirektivet 34 

4. Lagen om målsägandebiträde 35 
4.1. Bakgrund 35 
4.2. Målsägandebegreppet 36 

4.2.1. Definitionen 36 
4.2.2. Partiell målsäganderätt och succession av målsäganderätt 37 

4.3. Rätten till målsägandebiträde 38 
4.3.1. Vem har rätt till målsägandebiträde? 38 
4.3.2. Lagens tillämpningsområde 39 

4.4. Förordnande av målsägandebiträde 41 
4.4.1. Tidpunkt för förordnande 41 
4.4.2. Förordnande, val och byte av målsägandebiträde 42 
4.4.3. Målsägandebiträdets kvalifikationer 43 
4.4.4. Advokatsamfundets förordnandelistor 44 

4.5. Målsägandebiträdets uppdrag 45 
4.5.1. Ta till vara målsägandens intressen samt lämna stöd och hjälp 45 
4.5.2. Talan om enskilt anspråk m.m. 46 

4.6. Biträdeskostnadsutredningens betänkande Rättvisans pris (SOU 2014:86) 47 
4.6.1. Bakgrund m.m. 47 
4.6.2. Målsägandebiträdets uppdrag 47 
4.6.3. Tillämpning av lagen om målsägandebiträde 48 

4.7. Diskussion- var är vi på väg? 49 



 6 

5. Empirisk undersökning 51 
5.1. Bakgrund 51 
5.2. Metod 51 

5.2.1. Kvalitativ intervju 51 
5.2.2. Urval 52 
5.2.3. Genomförande av undersökningen 52 
5.2.4. Felkällor m.m. 52 

5.3. Resultat 54 
5.3.1. Rätten till målsägandebiträde 54 
5.3.2. Förordnande av målsägandebiträde 54 
5.3.3. Målsägandebiträdets uppdrag 55 
5.3.4. Målsägandebiträdets kompetens 57 
5.3.5. Licensiering och utbildning 58 

5.4. Diskussion 58 

6. Analys 60 
6.1. Förutsättningar 60 
6.2. Rätten till målsägandebiträde 60 

6.2.1. Rättighetsberättigade brottsoffer 60 
6.2.2. Otydligheter avseende behovsprövningen 62 

6.3. Omständigheter kring förordnande av målsägandebiträde 66 
6.3.1. Behov av tidigare förordnanden 66 
6.3.2. Målsägandebiträdets kvalifikationer 68 

6.4. Målsägandebiträdets uppdrag 71 
6.4.1. Uppdragets betydelse och omfattning 71 
6.4.2. Svårigheter, utmaningar och hinder 73 

6.5. Något om synen på brottsoffer 74 

7. Avslutande diskussion 76 

8. Sammanfattning och frågeställningarnas besvarande 78 

9. Käll- och litteraturförteckning 80 

Bilaga 1: Intervjuundersökningens frågeformulär 84 
 



 7 

Förkortningar  
BrB  Brottsbalk (1962:700) 

Brottsofferdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 

oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers 

rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande 

av rådets rambeslut 2001/220/RIF. 

Brottsofferdeklarationen Förenta Nationerna Generalförsamlingen, Deklaration om grund-

läggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, 

A/RES/40/34, 29 november 1985, 96:e plenarmötet. 

Brå  Brottsförebyggande rådet 

DV  Domstolsverket 

EKMR  Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) 

EU Europeiska unionen 

f. Följande sida 

ff. Följande sidor 

FL Förvaltningslag (1986:223) 

FN Förenta Nationerna 

FUK Förundersökningskungörelse (1947:948) 

JO Justitieombudsmannen 

JT Juridisk tidskrift 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

NTU Nationella trygghetsundersökningen 

PL Polislag (1984:387) 

RB Rättegångsbalk (1942:740) 

RF  Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

RH Rättsfall från hovrätterna 

RHL Rättshjälpslag (1996:1619) 

SFS Svensk författningssamling 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk juristtidning 

Prop.  Proposition 

UN United Nations 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
”Brottsoffret fanns inte i Sverige innan 1970. Själva ordsammansättningen, substantivet 

brottsoffer, framträdde i Sverige första gången detta år. Sedan dess har brottsoffrets expans-

ion som offentlig fråga varit påtaglig på en mängd områden.”1 Brottsoffrets behov och rättig-

heter i rättsprocessen är en förhållandevis ny fråga. Otalig kritik har riktats mot rättsväsendet 

för bristande kunskap och stöd till brottsoffer. Detta har resulterat i ett flertal reformer på in-

ternationell och nationell nivå som haft till avsikt att stärka brottsoffrets ställning i rättspro-

cessen, däribland genom införandet av lagen om målsägandebiträde (1988:609). I proposit-

ionen till lagen framhåller regeringen att brottsofferfrågan till viss del försummats och fått 

orimligt lite uppmärksamhet och resurser i förhållande till frågor kopplade till gärningsman-

nen. Befintliga stödmöjligheter för målsäganden under rättegången ansågs inte tillräckliga.2 

Lagen avser att tillgodose målsägandens behov av juridiskt och kurativt stöd under förunder-

sökning och rättegång genom rätten till ett eget, kostnadsfritt, juridiskt biträde. Initialt omfat-

tade lagen främst grövre sexualbrott samt vissa grövre våldsbrott. Lagens tillämpningsområde 

har successivt utvidgats till att idag omfatta samtliga brott varpå fängelse kan följa.3 Stegvis 

har frågor om brottsoffrets behov och rättigheter givits större plats på den juridiska arenan och 

lett till en utveckling mot en mer brottsoffervänlig rättsprocess.  

 

Under senare tid har regeringen emellertid anmärkt på de stigande biträdeskostnader som be-

lastar staten och som har lett till behov av att se över möjligheterna att hålla biträdeskostna-

derna nere. Biträdeskostnadsutredningen framhåller att det visserligen finns naturliga förkla-

ringar till kostnadsökningen och den ökade mängden förordnanden av målsägandebiträden. 

Samtidigt understryks att det finns en uppfattning om att målsägandebiträden ibland förordnas 

något slentrianmässigt och att rekvisiten i lagtexten inte beaktas i tillräckligt hög grad.4”Det 

är angeläget att rättsväsendets resurser koncentreras till sådana situationer där målsäganden 

har ett reellt behov av biträde.”5 Brottsoffrets rättssäkerhet, rättstrygghet och samhällets för-

troende för rättsväsendet ställs mot möjliga besparingsmöjligheter.6  

                                                
1 Tham, Brottsoffrets uppkomst och utveckling som offentlig fråga i Sverige, i Lernestedt & Tham, Brottsoffret 
och kriminalpolitiken, 2011, s. 23. 
2 Prop. 1987/88:107 s. 1, 6 ff., 16. 
3 1 § 1 st. lagen om målsägandebiträde, Prop. 2000/01:79 s. 39 f. 
4 SOU 2014:86 s. 15. 
5 SOU 2014:86 s. 15 f. 
6 SOU 2014:86 s. 14, 319. 



 9 

Samtidigt implementerades den 1 november 2015 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättig-

heter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF 

(brottsofferdirektivet) i svensk rätt. Direktivet syftar till att stärka brottsoffers rättigheter och 

möjligheter att delta i rättsprocessen genom att b.la. säkerställa att brottsoffer erhåller inform-

ation, stöd och skydd.7  

 

Brottsoffrets behov och rättigheter i rättsprocessen är således ett högst aktuellt ämne. Mot 

bakgrund av utvecklingen på området har det ansetts angeläget att utreda rådande rättsläge 

avseende lagen om målsägandebiträde. För att utreda om regleringen är ändamålsenlig är det 

också av intresse och relevans att analysera lagen ur ett brottsofferperspektiv, närmare 

huruvida systemet tillgodoser brottsoffers behov och rättigheter i rättsprocessen. Detta för att 

vidga analysen och berika den juridiska diskussionen.  

1.2. Arbetets utgångspunkter  

1.2.1. Brottsoffer- och målsägandebegreppet  

Begreppet brottsoffer saknar en allmänt accepterad definition och varierar till sin innebörd.8 

Diesen förespråkar en smalare innebörd av begreppet och åsyftar i första hand en enskild fy-

sisk person som drabbats av skada (personskada, psykiskt lidande eller sakskada) till följd av 

brott.9 I Förenta Nationernas generalförsamlings deklaration om grundläggande rättsprinciper 

för offer för brott och maktmissbruk A/RES/40/34, 29 november 1985, 96:e plenarmötet 

(brottsofferdeklarationen) och EU:s brottsofferdirektiv förespråkas en vidare definition som 

förutom direkt brottsutsatta inkluderar b.la. anhöriga till den direkt brottsutsatte, personer som 

lidit skada till följd av att de ingripit för att undsätta offret eller för att förhindra brott.10 Be-

greppet kan även tolkas tämligen vidsträckt genom uppfattningen om att det inte finns några 

offerlösa brott.11 Inom ramen för denna uppsats åsyftas med begreppet brottsoffer främst fy-

siska personer som utsatts för brott. Definitionen inkluderar direkta och indirekta brottsoffer 

(t.ex. barn som bevittnat våld i hemmet) samt närstående till den direkt utsatte. I tillämpliga 

delar omfattas även vittnen och juridiska personer. 

 

                                                
7 Prop. 2014/15:77 s. 22, brottsofferdirektivet art. 1, se även redogörelse för direktivet i kap. 3.1.3 nedan. 
8 Se även kap. 2.3. nedan angående synen på brottsoffer. 
9 Diesen m.fl., Brottsoffrets rätt, 1995, s. 29. 
10 Se vidare i kap. 3.1.2. och 3.1.3. 
11 Se bl.a. Träskman, Brottsoffret och brottmålsrättegången, i Lernestedt & Tham, Brottsoffret och kriminalpoli-
tiken, 2011, s. 302.  
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Begreppet brottsoffer används inte inom svensk processrätt. I stället används den processuella 

termen målsägande12 som kommer att användas i sammanhang då begreppets juridiska inne-

börd åsyftas. Definitionen framgår av 20 kap. 8 § 4 st. rättegångsbalken (1942:740) (RB): 

Målsägande är den, mot vilket brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit 

skada. Begreppet är smalare än uppsatsens brottsofferbegrepp och exkluderar b.la. indirekta 

brottsoffer. Målsägandestatus är samtidigt centralt för brottsoffrets rättigheter och möjligheter 

i rättsprocessen genom b.la. möjligheten att föra enskilt anspråk till följd av brott och att er-

hålla ett målsägandebiträde.13  

1.2.2. Ett brottsofferperspektiv 

Uppsatsen kommer att präglas av ett brottsofferperspektiv. Perspektivet grundas på viktimo-

logisk forskning, läran om brottsoffer, som vuxit fram ur den kriminologiska vetenskapen. 

Forskningsområdet är tvärvetenskapligt till sin karaktär och innehåller bl.a. sociologi, psyko-

logi, medicin, historia och rättsvetenskap. Inriktningen kan beskrivas som det vetenskapliga 

studiet av människors fysiska, psykiska, sociala och finansiella lidande på grund av kriminali-

tet. Forskningen har varit inriktad på att identifiera metoder för att hjälpa brottsoffer inom 

b.la. sjukvård och rättsväsende och att utvärdera hur brottsoffer bemöts av olika professioner 

och yrkesroller.14 Trots att forskningen fokuserar på offer för brottsliga handlingar har majori-

teten av forskningen skett inom andra vetenskapliga discipliner än rättsvetenskapen. Ur ett 

internationellt perspektiv är viktimologin i stället en integrerad del av brottsofferrörelsen och 

rättsvetenskapen. Granström och Mannelqvist menar att forskningsområdet har viktig kun-

skap att tillföra traditionell rättsvetenskap och rättstillämpning genom förklaringar om bl.a. 

brottsoffers situation och reaktioner, men även för att identifiera allmänna förställningar om 

brottsoffer. De menar att lagstiftning och rättstillämpning, medvetet eller omedvetet, präglas 

av dessa förställningar. Viktimologin kan därför bidra till ökad medvetenhet och förståelse för 

brottsoffer i mötet med rättsväsendet vilket gör forskningen relevant för rättsvetenskapen.15  

 

Intentionen med detta angreppssätt är att vidga och berika den juridiska analysen utifrån ett 

perspektiv som anses relevant i förhållande till lagen om målsägandebiträde. Perspektivet 

möjliggör en analys av lagens ändamålsenlighet och ämnar bidra till att identifiera fördelar, 

brister och förbättringsmöjligheter i förhållande till de intressen lagen avser att tillgodose. 

Perspektivet innebär inte att brottsoffer ovillkorligt ska ges mer omfattande rättigheter eller en 
                                                
12 Se redogörelse för målsägandebegreppet i kap. 4.2.  
13 22 kap. 1 § RB och 1 § 1 st. lagen om målsägandebiträde.  
14 Granström & Mannelqvist, Rättsvetenskap och viktimologi, JT Nr 1 2007-08, s. 30. 
15 Granström & Mannelqvist, JT 2007-08 Nr 1, s. 30 f. Se även kap.1.4.2. nedan. 
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starkare roll i rättsprocessen. Istället framhävs att kunskaper om brottsoffer ska prägla lag-

stiftningen, rättsprocessens utformning och de rättsliga aktörernas bemötande av brottsoffer. 

Än mindre är avsikten att befästa uppfattningen om brottsoffret som det problematiska och 

svaga. Avsikten är i stället att framhålla behovet av en rättsprocess där brottsoffret erbjuds 

goda möjligheter att tillgodose sina behov och rättigheter. Ett sådant perspektiv gynnar rätts-

tryggheten, d.v.s. att enskilda personer och andra rättssubjekt ska vara skyddade mot brotts-

liga angrepp på liv, hälsa, frihet, integritet och egendom. Det gynnar även rättssäkerheten, 

d.v.s. att rättskipning och annan myndighetsutövning ska vara förutsebar och enhetlig samt 

bedrivas med hög kvalitet.16 Detta genom att skapa balans i rättsprocessen och verka för att 

parterna ges goda möjligheter att framföra sin talan. 

 

Avsikten är att redogörelsen ska hålla en objektiv prägel genom att belysa frågeställningar ur 

olika perspektiv och ta hänsyn till olika ståndpunkter. Sandegren skriver: ”Inte sällan är valet 

av perspektiv uttryck för en kritisk syn på rättsordningen.”17 Han menar att en fullständigt 

objektiv analys knappast är möjlig då erfarenheter och värderingar präglar val av material, 

perspektiv, tolkning, värdering, presentation, ordval m.m. Det hindrar dock inte att skribenten 

eftersträvar maximal objektivitet och saklighet för att analysen ska uppfattas som rättvisande, 

korrekt och därigenom mer övertygande.18  

1.2.3. Brottsoffrets behov och rättigheter i rättsprocessen 

Uttrycket brottsoffers behov i rättsprocessen präglas av uppfattningen att brottsoffer är en 

heterogen grupp med varierade behov. Inom forskningen framträder dock vissa gemensamma 

behov som underlättar brottsoffers möte med rättsväsendet och hanteringen av det inträffade. 

I denna framställning avses främst behovet av deltagande, information, stöd och hjälp genom 

rättsprocessen. Det juridiska stödet omfattar den information, de rättsliga överväganden och 

kunskaper som krävs för att bistå brottsoffret och för att ta tillvara dennes intressen. Med be-

greppet kurativt stöd avses den professionalitet som biträdet bör ha i sin yrkesroll och vid ut-

övandet av sitt uppdrag för att gynna brottsoffrets möjligheter i rättsprocessen. Detta innebär 

inte att biträdet behöver gå utanför ramarna för sin egen yrkesroll eller överta uppgifter från 

andra professioner.19 Termen rättsprocess omfattar hela förfarandet från brottsanmälan till 

rättegång. Brottsoffrets rättigheter avser i denna uppsats rättigheter av internationell och nat-

ionell karaktär avseende brottsoffrets rätt till deltagande, information, stöd och hjälp i rätts-
                                                
16 Se definition av begreppen rättstrygghet och rättssäkerhet på regeringens webbplats.  
17 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015, s. 68. 
18 Sandgren, 2015, s. 69. 
19 Se diskussion om begreppet kurativt stöd i bl.a. SOU 2007:6 s. 285. 
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processen. Rättsväsendet omfattar i denna redogörelse främst aktörerna polis, åklagare och 

domare men även andra aktörer som arbetar med och bemöter brottsoffer inom rättsprocessen. 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att analysera lagen om målsägandebiträde ur ett brottsofferperspektiv. 

För att uppnå angivet syfte kommer följande frågeställningar att utredas: 

 

• Vilka grundläggande behov och rättigheter har brottsoffret i rättsprocessen? 

• Hur regleras lagens tillämpningsområde, förordnande av målsägandebiträde och upp-

dragets omfattning? 

• Hur uppfattas lagen om målsägandebiträde av verksamma målsägandebiträden?  

• Tillgodoses brottsoffers behov och rättigheter inom ramen för lagen om målsägande-

biträde? Om inte, hur kan lagstiftningen förbättras för att i högre utsträckning tillgo-

dose dessa behov och rättigheter? 

1.4. Rättsvetenskaplig metod 

1.4.1. Metodologiska överväganden 

Metod kan förklaras som vägen från arbetets problemformulering via materialet till ett påstå-

ende. För att uppnå ett gott resultat krävs att vald metod är lämplig med hänsyn till ämne och 

material samt att den följs på ett systematiskt och rationellt sätt.20 Sandgren menar att den 

rättsvetenskapliga metoden är relativt vid till sin karaktär och inbegriper i stort sett alla meto-

der och varje form av material som kan öka kunskapen om rätten under förutsättning att ett 

juridiskt perspektiv präglar ansatsen.21 Uppsatsens tvärvetenskapliga syfte inryms således 

inom den rättsvetenskapliga metoden. Den berör visserligen det viktimologiska forsknings-

området, men grundas jämväl på lagen om målsägandebiträde. Valet av metod sammanhänger 

med det syfte som ligger till grund för uppsatsen, vilket är juridiskt, tvärvetenskapligt och 

analytiskt till sin karaktär. Därav har den rättsanalytiska metoden valts som övergripande 

rättsvetenskaplig metod för uppsatsen. Metoden är mer tillåtande än den strikt rättsdogmatiska 

och tillåter b.la. integration av empiriskt material. Inom den rättsanalytiska metoden kommer 

gällande rätt att fastställas med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. För att ytterligare be-

rika den rättsanalytiska ansatsen kommer empirisk metod att tillämpas. I det följande present-

eras de metodologiska överväganden och det material som ligger till grund för uppsatsen. 

                                                
20 Sandgren, 2015, s. 39. 
21 Sandgren, 2015, s. 36, 42. 
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1.4.2. Något om motsättningarna inom den rättsvetenskapliga debatten  

Som nämnts menar Sandgren att en tvärvetenskaplig ansats kan inrymmas i den rättsveten-

skapliga metoden. Likaså framhåller Granström och Mannelqvist att integration leder till 

större kontaktytor mellan olika vetenskapliga discipliner och skapar möjligheter för en kom-

bination mellan olika synsätt. Olika perspektiv kan även användas för att skapa en ökad sam-

hällsrelevans vilket är en grundläggande förutsättning för all forsknings trovärdighet.22 Denna 

syn på rättsvetenskapen är dock inte fri från motsättningar. Under senare år har rättsveten-

skapens omfattning diskuterats och en viktig fråga är hur forskningsresultat från andra veten-

skaper kan användas inom rättsvetenskapen.23  

 

Heuman använder begreppet hjälpvetenskaper då han åsyftar vetenskaper som inte omfattas 

av den svenska rättskälleläran och som inte präglas av samma auktoritära karaktär som lagar, 

förarbeten och praxis.24 Han menar att relationen mellan rättsvetenskapen och hjälpveten-

skaperna skiljer sig från förhållandet mellan de flesta andra vetenskaper. Juridiken är norma-

tiv till sin karaktär vilket begränsar möjligheterna att beakta hjälpvetenskapernas forsknings-

resultat inom rättstillämpningen och rättsvetenskapen. Han menar att hjälpvetenskaperna kan 

vara av betydelse för bedömningen av rättsfrågor och sakfrågor. Emellertid riskerar veten-

skapligheten sättas på spel till följd av bristande kunskaper om hur det icke juridiska materi-

alet ska tolkas och tillämpas i en rättslig kontext. Han medger att hjälpvetenskaperna kan ges 

utrymme att påverka gällande rätt i den mån gällande rätt inte är allt för preciserad och sna-

rare bygger på mer öppna målsättningar och intresseavvägningar. En förutsättning är dock att 

hjälpvetenskapernas forskningsresultat bearbetas utifrån juridiska utgångspunkter och anpas-

sas till den rättsliga kontexten. Hjälpvetenskapernas betydelse är även beroende av om forsk-

ningsresultaten är säkerställda och av resultatens juridiska relevans i förhållande till andra 

rättsligt verksamma faktorer. Som exempel nämns att rättspsykologi och vittnespsykologi 

generellt uppfyller dessa krav medan rättsekonomi inte kan ses som en rättskälla.25 

 

                                                
22 Granström & Mannelqvist, JT Nr. 1 2007-08, s. 43. 
23 Granström & Mannelqvist, JT Nr. 1 2007-08, s. 28. Se även t.ex. Sandgren, Om teoribildning och rättsveten-
skap, JT 2004-05, s. 297–333, Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, 2004, s. 1-10, Olsen, Rättsveten-
skapliga perspektiv, SvJT, 2004, s. 105-145, Sandgren, Vad är rättsvetenskap? i Magnusson Sjöberg & Wahl-
gren (red.), Festskrift till Peter Seipel, 2006, s. 527-552, Heuman, Hjälpvetenskapernas betydelse för rättstill-
lämpningen och rättsvetenskapen, JT Nr 4 2005-06 s. 768-789, Gräns, Om hjälpvetenskapernas betydelse för 
rättstillämpningen och rättsvetenskapen, JT Nr 3 2006-07, s. 782-792. 
24 Heuman, Hjälpvetenskapernas betydelse för rättstillämpningen och rättsvetenskapen, JT Nr 4 2005-06, s. 771 
ff. 
25 Heuman, JT Nr 4 2005-06, s. 771 f., 787 ff. 
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Mot detta resonemang ställer sig Gräns som föredrar benämningen vetenskap framför Heu-

mans begrepp ”hjälpvetenskap”. Hon menar att vetenskapens relevans för rättstillämpningen 

och rättsvetenskapen inte är avhängigt rättsreglernas språkliga precision eller huruvida lagre-

geln bygger på målsättningar och avvägningar. I stället förespråkar hon en nyare teoribildning 

där rättskällorna inte begränsas till den rättskällelära som Heuman förespråkar utan där alla 

argument som behövs och är av relevans för att lösa rättsliga problem på ett rationellt sätt kan 

beaktas. Den uppdelning Heuman föreslår mellan olika vetenskapers betydelse i den rättsliga 

kontexten bör i stället präglas av vetenskapens relevans för att lösa rättsliga problem.26 Vad 

avser relationen mellan rättsvetenskap och andra vetenskaper menar Gräns att valet av forsk-

ningsmetod och den kunskap som behövs är beroende forskarens forskningsfrågor och inte 

frågan om huruvida kunskaper från andra vetenskaper behövs för att lösa rättsliga problem. 

Internationellt har kunskapsintresset inom rättsvetenskapen ökat betydligt genom nya typer av 

forskningsfrågor samt användning och utveckling av nya metoder för att besvara dem. Ut-

vecklingen är dock inte lika tydlig i Sverige då de flesta rättsvetenskapare fortfarande håller 

sig till den rättsdogmatiska metoden och rättskälleläran. 27 Gräns anför slutligen: ”En ständig 

metodutveckling är ju närmast en nödvändig betingelse för även rättsvetenskapen, så länge 

som dess syfte är att genom varje ny forskningsprestation hitta ny kunskap om rätten och dess 

olika dimensioner och funktionssätt.”28  

1.5. Rättsanalytisk metod  

1.5.1. Metodologiska överväganden  

Som grund för uppsatsens analytiska ansats kommer rättsanalytisk metod att tillämpas. Med 

begreppet avses en analys av rätten som inte gör anspråk på att fastställa gällande rätt eller att 

finna ett korrekt svar. Metoden avser i stället att analysera, problematisera och kritiskt 

granska gällande rätt mot bakgrund av ett brottsofferperspektiv. Den rättsanalytiska metoden 

är inte begränsad till den rättsdogmatiska metoden och rättskälleläran, utan den tillåter i stort 

sett alla former av material som kan vara till gagn för analysen. Inom metoden inryms även 

tillämpning av en empirisk metod och integration av empiriskt material. Sandgren menar att 

b.la. intervjuer, enkäter, användning av andra discipliners resultat kan betecknas som empirisk 

metod inom ramen för rättsvetenskapen.29 Begreppet empiriskt material används inom rätts-

                                                
26 Gräns, Om hjälpvetenskapernas betydelse för rättstillämpningen och rättsvetenskapen, JT Nr 3 2006-07, s. 782 
ff. 
27 Gräns, JT Nr 3 2006-07, s. 790 ff. 
28 Gräns, JT Nr 3 2006-07, s. 792. 
29 Sandgren, 2015, s. 51. 
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vetenskapen normalt för annat material än de gängse rättskällorna.30 En tvärvetenskaplig an-

sats vidgar möjligheterna att studera rätten ur nya perspektiv och kan utgöra stöd för bedöm-

ningen av om den juridiska regleringen är ändamålsenlig. Uppsatsens perspektivbundna prä-

gel är ytterligare en grund för valet av metod. Sandgren menar att den rättsanalytiska metoden 

är mer öppen för värderingar och kan speglas av en viss infallsvinkel. Detta utesluter inte att 

argumentationen ska vara rationell till sin karaktär och väl underbyggd av ett allsidigt materi-

al, vilket är målet för uppsatsens framställning.31 

1.5.2. Genomförande av rättsanalytisk metod och uppsatsens disposition 

Den rättsanalytiska metoden kommer att prägla uppsatsens genomförande och dess disposit-

ion. Dispositionen kommer därför inte följa den klassiskt rättsdogmatiska strukturen. I det 

följande beskrivs en övergripande struktur för hur det rättsanalytiska arbetet kommer att ge-

nomföras. Som ett första steg avses att skapa en grund för det brottsofferperspektiv som präg-

lar uppsatsen genom en redogörelse för brottsoffers behov i rättsprocessen (kap. 2). I uppsat-

sens brottsofferperspektiv ingår även att fastställa de övergripande rättigheter som brottsoffret 

har i rättsprocessen enligt internationell och nationell rätt (kap. 3). Därefter redogörs för gäl-

lande rätt med avseende på lagen om målsägandebiträde (kap. 4). I nästa del presenteras den 

empiriska intervjuundersökningen med verksamma målsägandebiträden avseende deras upp-

fattning om lagen och uppdraget (kap. 5).  

 

Vid detta skede i uppsatsen har det utarbetats en grund för analysen av gällande rätt. Grunden 

utgörs av ett brottsofferperspektiv som präglas av brottsoffers övergripande behov och rättig-

heter i rättsprocessen. Grunden utgörs även av en redogörelse för lagen om målsägandebiträde 

och en intervjuundersökning med verksamma målsägandebiträden. I analysen kommer gäl-

lande rätt att analyseras och kritiskt granskas utifrån det presenterade materialet (kap. 6). I 

analysen berörs b.la. rätten till målsägandebiträde, omständigheterna kring förordnandet och 

omfattningen av målsägandebiträdets uppdrag. Det förs även en kortare analys av den brotts-

offersyn som präglar lagen. Uppsatsen avslutas med en kortare diskussion (kap. 7) och en 

övergripande redogörelse för uppsatsens slutsatser kopplat till dess frågeställningar (kap. 8). 

 

                                                
30 Sandgren, 2015, s. 49. 
31 Sandgren, 2015, s. 47. 
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1.5.3. Empiriskt material- huvudsakliga källor 

För att berika det rättsanalytiska arbetet används forskning från den viktimologiska veten-

skapen. Urvalet av material har avgränsats till svenska arbeten från 2000-talet med fokus på 

brottsoffret i rättsprocessen. Materialet har gåtts igenom för att identifiera utsatthetens reakt-

ioner och konsekvenser för brottsoffret samt de behov som framstår som centrala för brotts-

offret i rättsprocessen. 

 
Materialet omfattar forskning från brottsofferforskaren Magnus Lindgren som enskilt och 

tillsammans med andra forskare publicerat Brottsoffer från teori till praktik (2001), Brottsoff-

ren i rättsprocessen (2003) och Brottsoffer i rättsprocessen om ideala brottsoffer och goda 

myndigheter (2004). Forskningen berör b.la. brottsofferbegreppet, brottsoffers reaktioner och 

behov och rättsväsendets bemötande av brottsoffer. Materialet omfattar även Bo Nilssons 

avhandling brottsoffer. offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur (2003) och 

b.la. Burmans och Diesens bidrag till Lernestedt & Thams antologi Brottsoffret och kriminal-

politiken (2011). Materialet behandlar b.la. frågor om brottsoffrets behov och brottsofferbe-

greppet. Vidare används tre rapporter från Brå; rapport 2016:1 angående NTU 2015, rapport 

2010:1 Brottsoffers kontakter med rättsväsendet samt rapport 2009:4 Målsägandebiträde, en 

beskrivning av lagens tillämpning. I rapporterna berörs b.la. brottsoffers upplevelser av rätts-

processen och målsägandebiträdet. 

1.5.4. Något om värdering av det empiriska materialet 

Sandgren framhåller att tillämpningen av mer analytiska metoder och integration av annat 

material än de gängse rättskällorna kan kräva att materialets värde särskilt övervägs i termer 

av relevans, tillförlitlighet, autenticitet och kvalitet.32 Materialet har ansetts relevant då det 

bidrar till det brottsofferperspektiv som präglar uppsatsen. Liknande material har använts b.la. 

inom ramen för Biträdeskostnadsutredningen,33 vilket bekräftar dess relevans i förhållande till 

ämnet. Materialet har även värderats i termer av tillförlitlighet (reliabilitet), d.v.s. att materi-

alet tillkommit med vedertagna metoder och att resultaten tolkats riktigt. För detta syfte har 

materialets metodologiska överväganden studerats. En stor del av materialet bygger på själv-

rapporteringsmetod då respondenter genom enkäter och intervjuer tillfrågats om sina upple-

velser och åsikter. Som en följd av detta finns risk för att information undanhålls, överdrivs 

och förvrängs samt att svaren snarare präglas av respondentens egna uppfattningar och före-

ställningar än de verkliga förhållandena. Undersökningarna kan även begränsas av sitt urval 

                                                
32 Sandgren, 2015, s. 34 ff. 
33 Se SOU 2014:86 b.la. s. 83, 150, 170. 
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och risken för bortfall. Faktorerna kan begränsa undersökningarnas omfattning och påverka 

resultaten genom att respondenter som inte deltagit i undersökningen kan ha avvikande åsikter 

jämfört med de som deltagit osv. Undersökningarnas tillförlitlighet påverkas även av dess 

utformning och genomförande, såsom vilka frågor som ställts och hur de ställts, omständig-

heter hänförliga till situationen, till respondenten och intervjuaren. Frågor om etik blir också 

särskilt viktiga i undersökningar som vänder sig till utsatta individer som kan uppleva obehag 

i förhållande till sina upplevelser. Det är därför viktigt att undersökningen tar hänsyn till 

etiska frågor.34 I materialet har nämnda aspekter övervägts varför resultaten anses tillförlit-

liga. 35 Materialet autenticitet värderas också högt, d.v.s. att materialet är tillförlitligt till sin 

form. Risken för förvanskning har ansetts mycket liten då materialet erhållits i tryckt form 

och via rapporter från Brå:s officiella hemsida m.m. Slutligen har materialets kvalitet över-

vägts. Materialet härrör från erkända källor, det bygger på grundliga studier och stor kunskap 

och är utgivet av kända förlag, vilket bidrar till kvalitetssäkring. Det faktum att delar av 

materialet använts i en rättslig kontext borgar också för viss kvalité.  

1.6. Rättsdogmatisk metod 

1.6.1. Metodologiska överväganden 

Inom det rättsanalytiska arbetet ingår att utreda brottsoffers grundläggande rättigheter i rätts-

processen och lagen om målsägandebiträde med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. Me-

toden används för att fastställa gällande rätt med intentionen att finna ett objektivt, allmängil-

tigt och korrekt svar. Redogörelsen kommer därför att vara fri från personliga värderingar 

men kan beakta allmänt erkända eller lagfästa värderingar såsom rättssäkerhetsprinciper m.m. 

Antalet källor begränsas av rättskälleläran till de gängse rättskällorna lag, förarbeten, praxis 

och doktrin. Källorna innehar en given hierarki. De håller generellt hög validitet, hög kvalitet 

och anses på tillförlitligt sätt göra uttryck för rådande rättsläge.36  

1.6.2. Material 

Inom den rättsdogmatiska metoden ingår att identifiera material av relevans för aktuella frå-

geställningar. Redogörelsen kommer att inrymma såväl internationell som nationell rätt. För 

att utreda brottsoffrets grundläggande rättigheter i rättsprocessen identifieras övergripande 

principer och rättigheter av relevans inom ramen för den Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), FN:s brottsofferde-

                                                
34 Vetenskapsrådet, 2013, s. 6. 
35 Se b.la. Lindgren & Qvarnström, 2003, s. 5 f, Brå 2009:4 s. 15, Brå 2010:1 s. 11 ff. 
36 Jfr Sandgren, 2015, s. 34 f, 43 ff. 
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klaration, EU:s brottsofferdirektiv, Europarådets rekommendationer och regeringsformen 

(1974:152) (RF). Redogörelsen fokuserar främst på brottsoffrets rätt till deltagande, stöd, 

hjälp och information men berör även rättsväsendets skyldigheter att verka för ett gott bemö-

tande av brottsoffer. Övriga delar i instrumenten lämnas utanför redogörelsen. 

 

För att utreda tillämpningsområdet för lagen om målsägandebiträde, regleringen avseende 

förordnande av målsägandebiträde och uppdragets omfattning studeras i första hand lagen om 

målsägandebiträde. Av relevans är 1 § avseende lagens tillämpningsområde och tidpunkten 

för förordnande m.m., 3 § avseende målsägandebiträdets uppdrag samt 4 § avseende målsä-

gandebiträdets kvalifikationer m.m. som hänvisar till bestämmelser i rättshjälpslagen 

(1996:1619) (RHL) angående rättegångsbiträden. Därtill studeras lagens intentioner och för-

tydliganden av lagtexten inom ramen för förarbeten vid lagens tillkomst och i samband med 

de utvidgningar av lagen som skett.37 Vidare studeras praxis hänförligt till aktuella bestäm-

melser från Högsta domstolen och hovrätterna. Den praxis som ansetts relevant rör främst 

domstolens tolkning och tillämpning av lagens 1 §. Doktrin används för att klargöra målsä-

gandebegreppets innebörd då lagtext och förarbeten ger begränsad vägledning.38 I övrigt har 

doktrin främst kortfattat redogjort för lagtext och förarbeten varför moderkällorna i stället har 

använts. I slutet av redogörelsen presenteras Biträdeskostnadsutredningens betänkande Rättvi-

sans pris (SOU 2014:86) och de remissvar som erhållits. Huruvida de förslag som presente-

rats kommer leda till lagstiftning är i dagsläget ovisst. Lagen har även tidigare varit föremål 

för utredningar vilka berörs inom ramen för redogörelsen.39  

1.7. Empirisk metod40 
Empirisk metod kan beskrivas som ”ett generellt synsätt på studiet av verkligheten som inne-

bär att det bara är kunskap som man fått utifrån verkligheten och via sinnena som kan accep-

teras”.41 För att undersöka hur lagen om målsägandebiträde uppfattas av verksamma målsä-

gandebiträden och för att berika materialet för det rättsanalytiska arbetet kommer empirisk 

metod att användas i form av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna sker genom direkt intervju 

och telefonintervju på respondenternas arbetsplats. Respondenterna tillfrågas om sina erfaren-

heter och åsikter avseende lagen om målsägandebiträde och dess tillämpning. Ett frågeformu-

                                                
37 Se Prop. 1987/88:107, Prop. 1989/90:158, Prop. 1993/94:26, Prop. 2000/01:76, SOU 1986:49, SOU 1998:40, 
SOU 2007:6, SOU 2014:86. 
38 Se Ekelöf, Rättegång andra häftet, 2011, s. 66 ff., Heuman, Målsägande, 1973, s. 33 ff.  
39 Se b.la. DV rapport 1996:2, SOU 1998:40, SOU 2007:6, Brå 2009:4. 
40 Se en grundlig redogörelse för undersökningens metod och resultat i kap. 5. 
41 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2008, s. 25. 
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lär utformas som ram för intervjun som baseras på teman och frågor hänförliga till uppsatsens 

syfte och frågeställningar såsom lagens tillämpningsområde, omständigheter kring förordnan-

det, kravet på biträdets kvalifikationer och uppdragets omfattning. Frågeformuläret avser inte 

att vara fullkomligt styrande för intervjuerna utan respondenterna tillåts att avvika från den 

givna ordningen och utveckla sina svar fritt inom ämnesområdet. Detta för att gynna respon-

denternas möjlighet att avge intressanta och informativa svar till gagn för uppsatsens analys. 

Undersökningens resultat gör inte anspråk på att vara generaliserbara utan avser bidra till att 

finna förtjänster, brister och förbättringsmöjligheter inom ramen för rådande ordning och för 

att identifiera argument för analysen av gällande rätt. 

1.8. Avgränsningar 
Då uppsatsen präglas av ett brottsofferperspektiv kommer andra perspektiv att belysas endast 

i den utsträckning de är av vikt för uppsatsens ämne och för att uppnå önskad objektivitet. 

Uppsatsens brottsofferperspektiv omfattar sådana allmänna reaktioner och behov som fram-

går av viktimologisk forskning och som är av relevans i förhållande till systemet med målsä-

gandebiträde såsom behov av deltagande, information stöd och hjälp. Frågor om specifika 

brottsoffergrupper och brottstyper samt reaktioner och behov hänförliga till detta utelämnas. 

Likvärdiga avgränsningar görs avseende brottsoffrets rättigheter i rättsprocessen då det inom 

ramen för internationella och nationella ordningar finns en mängd rättigheter som kan vara av 

betydelse för brottsoffret i rättsprocessen. Redogörelsen för gällande rätt avser att studera la-

gen om målsägandebiträde varför rättsväsendets skyldigheter i förhållande till brottsoffer i 

övrigt endast beaktas i den mån det är av direkt betydelse för ämnet. Några djupare resone-

mang rörande olika rättsliga aktörers skyldigheter och förhållande till brottsoffret kommer 

därför inte att föras. Inte heller berörs andra typer av stödfunktioner för brottsoffer såsom sär-

skild företrädare för barn och andra stödpersoner som tillhandahålls av samhället och olika 

organisationer. Vidare berörs grundprinciperna bakom förordnande av målsägandebiträde och 

inte mer ingående frågor om bl.a. förordnande i högre rätt. Vad avser målsägandebiträdets 

uppdrag kommer redogörelsen koncentreras till de grundläggande uppgifter av juridisk och 

kurativ art som är av betydelse för brottsoffrets möjligheter till deltagande, information, stöd 

och hjälp i rättsprocessen. Frågor om enskilt anspråk och biträde i högre rätt m.m. kommer 

ges mindre uppmärksamhet. Likaså utelämnas mer ingående resonemang om ersättningsfrå-

gor och andra praktiska frågor. I övrigt har uppsatsens material avgränsats enligt ovan an-

givna materialbeskrivningar. 
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2. Brottsoffret- reaktioner, konsekvenser och behov 

2.1. Reaktioner och konsekvenser av brott  

2.1.1. Chock, reaktion och bearbetning 

Till följd av att brottsoffer är en homogen grupp som består av individer med varierade reakt-

ioner och behov kan det vara förenat med problem och risker att generalisera dessa faktorer.42 

Emellertid framträder ofta vissa gemensamma drag hos individer vid kriser och krishante-

ring.43 I litteratur avseende traumatiska erfarenheter talas ofta om olika förlopp där den inle-

dande chockfasen övergår i reaktions- och bearbetningsfaser och slutligen i en nyorienterings-

fas då brottsoffret successivt återvänder till ett normalt liv.44  

 

I den initiala chockfasen och vid exponering inför en stark upplevelse uppkommer ofta 

kroppsliga och beteendemässiga reaktioner av varierande karaktär och styrka såsom allmän 

fysisk svaghet, okontrollerbara känslostormar, förvirring och nedsatt tankeförmåga. Under 

denna period är individen i stort behov av medmänskligt stöd från sin omgivning.45 Kleber 

och Brom framhåller att våldsoffer ofta reagera med en initial misstro, overklighetskänsla och 

förvåning inför sin utsatthet. Offret känner sig rädd, hjälplös, övergiven, desorienterad och 

förvirrad.46 Reaktionerna kan även påverka individens minnesbilder och förmåga att kommu-

nicera. Det är inte ovanligt att brottsoffer kan ha svårt att återge detaljerade beskrivningar av 

det inträffade i direkt anslutning till brottet och att berättelsen förändras i takt med att min-

nena återkommer. Kommunikationen bör därför ske på ett lämpligt sätt för att gynna brotts-

offrets möjlighet att ta information till sig och att avge en god berättelse.47  

 

De efterföljande reaktions- och bearbetningsfaserna kan inträda flera timmar eller dagar efter 

händelsen och pågå i flera veckor. Reaktionsfasen präglas ofta av rädsla, ilska, skuld och sorg. 

Offret är fixerat vid händelsen men försöker också undvika de obehagliga minnena med hjälp 

av olika försvarsmekanismer och bemästringsstrategier, såsom att ignorera eller försvara sig 

mot starka känslor. Reaktionerna kan b.la. leda till att offret reser, byter bostad, byter jobb 

eller blir känslokallt och ger sken av att vara helt återställd.48 Utsattheten kan också leda till 

                                                
42 Lindgren m.fl., Brottsoffer från teori till praktik, 2001, s. 123, Nilsson, brottsoffer. offerskapets innebörder och 
villkor i (o)säkerhetens kultur, 2003, s. 35 ff. 
43 Lindgren m.fl., 2001, s. 123. 
44 Nilsson, 2003, s. 33 ff. 
45 Lagerbäck, Brottsoffer- deras reaktioner och behov, 2006, s. 12. 
46 Kleber & Brom, 1992, i Nilsson, 2003, s. 33. 
47 Lindgren m.fl., 2001, s. 124 ff., 258. 
48 Kleber & Brom, 1992, i Nilsson, 2003, s. 34 f. 
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att brottsoffret förlorar tilliten till omgivningen och kontrollen över sitt liv. I nära anslutning 

till brottet upptas brottsoffer ofta med att försöka hitta en förklaring till det inträffade och till 

sin utsatthet för att finna ett orsakssamband och återfå kontrollen. I denna process tenderar 

brottsoffer ta på sig skulden för det inträffade genom att antingen skuldbelägga sitt handlande 

och beteende i anslutning till brottet eller sina egna personliga egenskaper. Genom att för-

ändra dessa faktorer förbättras möjligheterna att undvika upprepad utsatthet och att återfå 

kontrollen. Begränsade möjligheter att förändra dessa faktorer kan leda till känslor av de-

pression och hjälplöshet.49 Brottsoffer kan även uppleva att omgivningen skuldbelägger dem 

för det inträffade i stället för att skuldbelägga gärningsmannen, s.k. victim blaming.50  

 

Reaktionsfasen innebär således att offret börjar reagera på det inträffade genom b.la. rädsla, 

skuld och olika försvars- och bortträngningsmekanismer. Den efterföljande bearbetningsfasen 

innebär i stället att individen börjar bearbeta det inträffade genom att göra det overkliga verk-

ligt och befrias från det emotionella och praktiska konsekvenser som brottet medfört. Brotts-

offret behöver då tillgång till adekvat information om det inträffade och dess konsekvenser. 

Bearbetningen kan underlättas av personer i den utsattes omgivning och vid behov med hjälp 

av professionell psykologisk hjälp. Tiden för bearbetning varierar och påverkas b.la. av 

brottsoffrets personliga egenskaper och dennes psykosociala situation.51 

2.1.2. Nyorientering och långsiktiga konsekvenser 

I den slutliga nyorienteringsfasen avtar gradvis brottsoffrets ångest och rädsla och händelsen 

upptar allt mindre energi av den drabbade vilket underlättar möjligheten att återgå till ett nor-

malt liv. Samtidigt kan brott få långtidseffekter som i värsta fall sträcker sig över flera år. 

Kleber och Brom menar att det föreligger ett samband mellan kort- och långtidseffekter i den 

mening att ju mer omfattande svårigheter som föreligger i inledningen desto större är risken 

för utdragna problem.52 Många brottsoffer upplever bestående men i form av försämrad 

grundtrygghet, ökad misstänksamhet mot människor i omgivningen och rädsla. Reaktionerna 

kan vara begränsande och göra offrets liv obehagligt samt leda till negativa sociala och prak-

tiska konsekvenser.53 Konsekvenser kan även drabba den utsattes vänner och nära anhöriga 

och effekternas styrka påverkas av personernas psykiska och fysiska närhet. Forskning visar 

att många anhöriga uppvisar liknande psykiska symptom som den direkt utsatte genom ökad 

                                                
49 Miller & Porter, 1983, i Lindgren, 2004, s. 75. 
50 Ryan, 1971, Lerner, 1980, i Lindgren, 2004, s. 75 f. 
51 Lagerbäck, 2006, s. 15 f.  
52 Kleber & Brom, 1992, i Nilsson, 2003, s. 35. 
53 Lindgren m.fl., 2001, s. 128 ff., 137 ff. 
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ångest och oro, depression och försämrat självförtroende. Anhöriga kan därför vara i stort 

behov av information och stöd för att reducera känslor av oro och ångest och för att under-

lätta bemötandet av och förståelsen för brottsoffret.54 

2.1.3. Faktorer som påverkar omfattningen av brottsoffers reaktioner 

Forskning påvisar att brottsoffers reaktioner varierar mellan olika brottskategorier. Sexual-

brott tenderar leda till allvarligare reaktioner än våldsbrott som i sin tur leder till allvarligare 

reaktioner än förmögenhetsbrott. Reaktionernas styrka kan även påverkas av om brottet inne-

hållit inslag av våld, relationen mellan offret och gärningsmannen samt om det funnits indivi-

der i närheten som inte ingripit trots att de haft möjlighet.55 Som försvårande omständigheter 

har även identifierats att brottsoffrets kropp penetrerats (t.ex. våldtäkt eller knivhugg), att 

brottsoffret upplevt att den ska bli dödad samt att brottsoffret attackerats på en trygg plats. 

Om brottsoffret däremot känner sig delaktig i sin egen viktimisering och kan vidta åtgärder 

för att förhindra upprepning kan reaktionernas omfattning lindras.56 

 

Även lindrig brottslighet kan leda till starka reaktioner till följd av offrets personliga egen-

skaper och aktuella livssituation. Yngre, dock ej barn, påverkas generellt lindrigare än äldre 

och män påverkas i mindre utsträckning än kvinnor. Studier framhåller att tidigare brottsut-

satta är mer sårbara och reagerar starkare till följd av upprepad utsatthet samtidigt som andra 

resultat tyder på att upprepat utsatta offer har bättre självförtroende och förutsättningar att 

hantera sin utsatthet. Undersökningar visar också att brott upplevs mer påfrestande för indivi-

der som initialt har en generellt ansträngande livssituation och en negativ självuppfattning.57 

Brottsoffrets sociala nätverk har också visat sig vara en viktig faktor för brottsoffers förmåga 

att hantera sin utsatthet. Undersökningar tyder på att socialt stöd efter brottet har en positiv 

inverkan på brottsoffrets fysiska och psykiska hälsa. Genom att bearbeta händelsen med män-

niskor i sin omgivning och få hjälp med praktiska problem kan rehabiliteringen underlättas. 

Interaktion med andra och det inre samtalet som dessa samtal bidrar med ger legitimitet och 

bekräftelse för den brottsutsatte. Som komplement till det sociala nätverket kan hjälp erhållas 

från rättsväsendet och andra myndigheter och organisationer som erbjuder stöd till brotts-

offer.58 

 
                                                
54 Lindgren & Lagerbäck, 1996, Amick, Kilpatrick, Resnick & Saunders, 1989, i Lindgren m.fl., 2001, s. 137 f.  
55 Lindgren, Viktimologi- läran om offer, i Granhag & Christiansson (red.), Handbok i rättspsykologi, 2012, s. 
484. 
56 Nilsson, 2003, s. 130. 
57 Se refererad forskning i Lindgren m.fl., 2001, s. 132 f.  
58 Grundvall m.fl. i Heber m.fl., Viktimologisk forskning, 2011, s. 349, Lindgren m.fl., 2001, s. 134 f. 
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En annan faktor som kan påverka brottsoffrets reaktioner är brottet följdhändelser. Det är inte 

alltid händelsen i sig som är det största problemet utan lika avgörande kan vara det bemötande 

brottsoffret upplever eller avsaknaden av lämpliga åtgärder efter händelsen. En viktig faktor 

att beakta i mötet med brottsoffer är risken för sekundär viktimisering. Begreppet betecknar 

den psykiska stress som kan uppstå hos brottsoffret till följd av upplevelsen att omgivningen, 

såväl myndigheter och institutioner som vänner och anhöriga, reagerar på ett för den utsatte 

negativt sätt i förhållande till denne och dennes utsatthet.59  

2.2. Brottsoffrets behov i rättsprocessen 

2.2.1. Allmänt  

Mot bakgrund av de reaktioner och konsekvenser som utsatthet för brott kan medföra present-

eras i det följande sådana behov som framstår som viktiga för brottsoffret i rättsprocessen. 

Inom viktimologisk forskning framhålls brottsoffers behov av rättvisa genom rättsprocessen 

och erkännande från straffrättssystemet. Likaså framstår förståelse som ett centralt behov 

vilket kan tillgodoses genom bl.a. inflytande, information och respekt. Människor som utsatts 

för allvarliga kränkningar har ofta ett grundläggande behov av moralisk rehabilitering, d.v.s. 

upplevelsen av rättvisa genom rättsliga procedurer och ekonomisk kompensation.60 Burman 

menar att upprättelse bör ses som ett centralt och beaktansvärt intresse i straffrätten. Med be-

greppet avser hon ”framför allt brottsoffrets möjligheter att få sin kränkning erkänd och att få 

uppleva att kränkningen hanteras och värderas på ett rättvist sätt, d.v.s. med beaktande av 

även brottsoffers perspektiv på kränkningen.”61 Inom definitionen inryms aspekter av rättsligt 

stöd under rättegången samt praktiskt och socialt stöd. Rätten att komma till tals, att bli tagen 

på allvar och att bli respektfullt bemött är även viktiga aspekter för brottsoffret som ur ett 

upprättelse- och rehabiliteringsperspektiv kan vara lika viktigt som en fällande dom.62 

2.2.2. Delaktighet 

Bristen på delaktighet kan medföra att offret får svårt att hantera de trauman och det psykiska 

lidande som utsatthet kan orsaka. Genom deltagande undgår brottsoffret den passiva offerrol-

len och intar i stället en roll som anklagande aktör vilket förbättrar det psykologiska välbefin-

nandet. Rättsprocessen kan innebära en chans för offret att erhålla juridisk och ekonomisk 

upprättelse. Rättsprocessen kan även bidra till symbolisk upprättelse, d.v.s. den känslomässiga 

hanteringen av det inträffade som underlättar brottsoffrets möjlighet att lägga händelsen 

                                                
59 Lindgren m.fl., 2001, s. 135 f. 
60 Burman, Brottsoffer i straffrätten, i Lernestedt & Tham, Brottsoffret och kriminalpolitiken, 2011, s. 287. 
61 Burman, 2011, s. 290. 
62 Burman, 2011, s. 290. 
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bakom sig. Den symboliska upprättelsen kan ses som en sociala ritual med inslag av b.la. ve-

dergällning, respekt och förståelse. Brottsoffrets deltagande i processen kan underlättas av ett 

juridiskt biträde som tar tillvara brottsoffrets intressen och har inflytande över processen. Men 

för att uppnå önskade terapeutiska effekter krävs i regel att brottsoffret själv har en mer aktiv 

roll i processen genom att komma till tals under rättegången, berätta om den kränkning som 

upplevts och bemötas av förståelse.63  

2.2.3. Stöd och hjälp 

För att underlätta brottsoffrets deltagande i rättsprocessen krävs juridiskt och betydande kura-

tivt stöd. I regel krävs professionell kompetens hos biträdet eller åtminstone goda erfarenheter 

av rättsprocessen och de känslor och tankar som kan uppstå hos brottsoffret. Det kurativa stö-

det ska verka för att stärka brottsoffrets personliga styrka inför rättegången samt bidra till att 

bearbeta traumat och verka för personens rehabilitering. Som en del i detta inryms att förbe-

reda och informera brottsoffret om processen vid domstol och stötta denne genom hela rätts-

processen.64 Biträdet har även en viktig funktion efter rättegången, särskilt om domen är fri-

ande. Biträdet bör gå igenom rättegången och domen, diskutera frågor om överklagande och 

om brottsoffret har fortsatt behov av kurativa insatser. Ur ett rehabiliteringsperspektiv är det 

fördelaktigt för brottsoffrets psykiska återhämtning att få ett bra avslut i stället för att plötsligt 

känna sig övergiven och ensam.65  

 

I flera undersökningar framhålls brottsoffers behov av stöd och hjälp genom rättsprocessen.66 

Rättssystemet och stödpersoner kan ha en legitimerande effekt på brottsoffrets utsatthet som 

ger upphov till socialt erkännande och stärker individens självförståelse som brottsutsatt vil-

ket underlättar rehabiliteringsprocessen.67 Brås rapport 2009:4 påvisar variationer i stödbe-

hov. De som uttryckt ett större behov av stöd hade inte tidigare varit i kontakt med rätts-

systemet och var osäkra på vad som förväntades av dem och vilka rättigheter de hade. Några 

kände sig hotade av den tilltalade eller dennes anhöriga. Bland de som uttryckt ett mindre 

behov av stöd återfanns individer med tidigare erfarenheter av domstolsförhandlingar som 

därigenom kände sig mindre utsatta samt individer som upplevt bra stöd från anhöriga. Likaså 

varierade respondenternas upplevelse av målsägandebiträdenas engagemang och förmåga att 

ge stöd. Vissa upplevde att biträdet varit tillgängligt för dem, lyssnat och tagit dem på allvar. 
                                                
63 Diesen, Brottsoffret och den terapeutiska juridiken, i Lernestedt & Tham, Brottsoffret och kriminalpolitiken, 
2011, s. 318 ff. 
64 Diesen, 2011, s. 322. 
65 Diesen, 2011, s. 328. 
66 Se b.la. Lindgren & Qvarnström, 2003, s. 25, Brå 2009:4 s. 38, Brå 2010:1 s. 77. 
67 Grundvall m.fl. i Heber m.fl., 2011, s. 349. 
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Andra upplevde att målsägandebiträdet inte tagit sig tid att engagera sig i deras ärende, inte 

bemött dem med tillräcklig medmänsklighet och att arbetet upplevts som rent rutinarbete.68 I 

Brås rapport 2010:1 framhöll flera respondenter vikten av att målsägandebiträdet är insatt och 

engagerad i ärendet samt att biträdet kan förmedla trygghet och förbereda målsäganden inför 

rättegången och de frågor som kan komma att ställas. Vidare framhölls målsägandebiträdets 

professionalitet som en viktig faktor och stora skillnader upplevdes i kvaliteten mellan olika 

målsägandebiträden, framför allt avseende graden av aktivitet.69 

 

I Lindgren och Qvarnströms undersökning uppgav en fjärdedel av respondenterna att de sak-

nat stöd under rättsprocessen. I många fall rörde det sig om avsaknad av moraliskt och kura-

tivt stöd samt information om vad som skulle hända i rättegången. Fyrtio procent av de tillfrå-

gade brottsoffren hade haft ett målsägandebiträde. Ett flertal av dessa hade dock tillgång till 

biträdet endast under rättegången och uttryckte missnöje avseende tidpunkten för förordnan-

det. Det framhölls att målsägandebiträdet borde ha förordnats tidigare i rättsprocessen, gärna 

direkt vid polisanmälan.70 Av nyare statistik från Brå framgår att drygt hälften av responden-

terna som varit målsägande och medverkat i en rättegång haft ett målsägandebiträde. Av dessa 

uppgav sextionio procent att de hade positiva upplevelser av målsägandebiträdet medan elva 

procent uppgav negativa erfarenheter. Resterande var varken positiva eller negativa.71 

 

Uteblivet stöd under rättsprocessen kan innebära en risk för att brottsoffret utsätts för fortsatt 

och onödigt psykiskt lidande. Rättegången kan då öka risken för s.k. sekundär traumatisering, 

d.v.s. att rättegången upplevs som ett nytt övergrepp som förvärrar traumat och förstärker 

offerrollen. Ofta rör det sig om en kumulation av olika obehagliga upplevelser såsom oro och 

rädsla över att bli ifrågasatt och korsförhörd, nervositet över att behöva möta förövaren samt 

ovisshet om hur processen kommer att sluta. Det kan upplevas mycket känslomässigt krä-

vande att behöva berätta om och därigenom återuppleva en traumatisk upplevelse. Sekundär 

traumatisering kan i sin tur öka risken för sekundär viktimisering genom att brottsoffret dra-

bbas av andra negativa psykosociala följder.72  

                                                
68 Brå 2009:4 s. 38. 
69 Brå 2010:1 s. 46, 66 f. 
70 Lindgren & Qvarnström, 2003, s. 24. 
71 Brå 2016:1 s. 149, 158. 
72 Diesen, 2011, s. 319, 329 f. 
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2.2.4. Information 

Precis som behovet av stöd och hjälp framstår behovet av information som viktigt för brotts-

offret i rättsprocessen. I flera undersökningar framhålls sambandet mellan upplevelsen av 

information och brottsoffers upplevelse av rättsprocessen i stort. Genom att bättre tillgodose 

brottsoffrens behov av information kan deras förväntningar bli mer realistiska vilket kan öka 

deras förtroende för rättsväsendet. Information om förutsättningarna i det egna ärendet och 

om rättsprocessen kan hjälpa brottsoffer att återfå kontrollen och att hantera situationen. In-

formation är också en förutsättning för brottsoffrets möjligheter att ta tillvara sina rättigheter i 

rättsprocessen. Ett välinformerat brottsoffer har bättre förutsättningar att lämna korrekta och 

tillförlitliga uppgifter till domstolen vilket gynnar samtliga parter.73 

 

Behovet av information omfattar de rättigheter och möjligheter brottsoffret har i rättsproces-

sen, däribland rätten till målsägandebiträde. Det finns omfattande regler om rättsväsendets 

skyldigheter i detta hänseende.74 Informationsbehovet omfattar även brottsoffrets behov av 

information om det egna ärendet, om hur rättsprocessen går till, om vad denne kan förvänta 

sig, m.m., för att skapa trygghet och förståelse. Av flera undersökningar framgår dock miss-

nöje avseende bristande information.75 Missnöje föreligger på ett generellt plan i förhållande 

till rättsväsendets bristande information till brottsoffer. Missnöje föreligger även på ett indivi-

duellt plan genom att brottsoffer inte erhåller tillräcklig information i det enskilda fallet. Vi-

dare framhålls behovet av att informationen anpassas till mottagarens förmåga att förstå och 

ta den till sig för att ge denne möjlighet att agera och reagera på lämpligt sätt i rättsproces-

sen.76 Behovet av information fortlöper genom hela rättsprocessen och kvarstår även efter 

rättegången för att bidra till att skapa sammanhang, tydlighet och goda förutsättningar för 

avslut. Informationen bör omfatta skälen till varför olika beslut tas, framför allt då ärenden 

läggs ned eller om den tilltalade frias.77 

2.3. Något om synen på brottsoffer 

Ur ett kriminologiskt, viktimologiskt perspektiv påverkas uppfattningen om vem som betrak-

tas som offer av föreställningen om det ideala offret. Enligt kriminologen Nils Christie karak-

täriseras det ideala offret av vissa egenskaper och han lyfter speciellt fram sex sådana:  
 

                                                
73 Se b.la. Lindgren & Qvarnström, 2003, s. 43 f., Brå 2010:1 s. 76 ff., Lindgren, 2004, s. 301. 
74 En grundlig redogörelse för detta återfinns b.la. i Enarsson, Brottsoffer i rättskedjan, 2013, b.la. s. 70 ff. 
75 Se b.la. SOU 1998:40 s. 16 ff., SOU 2007:6 s. 17 f., Brå 2009:4 s. 38, 44, Lindgren & Qvarnström, 2003, s. 43 
f, Brå 2010:1 s. 73, 77. 
76 Se b.la. Lindgren, 2004, s. 298, Brå 2010:1 s. 77. 
77 Brå 2010:1 s. 70. 
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1. Offret är svagt, exempelvis en äldre kvinna. 
2. Offret är involverat i en respektabel aktivitet. 

3. Offret är på väg till en plats som hon eller han inte kan förebrås för. 

4. Gärningsmannen är i överläge och kan beskrivas i negativa termer. 

5. Gärningsmannen är okänd för offret och har ingen relation till offret. 

6. Offret ska ha tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin ”offerstatus”.78 

 

Utan dessa förutsättningar förefaller det svårare om brottsutsatt att erkännas som brottsoffer 

och därigenom erhålla hjälp och stöd av samhället trots psykisk, fysisk och ekonomisk skada. 

Bakom offerdefinitionen kan också finnas politiska och professionella intressen genom att 

vissa offergrupper lyfts fram medan andra ignoreras. Leymann menar att offerstatus endast 

kan erhållas om någon har intresse av det eller om offren själva är starkt politiskt aktiva. End-

ast de som anses tillhöra en ”offergrupp” har möjlighet att erhålla stöd.79 Många av de brotts-

offer som möter rättsväsendet framstår dock inte som ideala offer. Undersökningar tyder på 

att b.la. polisers uppfattningar om brottsoffer påverkar deras bemötande och kan påverka 

brottsoffrets möjligheter att erhålla stöd och hjälp. Trots konstaterade skador riskerar brotts-

offer som faller utanför schablonbilden erhålla sämre skydd eller inget skydd alls.80  

 

Burman menar att relationer och konflikter mellan gärningsmän och brottsoffer vanligtvis 

konstrueras och diskuteras med utgångspunkt i att det handlar om två olika sorters individer 

där respektive individ är antingen det ena eller det andra. Enligt hennes mening bör i stället 

gärningsman och brottsoffer ses som två olika subjektspositioner i straffrätten. Med detta me-

nar hon att subjektet inte ses som autonomt och essentiellt utan att det skapas i diskurser och 

genom social interaktion. I ett straffrättsligt sammanhang innebär en sådan uppfattning att 

individen inte är brottsoffer eller gärningsman i någon ursprunglig mening. Snarare är det 

straffrätten som positionerar subjektet som det ena eller det andra. Utgångspunkten bör därför 

vara att individen kan vara både gärningsman och brottsoffer och att individen vill skyddas 

mot övergrepp både från straffrättsapparaten och från andra individer. Burman efterfrågar ett 

mer dynamiskt och konstruktivt förhållningssätt i straffrätten som inkluderar tankar om hur 

både gärningsmannen och brottsoffret kan förstås. I brottsofferfrågor räcker det inte att över-

väga brottsoffret och dennes behov och skyldigheter. Det bör även föras en liknande diskuss-

ion kring gärningsmannen vars intressen tenderar att tas för givet som självklara och oförän-

derliga. En sådan infallsvinkel kan vara ett sätt att motverka reproduktionen av bilden av 
                                                
78 Lindgren, m.fl., 2001, s. 31 f. 
79 Leymann, 1986, i Lindgren m.fl., 2001, s. 29. 
80 Lindgren, 2004, s. 322 f. 
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brottsoffret som det problematiska, farliga och främmande medan gärningsmannen undslipper 

en sådan behandling.81  

 

Lindgren menar att det rådande gärningsmannaperspektivet fortfarande är ett hinder för för-

verkligandet av statsmakternas intentioner på brottsofferområdet. Med begreppet gärnings-

mannaperspektiv framhåller han en definition av Maria-Pia Boëthius (2001) som menar att 

det i Sverige finns en ryggradskänsla som tycker synd om brottslingar; inte alla- och inte all-

tid, men ändå. Hon menar att denna sympati med förövaren (svår barndom etc.) har tillåtits 

skymma brottsoffrens svåra lidande. 82 Detta får till följd att debatten fortfarande präglas av 

den tilltalades rättssäkerhet snarare än brottsoffrets rättstrygghet. Lindgren menar att utgångs-

punkten måste vara att samhället ska ta tillvara såväl gärningsmännens som brottsoffrens och 

övriga medborgares intressen. Det handlar inte om att gå från ett gärningsmannaperspektiv till 

ett offerperspektiv utan snarare om att beakta både gärningsmannen och brottsoffret vid över-

väganden och beslutsfattande. Så sker dock inte idag. I stället har många beslutsfattare, fors-

kare och andra aktörer växt upp med ett gärningsmannaperspektiv vilket försvårar möjlighet-

en att se brott ur offrets perspektiv.83  

2.4. Diskussion- perspektiv på offerskap 
Ovan har presenterats forskning avseende de reaktioner och konsekvenser som utsatthet för 

brott kan medföra samt sådana behov som förefaller vara viktiga för brottsoffret i rätts-

processen. Det har även redogjorts för synen på brottsoffret som kan påverka dennes möjlig-

heter att ta tillvara sina rättigheter och behov. Redogörelsen präglas emellertid till stor del av 

bilden av brottsoffret som svagt och utsatt, i stort behov av hjälp och stöd för att lyckas bear-

beta sitt trauma. Uppfattningen samspelar med föreställningen om det ideala offret som utgör 

en del i konstruktionen av brottsofferbegreppet. Nilsson menar att fokuseringen på bearbet-

ning kan uppfattas som tvingande genom att ställa krav på utsatta människor och deras hand-

lande. Det kan innebära att brottsoffers erfarenheter allvarliggörs och att individers förhåll-

ningssätt till besvärliga händelser ifrågasätts. Det kan också leda till indirekt skuldbeläggande 

genom att brottsoffer som inte anser sig behöva bearbeta händelsen uppfattas som oförstån-

diga. Nilsson ifrågasätter således spridningen av expertkunskaper och handlingsmallar och 

menar att det utgör en begränsning för brottsoffers möjligheter att betrakta sig som fullvärdiga 

och återställda. Han menar också att expertkunskaper är perspektiv- och kulturberoende även 

                                                
81 Burman, 2011, s. 280 ff. 
82 Boëthius, 2001, i Lindgren, 2004, s. 320. 
83 Lindgren, 2004, s. 320 f. 
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om de många gånger framstår som universella och objektiva. Det är en begränsning som kan 

leda till att vissa brottsoffer inte erhåller tillräckligt stöd och att brottsoffers alternativa för-

hållningssätt och bearbetningsstrategier underkänns. Uppfattningen om att alla brottsoffer är 

fysiskt och/eller psykiskt nedbrutna kan innebära att man reproducerar föreställningar som 

mer stjälper än hjälper utsatta människor.84 Liknande resonemang förs av Burman i redogö-

relsen ovan som ifrågasätter den tydliga uppdelningen mellan brottsoffer och gärningsman. 

Dessa ”stämplar” tenderar begränsa individers handlingsmallar och kan leda till att individen 

döljs bakom en etikett i stället för att bemötas på individnivå. 

 

Sammanfattningsvis bör de teorier, strategier och råd som framhålls i forskning och av exper-

ter kritiskt granskas. Resonemangen kan falla in i en idealbild av brottsoffret som präglas av 

homogenitet snarare än heterogenitet. Ett sådant resonemang kan ha begränsad räckvidd. Frå-

gan om brottsoffrets behov i rättsprocessen kan i stället uppfattas som omöjlig att besvara 

generellt. Rättsprocessen bör i bästa möjliga mån anpassas till varje enskild individs behov 

och intressen för att vara verkningsfull och effektiv. Det kräver att brottsoffer bemöts av 

lämpliga och kompetenta människor inom ramen för rättsväsendet. Med detta åskådliggörs 

även att ett brottsofferperspektiv inte är ekvivalent med uppfattningen om brottsoffret som 

svagt, underlägset och i stort behov av bearbetning och återanpassning. I denna redogörelse 

innebär perspektivet snarare att brottsoffer är vanliga människor som präglas av diverse in-

tressen och behov och som bör erbjudas bästa möjliga förutsättningar att ta tillvara sina behov 

och rättigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 Nilsson, 2003, s.127 ff.  



 30 

3. Brottsoffrets rättigheter i rättsprocessen 

3.1. Internationell rätt 

3.1.1. Europakonventionen (EKMR) 

EKMR ratificerades av Sverige år 1952 och infördes som svensk lag år 1995.85 Konventionen 

har genom 2 kap. 19 § RF givits en särskild ställning i svensk rätt som innebär att lag eller 

annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden p.g.a. konventionen. Art. 6 

EKMR rör rätten till en rättvis rättegång och innefattar bl.a. rätten till domstolsprövning och 

en rättssäker process.86 Art. 6.1 stadgar en grundläggande rätt till domstolsprövning av en 

oberoende och opartisk domstol. Förfarandet ska vara korrekt och rättvist mot den enskilde, 

principer om muntlighet och offentlighet ska tillgodoses och prövningen ska ske inom skälig 

tid. Bestämmelsen innehåller flera grundläggande processuella principer. En av dessa är rätten 

att bli hörd inför domstol. En annan är principen om parternas likställdhet (”equality of 

arms”) som innebär att en part inte får ges bättre processuella rättigheter än den andre att ut-

föra sin talan vid domstol. En tredje är principen om det kontradiktoriska förfarandet, d.v.s. 

att två parter står mot varandra och att båda parter ska få likvärdiga möjligheter att ta del av 

rättegångsmaterialet, yttra sig, framföra bevisning och utföra sin talan under rättegången.87 

Frågan om balansen mellan parterna i rättsprocessen berörs av Europadomstolen i fallet Door-

son mot Nederländerna som uttalar att principerna för en rättvis rättegång kräver att försvarets 

intressen i förekommande fall vägs mot intressen hos målsägande och vittnen. Med hänsyn till 

art. 8 EKMR (rätten till liv, frihet och säkerhet) menar domstolen att brottsoffrens intressen 

bör beaktas inom ramen för domstolsprocessen.88 

3.1.2. FN:s brottsofferdeklaration 

Brottsofferdeklarationen antogs år 1985 och är ett av de första internationella initiativen på 

brottsofferområdet som inspirerat till ytterligare initiativ inom olika internationella organ och 

nationer världen över. Deklarationen antogs under konsensus men är inte juridiskt bindande 

för de fördragande staterna. Dess innehåll är relativt allmänt hållet och inkluderar artiklar om 

brottsoffer i vidare mening samt offer för maktmissbruk.89 I deklarationen definieras vem som 

är offer för brott:  

 
                                                
85 Genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. 
86 Rätten till en rättvis rättegång garanteras även i art 47 i EU-stadgan vilken har en liknande innebörd. 
87 SOU 2014:86 s. 93 f. 
88 SOU 2007:6 s. 99 f. 
89 SOU 2007:6 s. 82. 
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“Offer” innebär personer som, enskilt eller gemensamt, har lidit skada, inklusive fysisk eller psy-

kisk skada, känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig försämring av sina grundläg-

gande rättigheter, genom handlingar eller underlåtelser som strider mot strafflagar som gäller i 

Medlemsstaterna, inklusive de lagar som förbjuder brottsligt maktmissbruk.90  

 

En person kan betraktas som offer oavsett om förövaren är identifierad, gripen, åtalad eller 

dömd och definitionen är oberoende av familjerelationen mellan förövaren och offret. Be-

greppet omfattar även nära släktingar och anhöriga till den direkt brottsutsatte samt personer 

som lidit skada till följd av att de ingripit för att förhindra brott eller för att hjälpa offer i en 

utsatt situation.91 I guiden till deklarationen hänvisas till forskningsresultat som påvisar att 

effekterna av utsatthet inte begränsas till den direkt brottsutsatte utan även omfattar männi-

skor i den utsattes närhet. Detta omfattar såväl känslomässiga som ekonomiska konsekvenser 

till följd av brott begångna mot en närstående. Effekterna kan kvarstå under lång tid och även 

följa i generationer.92 

 

Brottsofferdeklarationen stadgar att offer ska behandlas med medkännande och respekt för sin 

värdighet. De ska ges tillgång till rättsväsendet, informeras om sina rättigheter och ges ome-

delbar upprättelse för den skada de tillfogats. Förfarandet ska präglas av snabbhet, rättvisa, 

billighet och tillgänglighet. Staten är skyldig att tillse att brottsoffrets behov av upprättelse 

tillgodoses genom lyhördhet för brottsoffers behov. Brottsoffer ska ges information om sin 

roll och om det rättsliga förfarandet och brottsoffrets åsikter och sak ska framföras och beak-

tas vid lämpliga skeden i förfarandet. Brottsoffer ska ges lämplig hjälp under rättsprocessen 

och åtgärder ska vidtas för att minimera olägenheterna för offren. Vid behov ska brottsoffren, 

dennes familj och vittnen skyddas mot hot och hämndaktioner för att minimera risken för se-

kundär viktimisering och traumatisering.93 Offren ska erhålla nödvändig materiell, medicinsk, 

psykologisk och social hjälp genom statliga, frivilliga och samhällsbaserade resurser. De ska 

informeras om och snabbt ges tillgång till hälso- och sjukvård, socialtjänst och annan hjälp 

som kan behövas. Myndigheter och organisationer som arbetar med brottsoffer ska erhålla 

utbildning som gör dem lyhörda för brottsoffrens behov. Det ska även finnas riktlinjer för 

arbetet som säkerställer att brottsoffer ges korrekt och omedelbar hjälp. 94  

                                                
90 FN:s brottsofferdeklaration art. 1. 
91 FN:s brottsofferdeklaration art. 2. 
92 Guide for policy makers on the implementation of the United Nations Declaration of Basic Principles of 
Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, s. 15. 
93 FN:s brottsofferdeklaration art. 4-7. 
94 FN:s brottsofferdeklaration art. 14-17. 
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3.1.3. EU:s brottsofferdirektiv 

Brottsofferdirektivet trädde i kraft den 15 november 2012 och syftar till att garantera att 

brottsoffer får lämplig information, stöd och skydd samt att de kan medverka vid straffrätts-

liga förfaranden.95 Direktivet genomfördes i svensk rätt den 1 november 2015. För införlivan-

det krävdes lagändringar avseende skärpta regler om tolkning för målsäganden vid samman-

träden inför rätten, nya regler om målsägandens rätt till översättning samt en rätt för målsä-

ganden att på begäran underrättas av rätten om tid och plats för sammanträden inför rätten.96  

 

I direktivet definieras begreppet brottsoffer som: i) en fysisk person som lidit fysisk, psykisk 

eller emotionell skada eller ekonomisk förlust som en direkt följd av ett brott, ii) familjemed-

lemmar till en person vars död var en direkt följd av ett brott och som har lidit skada av den 

personens död.97 Familjemedlemmar omfattar make eller maka, person som lever tillsammans 

med brottsoffret i en fast nära relation, i ett gemensamt hushåll och i ett stabilt och varaktigt 

förhållande, släktingar i rakt upp- eller nedstigande led, syskon och personer som är beroende 

av brottsoffret.98 Medlemsstaterna är skyldiga att vidta åtgärder för att hjälpa brottsoffer att 

förstå och bli förstådda i deras kontakter med behöriga myndigheter genom hela det straff-

rättsliga förfarandet. Kommunikationen ska på ett enkelt och begripligt sätt och hänsyn ska 

tas till brottsoffrens personliga egenskaper och förmåga att förstå eller bli förstådda. Behöriga 

myndigheter ska utan onödigt dröjsmål tillhandahålla varje enskilt brottsoffer relevant in-

formation om rättsprocessen, om det egna ärendet och om dess rättigheter och möjligheter i 

samband med förfarandet för att ge brottsoffret möjligheter att ta tillvara de rättigheter som 

följer av direktivet.99 Brottsoffret och dennes familjemedlemmar ska efter behov ges rätt till 

kostnadsfri och konfidentiell hjälp och stöd från stödverksamheter för brottsoffer och stöd-

verksamheterna ska tillvarata brottsoffrens intressen genom hela det straffrättsliga förfarandet. 

Brottsoffret ska också ges rätt att delta i det straffrättsliga förfarandet genom b.la. rätten att 

höras och rätten till skydd.100 Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att skydda brottsoffer, 

deras familj och vittnen från sekundär och upprepad viktimisering samt mot hot och veder-

gällning.101 Medlemsstaterna ska också verka för fortbildning och utbildning av personer 

inom rättsväsendet och stödorganisationer för att öka medvetenheten om brottsoffers behov 

                                                
95 Brottsofferdirektivet art. 1. 
96 Prop. 2014/15:77 s. 14 ff. 
97 Brottsofferdirektivet art. 2. 
98 Brottsofferdirektivet art. 2. 
99 Brottsofferdirektivet art. 3-7. 
100 Brottsofferdirektivet art. 8-17. 
101 Brottsofferdirektivet art. 18-21. 
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vilket möjliggör en opartisk, respektfull och professionell behandling. Initiativ till samarbete 

och samordning av insatser på brottsofferområdet ska uppmuntras.102 

3.1.4. Europarådets rekommendationer 

Europarådet har parallellt med FN:s arbete utvecklat ett flertal rekommendationer på brotts-

offerområdet. Ett relevant dokument är Europarådets Recommendation Rec (85) 11 om 

brottsoffers ställning i det straffrättsliga och straffprocessuella förfarandet. Rekommendation-

en innehåller riktlinjer för brottsoffrets rättigheter inom rättsväsendet, däribland rätten till ett 

gott bemötande, information, respekt, stöd och hjälp genom rättsprocessen. Av relevans är 

även Europarådets Recommendation Rec (2006) 8 om stöd till brottsoffer. Rekommendation-

en ämnar förebygga upprepad och sekundär viktimisering genom att brottsoffer bemöts med 

erkännande och respekt för sina rättigheter, ges tillgång till rättsväsendet och erhåller stöd, 

hjälp, skydd, information, m.m. Medlemsstaterna ska verka för samarbete inom brottsoffer-

området, sprida kunskap om viktimisering och säkerställa att de som arbetar med brottsoffer 

är lämpliga och kunniga för sitt uppdrag. 

3.2. Nationell rätt  

I RF återfinns principer och målsättningsstadganden av relevans för brottsoffrets rättigheter i 

rättsprocessen. I 1 kap. 2 § RF anförs att den offentliga makten ska utövas med respekt för 

alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskil-

des personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offent-

liga verksamheten. Det allmänna ska verka för social omsorg, trygghet och för goda förutsätt-

ningar för hälsa. Vidare stadgas i 1 kap. 9 § RF den s.k. objektivitetsprincipen vilken innebär 

att domstolar och andra som fullgör offentliga uppgifter i sin verksamhet ska beakta allas lik-

het inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Handlandet ska vara fritt från godtycke 

och ingen ska särbehandlas utan lagstöd. Beslutande organ får inte låta sig vägledas av andra 

intressen än dem som ska tillgodoses och inte ta hänsyn till ovidkommande omständighet-

er.103 I 2 kap. RF återfinns de grundlagsstadgade fri - och rättigheterna. Däribland stadgas i 2 

kap. 11 § 2 st. rätten till en rättvis, offentlig rättegång inom skälig tid. Kravet på en rättvis 

rättegång innehåller en rad rättssäkerhetskrav såsom rätten att bli hörd inför domstol, kravet 

på ett kontradiktoriskt förfarande samt att domstolen är opartisk och oavhängig.104 Inom ra-

men för svensk rätt återfinns även regler avseende rättsväsendets skyldigheter i förhållande 

                                                
102 Brottsofferdirektivet art. 25, 26. 
103 Hirschfeldt, Regeringsform (1974:152) 1 kap. 9 §, Lexino 2016-01-30. 
104 Jermsten, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 11 §, Karnov, 2016-01-30. 
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till brottsoffer i frågor om b.la. information, bemötande och samverkan.105 Likaså återfinns 

regler avseende brottsoffrets rätt till säkerhet, skydd och stöd under rättsprocessen genom 

rätten till b.la. anonymitet, kontaktförbud och sekretessbeläggning av personuppgifter.106  

3.3. Diskussion- svensk rätt vs. brottsofferdirektivet 
Av det presenterade framgår att brottsoffrets rättigheter i rättsprocessen och statens skyldig-

heter på brottsofferområdet är tämligen omfattande. I samband med implementeringen av 

brottsofferdirektivet diskuterades huruvida svensk rätt uppfyller direktivets krav och prome-

morians bedömning ifrågasattes. Däribland berördes direktivets definition av brottsoffer som 

enligt vissa remissinstanser inte anses uppfylld genom den svenska målsägandedefinitionen. 

Rädda barnen menade att definitionen av målsägande behöver utvidgas till att omfatta även 

barn som bevittnat våld mot närstående. Lagrådet menade därför att det kunde betvivlas 

huruvida definitionen i direktivet överensstämmer helt med det svenska målsägandebegrep-

pet. Regeringen gjorde dock bedömningen att direktivets krav på vilka personer som ska till-

försäkras rättigheter enligt direktivet uppfylls inom ramen för gällande rätt. Som skäl anfördes 

att direktivet inte uppställer krav på införlivande av brottsofferdefinitionen som sådan, att 

direktivet medger vissa begränsningar avseende kretsen av rättighetsberättigade samt att vissa 

rättigheter som tillkommer brottsoffer enligt direktivet uppfylls inom ramen för annan lag-

stiftning som inte omfattas av målsägandebegreppet.107  

 

Vidare framhölls att målsägandens rätt till stöd och skydd måste utvidgas för att uppfylla di-

rektivets krav samt att direktivets krav på fortbildning och utbildning av rättstillämpare inte 

tillgodoses i tillräckligt hög grad inom ramen för gällande rätt. Flera remissinstanser menade 

att direktivet åtaganden visserligen uppfylls inom ramen för gällande rätt men att de bör regle-

ras ytterligare. Regeringen gjorde dock bedömningen att remissinstansernas synpunkter inte 

fordrar ytterligare lagändringar och att direktivets krav uppfylls inom ramen för gällande 

rätt.108 Huruvida regeringens bedömning är riktig och hur direktivets krav förhåller sig till den 

svenska regleringen är upp till Europadomstolen att avgöra om en eventuell prövning av di-

rektivets efterlevande skulle bli aktuell. 

                                                
105 B.la. RB, FL, FUK, PL. Se även b.la. Enarssons, Brottsoffer i rättskedjan, 2013, s. 70 ff. 
106 Se vidare i b.la. Fredriksson & Malm, Brottsoffrens rättigheter i brottmålsprocessen, 2012. 
107 Prop. 2014/15:77 s. 11 ff. 
108 Prop. 2014/15:77 s. 11 ff. 



 35 

4. Lagen om målsägandebiträde 
4.1. Bakgrund 

Lagen om målsägandebiträde trädde i kraft den 1 juli 1988 och var en del av regeringens pro-

gram för att stärka brottsoffrens ställning i rättsprocessen. I propositionen lyfter regeringen 

fram problematiken kring sexualbrottsoffer och den påfrestning det kan innebära att anmäla 

brott och delta i det straffrättsliga förfarandet. Utredning och förhör kan upplevas mycket 

obehagligt och pressande, särskilt om brottet förnekas och målsägandens uppgifter ifrågasätts. 

För att inte avskräcka sexualbrottsoffer från att anmäla brott och delta i det straffrättsliga för-

farandet infördes målsägandebiträdet för att tillgodose målsägandens behov av juridiskt och 

kurativ stöd i rättsprocessen.109 Lagen omfattade i första hand offer för grövre sexuella över-

grepp men även offer för andra typer av grövre brott med inslag av våld eller annan integri-

tetskränkning om det kunde antas att målsäganden hade ett särskilt starkt behov av biträde.110  

 

Sedan lagens tillkomst har dess tillämpningsområde utvidgats i tre skeden. År 1991 utvidga-

des rätten till målsägandebiträde så att presumtionen om behov av biträde inte enbart om-

fattade grövre sexualbrott, utan i princip alla sexualbrott utan begränsning. För övriga i lag-

texten angivna brott, däribland diverse våldsbrott, blev reglerna mer generösa för att markera 

att bedömningen inte skulle vara så restriktiv som den dittills varit. Regeringen hade då i 

åtanke främst offer för kvinnomisshandel och andra övergrepp mot kvinnor och barn där den 

misstänkte är anhörig eller bekant med offret, men även andra brott som kan grunda särskilt 

behov av juridiskt biträde.111 År 1994 skedde en andra utvidgning som gjorde det möjligt att 

förordna målsägandebiträde för samtliga brott enligt brottsbalken (1962:700) (BrB) med 

fängelse i straffskalan. Lagändringen motiverades av att det ansetts angeläget att kunna för-

ordna ett målsägandebiträde vid behov även då det inte rör sig om sexuellt eller annat våld 

men där integritetskränkningen är betydande.112 En tredje utvidgning skedde år 2001 genom 

att begränsningen till brott enligt BrB togs bort. Utredningen menade att begränsningen var 

oförståelig då även andra brott kunde grunda ett starkt behov av målsägandebiträde, däribland 

överträdelser av besöksförbud.113  

                                                
109 Prop. 1987/88:107 s. 17 ff. 
110 Prop. 1987/88:107 s. 1. 
111 Prop. 1989/90:158 s. 4 ff. 
112 Prop. 1993/94:26 s. 14 f. 
113 Prop. 2000/01:79 s. 39 ff. 



 36 

Lagen om målsägandebiträde har varit föremål för ett flertal utvärderingar.114 Det framhålls 

att lagen har en kvalitetshöjande effekt på rättsprocessen och att den bidrar till att stärka 

brottsoffrens roll i det rättsliga förfarandet. Samtidigt identifieras en rad brister och förbätt-

ringsmöjligheter. Generellt framhålls att informationen till brottsoffer behöver förbättras, att 

rättsväsendet måste få bättre kunskap om brottsoffer samt att samarbetet mellan de institut-

ioner och organisationer som arbetar med brottsoffer behöver stärkas och effektiviseras.115  

4.2. Målsägandebegreppet 

4.2.1. Definitionen  

Definitionen och dess innebörd har uppmärksammats och tolkats på olika sätt i doktrin och 

det framhålls att den är både vag och mångtydig.116 Begreppet målsägande definieras i 20 

kap. 8 § 4 st. RB och innehåller tre alternativa kategorier som inte utesluter varandra. Den 

första kategorin, den mot vilket brott är begånget, kan vara förhållandevis klar t.ex. när ett 

fysiskt angrepp riktas mot en bestämd person eller när brottsbeskrivningen i en straffbestäm-

melse indicerar mot vem brottet anses begånget. Vid vissa brottstyper, såsom brott mot all-

mänheten, kan det dock vara oklart mot vem brottet anses begånget. En uppfattning är att man 

då kan ta ledning i läran om brottets skyddsintresse. Enligt läran tillkommer målsäganderätt 

den som är bärare av det intresse som skyddas genom det aktuella straffbudet.117 Denna upp-

fattning kritiseras av Ekelöf som menar att ”konstruktionen har ett påfallande drag av god-

tycklighet och den ger inte heller bättre vägledning än själva lagtexten.”118 Han menar att 

bedömningen av målsäganderätten inte enbart bör präglas av syftet med det aktuella straffbu-

det utan även de ändamål som uppbär den enskilda åtalsrätten såsom att skänka målsäganden 

upprättelse, att kontrollera åklagarens arbete och att bidra till utredningens fullständighet.119 

Enligt Heuman bör man även kunna beakta arten av de skadeverkningar som drabbat den en-

skilde i förhållande till andra personer i de fall läran om brottets skyddsintresse inte ger till-

räcklig vägledning.120 

 

Vad avser definitionens andra sats, den som blivit förnärmad av brott, framhålls att dess inne-

börd är oklar.121 Olivecrona har uttalat att den obestämda satsen initierar att man vid bedöm-

                                                
114 Se b.la. DV rapport 1996:2, SOU 1998:40, SOU 2007:6, Brå 2009:4. 
115 Se b.la. SOU 1998:40 s. 16 f., SOU 2007:6 s. 17 f. 
116 Ekelöf, Rättegång andra häftet, 2011, s. 66, Heuman, Målsägande, 1973, s. 35.  
117 Heuman, 1973, s. 35.  
118 Ekelöf, 2011, s. 67 f.  
119 Ekelöf, 2011, s. 68.  
120 Heuman, 1973, s. 55. 
121 Heuman, 1973, s. 36 f. 
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ningen av målsäganderätt kan gå utanför läran om brottets skyddsintresse. Emellertid menar 

han att det inte kan vara lagens avsikt att låta den enskildes känsla av kränkningen vara avgö-

rande för målsäganderätten.122 Likväl framhåller Ekelöf att det inte är tillräckligt att vederbö-

rande känt sig förnärmad av brottet.123 Ett vägledande uttalande rörande målsäganderättens 

omfattning görs av Agge och Thornstedt i NJA 1969 s. 364: 

 
”Målsägande blir vid ett visst brott den eller de personer som med hänsyn till straffbudets syfte 

kunna anses vara så direkt berörda av brottet, att de framför andra personer inom brottets verk-

ningskrets bör betros med utövandet av den offentliga funktion som en strafftalan innebär.” 

 

Det tredje ledet, den som lidit skada av brott, går delvis ihop med det andra ledet. Vid tolk-

ningen bör det beaktas att bestämmelsen ursprungligen återfanns i den gamla strafflagen som 

innehöll skadeståndsrättsliga regler vilka idag ersatts av skadeståndslagen (1972:207). Vissa 

författare menar därför att målsäganderätten tillkommer de som enligt tidigare reglering an-

sågs skadelidande. Andra författare menar att den som är skadeståndsberättigad p.g.a. brott 

ska anses som målsägande oavsett vilka regler som grundar rätten till skadestånd.124 Heuman 

konstaterar att den som är skadeståndsberättigad på grund av brott bör anses som målsägande 

om inte särskilda skäl talar däremot. Målsäganderättens speciella karaktär, dess personliga 

natur och dess nära anknytning till brottet kan begränsa målsäganderätten för den skade-

ståndsberättigade.125 Emellertid har skadeståndsrätten utvecklats sedan dessa uttalanden ge-

nom b.la. rätten till kränkningsersättning. Det finns inga uttalanden i förarbetena som talar för 

att en sådan rätt också skulle grunda åtalsrätt.126 Ekelöf framhåller att den för vilket brottet 

medfört skada inte alltid på denna grund är målsägande. Han menar att detta rekvisit, likt rek-

visitet ”förnärmad”, främst utnyttjats som grund för en något extensiv tolkning av bestämmel-

sen och att det är oklart vilken vikt de bör tillmätas.127 

4.2.2. Partiell målsäganderätt och succession av målsäganderätt 

Målsäganderätten är som huvudregel personlig och kan inte överlåtas. Till följd av att restrik-

tivitet präglat tillämpningen av målsägandedefinitionen har det dock ansetts nödvändigt att i 

vissa fall tillerkänna även andra än målsäganden samma rätt som denne att ange brott och föra 

                                                
122 Heuman, 1973, s. 36 f, med hänvisning till Olivecrona, s. 74, 78. 
123 Ekelöf, 2011, s. 66.  
124 Heuman, 1973, s. 37 ff., med hänvisning till Olivecrona, s. 78, samt Agge & Thornstedt i NJA 1969 s. 364.  
125 Heuman, 1973, s. 39, 42.  
126 Eriksson, m.fl. Rättegångsbalken (10 januari 2015, Zeteo), kommentaren till 20 kap. 8 § 4 st.  
127 Ekelöf, 2011, s. 66.  
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ansvarstalan.128 Regeln i 20 kap. 13 § 1 st. RB stadgar: ”Har någon genom brott blivit dödad, 

äge hans efterlevande make, bröstarvinge, fader, moder eller syskon samma rätt att som mål-

sägande att angiva brottet eller tala därå.” Dessa personer intar partiell målsägandeställning 

och betraktas därför inte som målsägande. De kan höras under ed om de inte för skadestånds-

talan i målet.129 I 20 kap. 13 § 2 st. RB stadgas ytterligare ett undantag från huvudregeln ge-

nom att i vissa fall tillåta succession av målsäganderätten. Regeln innebär att närstående till 

den som avlidit till följd av brott sätts i den avlidnes ställe och tillerkänns samma rätt som den 

avlidne att ange och föra talan om brott. Ett åtal från de närståendes sida ska avvisas om den 

avlidne ingått förlikning med den tilltalade eller om den avlidne inte velat föra talan med an-

ledning av brottet.130 Av NJA 1954 s. 319 framgår att ett dödsbo som sådant inte ges talerätt 

enligt bestämmelsen utan endast de anhöriga personligen. 

4.3. Rätten till målsägandebiträde 

4.3.1. Vem har rätt till målsägandebiträde? 

Förutsättningarna för rätten att erhålla ett målsägandebiträde framgår av 1 § lagen om målsä-

gandebiträde. Rätten till målsägandebiträde omfattar alla målsägande som är fysiska perso-

ner,131 både de som är parter i målet och de som bara ska höras. Det föreligger inget krav på 

att målsäganden ska höras för att ett målsägandebiträde ska kunna förordnas.132 Det finns även 

möjlighet att förordna målsägandebiträde för efterlevande till den som avlidit till följd av 

brott. För detta krävs att de efterlevande intar målsägandeställning och uppfyller de krav som 

uppställs i lagen. Regeringen har dock uttalat att möjligheterna att förordna målsägandebi-

träde för efterlevande torde vara mycket begränsade. Det framhålls b.la. att det är ovanligt att 

efterlevande hörs i bevissyfte under förundersökning och huvudförhandling och även i skade-

ståndsdelen.133 Restriktiviteten har kritiserats av b.la. Brottsofferutredningen som föreslår en 

utökad rätt för närstående att erhålla målsägandebiträde.134 Regeringen framhåller att de har 

förståelse för att även andra närstående till den som dödats genom brott än de som omfattas av 

målsägandebegreppet kan vara i behov av hjälp. Emellertid framhålls att det ur principiell 

synvinkel är tveksamt att tillerkänna de som inte är målsägande ett kostnadsfritt juridiskt bi-

träde då det skulle vara ett betydande avsteg från principerna bakom förordnande av målsä-

gandebiträde och skulle kräva en översyn av grunderna för hela målsägandeinstitutet. Rege-
                                                
128 Ekelöf, 2011, s. 69. 
129 Ekelöf, 2011, s. 69 f.  
130 Ekelöf, 2011, s. 70.  
131 Se b.la. NJA 2010 s. 490. 
132 SOU 2014:86 s. 138. 
133 Prop. 2000/01:79 s. 42 f., se även bl.a. RH 2006:65. 
134 SOU 1998:40 s. 15 ff.  
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ringen menar att nuvarande reglering är väl avvägd och omfattar de som är i störst behov av 

biträde. Samtidigt framhålls att det har utvecklats en generös praxis avseende efterlevandes 

rätt till målsägandebiträde.135  

4.3.2. Lagens tillämpningsområde 

I 1 § lagen om målsägandebiträde regleras under vilka förutsättningar ett målsägandebiträde 

kan förordnas. Lagregeln är uppbyggd kring olika brottstyper. Den första punkten omfattar 

sexualbrott, den andra punkten rör våldsbrott, brott mot frihet och frid samt rån och den tredje 

punkten rör övriga brott varpå fängelse kan följa. I propositionen uttalas att det i allmänhet 

ska vara polisens och åklagarens rubricering av gärningen som avgör om biträde ska förord-

nas. I tveksamma fall kan frågan diskuteras med förundersökningsledaren.136 

 

Punkt 1, sexualbrott 

1 § 1 st. 1 p. rör sexualbrott och omfattar samtliga sexualbrott enligt 6 kap. BrB. Det råder en 

stark presumtion för att ett målsägandebiträde ska förordnas vid dessa brott om det inte är 

uppenbart att målsäganden saknar behov av biträde.137 Alla målsäganden som önskar biträde 

ska erhålla det. En behovsprövning kan bli aktuell om målsäganden redan har biträde i målet 

eller om gärningen är så obetydlig att målsägandebiträdet framstår som helt obehövligt. Ett 

förordnande ska dock inte ske mot målsägandens vilja.138  

 

Punkt 2, brott mot liv och hälsa, frihet och frid, samt rån  

Enligt 1 § 1 st. 2 p. framgår att lagen även är tillämplig på brott mot liv och hälsa och frihet 

och frid enligt kap. 3 och 4 BrB, på vilket fängelse kan följa samt rån enligt 8 kap. 5 eller 6 § 

BrB. Som en förutsättning för förordnande föreskrivs att det med hänsyn till målsägandens 

personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden 

har behov av biträde. Behovet ska i det enskilda fallet prövas utifrån en helhetsbedömning av 

målsägandens situation satt i relation till det brott som målet gäller och förordnanden ska inte 

ske regelmässigt.139 I samband med lagregelns initiala utformning uttalades att flera krav ska 

vara uppfyllda för att det ska anses rimligt att samhället ska ta på sig kostnaden för juridisk 

hjälp för målsäganden. Det är inte tillräckligt att målsäganden utsatts för ett sådant brott som 

omfattas av bestämmelsen utan brottet bör vara av kvalificerat slag och ska ha inneburit en 
                                                
135 Prop. 2000/01:79 s. 42 f., med hänvisning till de uppmärksammade målen morden i Malexander, Stureplans-
rättegången och brandrättegången i Göteborg, se även RH 1997:120 och RH 2000:1. 
136 Prop. 1987/88:107 s. 37. 
137 SOU 2014:86 s. 139. 
138 Prop. 1989/90:158 s. 4 ff. 
139 Prop. 1989/90:158 s. 11.  
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svår kränkning av offret. Vidare bör bevisläget och det processuella läget vara sådant att man 

måste räkna med att målsäganden kommer att utsättas för ingående eller pressande förhör. 

Målsägandens fysiska eller psykiska tillstånd bör också vara sådant att ett juridiskt biträde 

skulle vara av väsentlig nytta t.ex. om målsäganden är särskilt psykiskt känslig eller mycket 

ung eller gammal.140 Ekelöf menar att behov kan föreligga vid hustrumisshandel men knapp-

ast vid ”den banala form av misshandel där den ena supbrodern slår ned den andra.”141  

 

I samband med den första utvidgningen av lagen framhölls att målsägandens utsatthet i rätts-

processen är särskilt påtaglig då parterna har eller har haft en nära relation till varandra. 

Denna omständighet kom därför att inkluderas lagtexten och kan i sig utgöra tillräckliga skäl 

för förordnande av målsägandebiträde. Det tillkom även ytterligare omständigheter av person-

lig art som kan ha betydelse för behovsprövningen såsom förståndshandikapp, sjuklighet, 

depressioner till följd av brottet, beroendeställning samt att målsäganden är mycket gammal 

eller ung.142 Betydelsen av dessa uttalanden behandlas av hovrätten i RH 2002:1. Till skillnad 

från tingsrätten beviljade hovrätten en begäran om målsägandebiträde enligt 1 § 1 st. p. 2. 

Som lagtexten är utformad ansågs rätten till målsägandebiträde inte rimligen kunna göras be-

roende av de särskilt ömmande omständigheter som endast exemplifieras i förarbetena. 

 

Restriktivitet har dock präglat bedömningarna i flera fall. I RH 1998:104 avslogs begäran om 

målsägandebiträde för försök till dråp vilket är ett brott som i många fall grundar rätt till mål-

sägandebiträde. Parterna hade ingen tidigare relation och omständigheterna i övrigt ansågs 

inte utgöra tillräckliga skäl för att grunda ett behov av målsägandebiträde. Hovrätten uttalade 

b.la. att de brottsutsatta själva begått brottsliga handlingar mot den tilltalade och att de därför 

inte ansågs likvärdiga med ”ett typiskt brottsoffer”. De gärningar som föregått den aktuella 

gärningen hade redan behandlats i rättegångar i två instanser varför kommande förhör inte 

kunde antas bli så pressande. Rättsläget framstod inte heller så komplicerat att ett målsägan-

debiträde ansågs befogat. Likaså avslog hovrätten i RH 2001:13 en begäran om målsägande-

biträde för en advokat som utsatts för olaga hot. Det faktum att målsäganden var advokat ut-

gjorde inte hinder för förordnande. Däremot förelåg ingen personlig relation mellan parterna 

och inte heller ansågs omständigheterna i övrigt utgöra skäl för förordnande. Det förhör som 

skulle komma att hållas med målsäganden antogs inte komma att bli så pressande att behov av 

målsägandebiträde ansågs föreligga. Det faktum att målsäganden avsåg biträda åtalet ansågs 
                                                
140 Prop. 1987/88:107 s. 21, 37 f. 
141 Ekelöf, 2011, s. 97.  
142 Prop. 1989/90:158 s. 7, 11. 
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inte heller tillräckligt med hänvisning till åklagarens skyldighet att bistå målsäganden i skade-

ståndsdelen. Åklagarens skyldighet att bistå målsäganden i skadeståndsdelen uttalades även 

som grund för hovrättens avslagsbeslut i RH 2006:65. Vidare anfördes att parterna inte ansågs 

ha någon nära relation och att närståendes rätt till målsägandebiträde är begränsade.  

 

Punkt 3, övriga brott 

Enligt 1 § 1 st. p. 3 framgår att ett målsägandebiträde även kan förordnas för ett annat brott på 

vilket fängelse kan följa om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och 

andra omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av biträde. Förut-

sättningarna är annorlunda formulerade än i p. 2 genom betoningen på att behovet ska vara 

särskilt starkt samt att målsägandens personliga relation till den tilltalade inte ensamt kan 

ligga till grund för ett förordnande. Förordnande av biträde ska därför ske med stor restriktivi-

tet. I övrigt har motiven överförts från p. 2, även om förutsättningarna för förordnande är mer 

restriktiva i p. 3.143 

4.4. Förordnande av målsägandebiträde 

4.4.1. Tidpunkt för förordnande 

I 1 § 1 st. lagen om målsägandebiträde anges att ett målsägandebiträde kan förordnas när en 

förundersökning inletts eller återupptagits. I propositionen till lagen uttalas att biträdet har en 

viktig roll under förundersökningen. Vidare anförs att det för målsägandens del inte borde 

uppstå några olägenheter av att förordnandet får vänta till dess förundersökningen inletts, då 

en anmälan ofta leder till att en förundersökning inleds. Om ett oundgängligt behov av biträde 

ändå skulle uppstå innan förordnandet meddelats kan målsägandebiträdet i undantagsfall in-

leda arbetet tidigare och ges ersättning för detta. Målsägandebiträdet kan bl.a. ges möjlighet 

att delta vid förhör om det inte är till men för utredningen.144 Ett målsägandebiträde kan sedan 

förordnas när som helst under målets handläggning och även först i högre rätt om behov upp-

står sedan domen överklagats i skuld- eller påföljdsdelen av åklagaren eller den tilltalade.145 

Emellertid får ett målsägandebiträde inte förordnas sedan åklagaren beslutat att allmänt åtal 

inte ska väckas eller sedan åtal lagts ned.146 I övrigt stadgas inga tidsfrister för när ett målsä-

gandebiträde ska förordnas. Polis och åklagare är skyldiga att förmedla information till mål-

                                                
143 Prop. 1993/94:26 s. 16 ff., Prop. 2000/01:79 s. 39 ff. 
144 Prop. 1987/88:107 s. 29. 
145 1 § 2 st. lagen om målsägandebiträde, e contrario ej om endast målsäganden överklagar. 
146 2 § lagen om målsägandebiträde. 
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säganden om möjligheterna till målsägandebiträde och bistå målsäganden att förmedla begä-

ran om målsägandebiträde till beslutsmyndigheten.147  

 

I flera utredningar framhålls problem med för sena förordnanden och behovet av att effektivi-

sera förfarandet.148 Målsägandebiträdesutredningen menar att handläggningstiden bör förkor-

tas och för detta syfte föreslås att det ska införas en bestämmelse om att frågor om förord-

nande av målsägandebiträde ska fattas med skyndsamhet. Utredningen föreslår även att åkla-

garen ska ges behörighet att förordna målsägandebiträde under förundersökningen. Åklagaren 

anses ha god kännedom om målsägandens behov och därav goda förutsättningar att fatta be-

slut om förordnande.149 

4.4.2. Förordnande, val och byte av målsägandebiträde 

Av 4 § 1 st. lagen om målsägandebiträde framgår att ett målsägandebiträde ska förordnas på 

begäran av målsäganden eller annars när det finns anledning till det t.ex. därför att undersök-

ningsledaren anmält behov av biträde. I förarbetena framhålls att förordnandet i första hand 

ska ske på begäran av målsäganden. I undantagsfall finns möjlighet att förordna ett målsägan-

debiträde utan begäran från målsäganden som exempel om målsäganden är i chocktillstånd 

och inte kan tillvarata sina intressen.150 Begäran kan ske formlöst.151 Ett målsägandebiträde 

får dock inte förordnas enbart för att biträda målsäganden att föra talan om enskilt anspråk.152 

Beslut fattas av domstol.153 I övrigt saknas ledning i lag eller praxis avseende hur och när en 

framställan om målsägandebiträde ska göras.  

 

I förarbetena framhålls att målsägandens egna önskemål bör spela stor roll för valet av målsä-

gandebiträde.154 4 § 1 st. hänvisar till 26 § 1 st. RHL som stadgar att sökandens förslag om 

lämpligt biträde ska beaktas om det inte finns särskilda skäl däremot. Som särskilda skäl kan 

endast anföras andra skäl än avsevärt ökade kostnader såsom att det rättsliga biträdet med 

hänsyn till sitt förhållande till saken eller en annan part inte bör förordnas. Förordnandet bör 

dock i första hand ske av ett lokalt verksamt biträde. Regeringen menar att upprätthållandet av 

                                                
147 Prop. 1987/88:107 s. 30, 13 a § FUK, 23 kap. 5 § RB, se även JO beslut 4547-2002 angående åklagarens 
skyldighet att vidarebefordra en framställan om målsägandebiträde. 
148 SOU 1998:40 s. 15 ff., SOU 2007:6 s. 17 f., Brå 2009:4 s. 46 f. 
149 SOU 2007:6 s. 17 f. 
150 Prop. 1987/88:107 s. 28 f., 37. 
151 Prop. 1987/88:107 s. 39, se även 23 kap. 5 § RB. 
152 1 § Lagen om målsägandebiträde, SOU 2014:86 s. 138 som även hänvisar till rättsfallen RH 2000:1, RH 
1998:104, RH 1990:33, samt s. 147. 
153 7 § lagen om målsägandebiträde. 
154 Prop. 1987/88:107 s. 28. 
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en närhetsprincip även ligger i den enskildes intresse av både kostnads- och tillgänglighets-

skäl.155 Byte av biträde får endast kan ske efter tillstånd av domstol om det finns särskilda 

skäl.156 En helhetsbedömning bör göras av omständigheterna i det enskilda fallet. Som skäl 

för byte bör beaktas om det uppstått djupgående motsättningar mellan klient och ombud och 

orsaken bakom motsättningarna. Skälet är inte en tillräcklig förutsättning för biträdesbyte, 

särskilt inte om motsättningarna beror på sökanden. Skälen mot biträdesbyte ökar desto högre 

kostnaderna för bytet är. Bevisbördan för att det finns skäl för biträdesbyte åligger den som 

begär byte. Om byte har skett en gång krävs synnerliga skäl för ytterligare byte genom en 

helhetsbedömning av den aktuella situationen. Som synnerliga skäl anges att det skulle vara 

närmast omöjligt för biträdet att fullgöra sin uppgift. Som exempel anförs att biträdet insjuk-

nat eller att en jävssituation uppstått. Som synnerliga skäl kan även godtas att mycket djupgå-

ende motsättningar uppstått som inte beror på sökanden.157  

4.4.3. Målsägandebiträdets kvalifikationer 

I 4 § 1 st. 2 m. lagen om målsägandebiträde regleras vem som kan förordnas som målsägan-

debiträde vilket följer reglerna i 26 § 1 st. RHL. Som biträde kan förordnas en advokat, en 

biträdande jurist på advokatbyrå158 eller någon annan som är lämplig för uppdraget. I stället 

för att begränsa kretsen av potentiella biträden menar regeringen att tillräckliga kvalifikationer 

kan uppnås genom att det görs en verklig prövning av biträdets kvalifikationer i samband med 

förordnandet.159 Av bestämmelsen framgår inga formella behörighetskrav utöver kravet på 

lämplighet. 4 § 4 st. lagen om målsägandebiträde hänvisar till RB:s bestämmelser om rätte-

gångsbiträden vilket aktualiserar reglerna om lämplighet, redbarhet och skicklighet.160  

 

I propositionen till lagen om målsägandebiträde uttalar regeringen att målsägandebiträdets 

uppgifter kräver breda juridiska kunskaper och erfarenheter inom straffrättens område. Detta 

bör generellt anses uppfyllt avseende advokater och biträdande jurister på advokatbyrå. Rege-

ringen såg dock ingen anledning att frångå bestämmelsen i RHL. Det understryks dock att 

förordnanden endast ska tilldelas de som uppfyller högt ställda krav på juridisk kompetens 

och personlig lämplighet för uppdraget. Detta innebär i praktiken att det främst är advokater 

                                                
155 Prop. 2008/09:232 s. 20 f. 
156 4 § 2 st. lagen om målsägandebiträde med hänvisning till 26 § 2 och 3 st. RHL.   
157 Prop. 1996/97:9 s. 217. 
158 I 2 § förordningen (1997:408) om målsägandebiträde definieras begreppet biträdande jurist på en advokatbyrå 
såsom: den som avlagt de kunskapsprov som har föreskrivits för behörighet till domarämbetet och har antecknats 
i ett register hos Sveriges advokatsamfund som anställd som biträde på byrån.  
159 Prop. 1996/97:9 s. 155 f. 
160 Se 12 kap. 22 § RB som hänvisar till 12 kap. 2-5 §§ och 6 § 2 st. RB. 
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som kommer i fråga. Uppdraget ska likställas med och uppfattas lika kvalificerat som uppdra-

get som offentlig försvarare.161 Flera remissinstanser ställde sig kritiska till ordningen och 

menade att det bör ställas likvärdiga krav som på den offentliga försvararen, dvs. advokatex-

amen. Andra medgav att även biträdande jurister på advokatbyrå var kvalificerade.162 Lik-

nande resonemang präglar dagens diskussioner och det framhålls behov av striktare kvalifi-

kationskrav särskilt vid grövre brott och utsatta brottsoffer.163 Målsägandebiträdesutredningen 

menar att det är önskvärt att ha likvärdiga behörighetskrav för målsägandebiträdet som för 

den offentliga försvararen och att ett lämplighetskrav ska införas i lagtexten. Utredningen 

föreslår även att en offentlig förteckning ska upprättas över advokater som önskar ta uppdrag 

som målsägandebiträde och som genomgått lämplig utbildning för uppdraget.164 I Brås rap-

port 2009:4 framkommer kritik mot domstolarna för att de inte i tillräckligt hög grad undersö-

ker biträdenas kompetens och lämplighet vid förordnanden.165  

4.4.4. Advokatsamfundets förordnandelistor 

Sveriges Advokatsamfund har utarbetat listor över advokater och biträdande jurister som är 

intresserade av att anta uppdrag som målsägandebiträde.166 Ett flertal domstolar i Sverige har 

beslutat att tillämpa dessa listor vid förordnanden och har i detta syfte utarbetat riktlinjer för 

användningen. Tingsrätterna i Stockholmsregionen har beslutat om gemensamma riktlinjer.167 

Riktlinjerna avser bara de fall då någon särskild advokat inte har begärts. Vad avser förord-

nande av målsägandebiträde ska i första hand advokater med särskild erfarenhet utses vid mål 

om sexualbrott, våld i nära relation och hedersrelaterat våld. För att en biträdande jurist på 

advokatbyrå ska erhålla uppdrag som målsägandebiträde krävs tingsmeritering eller minst ett 

års arbete på advokatbyrå.168 Det framhålls att listorna är ett hjälpmedel och inte innebär ett 

förbud mot att förordna en lämplig person som inte finns med på listan. Tingsrättens huvud-

sakliga ansvar är att se tillgodose målsägandens intresse av att få kvalificerad hjälp. Det in-

tresset är överordnat juristernas intresse av att få förordnanden.169 Lagmannen på respektive 

tingsrätt beslutar om de som lämnar in intresseanmälningar för olika uppdrag och som inte är 

advokater är lämpliga att föras upp på listan. Dessa listor används på samma sätt som Advo-

katsamfundets listor, men de blir i praktiken tilläggslistor. Det åligger den som anmäler in-

                                                
161 Prop. 1987/88:107 s. 28. 
162 Prop. 1987/88:107 s. 28. 
163 Se b.la. SOU 2014:49 s. 173, SOU 2007:6 s. 245 ff. 
164 SOU 2007:6 s. 21. 
165 Brå 2009:4 s. 46 f. 
166 Advokatsamfundets webbplats under rubriken ”uppdragslistor för domstolsförordnanden”. 
167 Stockholms tingsrätt, beslut av den 2016-02-26, Dnr. 2016/0205, s. 1. 
168 Stockholms tingsrätt, 2016-02-26, s. 2, p. 5. 
169 Stockholms tingsrätt, 2016-02-26, s. 2, p. 7, med hänvisning till JO:s beslut med Dnr. 3586-2013. 
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tresse att påvisa att denne är kvalificerad för uppdraget genom relevant utbildning och erfa-

renhet (t.ex. notarietjänstgöring). För att en jurist ska få anta uppdrag som målsägandebiträde 

krävs att juristen har särskild kunskap och erfarenhet av arbete som juridiskt biträde eller mot-

svarande i minst två år.170 

4.5. Målsägandebiträdets uppdrag 

4.5.1. Ta till vara målsägandens intressen samt lämna stöd och hjälp 

Av 3 § 1 st. lagen om målsägandebiträde framgår att målsägandebiträdet ska ta till vara mål-

sägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. I förarbetena uttalas 

att målsägandebiträdets främsta uppgift är att ge målsäganden stöd och hjälp för att lindra 

påfrestningarna i samband med utredningen rörande ett allvarligt och integritetskränkande 

brott. Målsägandebiträdet ska stödja och hjälpa målsäganden juridiskt och kurativt genom 

hela rättsprocessen och ta tillvara målsägandens intressen. Regeringen framhåller dock att det 

juridiska biträdets primära uppgift ligger vid sidan av den rent kurativa verksamheten. Frågan 

om rätten till ersättning för kurativt arbete ska bedömas med hänsyn till omständigheterna och 

behovet av personligt stöd i det enskilda fallet.171  

 

Bestämmelsens innebörd exemplifieras i propositionen till lagen och har inte förändrats 

nämnvärt sedan lagens tillkomst.172 Regeringen menar att angivna arbetsuppgifter utgör en 

normalordning. Avvikelser från ordningen kan därför vara motiverade beroende på målets 

karaktär.173 En uppeldning görs mellan målsägandebiträdets uppgifter under förundersökning 

respektive rättegång. Under förundersökningen anförs att målsägandebiträdet ska informera 

målsäganden om hur en förundersökning går till. Målsägandebiträdet ska ges rätt att delta vid 

alla förhör som hålls med målsäganden för att bevaka målsägandens intressen, se till att inga 

onödiga eller kränkande frågor ställs samt ställa kompletterande frågor vid behov.174 Det kan 

vara lämpligt att biträdet under förundersökningen tar upp frågor om skadestånd med anled-

ning av brottet och gå igenom hur en sådan talan ska utformas. Vid behov ska målsägandebi-

trädet bistå målsäganden vid kontakter med andra myndigheter och institutioner, såsom sjuk-

vård, socialtjänst m.m.175  

 

                                                
170 Stockholms tingsrätt, 2016-02-26, s. 2 f.  
171 Prop. 1987/88:107 s. 22 f., 32.  
172 SOU 2007:6 s. 149. 
173 Prop. 1987/88:107 s. 24. 
174 Se även 23 kap. 10 § 3 st. 1 p och 23 kap. 11 § RB samt Ekelöf, 2011, s. 98.  
175 Prop. 1987/88:107 s. 22 f. 
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Om åtal väcks är det framförallt under huvudförhandlingen som målsägandebiträdet har sin 

funktion såväl juridiskt som kurativt. Innan förhandlingen bör målsägandebiträdet gå igenom 

och informera målsäganden om hur en rättegång går till, vad den syftar till och vad som kan 

krävas av målsäganden. De rättsliga förutsättningarna för rättegången är särskilt viktiga, 

såsom vilken typ av frågor som kan ställas till målsäganden och varför. Vid behov bör målsä-

gandebiträdet informera målsäganden om hur rättegången är planerad och framföra målsä-

gandens åsikter i handläggningsfrågor. Under rättegången och vid förhör ska målsägandebi-

trädet ge målsäganden ett allmänt personligt och kurativt stöd och bevaka dennes intressen i 

olika handläggningsfrågor. Målsägandebiträdet bör ha rätt att ställa kompletterande frågor vid 

förhör med målsäganden och vid övriga förhör ges samma rätt som målsäganden.176  

 

I flera utredningar understryks att såväl det juridiska som det kurativa arbetet är av stor vikt 

för målsäganden och att uppgifterna inte bör särskiljas.177 DV har framhållit att uppdragets 

omfattning kan behöva förändras/förtydligas och Brottsofferutredningen framhåller att upp-

draget bör omfatta även avslutande åtgärder såsom att hjälpa målsäganden att erhålla ett till-

dömt skadestånd.178  

4.5.2. Talan om enskilt anspråk m.m. 

Av 3 § 2 st. lagen om målsägandebiträde framgår att målsägandebiträdet ska bistå målsägan-

den att föra enskilt anspråk till följd av brottet om detta inte görs av åklagaren. Målsägandebi-

trädets skyldighet att bistå målsäganden i skadeståndsdelen är således subsidiär till åklagarens 

skyldighet enligt 22 kap. 2 § RB.179 Målsägandebiträdets behörighet begränsas till frågor om 

skadestånd som handläggs i samband med ansvarsfrågan och omfattar därför inte skade-

ståndsfrågor som handläggs vid sidan av brottmålet.180 Uppdraget kan dock under vissa förut-

sättningar kvarstå även sedan det enskilda anspråket avskilts för att handläggas enligt reglerna 

om tvistemål. Målsägandebiträdets behörighet omfattar dock inte en skadeståndstalan som 

redan initialt handläggs vid sidan av brottmålet.181 Uppdraget kan även kvarstå sedan frågan 

om enskilt anspråk överklagats till högre rätt. Behörigheten omfattar såväl överklaganden av 

ett enskilt anspråk som handläggs i samband med brottmålet som överklaganden av domen i 

mål där det enskilda anspråket avskiljs.182 

                                                
176 Prop. 1987/88:107 s. 22. 
177 SOU 2007:6 s. 23, 282 ff., se även SOU 2014:86 nedan.  
178 DV rapport 1996:2, SOU 1998:40 s. 15 ff., 115 f. 
179 Prop. 1993/94:26 s. 20 ff. 
180 Prop. 1987/88:107 s. 25 f., 38 f. 
181 3 § 2 st. lagen om målsägandebiträde, Prop. 1993/94:26 s. 51 f. 
182 3 § 2 st. 3 m. lagen om målsägandebiträde, Prop. 1993/94:26 s. 52. 
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4.6. Biträdeskostnadsutredningens betänkande Rättvisans pris (SOU 2014:86)  

4.6.1. Bakgrund m.m. 

Biträdeskostnadsutredningen tillsattes av regeringen den 31 januari 2013. Mot bakgrund av de 

senaste årens kostnadsökningar syftade utredningen till att överväga vilka åtgärder som kan 

vidtas och som kan ha en kostnadsdämpande effekt på anslaget 1:12 Rättsliga biträden 

m.m.183 Som möjliga orsaker till kostnadsökningen framhålls att antalet inkomna mål till 

domstolarna har ökat, att antalet anmälda brott där målsägandebiträde normalt förordnas har 

ökat, samt att målsäganden successivt fått bättre information om rätten till målsägandebiträde. 

Vidare understryks att regelverket är tämligen komplicerat och att den delegering av ansvaret 

som skett inom domstolsväsendet kan ha lett till att förordnanden skett felaktigt. Det finns en 

uppfattning om att förordnande av målsägandebiträde sker alltför slentrianmässigt utan till-

räcklig hänsyn till lagens krav.184 En central fråga för utredningen är således om och i så fall 

hur rätten till målsägandebiträde bör begränsas. 

4.6.2. Målsägandebiträdets uppdrag 

Utredningen överväger möjligheterna att begränsa målsägandebiträdets uppdrag. Enligt ut-

redningen har samhället en skyldighet att stötta både den tilltalade och målsäganden med ett 

lika kvalificerat rättsligt stöd för att därigenom skapa balans i processen. Det framhålls att 

målsäganden typiskt sett har behov av viss kurativ verksamhet även om tyngdpunkten bör 

ligga på det juridiska stödet. I överensstämmelse med tidigare utredningar185 framhålls att den 

kurativa och juridiska rollen inte bör särskiljas utan snarare sammanflätas inom ramen för 

målsägandebiträdets uppdrag. Även om målsägandebiträdet inte infördes huvudsakligen för 

att ge kurativt stöd, utgör det kurativa stödet en viktig del av uppdraget. Målsägandebiträdet 

ska skapa trygghet hos målsäganden och underlätta det rättsliga förfarandet. Stödet kan även 

vara en förutsättning för målsägandens möjligheter att avge en god berättelse. Uppdragets 

omfattning tenderar samtidigt variera beroende på ärendets karaktär och behoven i det en-

skilda fallet. Om målsäganden behöver ett mer kvalificerat stöd än det målsägandebiträdet 

kan erbjuda ingår det i uppdraget att informera målsäganden om lämpliga stödfunktioner. 

Sammanfattningsvis menar utredningen att det inte är lämpligt att helt renodla målsägandebi-

trädets juridiska roll då både det juridiska och kurativa stödet har betydelse för straffprocessen 

som helhet.186  

                                                
183 SOU 2014:86 s. 3.  
184 SOU 2014:86 s. 161 ff.  
185 Se b.la. SOU 2007:6. 
186 SOU 2014:86 s. 165 ff.  
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4.6.3. Tillämpning av lagen om målsägandebiträde  

Som framhållits finns en uppfattning om att förordnanden av målsägandebiträden sker för 

slentrianmässigt och att den restriktivitet som initialt ämnades successivt eftergivits. Utred-

ningen överväger därför möjliga förändringar inom ramen för 1 § 1 st. lagen om målsägande-

biträde för att tydligare klargöra den restriktivitet som ska prägla förordnandet. Vad avser 

sexualbrotten menar utredningen att behovet av stöd och hjälp är mycket starkt och att målsä-

ganden även framgent ska ha en i princip ovillkorlig rätt till målsägandebiträde.187 Föreslagna 

förändringar avser i stället förutsättningarna för förordnande enligt 1 § 1 st. p. 2 och 3. För 

förordnande enligt p. 2 ska krävas, när det inte är fråga om målsägandens personliga relation 

till den misstänkte, att det på grund av särskilda omständigheter kan antas att målsäganden 

har behov av biträde. Såsom särskilda omständigheter anförs förutom tidigare uttalade om-

ständigheter att målsäganden är mycket ung, har psykiska problem eller komplicerade skador. 

Även för förordnande enligt p. 3 ska krävas att det föreligger särskilda omständigheter. Re-

striktiviteten i denna punkt ska dock markeras genom att det ska stå klart att målsäganden har 

behov av biträde. Uttrycket initierar att ett starkare beviskrav införs, vilket innebär att det vid 

prövningen i samband med förordnande ska utredas huruvida det föreligger sådana personliga 

förhållanden och andra särskilda omständigheter som grundar en rätt till målsägandebi-

träde.188  

 

Utredningen hänvisar till motiv och uttalade syften i samband med lagens tillkomst och ämnar 

betona att en reell behovsprövning ska göras utifrån målsägandens hela situation satt i relation 

till det brott målet gäller. Förordnanden ska således inte ske regelmässigt utan endast när det 

är påkallat av förhållandena i det enskilda fallet. Domstolarna ska därför göra en noggrann 

prövning i det enskilda fallet om det finns behov eller särskilt starkt behov av biträde. Förtyd-

ligandena i lagtexten syftar till att återföra praxis till den nivå som lagstiftaren avsett men inte 

lyckats införa tillräckligt tydligt i lagtexten. Förslaget innebär en skärpning i förhållande till 

gällande rätt men inte i förhållande till lagens intentioner. Utredningen menar att förtydligan-

dena därför bör leda till en mer enhetlig rättstillämpning till fördel för såväl rättstillämpningen 

som för de som avser begära målsägandebiträde.189 Några förändringar avseende rätten till 

offentlig försvarare föreslås inte. Bestämmelserna anses väl avvägda och svarar mot rättsä-

kerhetens krav och de krav som stadgas i olika internationella rättsakter.190 

                                                
187 SOU 2014:86 s. 180 f.  
188 SOU 2014:86 s. 161. 
189 SOU 2014:86 s. 180 f.  
190 SOU 2014:86 s. 152. 
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4.7. Diskussion- var är vi på väg? 
Av det anförda framgår att lagen om målsägandebiträde är ett tämligen omfattande regelverk 

som varit föremål för diskussioner och ett flertal förändringar. Förändringarna har främst 

präglat omfattningen av rätten till målsägandebiträde som successivt utvidgats. Mot bakgrund 

av Biträdeskostnadsutredningens förslag är dock frågan var vi nu är på väg?  

 

Flera remissinstanser har ställt sig positiva till utredningens förslag och menar att föreslagna 

justeringar bör leda till att rättsväsendets resurser koncentreras till fall där det föreligger ett 

reellt behov av biträde.191 DV framhåller dock av att förändringarna bör genomföras tillsam-

mans med ett genomförande av Straffprocessutredningens förslag om en ökad användning av 

stödpersoner för att därigenom förbättra möjligheterna att ge målsäganden ett ändamålsenligt 

stöd i det enskilda fallet.192 Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet är i huvud-

sak positiva till förslaget men invänder i vissa punkter. De menar att skärpningen av bevis-

kravet i p. 3 innebär att man går från ett mycket lågt till ett mycket högt beviskrav. Den efter-

strävade skärpningen bör kunna uppnås genom en mer beskedlig förändring. Fakultetsnämn-

den framhåller vidare att kravet på särskilda omständigheter uppställer krav på att polis och 

åklagare uppmärksammar förekomsten av sådana omständigheter i det enskilda fallet. En vik-

tig fråga blir därför vilket ansvar som åligger polis och åklagare att utreda sådana omständig-

heter samt i vilken utsträckning. Detta kan leda till behov av tydligare riktlinjer, utbildnings-

insatser och utvärderingar av förändringarnas effekter, särskilt avseende svaga och utsatta 

brottsoffergrupper. Föreslagna förändringar skulle kunna innebära att större juridiskt och ku-

rativt ansvar åläggs polis och åklagare i de fall målsägandebiträde inte utses. Även om annat 

stöd finns att tillgå menar fakultetsnämnden att det inte går att utesluta att dessa instanser 

åläggs större ansvar för brottsoffer. Detta kräver utbildningsinsatser och ökade resurser. Det 

riskerar även utmana den objektivitetsplikt som åligger polis och åklagare, varför utvärdering-

sinsatser är motiverat.193  

 

Brottsofferjouren, såsom företrädare för rättssäkerhets- och målsägandeintressen, ställer sig 

negativ till förslaget att inskränka rätten till målsägandebiträde. Brottsofferdirektivet ställer 

höga krav på medlemsstaterna att värna om brottsoffrens intressen varför försämringar av 

brottsoffers rättigheter är föga framkomligt oberoende av ekonomiska intressen. Vidare fram-

                                                
191 Se bl.a. remissvar från DV, 2015-05-06, Åklagarmyndigheten, 2015-05-13, Juridiska fakultetsnämnden vid 
Stockholms universitet, 2015-05-20, Barnombudsmannen, 2015-05-19. 
192 Remissvar från DV, 2015-05-06, med hänvisning till SOU 2013:17, s. 760 ff. 
193 Remissvar från Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, 2015-05-20. 



 50 

hålls att tilliten till domstolarna och deras bedömningar är tämligen hög och att man får lita på 

att domstolarna tar sitt fulla ansvar i fråga om förordnande av målsägandebiträden. Brottsof-

ferjouren vill därför varna för en försämring av brottsoffrens rättsliga situation och menar att 

detta kan medföra att Sverige tappar i anseende inom brottsofferområdet. I stället finns skäl 

att färdas i motsatt riktning och utöka brottsoffrens rättigheter genom att b.la. utvidga möjlig-

heten att vid missnöje byta biträde under samma förutsättningar som för offentlig försva-

rare.194 

 

Det råder således delade meningar om hur lagen om målsägandebiträde bör utformas för att 

på bästa sätt uppfylla sitt syfte och tillgodose brottsoffers behov av stöd och hjälp. Utveckl-

ingen på området är spännande och det återstår att se hur regeringen förhåller sig till Biträ-

deskostnadsutredningens förslag och remissinstansernas uttalanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
194 Remissvar från brottsofferjouren, 2015-05-22. 
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5. Empirisk undersökning 

5.1. Bakgrund 
Syftet med undersökningen är att få inblick i hur verksamma målsägandebiträden upplever sitt 

uppdrag och lagen om målsägandebiträde. Resultaten kommer att användas för att ge stöd för 

argument och slutsatser i den slutliga analysen.195 Undersökningens resultat gör inte anspråk 

på generaliserbarhet även om undersökningen har utformats med intentionen att erhålla ett 

kvalitativt resultat. Nedan följer en redogörelse för undersökningens metod och resultat. 

5.2. Metod 

5.2.1. Kvalitativ intervju 

Kvalitativ intervju är en samhällsvetenskaplig metod. Metoden har ansetts lämplig för under-

sökningen då den tillåter forskaren att gå djupare i ämnet och undersöka respondenternas egna 

uppfattningar och synsätt.196 Mer specifikt används en form av kvalitativ intervju som Bry-

man benämner semistrukturerad intervju. Forskaren har då en lista över förhållandevis speci-

fika teman som ska beröras och som ligger till grund för intervjun. Frågornas ordningsföljd 

och formulering behöver dock inte strikt följa frågeformuläret och ytterligare frågor som upp-

kommer kan beröras.197 Undersökningens frågeformulär198 baseras på sju teman; inledande 

frågor, rätten till målsägandebiträde, förordnande av målsägandebiträde, målsägandebiträdets 

uppdrag, målsägandebiträdets kompetens, licensiering och utbildning samt avslutande frågor. 

Under varje tema återfinns mellan två till fyra underfrågor. Frågorna berör bl.a. lagens till-

lämpningsområde och omständigheter kring förordnandet. Frågor berör även uppdragets om-

fattning och betydelse, behov av förtydliganden i lagtext, kraven på målsägandebiträdets kva-

lifikationer och åsikterna kring en eventuell utbildning och licensiering av målsägandebiträ-

den. Intentionen var att utforma öppna frågor för att uppmuntra respondenten att framföra sina 

egna åsikter och fördjupa sina resonemang i ämnet. Frågeformuläret utformades inte med av-

sikt att vara fullständigt styrande utan snarare som en ram för intervjun för att garantera att 

avsedda intresseområden berördes i varje intervju.  

                                                
195 Se Sandgren, 2015, s. 51. 
196 Se Bryman, 2008, s. 413 ff. 
197 Bryman, 2008, s. 415. 
198 Se bilaga 1. 
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5.2.2. Urval 

Urvalet för den genomförda undersökningen är målinriktat199 och gjordes med avsikten att 

intervjua verksamma målsägandebiträden. Intentionen var att få ett så representativt urval som 

möjligt genom spridning avseende kön, profession och verksamhetsområde. Det urval som 

erhölls för undersökningen kom att omfatta nio personer. Fem av dessa var kvinnor och fyra 

var män. Sex av dessa var advokater medan tre var biträdande jurister på advokatbyrå av vari-

erande erfarenhet av uppdraget som målsägandebiträde. Fyra respondenter verkade i Stock-

holmsområdet, en i Lund, en i Uppsala, en i Linköping, en i Göteborg och en i Umeå. 

5.2.3. Genomförande av undersökningen 

Intervjuerna genomfördes huvudsakligen via telefon och genom direkt intervju. Intervjuerna 

genomfördes på respondenternas arbetsplats och tog mellan tio till tjugo minuter. Intervjuerna 

inleddes med en presentation av intervjuaren och en kort beskrivning av uppsatsen och dess 

syfte. Det framhölls att intervjun var frivillig, att respondenten inte skulle nämnas vid namn 

och att intervjun skulle ta cirka femton minuter i anspråk. Vidare presenterades intervjuns 

syfte och det framhölls att intresset låg på intervjupersonens egna erfarenheter och åsikter. 

Om premisserna godtogs inleddes intervjun med grundläggande frågor om respondentens 

erfarenhet m.m. Därefter fortlöpte intervjun med stöd av det frågeformulär som utformats. 

Intervjuerna var flexibla och anpassades efter varje intervju och intervjuperson i fråga om 

frågornas ordningsföljd och eventuella följdfrågor. Respondenten tilläts att återkomma till 

tidigare frågor och att utveckla sina svar fritt inom ämnet. Avslutningsvis tackades responden-

ten för sina svar. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas i direkt anslutning 

till intervjun. Några av de uppringda respondenterna hade dock inte möjlighet att besvara frå-

gorna via telefon, varför de fick frågeformuläret översänt via mail. Mailet inleddes med en 

kortare introduktion som innehöll information om intervjuaren och ämnet för uppsatsen, om 

syftet med intervjun och vad som förväntades av respondenten m.m. Två svar erhölls på detta 

vis genom att det ifyllda frågeformuläret översändes av respondenten via mail.  

5.2.4. Felkällor m.m. 

Utformningen av relevanta frågor för undersökningen och hur dessa frågor ställs är av vikt för 

resultatens relevans i förhållande till undersökningens syfte. Det är också en av svårigheterna 

med undersökningen. För det första är det förknippat med svårigheter att formulera frågor 

som är tillräckligt öppna för att gynna respondenternas fria tänkande men samtidigt tillräckligt 

konkreta för att få respondenterna att besvara de frågor som är avsedda att undersökas. Likaså 

                                                
199 Bryman, 2008, s. 434. 
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kan det uppstå nya frågor under undersökningens gång vilka tidigare respondenter inte givits 

möjlighet att besvara. För att minimera sådana olägenheter översändes frågorna till uppsats-

handledaren för kommentarer. Utformningen av frågeformuläret skedde även en bit in i upp-

satsskrivandet för att främja möjligheten att identifiera relevanta frågor för undersökningen. 

För det andra är det svårt att genomföra en intervjuundersökning, särskilt med begränsade 

erfarenheter. Intentionen var att ge samtliga respondenter likvärdiga förutsättningar, att inte 

ställa ledande frågor och att formulera sig på ett begripligt sätt. Men då varje intervjusituation 

och respondent är unik kan det upplevas svårt att bibehålla önskvärd stringens. Likväl förbätt-

rades successivt förmågan att formulera frågor och att leda intervjupersonen genom intervjun. 

Dessa aspekter beaktades emellertid innan undersökningens genomförande och var en av an-

ledningarna till att ett tydligt frågeformulär utformades som ram för intervjuerna. De eventu-

ella skillnader som kan uppstå till följd av intervjuarens begränsade erfarenheter har därige-

nom beaktats. Intervju som metod är emellertid behäftad med vissa problem hänförliga till 

intervjuaren, respondenten, samt tolkning och transkribering av respondenternas svar. Svaren 

kan vara mycket omfattande eller mycket knapphändiga och det kan vara svårt att identifiera 

och tolka respondentens åsikt i frågan. Likväl kan svaren präglas av intervjupersonernas in-

tressen och perspektiv. Potentiella felkällor har således beaktats och hanterats för att gynna 

möjligheterna till valida, tillförlitliga och autentiska resultat.200   

 

Eftersom tillvägagångssätten för intervjuerna skiljde sig åt kan förutsättningarna därav variera 

och påverka resultaten. Som exempel kan telefonintervjuer, till skillnad från direkta inter-

vjuer, begränsa möjligheterna att observera respondentens kroppsspråk. Den kan bli mer ano-

nym och tillåter inte samma integration mellan intervjuaren och respondenten. Emellertid 

följde intervjuerna samma struktur hänförlig till undersökningens frågeformulär. Responden-

ternas möjlighet att utveckla sina svar och att ställa frågor till intervjuaren var likvärdiga. 

Även om tolkning av kroppsspråk kan vara en viktig faktor i den direkta intervjun, innehöll 

intervjun inga känslosamma eller personliga frågor där kroppsspråket ansågs betydelsefullt. 

Förutsättningarna för att hålla likvärdiga intervjuer såväl via telefon som genom direkt inter-

vju har således ansetts goda. Uppfattningen styrks av undersökningar genomförda av Sturges 

och Hanrahan (2004), vilka drog slutsatsen att det inte blev några märkbara skillnader oavsett 

tillvägagångssätt, då det fanns likheter beträffande antal, art och djup i svaren.201  

                                                
200 Bryman, 2008, s. 354 ff. 
201 Sturges & Hanrahan, 2004, i Bryman, 2008, s. 432 f. 
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Det faktum att två respondenter besvarat frågeformuläret via mail kan emellertid påverka re-

sultaten. Svaren kan förväntas bli mindre utförliga och kan innehålla felaktig information till 

följd av mer begränsade möjligheter att ställa frågor, att integrera med intervjuaren och att 

inspireras till att utveckla resonemangen. Samtidigt kan en skriftlig enkät leda till mer genom-

tänkta svar då respondenten i lugn och ro kan besvara frågorna utan den stress som en intervju 

kan innebära. Samtliga respondenters svar har således ansetts värdefulla då samma frågor 

besvarats. 

5.3. Resultat 

5.3.1. Rätten till målsägandebiträde 

Reglering avseende rätten till målsägandebiträde upplevdes i de flesta fall som lämplig och 

väl avvägd. Det framhölls att rättsväsendet lärt sig i vilka fall målsägandebiträde bör förord-

nas och att så sker när behov föreligger. En respondent upplevde att restriktiviteten ökat under 

de senaste åren men samtidigt såg hon sällan ärenden där målsägandebiträde inte beviljas. En 

tredjedel av respondenterna ansåg dock att målsägandebiträden tenderar förordnas lite för ofta 

och för brottstyper och gärningar där det inte alltid behövs. En advokat menade:  
 

”Att väktare t.ex., som har fått en spark på benet får målsägandebiträde, att poliser som har fått 

ett knytnävsslag, osv. Jag tycker det mer ska förbehållas sexuella övergrepp och såna saker eller 

allvarligare våldsbrott och brott mot barn naturligtvis.”  

 

Fyra respondenter ansåg att systemet används i rätt omfattning medan två respondenter upp-

levde att systemet överutnyttjas eller ”missbrukas” som en advokat uttryckte det. En respon-

dent menade att systemet kanske blivit mer generöst än det var tänkt från början medan en 

respondent menade att systemet med fördel kunde bli mer frikostigt ”eftersom det ofta är vi 

som får målsäganden att våga prata, att våga medverka vid polisförhör m.m.” Samtliga re-

spondenter upplevde det ovanligt med avslag på ansökan om målsägandebiträde.  

5.3.2. Förordnande av målsägandebiträde 

En majoritet av respondenterna ansåg att förordnandet för det mesta sker i rätt tid, antingen 

kort tid efter brottsanmälan eller då åtal väcks. En av respondenterna uttalade att förordnandet 

oftast sker för sent. Flera respondenter framhöll även att rättsväsendet successivt blivit bättre 

på att förordna målsägandebiträde i rätt tid. Även om majoriteten av respondenterna menade 

att förordnandet oftast sker i tid framhöll de flesta att förordnanden ibland sker för sent, i 

värsta fall i samband med rättegången. En respondent menade:  
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”Då är ju egentligen kanske det jobbigaste över. Jag tycker nog att, just när det gäller målsägan-

debiträde, upplever jag egentligen att det är under förundersökningsstadiet som man kan göra 

mest. När man sitter i rätten och kanske schablonmässigt yrkar skadestånd, det är ju faktiskt 

egentligen en mindre del.”  

 

En annan uttalade: ”Det händer att vi får förordnanden när det är dags för muntlig förhand-

ling och då har man nästan förstört halva syftet med att ha ett biträde”. En stor andel av re-

spondenter betonade vikten av att komma in tidigt i processen och ges möjlighet att delta vid 

de första förhören. Samtidigt framhölls svårigheten att förordna ett biträde innan målsäganden 

hörts och behov av biträde framkommit. Flera respondenter poängterade att tidiga förordnan-

den är speciellt viktigt när det rör sig om särskilt utsatta offer, offer för sexualbrott och våld i 

nära relation. En respondent motiverade ett sådant ställningstagande:  

 
”(…) där stödbehovet inledningsvis är mycket stort och målsägandebiträdet kan göra skillnad på 

om ärendet går till åtal eller om det av olika (felaktiga) anledningar läggs ner, t.ex. genom att kli-

enten går tillbaka till sin våldsamme partner och inte längre vill medverka i utredningen.”  

 

Vissa respondenter upplevde det vanligt att målsäganden själv föreslår ett lämpligt målsägan-

debiträde och att målsäganden är medveten om denna möjlighet. Andra menade att begäran 

om särskilt målsägandebiträde förekom men att det var ganska ovanligt och att målsäganden 

inte alltid är medveten om möjligheten. Samtliga respondenter upplevde dock att domstolen 

oftast beaktar målsägandens önskemål om målsägandebiträde. En respondent framhöll: ”Det 

har de igen, om brottsoffren blir nöjda och slipper tjafsa så mycket.” 

5.3.3. Målsägandebiträdets uppdrag 

Uppdraget som målsägandebiträde upplevdes som betydelsefullt, särskilt i de fall det rör sig 

om särskilt utsatta och svaga offer. En respondent uttryckte: ”När det gäller såna där saker 

som allvarligare brottslighet, speciellt då såna saker som grov kvinnofridskränkning, där 

känner jag faktiskt att jag uträttar något.” Vid mer bagatellartade brott, framstod uppdraget 

inte lika betydelsefullt. En advokat uttryckte:  

 
”Men däremot, är man målsägandebiträde i en misshandel, som det ibland blir faktiskt, sån ”van-

lig misshandel” om man kan säga det, mellan två vuxna personer och där målsägande yrkar mel-

lan fem till tio tusen kronor i kränkning, det upplever jag som ett ganska meningslöst uppdrag.”  

 

Den stödjande och kurativa delen framstod som uppdragets viktigaste och mest betydelsefulla 

uppgift. Mer konkret framhölls uppgifter såsom att hålla klienten informerad genom rättspro-
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cessen, att förklara konsekvenser och få klienten att förstå vad som händer, att förbereda kli-

enten inför huvudförhandlingen, att inge trygghet hos klienten och bygga upp ett förtroende 

mellan klienten och biträdet. En advokat såg det som en huvudsaklig uppgift ”att under för-

undersökningen driva förundersökningen i en riktning som gynnar min klient.” En annan 

framhöll arbetet att få fram advokat underlag för åklagarens beslut att väcka åtal. Vidare påta-

lades målsägandebiträdets uppgift att bistå målsäganden i skadeståndsdelen genom att infor-

mera om möjligheterna att yrka skadestånd, om vad som krävs och vad som kan förväntas i 

denna del samt att föra målsägandens skadeståndstalan vid rättegång. Frågan om skadestånd 

framstod emellertid som en mindre betydelsefull del av uppdraget. En biträdande jurist me-

nade: ”Själva skadeståndstalan skulle i de flesta fall kunna skötas av åklagaren.” Generellt 

påtalades att uppdragets karaktär varierar från ärende till ärende, beroende på behoven i det 

enskilda fallet. 

 

Vad avser frågan om eventuella svårigheter, utmaningar och hinder förknippade med uppdra-

get underströks återigen sena förordnande som en begränsning för uppdragets utförande. Vi-

dare nämndes begränsade möjligheter till ersättning för nödvändigt efterarbete, såsom att 

hjälpa till med utmätning och ansökan till brottsoffermyndigheten. Likväl kritiserades att mål-

sägandebiträdet ofta inte tillerkänns lika mycket ersättning som den offentliga försvararen 

trots att samma material som ska gås igenom. Andra menade att problem av olika slag upp-

kommer som en del i uppdraget. En advokat uttryckte: ”Men jag vet inte, svårigheter och svå-

righeter, jag ska ju överbrygga dom svårigheterna. Det är ju mitt jobb.” En biträdande jurist 

framhöll: ”Det är alltid svårt, det är klurigt. För varje klient är unik och varje fall är unikt. 

Det är alltid väldigt utsatta människor så det är ju svårt.” Det upplevdes även frustrerande 

när åklagare och polis inte sköter sitt uppdrag på önskvärt sätt eller då bevisningen brister. 

Även om det är en del av uppdraget kan det begränsa biträdets möjligheter att utföra sitt upp-

drag på önskvärt sätt. Två respondenter berörde svårigheten att få klienten att fullfölja rätts-

processen och att delta vid huvudförhandlingen. En respondent uttryckte: ”Jag kan inte tvinga 

någon, men det upplevs ibland som att man arbetar i uppförsbacke i just den biten. Jag vet 

vad man måste och det är motsatsen till vad klienten vill i de lägena.”  

 

Respondenterna såg inget generellt behov av att förtydliga målsägandebiträdets uppdrag och 

uppdraget upplevdes relativt klart med hänvisning till b.la. lagtext och förarbeten. Några re-

spondenter såg dock positivt på förtydliganden i lagtext. Däribland nämndes begreppet kura-

tiv verksamhet. En respondent såg behov av tydligare riktlinjer avseende den kurativa verk-
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samhetens omfattning: ”Ja, det vore bra att veta hur mycket kurativ verksamhet som är okej 

när man har en svagare klient med stort stödbehov.” En annan menade: 

 
”Man behöver kanske ha mer förståelse för de ”kurativa” inslagen som i själva verket inte är 

kvasi-psykologi utan ett sätt att få målsäganden att medverka och att rättsskipningen således fun-

gerar”.  
 

Emellertid framhölls svårigheten att förtydliga målsägandebiträdesuppdragets varierande ka-

raktär. En advokat uttryckte:  

 
”Ja, regleringen är ju inte helt klar. Men det kan den ju inte heller vara, för då kommer ju saker 

att ramla mellan stolarna. Jag tycker att det är bra skrivet, förutsatt att det handläggs av kloka 

människor i rättsapparaten.”   

5.3.4. Målsägandebiträdets kompetens 

En majoritet av respondenterna ansåg att kraven för målsägandebiträdets kompetens är rim-

liga och att domstolarna i allmänhet förordnar kompetenta biträden. Två respondenter menade 

att domstolens lämplighetsprövning inte alltid är särskilt ingående varför förordnanden inte 

alltid blir ”helt lyckade”. Visserligen framhölls att det inte är samma kompetenskrav som för 

den offentliga försvararen men samtidigt betonades vikten av att även biträdande jurister på 

advokatbyrå ska få möjlighet att anta enklare uppdrag och skolas in i brottmålsprocessen ge-

nom enklare målsägandebiträdesuppdrag. Vid allvarligare ärenden, såsom våldtäkt och allvar-

ligare sexualbrott, bör dock förordnas en erfaren advokat. Två biträdande jurister med begrän-

sade erfarenheter av uppdraget framhöll tingsmeriteringen som en avgörande erfarenhet för 

möjligheten att se sig själva som lämpliga målsägandebiträden.  

 

En advokat ställde sig kritisk till nuvarande ordning och menade att det, liksom för offentliga 

försvarare, bör uppställas krav på advokatexamen ”För jag menar, det finns ju situationer när 

man tycker kanske att åklagaren inte driver saken ordentligt och då ska man ju sitta och 

kunna driva ett brottmål också.” Som ytterligare skäl framhölls advokatens obligatoriska an-

svarsförsäkring för det fall målsägandebiträdet missköter sitt uppdrag och blir skadestånds-

skyldig gentemot klienten. En biträdande jurist var också kritisk och menade att en begräns-

ning till endast advokater och biträdande jurister vore lämplig för att säkerställa att målsägan-

debiträdet har den kompetens som krävs. Samtidigt framhölls av flera respondenter att biträ-

dets kompetens inte per automatik innebär att denne är lämplig som målsägandebiträde. En 

advokat framhöll:  
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”Det är ju som med psykologer, lärare och läkare, att man är bra på olika saker. En del 

passar bra för vissa saker och andra inte. Vissa får jättebra kontakt med sina klienter och 

andra får inte det.”  

5.3.5. Licensiering och utbildning 

De flesta respondenterna ställde sig negativa till en eventuell utbildning och licensiering som 

krav för att kunna förordnas som målsägandebiträde. Som skäl anfördes b.la.: ”Det bästa sät-

tet att bli bra på allt man gör, är att göra det. Någon teoretisk utbildning kommer inte att höja 

kvaliteten.” Det framhölls också att advokater och biträdande jurister redan har långa utbild-

ningar och en respondent menade att: ”Det ligger snarare i vårt eget intresse att utbilda oss 

och gå kurser för att kunna göra ett bra jobb.” En annan respondent uttryckte: ”Det finns 

tillräckligt med kunskap och sen är det ju byråns ansvar att se att ens anställda har kompe-

tens att kunna anta uppdrag. Gör de inte de, så faller det tillbaka på byrån.” Flera responden-

ter menade i stället att domstolen bör ingripa mot olämpliga biträden. En respondent framhöll 

att någon form av kompetenskrav bör kunna uppställas för mycket oerfarna, nyutbildade juris-

ter: ”Där ställer jag mig positiv till någon slags certifiering eller licensiering. Men där tycker 

jag exempelvis tingstjänstgöring är alldeles tillräckligt.” En annan ansåg att advokatsamfun-

det bör kunna uppställa vissa kompetenskrav. Som centrala kunskaper för uppdraget anfördes 

b.la. kunskaper om straffprocessen, om hur rättsväsendet arbetar, om brottsoffer och deras 

reaktioner, om hur man bemöter olika typer av människor och människor i utsatta situationer, 

om pedagogik och om skadeståndsrätt. Många respondenter poängterade dock betydelsen av 

erfarenhet framför teori för att bli ett bra målsägandebiträde. En respondent uttryckte: ”Det är 

egentligen en sån sak som man inte kan lära sig i ett klassrum, utan man lär sig genom erfa-

renhet.” En annan menade: “Alla kan väl kanske inte vara perfekta stöd för alla människor, 

så det är ju omöjligt att utbilda sig till att vara det.” 

5.4. Diskussion  
Av de presenterade resultaten framgår att respondenterna över lag är nöjda med lagen om 

målsägandebiträde och dess tillämpning successivt förbättrats. Behovet av förändringar och 

förtydliganden framstår av de flesta som varken nödvändiga eller praktiskt genomförbara. 

Detta mot bakgrund av svårigheter att tydligare definiera uppdragets omfattning, ställa krav 

på viss lämplighet eller kompetens eller att utforma en utbildning och licensiering för målsä-

gandebiträden. Flera respondenter menar att dessa områden är allt för svårdefinierade, fluktu-

erande och situationsberoende och att nödvändig kunskap bättre erhålls genom erfarenhet. 
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Samtidigt bör beaktas att inställningen kan präglas av respondenternas intressen och det fak-

tum att målsägandebiträdesuppdraget utgör en inkomstkälla varför förändringar som kan få 

negativa konsekvenser för deras arbete avfärdas. 

 

Den kritik som framträder rör främst tidpunkten för förordnandet som ibland tenderar ske för 

sent i rättsprocessen. Tidigare förordnanden skapar bättre möjligheter att utföra uppdraget och 

ta tillvara målsägandens intressen. Samtidigt initierar resultaten att tidigare förordnanden och 

förordnanden överhuvudtaget tydligare bör präglas av behoven i det enskilda fallet, särskilt 

för särskilt utsatta och sårbara brottsoffer och vid grövre brottslighet. Tidigare förordnanden 

bör således prioriteras framför förordnanden i ärenden där det inte framstår som nödvändigt. 

Även om majoriteten av respondenterna inte anser att uppdragets omfattning behöver förtyd-

ligas och att ett förtydligande skulle vara förknippat med svårigheter framhålls att det kurativa 

arbetets omfattning skulle behöva klargöras. Vissa brottsoffer är i större behov av sådant stöd 

än andra, varför uppdragets omfattning kan variera betydligt och därigenom även ersättnings-

anspråkens storlek. Likväl framhålls behovet av ersättning för nödvändigt efterarbete. Risken 

att inte ges ersättning kan hindra målsägandebiträdet att utföra uppdraget på önskvärt sätt. En 

advokat nämner just att det kurativa arbetet inte är något ”kvasi-psykologiskt” uppdrag vid 

sidan av uppdraget, utan en förutsättning för brottsoffrets möjligheter att delta i rättsprocessen 

och för att få rättsprocessen att fungera. 
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6. Analys 
6.1. Förutsättningar  

Syftet med detta kapitel är att analysera lagen om målsägandebiträde ur ett brottsofferperspek-

tiv. Detta genom att diskutera huruvida brottsoffers behov och rättigheter tillgodoses inom 

ramen för lagen och i förekommande fall resonera kring hur lagstiftningen kan förbättras för 

att i högre utsträckning tillgodose dessa behov och rättigheter. Den analys och de förslag som 

presenteras gör inte anspråk på fullständighet, utan ämnar skapa en grund för ett vidgat syn-

sätt och en fortsatt diskussion avseende förhållandet mellan brottsoffret och rättsprocessen. 

6.2. Rätten till målsägandebiträde 

6.2.1. Rättighetsberättigade brottsoffer 

En förutsättning för möjligheten att erhålla ett målsägandebiträde är att brottsoffret intar mål-

sägandeställning. Omfattningen av målsägandebegreppet är omdiskuterat och delvis oklart.202  

Det är dock smalare än brottsofferbegreppet till sin omfattning och utesluter b.la. indirekta 

offer, närstående och vittnen. Begräsningen av rätten till målsägandebiträde motiveras delvis 

av att rättigheten måste avgränsas och att statens resurser ska tillkomma de som anses vara i 

störst behov av biträde. Det framstår som både rimligt och nödvändigt att låta avgränsningen 

vara behovsstyrd. Men vem säger att målsägandeställning är ekvivalent med ett större stödbe-

hov? Även brottsoffer som inte tillerkänns målsägandeställning kan ha påverkats mycket 

starkt av ett brott och vara i stort behov av stöd genom rättsprocessen. Inom viktimologisk 

forskning framhålls just brottsoffers varierade reaktioner och behov som påverkas av b.la. 

omständigheterna kring det inträffade, kring brottsoffret och dennes psykosociala situation. 

Bedömningen av målsägandestatus kan i vissa fall vara klar och samspela med behoven, men 

definitionen kan samtidigt riskera att utesluta brottsoffer med stort stödbehov. Likväl kan all-

männa föreställningar om brottsoffer, såsom bilden av det ideala offret, medvetet eller omed-

vetet prägla domstolarnas bedömning av målsägandestatus och samhällets uppfattning om 

brottsoffret. Det kan därför argumenteras för att brottsofferstatus redan är en tillräcklig be-

gränsning för brottsoffers möjligheter och rättigheter i förhållande till domstolens övervägan-

den och samhället i stort. Det enskilda brottsoffrets behov bör därför prioriteras framför mål-

sägandestatus i fråga om rätten till målsägandebiträde. En sådan ordning samspelar med sta-

tens målsättning att b.la. verka för social omsorg, trygghet och goda förutsättningar för 

hälsa.203  

                                                
202 Se redogörelse för målsägandebegreppet i kap. 4.2 ovan. 
203 Se b.la. 1 kap. 2 § RF. 
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Likväl kan närståendes begränsade rätt till målsägandebiträde diskuteras. Även om närstå-

ende intar målsägandeställning har regeringen uttalat att rätten till målsägandebiträde för när-

stående är mycket begränsad. Detta talar mot forskning som påvisar att närstående och anhö-

riga ofta uppvisar liknande symptom och reaktioner som brottsoffer i form av rädsla, ångest 

och oro. De kan vara i stort behov av information, stöd och hjälp för att kunna hantera sina 

känslor och även för att underlätta förståelsen för brottsoffret.204 Regeringen tillbakavisar för-

slagen om utvidgad rätt för närstående att erhålla målsägandebiträde med hänvisning till utta-

lade syften bakom rådande ordning och det faktum att rätten till målsägandebiträde bör tiller-

kännas de som är i störst behov av biträde.205 Argumentet kan tolkas som att ”närstående-

gruppen” präglas av homogenitet och att denna grupp inte anses vara i tillräckligt stort behov 

av stöd och hjälp. Ett sådant resonemang rimmar illa med det ovan anförda och framstår inte 

heller som en behovsstyrd avgränsning. Återigen är det föreställningar och definitioner som 

begränsar brottsoffrens möjligheter i stället för behoven i det enskilda fallet.  

 

Flera internationella instrument stadgar att medlemsstaterna ska tillförsäkra brottsoffer en rad 

rättigheter i rättsprocessen, däribland rätten till deltagande, information, stöd och hjälp. Om 

rätten till målsägandebiträde begränsas till vissa brottsoffer kan det ifrågasättas huruvida 

svensk rätt tillgodoser de omfattande rättigheter som instrumenten tillförsäkrar brottsoffer. I 

förhållande till brottsofferdirektivets brottsofferdefinition menar regeringen att svensk rätt 

uppfyller direktivets krav. Regeringen framhåller att direktivet inte ställer krav på införandet 

av definitionen som sådan och att räckvidden av vissa rättigheter i direktivet kan begränsas till 

en viss krets.206 I enlighet med brottsofferjourens resonemang kan diskuteras om det är efter-

strävansvärt att ett land som Sverige, som kan anses framstående inom rättighetsfrågor, tar en 

smitväg ut ur direktivet? Brottsofferfrågan har successivt uppmärksammats såväl internation-

ellt som nationellt och i dagsläget uppställs höga krav på staten att tillgodose brottsoffers be-

hov och rättigheter i rättsprocessen. En intressant fråga är därför hur målsägandebegreppets 

begränsande effekt i förhållande till möjligheten att erhålla målsägandebiträde förhåller sig till 

statens skyldigheter på brottsofferområdet. Likväl kan diskuteras hur begränsningen förhåller 

sig till grundläggande rättsprinciper. Det faktum att brottsoffers möjlighet att erhålla biträde 

är mer restriktiva än den tilltalades kan skapa ojämlika förutsättningar för parterna i rättspro-

cessen. En sådan ordning kan vara diskutabel i förhållande till rätten till en rättvis rättegång 

                                                
204 Se b.la. kap 2.1.2 och 3.1.2 ovan. 
205 Se kap. 4.3.1 ovan. 
206 Se avsnitt 3.3 ovan ang. diskussionen i Prop. 2014/15:77 s. 11 ff. 
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och b.la. principen om ”equality of arms”.207 Likaså är rätten till målsägandebiträde av bety-

delse för samhällets rättstrygghet och förtroende för rättsväsendet. Det faktum att grundläg-

gande rättsprinciper enbart förknippas med den tilltalade kan således ifrågasättas. 

 

Det anförda antyder att rådande ordning riskerar snedfördela resurserna och ignorera brottsof-

fer med stödbehov. Ordningen kan också vara diskutabel ur ett rättighetsperspektiv. Lagen 

uppställer redan krav på en reell behovsprövning varför rätten till målsägandebiträde bör till-

komma alla brottsoffer under förutsättning att behov föreligger i det enskilda fallet. Genom en 

reell behovsprövning minskar risken för att förordnanden sker i onödan samtidigt som beho-

vet av biträde tillgodoses ändamålsenligt. Behovsprövningen diskuteras i det följande.  

6.2.2. Otydligheter avseende behovsprövningen 

Frågan om vilka brott som bör ge rätt till målsägandebiträde, hur restriktiviteten vid behovs-

prövningen ska anpassas därefter och vilka omständigheter som ska beaktas därvid har varit 

en omdiskuterad fråga sedan lagens tillkomst. Offer för sexualbrott har redan initialt ansetts 

vara i stort behov av biträde och i dagsläget är rätten i stort sett ovillkorlig vid alla sexual-

brott. Rådande ordning anses därför i stora drag tillfredställande i denna punkt. Analysen 

kommer i stället kretsa kring 1 § 1 st. p. 2, våldsbrott och rån m.m., och p. 3, övriga brott, 

vilka varit föremål för en rad diskussioner och lagändringar.  

 

För det första kan man diskutera lagregelns konstruktion som ämnar styra graden av restrikti-

vitet vid behovsprövningen. Uppdelningen som sker mellan olika brottstyper baseras delvis på 

den grad av integritetskränkning som brottet innebär.208 Inom viktimologisk forskning påtalas 

dock att brottslighetens art endast är en av många faktorer som kan påverka brottsoffrets re-

aktioner och brottslighetens konsekvenser och därigenom behovet av stöd och hjälp.209 Vem 

säger att ett knytnävsslag i ansiktet vid ett krogslagsmål upplevs som en större integritets-

kränkning och medför ett större behov av biträde än ett bostadsinbrott eller en överträdelse av 

ett besöksförbud? Likaså kan särskilt sårbara offer ha betydligt större stödbehov för brottslig-

het som enligt bestämmelsen anses mindre allvarlig än ett brottsoffer som förringar värdet av 

det inträffade och som har ett mindre stödbehov, även om brottet enligt bestämmelsen anses 

mer allvarligt. Oavsett brottstyp kan rättsprocessen upplevas mycket påfrestande och kompli-

cerad för ett brottsoffer att genomgå ensam. Genom att basera graden av restriktivitet vid för-

                                                
207 Art. 6.1 EKMR, 2 kap. 11 § 2 st. RF, se ovan kap. 3.1.1 och 3.2 
208 Jfr. kap. 4.1 ovan. 
209 Se b.la. kap. 2.1.3 ovan. 
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ordnandet på brottslighetens art och låta andra avgörande omständigheter vara en sekundär 

grund riskerar snedvrida fördelningen genom att vissa förordnanden sker i onödan medan 

nödvändiga förordnanden uteblir. Ett sådant resonemang överensstämmer med resultaten av 

den empiriska undersökningen som påvisar att förordnanden i vissa fall upplevs som onödiga, 

såsom vid ”vanlig misshandel”. Liknande åsikter framförs av b.la. DV och Biträdeskostnads-

utredningen samt Brå som framhåller att avslagsstatistiken förefaller vara mycket låg.210 Sam-

tidigt påvisar undersökningar att många brottsoffer inte erhåller nödvändigt stöd vilket kan 

initiera att ordningen inte är ändamålsenlig och tenderar snedfördelar resurserna. Av NTU 

2015 framgår att cirka hälften av de respondenter som varit målsägande och medverkat vid en 

rättegång stått utan ett målsägandebiträde.211 Det faktum att förordnanden sker i onödan är 

extremt resurskrävande och onödigt och kan leda till att målsägandebiträdesuppdraget baga-

telliseras och erhåller mindre resurser. Samtidigt är det beklagligt att förordnanden inte sker 

trots att behov föreligger. Frågan är således hur problemet kan/ bör hanteras?  

 

För att förtydliga behovet av en verklig prövning i varje enskilt fall föreslår Biträdeskostnads-

utredningen att restriktiviteten vid förordnanden enligt berörda punkter ska tydliggöras i lag-

text. Förslaget är rimligt men innebär egentligen inga förändringar i sak då gällande rätt redan 

statuerar att en verklig behovsprövning ska göras i varje enskilt fall. Frågan är därför om för-

slaget är tillräckligt verkningsfullt för att åstadkomma en förändring av rådande rättsläge eller 

om det krävs ytterligare förändringar för att initiera till en verklig behovsprövning i varje en-

skilt fall? I detta hänseende kan diskuteras om uppdelningen mellan olika brottstyper i be-

stämmelsen kan vara en orsak till problemen. Utredningen väljer att behålla uppdelningen 

som anses förenkla tillämpningen och åskådliggör skillnaderna i kraven för förordnande en-

ligt de olika punkterna.212 Emellertid kan uppdelningen tolkas och tillämpas som ett sätt att 

undgå en mer ingående behovsprövning. Eftersom brott enligt p. 2 ska berättiga till biträde i 

större utsträckning än brott enligt p. 3, finns en möjlighet att förordnanden enligt p. 2 sker mer 

slentrianmässigt medan förordnanden enligt p. 3 sker för restriktivt. I båda fallen riskerar om-

ständigheterna i det enskilda fallet förbises. En sådan ordning är inte tillfredsställande. Det 

kan initiera att det är meningslöst att ansöka om biträde för brott enligt p. 3 även om stödbe-

hov föreligger. Likväl kan information om möjligheten till biträde i sådana fall utebli. Brotts-

offers upplevelse av bristande information och stöd under rättsprocessen kan vara en konse-

                                                
210 Se kap. 4.6, DV rapport 1996:2, Brå 2009:4 s. 7.  
211 Se redogörelsen ovan för brottsoffers upplevelse av stöd och hjälp i rättsprocessen i kap 2.2.3. 
212 SOU 2014:89 s. 186. 
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kvens av detta synsätt.213 Om syftet är att få till stånd en mer ändamålsenlig användning av 

målsägandebiträdet där förordnanden sker mot bakgrund av brottsoffrets behov skulle med 

fördel denna uppdelning tas bort. En lämplig lösning skulle vara att endast ha två punkter; en 

för sexualbrott och en för övriga brott. Den andra punkten bör vara mer restriktiv än den 

första och tydligt statuera kravet på en verklig behovsprövning i det enskilda fallet. En sådan 

ordning skulle i högre grad initiera till en verklig behovsprövning av samtliga relevanta om-

ständigheter genom att brottslighetens art inte är lika styrande. Det skulle även kräva att rätts-

väsendet informerar om och utreder alla brottsoffers möjlighet att erhålla ett målsägandebi-

träde. Även om avslagsfrekvensen torde öka, då tillämpningen av en verklig behovsprövning i 

varje enskilt fall bör leda till fler avslag än i dagsläget, torde ordningen ändå bidra till att 

brottsoffer upplever att de blir sedda av rättsväsendet genom att rättsväsendet beaktat och 

övervägt deras önskemål. En sådan ordning bör vara mer gynnande för brottsoffret än att 

rättsväsendet redan initialt bedömer deras utsatthet som för lindrig för att ens bemöda sig att 

informera om och pröva frågan om målsägandebiträde. En sådan förändring behöver därför 

inte innebära en extrem ökning av mängden förordnanden utan snarare att regleringen och 

tillämpningen blir mer ändamålsenlig till fördel för alla parter.  

 

För att uppnå önskade resultat krävs emellertid att domstolens behovsprövning är ändamåls-

enlig. Enligt lagtextens nuvarande utformning ska domstolen vid behovsprövningen beakta 

målsägandens relation till den misstänkte och/eller andra behovsgrundande omständigheter. I 

förarbetena uttalas att brottet i det enskilda fallet ska ha varit av kvalificerat slag och inneburit 

en svår kränkning av offret, att målsäganden kan komma att utsättas för ingående eller 

pressande förhör samt att biträdet kan antas vara till väsentlig nytta för målsäganden. Vidare 

framhålls omständigheter hänförliga till målsäganden såsom förståndshandikapp, sjuklighet, 

depression till följd av brottet, beroendeställning och ålder.214 Mot bakgrund av att det enbart 

är parternas relation som explicit anges i lagtexten är det dock osäkert vilka omständigheter 

som kan och bör beaktas och vilken vikt de ska ges vid behovsprövningen. I de rättsfall som 

studerats hänför domstolen regelmässigt till relationen mellan parterna och huruvida proces-

sen kan komma att vara ansträngande för målsäganden.215 Det nämns att övriga omständig-

heter har beaktats men det framgår inte alltid vilka omständigheter som beaktats och vilken 

vikt de har tillmätts. En möjlig förklaring är att de omständigheter som anförs i lagtext och 

                                                
213 Se kap. 2.2.4 angående bristande information till brottsoffer. 
214 Se kap. 4.3.2 under punkt 2 med hänvisning till Prop. 1987/88:107 s. 21, 37 f. och Prop. 1989/90:158 s. 7, 11. 
215 Se kap. 4.3.2 under punkt 2 st. 3. 
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förarbeten har beaktats men att domstolen inte gått längre än så för att utreda behovet i det 

enskilda fallet. Detta kan ses som en begräsning för möjligheten att få till stånd en verklig 

behovsprövning och inte bara en rutinmässig genomgång av lagtext och förarbeten. I flera fall 

grundas avslagsbesluten även på åklagarens skyldighet att bistå målsäganden med talan om 

enskilt anspråk. Åklagaren kan dock ha begränsade möjligheter att tillgodose målsägandens 

behov till följd av att denne är en statlig företrädare som arbetar under objektivitetsplikt och 

som kan ha stor arbetsbelastning. Dessutom är det enskilda anspråket endast en del av målsä-

gandebiträdets uppdrag som respondenterna i intervjuundersökningen upplevde som mindre 

betydelsefull. Åklagaren och målsägandebiträdet är således inte alternativa utan två viktiga 

och oberoende aktörer i rättsprocessen med skilda arbetsuppgifter. 

 

Frågan om vilken vikt uttalandena i förarbetena ska tillmätas och vilken frihet domstolen själv 

har att beakta behovsgrundande omständigheter vid förordnandet berörs som nämnts i RH 

2002:1. Hovrätten uttalar att rätten till målsägandebiträde inte rimligen kan göras beroende av 

de särskilt ömmande omständigheter hänförliga till målsäganden som uttalas i förarbetena och 

som ansågs sakna stöd i lagtexten.216 Rättsfallet kan tolkas som att lagtexten är vagt utformad 

och att den behovsprövning som lagtexten initierar kan grundas på diverse omständigheter 

hänförliga till målsäganden som inte nödvändigtvis behöver vara så ömmande som förarbe-

tena exemplifierar. En sådan tolkning innebär att det inom ramen för gällande rätt finns ut-

rymme för en mer individanpassad behovsprövning. Samtidigt kan tolkningen skapa än mer 

oklarhet kring behovsprövningens omfattning. Frågan är således om det finns behov av att 

förtydliga förutsättningarna för behovsprövningen för att förbättra möjligheterna till en ända-

målsenlig och enhetlig rättstillämpning?  

 

Som anförts bör behovsprövningen vara individanpassad och präglas av relevanta omständig-

heter hänförliga till brottsoffret och den aktuella situationen. Det kan därav vara förknippat 

med problem att konkretisera vilka behov som bör beaktas utan att riskera att andra beaktans-

värda behov förbises. En möjlig lösning vore i stället att uppställa högre krav på rättsväsen-

dets kunskap om brottsoffer och deras behov. De önskade resultaten kräver även att rättsvä-

sendets aktörer samarbetar och kommunicerar i hög utsträckning för att utreda brottsoffrens 

behov och tillhandahålla domstolen ett fullgott material för bedömningen. I flera utredningar 

framhålls dock rättsväsendets bristande kunskaper och samarbete inom brottsofferområdet 

                                                
216 Se kap. 4.3.2 ovan under punkt 2 st. 2. 
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vilket är angeläget att åtgärda.217 Kanske behövs någon allmän utbildningsinsats för rättsvä-

sendet i stort för att få det genomslag som önskas? Det kan även beaktas att beslut grundas på 

en uppfattning om hur lagen ska tolkas och hur omständigheterna i det enskilda fallet ska be-

dömas. Inte minst vid behovsprövningen kan därför subjektiva uppfattningar få genomslag 

som påverkas av diverse förställningar och uppfattningar, såsom bilden av det ideala offret, 

vilket kan leda till att brottsoffer missgynnas. Som exempel kan anföras domstolens bedöm-

ning i RH 1998:104 där hovrätten avslog begäran om målsägandebiträde och b.la. anförde att 

målsägandena själva begått brott och därför inte kunde anses likvärdiga med ”ett typiskt 

brottsoffer”.218 Även om domstolens och myndigheternas beslut ska präglas av objektivitet 

finns risk för att objektiviteten utmanas på bekostnad av brottsoffrens rättigheter. För att mot-

verka risken för godtycke och för att värderingar och föreställningar ges utrymme i bedöm-

ningarna, påtalas återigen behovet av medvetenhet, kunskap och samarbete inom rättsväsen-

det. Genom att förse beslutsfattare och rättsliga aktörer med tillräcklig kunskap och informat-

ion gynnas möjligheten till objektiva och ändamålsenliga bedömningar i det enskilda fallet. 

6.3. Omständigheter kring förordnande av målsägandebiträde 

6.3.1. Behov av tidigare förordnanden 

Som framhållits saknas tydliga riktlinjer avseende tidpunkten för förordnande. Mot bakgrund 

av presenterade utredningar förefaller förordnande av målsägandebiträde ske för sent i rätts-

processen, ibland så sent som vid huvudförhandlingen. I intervjuundersökningen framgår att 

förordnanden ofta sker i tid, men ibland för sent. Resultaten kan antyda att utvecklingen gått 

framåt och att rättsväsendet blivit bättre i detta hänseende men att problemet ändock kvarstår. 

Det framstår som viktigt för biträdet att få möjlighet att delta vid de första förhören, att ges 

möjlighet att identifiera relevant bevisning och att förbereda målsäganden inför huvudför-

handlingen. Om förordnandet sker först i samband med huvudförhandlingen försämras förut-

sättningarna för uppdraget och möjligheterna att tillvarata målsägandens intressen i målet.219  

 

Ur ett brottsofferperspektiv framhålls de stora påfrestningar som utsatthet för brott kan inne-

bära och de konsekvenser som kan uppstå vid uteblivet stöd. Behovet av stöd framstår som 

angeläget i direkt anslutning till brottet då brottsoffret ofta upplever förvirring, osäkerhet och 

rädsla. Att möta rättsväsendet i ett sådant skede förefaller besvärligt och kan missgynna såväl 

den juridiska processen som brottsoffrets egen rehabiliteringsprocess. Initiala problem kan 

                                                
217 Se b.la. kap. 4.1. st. 3. 
218 Se kap 4.3.2 punkt 2, st. 3. 
219 Se kap. 5.3.2. 
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öka risken för att offret upplever skuldbeläggning, distansering från samhället, förlorad tillit 

till omgivningen och kontrollen över sig själv.220 Reaktionerna kan leda till att brottsoffret tar 

tillbaka sina påståenden eller att denne inte är villig att medverka i rättsprocessen. Det upp-

levdes som en stor utmaning och en viktig uppgift för målsägandebiträdet att få brottsoffret att 

medverka i rättsprocessen, särskilt mot sin vilja.221 Reaktionerna kan således försämra brotts-

offrens möjligheter att delta i rättsprocessen och bearbeta det inträffade vilket kan öka risken 

för sekundär traumatisering och viktimisering. Samtliga omständigheter kan försämra brotts-

offrets möjligheter att ta tillvara sina behov och rättigheter samtidigt som rättsväsendets möj-

ligheter att agera mot brottslighet försämras. Det torde därför vara av intresse för samtliga 

parter att brottsoffer erhåller stöd tidigt i rättsprocessen av någon som står vid dennes sida, 

som förklarar och som har förståelse för de processer som ett brottsoffer kan gå igenom.  

 

I såväl brottsofferdirektivet som brottsofferdeklarationen påtalas skyndsamhet vid tillhanda-

hållandet av stöd och hjälp till brottsoffer. I förarbetena till lagen om målsägandebiträde 

framhålls att målsägandebiträdet har en viktig uppgift redan under förundersökningen och att 

arbetet i undantagsfall kan inledas innan förordnandet skett.222 Det torde därför finnas möjlig-

het inom ramen för gällande rätt att tillgodose brottsoffrens behov i detta hänseende. För att 

åstadkomma en effektivisering av förordningsförfarandet föreslås i olika utredningar att in-

formationen till brottsoffer behöver förbättras och att samarbetet inom rättsväsendet behöver 

stärkas m.m. Målsägandebiträdesutredningen föreslår att ett skyndsamhetskrav bör införas i 

lagtexten. Det föreslås även att åklagaren, som anses ha större insikt i ärendet och en närmare 

kontakt med brottsoffret än domstolen, ska vara beslutsinstans.223 En sådan ordning skulle 

underlätta handläggningen och även förbättra möjligheterna att få till stånd ändamålsenliga 

bedömningar. Flera förslag har presenterats men fortfarande har problemet inte åtgärdats. 

Detta kan tyda på att riktlinjer för att effektivisera handläggningen inte är en tillräckligt kraf-

tig åtgärd för att komma i bukt med problemet. Även om det kan vara förknippat med svårig-

heter att införa förtydliganden i lagtext, kan det vara angeläget för att höja kraven på rättsvä-

sendet och möjliggöra ingripanden vid oberättigade dröjsmål. Risken för sanktioner kan vara 

ett incitament för följsamhet. Hur ett sådant förtydligande bör utformas för att få önskvärd 

effekt är en svår fråga. Förslagsvis kan det införas ett krav på skyndsamhet vid handläggning-

en eller en betoning på att förordnandet ska ske i god tid innan huvudförhandlingen. I vissa 

                                                
220 Se b.la. kap. 2.1 och 2.2.3. 
221 Se kap. 5.5.3 st. 4. 
222 Se kap. 3.3.2, 3.3.3 samt 4.4.1 st. 1. 
223 Se kap. 4.4.1. st. 2 med hänvisning till SOU 2007:6 s. 234. 
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fall kan behov av biträde uppkomma först senare i rättsprocessen. Därav bör rättsväsendet 

åläggas att skyndsamt utreda behov av biträde och förordna biträde så snart behov föreligger. 

6.3.2. Målsägandebiträdets kvalifikationer 

Frågan om vilka kvalifikationskrav som bör uppställas för att säkerställa viss kvalitet vid 

uppdragets utförande är ett återkommande ämne i diskussionen kring målsägandebiträdet. Ett 

argument mot rådande ordning är att kraven är lägre ställda än för försvararuppdraget. Målsä-

gandebiträdesutredningen menar att advokater generellt uppfyller de krav på sakkunskap och 

erfarenhet som krävs för uppdraget. Advokattiteln borgar också för viss kvalité mot bakgrund 

av de regler och krav som advokaten arbetar under. Det finns en uppfattning om att unga ju-

rister sällan har den erfarenhet, auktoritet och kunskap som krävs för uppdraget.224 I proposit-

ionen till lagen om målsägandebiträde uttalas att det ska föreligga en kompetensmässig balans 

mellan den offentliga försvararen och målsägandebiträdet varför det kan argumenteras för att 

det bör uppställas krav på advokatexamen.225 Liknande resonemang förs av en advokat i den 

empiriska undersökningen som också framhöll vikten av att målsägandebiträdet har tillräcklig 

kompetens och erfaret för att kunna föra en brottmålsprocess om åklagaren gör ett dåligt jobb. 

Generellt framhölls att det vid allvarligare ärenden, såsom våldtäkt och allvarligare sexual-

brott, bör förordnas en erfaren advokat.226 

 

Även om det saknas uttryckliga kvalifikationskrav uttalas i propositionen till lagen om målsä-

gandebiträde att uppdraget ställer höga krav på juridisk kompetens och personlig lämplighet. 

Därför bör i första hand advokater kommer i fråga för uppdraget. I propositionen till RHL 

anförs att även andra än advokater kan vara lämpliga för uppdraget om de besitter särskilda 

kunskaper som kan vara värdefulla inom ett visst område. I stället för att begränsa kretsen av 

presumtiva biträden ska det göras en verklig prövning av biträdets kvalifikationer i samband 

med förordnandet. En sådan begränsning skulle även begränsa målsägandens möjlighet att 

själv föreslå lämpligt biträde. I förarbetena till lagen om målsägandebiträde framhålls vikten 

av att målsägandens egna förslag beaktas.227 Att så sker upplevdes av hälften av responden-

terna i den empiriska undersökningen som vanligt förekommande och samtliga respondenter 

upplevde att domstolen beaktar detta. Som exempel kan målsäganden önska en person vid en 

brottsofferstödjande verksamhet, kvinnojour eller liknande som varit delaktig i ärendet och 

som målsäganden känner förtroende för. En sådan ordning underlättar domstolens prövning 
                                                
224 SOU 2007:6 s. 245 f., samt kap. 4.4.3 ovan. 
225 Se kap. 4.4.3 st. 2. ovan. 
226 Se kap. 5.3.4 ovan. 
227 Se vidare ang. kraven på biträdets kvalifikationer och val av målsägandebiträde i kap. 4.4.2 och 4.4.3.  
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och minimerar risken för missnöje och byte av biträde. I dagsläget är reglerna för byte av bi-

träde relativt strikta varför det är angeläget att målsäganden redan initialt är nöjd med sitt bi-

träde. Målsägandens möjlighet att föreslå lämpligt biträde framstår således som betydelsefull 

och inskränkningar till att endast förordna personer med viss titel kan vara begränsande. 

 

Även om rådande kvalifikationskrav har kritiserats kan det diskuteras om de juridiska kun-

skaper och erfarenheter som associeras med en viss titel garanterar viss kvalité vid uppdragets 

utförande. Uppfattningen stödjs av den empiriska undersökningen då majoriteten av respon-

denterna förespråkade rådande ordning. Det framhölls att vissa är lämpliga för uppdraget me-

dan andra inte är det oavsett vilken titel de har, precis som inom alla yrkesgrupper. I stället är 

det upp till domstolen att förordna lämpliga biträden, vilket domstolen också ansågs göra för 

det mesta. Det sågs också som angeläget att ge biträdande jurister möjlighet att anta lättare 

målsägandebiträdesuppdrag för att skolas in i rättsprocessen. Detta skapar möjligheter att ut-

bilda fler lämpliga biträden, vilket är till fördel för såväl rättsväsendet som målsägandena.228 

 

Ur ett brottsofferperspektiv framstår målsägandebiträdets förmåga att fungera som moraliskt 

och kurativt stöd som betydelsefullt för brottsoffrets upplevelse av målsägandebiträdet och 

rättsprocessen. Brottsoffer framhåller b.la. behov av förståelse, stöd, och information och det 

framstår som viktigt att bemötas med respekt och trovärdighet. Brister framhålls avseende 

biträdets professionalitet och brottsoffer understryker vikten av att biträdet framstår som in-

satt, kunnig och engagerad i ärendet snarare än att uppdraget upplevs som en rutinåtgärd.229 

En erfaren advokat som ser uppdraget som en bagatell kan således upplevas som mindre 

kompetent och göra ett sämre jobb än en mindre erfaren jurist som verkligen sätter sig in i 

ärendet och ser det som betydelsefullt. Av biträdet fordras således personlig lämplighet för 

uppdraget för att kunna inge förtroende och skapa trygghet hos brottsoffret. Samtidigt krävs 

juridisk kompetens och erfarenhet av rättsprocessen för att kunna ta tillvara brottsoffrets in-

tressen och för att vara en tillgång i rättsprocessen. Tillräcklig juridisk kompetens och erfa-

renhet i det enskilda fallet behöver dock inte vara ekvivalent med en viss titel. Emellertid bör 

det uppställas någon form av kvalifikationskrav för oerfarna jurister och som exempel bör 

tingsmeritering vara ett fullgott krav för möjligheten att anta enklare uppdrag. 

 

                                                
228 Se kap. 5.3.4. 
229 Se b.la. kap. 2.2.3 och 2.2.4. 
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Internationella instrument stadgar att brottsoffer ska bemötas med kunskap och förståelse och 

att de som arbetar med brottsoffer ska vara lämpliga och kompetenta för uppdraget. Domsto-

lens bedömning av biträdet i samband med förordnandet bör leda till att lämpliga biträden 

förordnas i varje enskilt fall. För att säkerställa ett sådant resultat krävs dock att beslutsfatta-

ren erhåller tydliga riktlinjer för prövningens omfattning och karaktär. Detta för att motverka 

risken för att handläggningstiden förlängs eller att prövningen blir för slentrianmässig och 

äventyrar bedömningen av biträdets lämplighet. Av den empiriska undersökningen framkom 

att domstolens prövning inte alltid är ”så lyckad” och att det ibland förordnas olämpliga biträ-

den. Detta kan antyda att det behövs tydligare riktlinjer för hur förfarandet ska gå till i prakti-

ken. Återigen uppkommer frågan om detta bör framgå i lagtext eller om det räcker att förarbe-

tena framhåller behovet av en reell prövning och att ämnet lyfts upp inom rättsväsendet. Ingen 

tjänar på att olämpliga målsägandebiträden förordnas p.g.a. brister i handläggningen, varken 

målsäganden, målsägandebiträdet eller rättsväsendet som därigenom riskerar en missnöjd 

målsäganden och en sämre fungerande rättsprocess. 

 

För att säkerställa målsägandebiträdets kompetens och höja kvaliteten vid uppdragets utfö-

rande har det föreslagits att en offentlig förteckning ska upprättas över advokater som önskar 

ta uppdrag som målsägandebiträde och som genomgått lämplig utbildning för uppdraget.230 

En sådan ordning skulle underlätta domstolens prövning och målsägandens möjlighet att finna 

lämpligt biträde. Emellertid ifrågasätts begränsningen till enbart advokater enligt ovan. Frå-

gan är också om en teoretisk utbildning skulle leda till ökad kvalité. Denna inställning präg-

lade resultaten av intervjuundersökningen. Det framhölls att man inte kan läsa sig till att bli 

ett bra målsägandebiträde och att en utbildning inte skulle höja kvaliteten. I stället handlar det 

om erfarenhet av rättsprocessen och om hur man möter olika människor och människor i kris. 

Advokater och biträdande jurister har redan långa utbildningar, advokater står under utbild-

ningskrav och respondenterna menade att det bör ligga i biträdenas intresse att ha tillräcklig 

utbildning. I stället bör det vara upp till domstolen att förordna lämpliga biträden.231 Föresla-

gen ordning riskerar snarare nedtona vikten av domstolens lämplighetsprövning. Samtidigt är 

kunskaper inom brottsofferområdet viktigt för aktörer som arbetar med brottsoffer. Vid dom-

stolens prövning bör sådana aspekter ges betydelse för bedömningen av biträdets lämplighet, 

särskilt vid allvarlig brottslighet och särskilt utsatta brottsoffer. Möjligheten att erhålla lämp-

lig utbildning bör främjas via statens försorg genom kostnadsfria kurser och inom ramen för 

                                                
230 Se kap. 4.4.3, SOU 2007:6 s. 21. 
231 Se kap. 5.3.5. 
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juristutbildningen. Detta samspelar med de krav på kompetens och utbildning inom brottsof-

ferområdet som åläggs medlemsstaterna enligt flera internationella instrument. 

 

Som nämnts har Advokatsamfundet utarbetat förordnandelistor som har börjat tillämpas av 

domstolar runt om i landet i enlighet med beslutade riktlinjer. Enligt riktlinjerna uppställs 

vissa kompetenskrav för målsägandebiträdesuppdraget och särskilda kompetenskrav för upp-

drag rörande särskilt allvarliga brott. Samtidigt framhålls att listorna bara är hjälpmedel och 

att målsägandens intresse av att få kvalificerad hjälp är överordnat juristernas intresse av att få 

förordnanden.232 Således kan det ifrågasättas vilken effekt listorna har i praktiken. System kan 

snarare upplevas som ett sätt att underlätta förfarandet vid förordnanden och skapa rättvisa 

bland juristerna än ett system som garanterar målsäganden ett lämpligt biträde i det enskilda 

fallet. Tillämpningen av listorna riskerar förminska vikten av domstolens lämplighetsprövning 

vilket kan föranleda att olämpliga biträden förordnas samtidigt som lämpliga biträden hamnar 

på s.k. ”tilläggslistor”. Det återstår att se vilken vikt listorna får i praktiken. 

 

Huruvida de förslag och åtgärder som presenterats skulle höja kvaliteten på målsägandebiträ-

dena och göra brottsoffer mer nöjda med sina biträden är således ovisst. I stället upplevs rå-

dande ordning ändamålsenlig för målsägandens möjlighet att erhålla lämpligt biträde. Detta 

förutsätter dock att domstolen i praktiken utför lämplighetsprövningar för att garantera att 

uppdraget utförs av ett biträde med den kompetens och lämplighet som krävs för att tillvarata 

målsägandens intressen i varje enskilt fall. 

6.4. Målsägandebiträdets uppdrag 

6.4.1. Uppdragets betydelse och omfattning 

Utsatthet för brott kan utlösa en mängd negativa reaktioner och konsekvenser för individen 

såväl initialt som en lång period efter händelsen. För att minimera sådana olägenheter och för 

att gynna brottsoffrets möjligheter att delta i det straffrättsliga förfarandet behövs information, 

stöd och hjälp genom hela rättsprocessen. I flera internationella instrument framhålls vikten 

av lyhördhet inför brottsoffers behov och rätten till ett respektfullt och värdigt bemötande. 

Brottsoffer ska ges rätt och goda möjligheter att delta i rättsprocessen genom att erhålla nöd-

vändig information, stöd och hjälp och skyddas från risken för sekundär traumatisering och 

viktimisering.233 Uteblivet stöd kan vara förödande för brottsoffer som är i behov av sådant. 

                                                
232 Se kap. 4.4.4. 
233 Se kap. 3.1. 
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Målsägandebiträdesuppdragets karaktär och biträdets nära kontakt med brottsoffret skapar 

goda förutsättningar för att tillgodose brottsoffrets behov under förutsättning att uppdragets 

omfattning präglas av kunskaper om brottsoffers behov och rättigheter. 

 

3 § lagen om målsägandebiträde stadgar att målsägandebiträdet ska ta tillvara målsägandens 

intressen i målet och lämna stöd och hjälp till målsäganden. Av förarbetena framgår att arbe-

tet omfattar uppgifter av juridisk och kurativ art genom hela rättsprocessen. Regeringen lyfter 

fram en rad exempel på uppgifter som omfattas av uppdraget såsom skyldigheter att infor-

mera och bistå målsäganden i juridiska frågor, att vara ett personligt stöd och att inge trygg-

het. Samtidigt framhålls att exemplifieringen utgör en normalordning varifrån avsteg kan gö-

ras med hänsyn till behoven i det enskilda fallet.234 Uppdragets omfattning kan således tolkas 

mycket brett till följd av uppdragets situationsbundna karaktär vilket också möjliggör att upp-

draget anpassas efter brottsoffers individuella behov. Bristen på tydliga riktlinjer kan dock 

resultera i att uppdraget varierar till omfattning och kvalitet och att brottsoffrets intressen för-

bises. Detta bekräftas av undersökningar som påvisar varierande upplevelser av hur väl mål-

sägandebiträdena tillgodoser brottsoffrens behov. Brister framkommer avseende bristande 

information, biträdets engagemang och dess förmåga att inge stöd. Dessa faktorer kan vara 

avgörande för brottsoffrets möjligheter att tillvarata sina rättigheter och behov i rättsprocessen 

och för att få rättsprocessen att fungera.235 Bristerna är således högst angelägna att åtgärda. 

 

Variationen i nöjdhet kan bero på brottsoffers varierande förväntningar och behov i rättspro-

cessen. Det kan även bero på biträdets personlighet, lämplighet och aktuella arbetssituation. 

Men det finns även en möjlighet att variationen beror på biträdenas skiftande uppfattning om 

uppdragets omfattning som resulterar i att de arbetar och engagerar sig i olika hög grad. Li-

kaså kan biträdets uppfattning om brottsoffret, såsom i förhållande till föreställningen om det 

ideala offret, få genomslag och påverka graden av engagemang. Uppdragets omfattning bör 

visserligen präglas av behoven i det enskilda fallet men samtidigt är det angeläget att säker-

ställa att brottsoffers behov och rättigheter tillgodoses inom ramen för uppdraget. Frågan är 

således om uppdragets omfattning bör förtydligas för att skapa enhetlighet och säkra kvali-

teten vid uppdragets utförande?  

 

                                                
234 Se kap. 4.5 med hänvisning till Prop. 1987/88:107 s. 22 f. 
235 Se kap 2.2.3 och 2.2.4 ovan. 
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DV framhöll redan år 1996 att uppdragets omfattning kunde behöva tydliggöras. Inga föränd-

ringar har dock skett lagstiftningsvis. Majoriteten av respondenterna i den empiriska under-

sökningen såg inget behov av förtydliganden i lagtext. Möjligheten att förtydliga uppdragets 

omfattning upplevdes också som svårt till följd av uppdragets varierande karaktär och risken 

för att viktiga uppgifter förbises. Emellertid framhölls behovet av att tydligare klargöra om-

fattningen av det kurativa arbetet och i vilken utsträckning det ersätts inom ramen för målsä-

gandebiträdets uppdrag. De kurativa inslagen tenderar att uppfattas som något ”icke-juridiskt” 

snarare än en nödvändig förutsättning för målsägandens deltagande i förfarandet och för en 

fungerande rättsprocessens. Vissa klienter kan ha större stödbehov än andra och risken för att 

biträdet inte får ersättning för kurativt arbete kan leda till att målsägandens behov inte till-

fredsställs. Den kurativa delen av uppdraget upplevdes också som mest betydelsefull.236  

 

I förarbetena till lagen uttalas att målsägandebiträdets huvudsakliga uppgift är av rent juridisk 

art varför rätten till ersättning för kurativt arbete ska bedömas efter behovet i det enskilda fal-

let. Samtidigt framhålls i flera utredningar betydelsen av det kurativa arbetet som inte bör 

särskiljas från de rent juridiska uppgifterna.237 Kombinationen av juridiskt och kurativt stöd 

gör målsägandebiträdesuppdraget särskilt betydelsefullt för målsäganden och särskiljer det 

från övriga aktörers funktion i rättsprocessen. Det framstår därför som motsägelsefullt att inte 

tillskriva de kurativa inslagen lika stor vikt som de juridiska. Det kan handla om täta kontak-

ter med målsäganden för att skapa goda förutsättningar för en lyckad rättsprocess. Det kura-

tiva stödet bör samtidigt inte sammanblandas med sådana tjänster som kan erhållas av andra 

verksamheter såsom sjukvård, psykiatri m.m. Istället bör stödet ses som en nödvändig förut-

sättning för målsägandens medverkan i rättsprocessen. Rättsväsendet kan således upplevas 

som restriktivt i förhållande till sådant som inte uppfattas som rent juridiskt. Ett sådant synsätt 

präglas inte av ett brottsofferperspektiv. Uppdragets kurativa inslag bör istället ges samma 

betydelse som de juridiska och ersättas i samma utsträckning.  

6.4.2. Svårigheter, utmaningar och hinder  

Målsägandebiträdesuppdragets varierande karaktär kan innebära en rad svårigheter, utma-

ningar och hinder som delvis är en del av uppdraget. För att ytterligare säkra kvaliteten vid 

uppdragets utförande och underlätta ett tillfredsställande arbete behöver sådana omständig-

heter identifieras och bemötas. I intervjuundersökningen238  framkom att det kan vara en svår 

                                                
236 Se kap. 5.3.3. 
237 Se kap. 4.5.1. 
238 Se respondenternas uppfattningar om svårigheter, utmaningar och hinder med uppdraget i kap. 5.3.3. 
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uppgift att möta utsatta och rädda människor och att hjälpa dem genom rättsprocessen. Likväl 

kan det vara en stor utmaning att få dem att fullfölja rättsprocessen och delta vid huvudför-

handlingen mot sin vilja. Svårigheter och hinder kan även uppstå till följd av sena förordnan-

den, bristande information och otillräckliga och nedlagda utredningar. Det kan begränsa bi-

trädets möjligheter och skapa ett ännu större behov av information och stöd hos brottsoffret. 

Biträdets uppdrag kan således omfatta en rad uppgifter av stor betydelse för målsäganden och 

rättsprocessen som rättsväsendet inte alltid uppfattar. Detta har särskilt uppmärksammats 

ifråga om biträdets begränsade möjlighet att få ersättning för nödvändigt efterarbete.239 Det 

framstår som mycket negativt för brottsoffret att lämnas utan stöd efter rättegången, särskilt 

om domen är friande. Brottsoffret kan även behöva praktisk hjälp, såsom ansökan och utmät-

ning av brottsofferersättning. Likaså kritiseras att målsägandebiträdet inte tillerkänns ersätt-

ning i samma utsträckning som den offentliga försvararen trots att samma material ska gås 

igenom.240 Uppfattningen om att målsägandebiträdesuppdraget inte är lika kvalificerat och 

värdefullt som försvararuppdraget kan vara ett hinder för upptagets utförande och domstolens 

bemötande av biträdet. För att gynna förutsättningarna för ett gott utförande av uppdraget 

fordras förståelse för uppdraget och dess betydelse samt för brottsoffers behov och rättigheter. 

Det kan ha betydelse vid bedömningen av målsägandebiträdets ersättning och för rättsväsen-

dets bemötande av brottsoffer i stort.  

6.5. Något om synen på brottsoffer 
Lagen om målsägandebiträde är utformad mot bakgrund av ett brottsofferperspektiv och syf-

tar till att underlätta målsägandens deltagande i rättsprocessen. Dess tillämpningsområde om-

fattar i dagsläget samtliga brott med fängelse på straffskalan. Lagens förarbeten och lagtex-

tens nuvarande utformning antyder emellertid att andra offergrupper än sexualbrottsoffer inte 

har ett lika stort stödbehov. Detta kan tala för att lagen är utformad mot bakgrund av före-

ställningen om det ideala offret. Sexualbrottsoffer uppfyller generellt denna föreställning och 

framställs ofta som svaga, sårbara, utsatta och i stort behov av stöd och hjälp. Men är det all-

tid så? Två män som utsatts för försök till dråp och som själva begått brottsliga handlingar 

uppfattas däremot inte som typiska brottsoffer och anses inte vara i behov av ett målsägande-

biträde.241  

 

                                                
239 Se kap. 5.3.3 samt b.la. SOU 2007:6 s. 286. 
240 Se kap. 5.3.3. 
241 Jfr RH 1998:104 som behandlas i kap. 4.3.2 under punkt 2 st. 3. 
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Föreställningar om brottsoffer kan komma att prägla såväl lagens utformning som dess till-

lämpning och påverka vilka brottsoffer som erhåller biträde, när i processen biträdet förord-

nas, vilka kompetenskrav som ställs på biträdet, hur omfattande biträdets uppdrag tillåts vara 

osv. Likaså kan föreställningarna komma att prägla rättsväsendets bemötande av brottsoffer 

och därigenom brottsoffrets möjligheter att tillgodose sina behov och rättigheter i rättsproces-

sen. Dessa faktorer kan bidra till att befästa föreställningar om brottsoffer som hjälplösa, 

svaga och behövande. Nilsson och Burman menar att sådana föreställningar begränsar brotts-

offers handlingsutrymme och bidrar till att brottsoffret framställs som något problematiskt 

och jobbigt medan gärningsmannen undgår en sådan behandling. Lindgren talar om det rå-

dande gärningsmannaperspektivet som tenderar att sätta gärningsmannens rättigheter och in-

tressen framför brottsoffrets.242 En sådan uppfattning tycks b.la prägla Biträdeskostnadsutred-

ningens resonemang. De föreslår inga inskränkningar avseende rätten till offentlig försvarare 

då regleringen anses ändamålsenlig och tillgodoser den tilltalades rättigheter enligt grundläg-

gande rättsprinciper och internationella instrument.243  

 

Allmänna uppfattningar om brottsoffer kan således begränsa brottsoffers möjligheter och den 

allmänna utvecklingen på brottsofferområdet. För vem vill ge ett osäkert, nedbrutet och hjälp-

löst brottsoffer större möjligheter att delta i och påverka brottmålsrättegången? För att gynna 

möjligheterna till utveckling på brottsofferområdet krävs att dessa föreställningar lyfts fram 

och ifrågasätts. Rättsväsendet bör präglas av intentionen att erbjuda alla brottsoffer goda möj-

ligheter att få sina rättigheter och möjligheter i rättsprocessen tillgodosedda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
242 Se kap. 2.3 ovan. 
243 Se SOU 2014:86 s. 152 i kap. 4.6.3 st. 2 ovan. 
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7. Avslutande diskussion 
I skrivande stund har lagen om målsägandebiträde varit i bruk i snart trettio år som ett av de 

första nationella initiativen mot en mer brottsoffervänlig rättsprocess. Utvecklingen på brotts-

offerområdet har framskridit såväl internationellt som nationellt och i dagsläget uppställs 

höga krav på staten att tillgodose brottsoffrets behov och rättigheter inom ramen för rättspro-

cessen. Brottsoffrets roll som vittne och informationslämnare går långsamt mot en tydligare 

partsställning- åtminstone i teorin. 

 

Lagen om målsägandebiträde har god potential att bidra till att uppfylla statens skyldigheter 

på brottsofferområdet. Målsägandebiträdesuppdraget skapar även goda möjligheter att tillgo-

dose brottsoffers behov och rättigheter på individnivå vilket gynnar brottsoffers möjlighet att 

agera som part i rättegången. Lagen upplevs också i stora drag som värdefull och anses ha en 

kvalitetshöjande effekt på rättsprocessen. Samtidigt framhålls brister som skapar oenhetlighet 

vid tillämpningen och missnöje bland brottsoffer och aktörer. Likartad kritik framträder i ut-

redningar genom åren avseende b.la. lagens tillämpningsområde, tidpunkten för förordnande, 

biträdets kvalifikationer och uppdragets omfattning. Det kan ifrågasättas varför bristerna inte 

åtgärdats i större utsträckning.  

 

Ett flertal förslag och möjligheter har diskuterats och framförts för att skapa en mer ända-

målsenlig och enhetlig lagstiftning och rättstillämpning men regeringen tenderar vara mycket 

restriktiv att ta några tydligare krafttag på brottsofferområdet. Visserligen har brottsoffret suc-

cessivt givits större plats inom den juridiska diskussionen och i rättsprocessen, men ännu ver-

kar denna plats inte självklar. Som exempel kan nämnas de senaste årens diskussion avseende 

ökade biträdeskostnader. De ökande kostnaderna kan ses som en naturlig och positiv konse-

kvens av att fler brottsoffer erhåller nödvändigt stöd och att stödet erhålls vid en tidigare tid-

punkt i rättsprocessen. Istället målas kostnadsökningarna upp som ett problem som måste 

åtgärdas genom ökad restriktivitet. Borde det inte i stället ses som ett problem att många 

brottsoffer fortfarande står utan nödvändigt stöd och att förordnandena i många fall fortfa-

rande sker för sent? Perspektivet kan tyckas snedvridet och är till nackdel för brottsoffren och 

för rättsprocessen i stort. I stället för att se brottsoffret som ett problem för samhället och för 

rättsprocessen bör de ses som individer i behov av att erkännas och skyddas av samhället. 

Detta genom att brottsoffer bemöts med respekt och värdighet och att deras behov och rättig-

heter tillgodoses i bästa möjliga mån. Brottsoffret är snarast en tillgång i rättsprocessen och en 

förutsättning för ett välfungerande rättssystem varför de bör vårdas med omsorg.  
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Kanske beror restriktiviteten på bristande kunskap inom brottsofferområdet. Kunskapsbrister 

kan föreligga i förhållande till brottsoffers behov och rättigheter i rättsprocessen och sådana 

föreställningar som förknippas med brottsoffergruppen. Genom att dölja individen bakom en 

allmän föreställning om brottsoffer som problematiska, krävande och behövande kan brottsof-

ferfrågan lätt upplevas som besvärlig och svårhanterlig. Genom ökad kunskap och förståelse 

för brottsoffer och deras situation kan medkänslan och viljan på brottsofferområdet öka. Sam-

hället bör präglas av en vilja att stötta och skydda sina medborgare från brottsliga angrepp, 

varför frågor om brottsoffer bör vara en prioriterad fråga. I stället kan argumenteras för att 

samhället präglas av ett gärningsmannaperspektiv som hindrar utvecklingen på brottsofferom-

rådet och som leder till att frågor om brottsoffer hamnar i skymundan.  

 

Restriktiviteten kan också bero på den presenterade debatt som präglat synen på rättsveten-

skapen och rättstillämpningen i förhållande till andra vetenskapliga discipliner. Föreställning-

en om att den juridiska disciplinen är särskild från annan relevant vetenskap och kunskap kan 

vara ett hinder för möjligheten att se rätten ur andra perspektiv. Hur kan man inte se det vik-

timologiska forskningsområdet, läran om brottsoffer, som en nödvändig och integrerad del av 

juridiken? Uppfattningen kan lätt upplevas trångsynt, föråldrad och verklighetsfrämmande. 

All kunskap som kan gynna en positiv utveckling och som kan underlätta förståelsen för verk-

ligheten torde vara värdefull, även inom ramen för rättsvetenskapen och rättstillämpningen. I 

denna uppsats har gjorts en ansats för ett sådant vidgat synsätt genom att analysera lagen om 

målsägandebiträde ur ett brottsofferperspektiv. Detta har resulterat i en analys där juridiska 

aspekter sammanblandats med viktimologisk forskning och en empirisk undersökning. Ett 

sådant angreppssätt torde vara ändamålsenligt för att studera en lagstiftning som utformats för 

att gynna utvecklingen på brottsofferområdet. Det övergripande budskap som följer kan sam-

manfattas som ett behov av integration och förståelse för brottsoffret i rättsprocessen, rättsvä-

sendet och samhället, men även inom ramen för rättsvetenskapen och rättstillämpningen i 

stort. Verkligheten är inte svart eller vit. Verkligheten innehåller en mängd färger i olika ska-

lor, nyanser och kombinationer som alla samspelar och är beroende av varandra.  
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8. Sammanfattning och frågeställningarnas besvarande  

Vilka grundläggande behov och rättigheter har brottsoffret i rättsprocessen? 

Utsatthet för brott kan leda till åtskilliga konsekvenser för brottsoffret som grundar vissa 

övergripande behov inom ramen för rättsprocessen. Genom möjligheter till deltagande, in-

formation, stöd och hjälp genom rättsprocessen underlättas brottsoffrets möte med rättsväsen-

det och brottsoffrets möjligheter att hantera det inträffade. Brottsoffret har också rätt att få 

dessa behov tillgodosedda i enlighet med internationella och nationella instrument. Staten ska 

säkerställa att brottsoffer bemöts med respekt och värdighet genom lyhördhet för brottsoffers 

behov och främjande av möjligheterna till ett aktivt deltagande i rättsprocessen. 

Hur regleras lagens tillämpningsområde, förordnande av målsägandebiträde och upp-

dragets omfattning? 

Lagen om målsägandebiträde omfattar alla målsäganden som utsatts för ett brott med fängelse 

på straffskalan och som bedöms vara i behov av biträde. Förordnandet sker av domstol på 

begäran av målsäganden eller då skäl uppkommit sedan en förundersökning inletts eller åter-

upptagits. Uppdraget kan tilldelas en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon 

annan som är lämplig för uppdraget. Målsägandebiträdet ska ta till vara målsägandens intres-

sen i målet och lämna stöd och hjälp till målsäganden. Uppdraget uppfattar uppgifter av juri-

disk och kurativ art genom hela rättsprocessen. 

Hur uppfattas lagen om målsägandebiträde av verksamma målsägandebiträden?  

Lagen om målsägandebiträde uppfattas i stora drag som positiv och uppdraget upplevs som 

betydelsefullt. Förordnanden tenderar dock i vissa fall ske i onödan och för sent i rättsproces-

sen. Sena förordnanden och begränsade möjligheter att få ersättning för kurativt arbete och 

nödvändigt efterarbete upplevs som en begränsning för uppdragets utförande.  

Tillgodoses brottsoffers behov och rättigheter inom ramen för lagen om målsägandebi-

träde? Om inte, hur kan lagstiftningen förbättras för att tillgodose dessa behov och rät-

tigheter? 

Många målsäganden är nöjda med sitt biträde men alla brottsoffer erhåller inte ett biträde trots 

att behov föreligger. Samtidigt tenderar förordnanden ske i onödan varför lagens tillämp-

ningsområde kan diskuteras. Det kan även diskuteras varför många förordnanden sker för sent 

i rättsprocessen. En effektivisering av förordningsförfarandet i kombination med ökad kun-

skap om brottsoffer bör skapa en mer ändamålsenlig ordning som i högre grad tillgodoser 

brottsoffers behov och rättigheter. Brottsoffers möjligheter att få sina behov och rättigheter 
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tillgodosedda samspelar också med biträdet och dennes arbete. Det är därför angeläget att 

domstolen utför en verklig prövning av biträdets kvalifikationer för att tillförsäkra målsägan-

den ett lämpligt biträde i varje enskilt fall. För att gynna möjligheterna till gott utförande av 

uppdraget är det också viktigt att rättsväsendet har förståelse för uppdraget och dess omfatt-

ning och att biträdet ersätts i lämplig omfattning. Även om brottsofferfrågan har givits större 

plats i rättsprocessen och i den juridiska diskussionen tycks bristande kunskap om brottsoffer 

och sådana föreställningar som förknippas med brottsoffer prägla lagstiftning och rättstill-

lämpning. För att gynna en fortsatt positiv utveckling efterfrågas ökad kunskap, medvetenhet 

och vilja på brottsofferområdet. 
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Bilaga 1: Intervjuundersökningens frågeformulär 
Inledande frågor 

1. Hur länge har du antagit uppdrag som målsägandebiträde? 

2. Om du jämför andelen försvararuppdrag med andelen målsägandebiträdesuppdrag- 

hur ser den ungefärliga fördelningen ut för dig? 

Rätten till målsägandebiträde 

3. Hur ser du på rätten till målsägandebiträde enligt nuvarande ordning- med hänsyn till 

omständigheter kring målsäganden och aktuell brottstyp? 

4. Anser du att systemet används i rätt omfattning? 

5. Upplever du det vanligt med avslag- och i så fall, vad anförs som grund för avslagsbe-

slutet? 

Förordnande av målsägandebiträde 

6. Hur ser du på tidpunkten (i förhållande till rättsprocessen) för förordnande? 

7. Hur ser du på målsägandens möjlighet att själv föreslå lämpligt målsägandebiträde? 

Är det vanligt och upplever du att domstolen beaktar detta?  

Målsägandebiträdets uppdrag 

8. Hur ser du på betydelsen av ditt uppdrag som målsägandebiträde? 

9. Vad ser du som dina huvudsakliga uppgifter? 

10. Finner du några svårigheter, utmaningar och hinder med uppdraget och i så fall, hur 

skulle dessa kunna hanteras?  

11. Anser du att uppdragets omfattning behöver regleras tydligare? 

Målsägandebiträdets kompetens 

12. Hur ser du på kraven för målsägandebiträdets kompetens? 

13. Upplever du att du har tillräcklig kompetens och kunskap för att kunna hantera brotts-

offer i din roll som målsägandebiträde? 

Licensiering och utbildning 

14. Hur ser du på en eventuell licensiering och utbildning av målsägandebiträden, som 

krav för att förordnas som målsägandebiträde? 

15. Vad skulle i så fall vara viktigt att lyfta fram i en sådan utbildning? 

Avslutande frågor 

16. Har du några avslutande synpunkter avseende systemet med målsägandebiträde? 

17. Ser du behov av ett starkare brottsofferperspektiv i rättsprocessen- och i så fall, hur 

kan ett sådant perspektiv bättre tillgodoses inom ramen för systemet med målsägande-

biträde? 


