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Abstract
Enarsson, Therese, Brottsoffer i rättskedjan – En rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan
brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter. Victims of crime in the judicial system – A
legal study of the relationship between victims’ rights and the responsibilities of actors in the judicial
process. Iustus Förlag AB. 258 pp. Uppsala 2013. ISSN 1404-9198, ISBN 978-91-7678-856-1.
In recent decades the Swedish legislature has increasingly focused on the treatment of victims of
crime and the information they receive. Victimology research has also shown the importance of
treating victims with respect and of keeping them informed of their rights and the progress of
their case throughout the process. The requirements thus set have to be met by all judicial actors,
which presuppose a level of cooperation among them. Cooperation therefore constitutes one way
of meeting victims’ needs. In the current study these three factors; information, good treatment and
cooperation, are referred to as victims’ rights.
Studies have shown that victims experience shortcomings in the legal process regarding information and treatment. The causes of these shortcomings can be multiple, but from a legal point of view,
however, the issue raises the question of whether there may be potential legal difficulties involved in
incorporating adequate information and good treatment of crime victims into the judicial process.
The purpose of this thesis is to study and analyse victims’ rights in the judicial process. As they are not
without a legal context, these victims’ rights are analysed in relation to other legislation, principles
and requirements that govern the functions of the judicial system, such as the duty of the police,
prosecutors and courts to act objectively, conduct their work independently, and run an efficient
legal process. The main question is whether the incorporation of victims’ rights conflicts with other
rules and legal principles.
The study concludes, inter alia, that victims’ rights concerning the treatment of victims and
coordination of the work with victims is vaguely regulated and the intended meaning of the requirements are not clear, which may lead to problems when these requirements are incorporated into the
justice system. Regarding information, treatment of victims and coordination and cooperation, little
guidance is given about how to incorporate this at the local level. Informational requirements are
expressed more clearly in the legislation, but how and to what extent information to victims should
be given can still be a matter of interpretation on the part of the actors. The existence of local differences is therefore likely, which can affect the actual support that individual victims gain access to. The
legislature could choose to further clarify and elaborate upon how victims’ rights issues relate to other
aspects of the judicial process, how priorities or balancing of interests should be handled as well as to
reveal the underlying motives for such considerations. Such clarification could possibly increase the
consistency of the incorporation of victims’ rights, and transform abstract goals into concrete actions.
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prosecutor, courts, policy
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Förord
Så har nu äntligen den punkt kommit då det är dags att summera denna
avhandlingsprocess och föreviga min tacksamhet gentemot de personer som
på olika sätt har hjälpt och stöttat mig genom avhandlingsskrivandet. Att
skriva en avhandling har på många sätt varit en ensam process, med trösklar
att ta sig över och tvivel att arbeta sig igenom. Det har även framförallt varit
ett mycket givande, kreativt och fascinerande arbete med mängder av intressanta samtal och seminarier. Till alla er som har funnits där genom dessa år
framför jag ett stort tack.
Mina handledare, Görel Granström och Ruth Mannelqvist har min
djupaste tacksamhet för all hjälp under mitt avhandlingsarbete. Under hela
arbetets gång har de varit ett enormt stöd, med smittsam entusiasm, stimu
lerande diskussioner och uppmuntran när överdriven(?) självkritik tagit
överhanden i arbetet. De har alltid visat engagemang och grundligt läst och
kommenterat min text, vilket har varit till mycket stor hjälp i arbetet. De har
samtidigt låtit mig behålla min självständighet i skrivprocessen, vilket har
varit väldigt uppskattat.
Jag vill också rikta ett särskilt tack till Thomas Bull som gav mycket värde
fulla kommentarer som närläsare vid min tvåårsprövning. Ett särskilt tack
även till Bo Wennström som i sin roll av närläsare vid mitt slutseminarium
gav mig verktyg att på ett bra sätt binda ihop min avhandling. Stort tack till
er båda!
Jag vill även tacka Pat Shrimpton som har språkgranskat mitt engelska
abstract och min engelska sammanfattning, samt Elizabeth Stuart Perry för
samtal och råd kring desamma.
Till alla de som inom och utanför institutionen särskilt har kommenterat
och diskuterat delar av min text vid olika seminarium vill jag också rikta ett
varmt tack.
Många kollegor på institutionen har lämnat stöd och hjälp i olika avseenden under årens lopp, såväl på som utanför arbetsplatsen. Jag vill därför tacka
samtliga kollegor vid Juridiska institutionen för alla trevliga luncher, fikasamtal och after-works. Jag vill rikta ett särskilt tack till Mattias Derlén, Jan Leidö,
Johan Lindholm, Markus Naarttijärvi och Karin Åström för att ni alltid har
tagit er tid att läsa eller samtala om avhandlingen, men även diskutera annat
intressant i livet. Ni har varit till mycket stor hjälp!
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förståelse ni har visat när jag ibland varit alltför disträ med tankarna fast i min
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1 Brottsoffer i rättsväsendet
1.1

Inledning

Myndigheter inom rättsväsendet ska ha ett tydligt brottsofferperspektiv. De
drabbade ska genomgående bemötas med medkännande och professionalism.
De ska få relevant information om sina rättigheter och vägledning om var de
kan få hjälp, stöd och skydd.1
Hela vårt rättssystem är i stor utsträckning beroende av att de som drabbas
av brott har förtroende för rättsväsendet så att de anmäler brotten och medverkar i utredningarna. Rättsprocessen upplevs av många brottsdrabbade som
påfrestande. För att brottsdrabbade ska kunna känna sig trygga i att berätta
vad de har varit med om måste rättsväsendets myndigheter ha en medvetenhet om brottsdrabbades behov och reaktioner […].2

Detta framgick av regeringens budgetpropositioner för åren 2012 och 2013,
som fastslår den politiska inriktningen för rättsväsendets framtida arbete på
brottsofferområdet. Regeringen tar därmed ställning för ett starkt brottsoffer
arbete inom rättsväsendet, inte minst genom uttalandet att rättsväsendets
myndigheter genomgående ska ha ett brottsofferperspektiv. Med anledning
av budgetpropositionen för år 2013 lämnade dock ett enigt justitieutskott ett
förslag till regeringen att ännu tydligare redovisa för riksdagen vilka åtgärder
som faktiskt bedrivs inom rättsväsendet för att förbättra bemötandet av och
stödet till brottsoffer. Utskottet menade att:
Regeringen redogör i propositionen för att ett visst arbete pågår inom rätts
väsendet med dessa frågor. Enligt utskottet behöver dock ytterligare åtgärder
vidtas för att förbättra bemötandet av brottsoffer. Utskottet vill i sammanhanget särskilt framhålla att de ideella föreningar och organisationer som
arbetar med att stödja och hjälpa brottsutsatta, t.ex. brottsofferjourer och
kvinnojourer, gör ett ovärderligt arbete. Utskottet anser att deras möjligheter
att arbeta med dessa frågor bör stärkas ytterligare. Utskottet föreslår därför
att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör
återkomma till riksdagen med en redovisning av vilka åtgärder som vidtas för
att förbättra rättsväsendets bemötande av och stöd till brottsoffer.3
1
2
3

Proposition 2011/12:1, Utgiftsområde 4, s. 16.
Proposition 2012/13:1, Utgiftsområde 4, s. 20.
Justitieutskottets bet. 2012/13:JuU1, s. 83.
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1 Brottsoffer i rättsväsendet

Sådana satsningar på exempelvis bemötandefrågor överensstämmer också med
de behov som brottsoffer anses ha, då det inom den viktimologiska forskningen har visats att brottsoffer har vissa gemensamma och identifierbara
behov, nämligen stöd, skydd och upprättelse. Det finns dock även skillnader i
brottsoffers reaktioner och behov på grupp- och individnivå. När någon utsätts
för brott kan en rad faktorer påverka hur omfattande lidandet blir eller hur
brottsoffret reagerar och uppfattar sitt eget offerskap; som till exempel brottets
natur, personliga egenskaper eller karaktärsdrag hos offret, kön, tidigare livsupplevelser och det sociala nätverket kring offret. Reaktioner som rädsla och
otrygghet, svårigheter att ta in och bearbeta information, overklighetskänsla
och sämre självkänsla kan i olika utsträckning sägas återfinnas hos brottsoffer.4
Den viktimologiska forskningen har bland annat visat att två viktiga faktorer för att beakta de gemensamma behov som brottsoffer kan ha är att
tillförsäkra brottsoffer en så smidig rättsprocess som möjligt genom information om den egna processen samt ett gott bemötande som anpassats till det
enskilda offret. Information och bemötande samspelar i många avseenden då
den ena aspekten svårligen kan fungera fullt ut om det brister i den andra.
Ett fungerande informationsutlämnande till brottsoffer kombinerat med ett
gott bemötande anses öka känslan av trygghet och kontroll i rättsprocessen,
såväl som upplevelsen av att bli trodd och sedd.5 Rättsväsendet kan på så vis
lindra negativa reaktioner i rättsprocessen genom att ge anpassad information
och ett gott bemötande.6
För att tillgodose brottsoffers behov och åstadkomma en ökad känsla av
kontroll och lugn i den uppkomna situationen framhålls att det kan vara
positivt att brottsoffer får tillgång till information om processen i stort, olika
aktörers roller i processen och om det egna ärendet. Informationen bör då
även vara anpassad utifrån offret, och om det är lämpligt ska både muntlig
4

Se bland annat, Diesen, 2011, s. 109, Lindgren, 2004, s. 73–85 och Lagerbäck, 2006,
s. 8 ff. Se här också Sembs avhandling där han har undersökt offers upplevelser och reaktioner med olika tidsintervaller efter att de utsatts för våldsbrott, och bland annat konstaterat
att kvinnor rapporterat en högre andel traumatiska symptom. Semb, 2011, se bland annat
s. 28. Olika faktorer, som den tidigare relationen till förövaren, påverkar också brottsoffers
inställning till förövaren och vilken förhoppning som finns på rättsväsendets val av påföljd för
denne, se Karmen, 2006, s. 31.
5
Inom den internationella forskningen har rätten till ett respektfullt interpersonellt be
mötande av brottsoffer från rättsväsendet eller andra officiella aktörer, samt även information
om det egna ärendet, tillsammans benämnts interactional justice. Se bland annat Laxminarayan, 2013, s. 1–2 för en viktimologisk kontext och Colquitt, 2001, s. 427 för användandet
av interactional justice även inom andra kontexter.
6
Se allmänt om brottsoffers behov i ten Boom & Kuipers, bland annat s. 165. Se även Goodey, 2005, s. 121–122, och Lindgren, 2004, s. 295 ff.

14
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och skriftlig information komma brottsoffret tillgodo. Vid utsatthet för brott
kan dock den utsatta ha svårt att ta till sig informationen, såväl i det akuta
skedet som senare. Att informationen lämnas vid ett lämpligt tillfälle och gärna
löpande och genomgående i processen (om brottsoffret så önskar) bör därför
vara att föredra utifrån ett brottsofferperspektiv, vilket också har uppmärksammats av lagstiftaren.7
Rättsväsendets aktörer kan genom sitt bemötande av brottsoffer – som att
lyssna på offret och visa respekt för brottsoffrets situation – öka känslan av att
bli tagen på allvar. Hur rättsväsendets aktörer bemöter brottsoffer anses vara
väsentligt för brottsoffers välbefinnande, och även viktigt för att hindra att de
utsätts för en sekundär viktimisering, det vill säga att brottsoffer, genom att
bli illa behandlade eller illa bemötta av enskilda personer eller myndigheter,
återigen upplever en kränkning och en utsatthet i anknytning till brottet. 8 För
att undvika att brottsoffer upplever en sekundär viktimisering framhålls att
de rättsliga aktörerna bör arbeta för att brottsoffer får stöd och hjälp och att
de bemöts på ett sådant sätt att de inte känner sig förbisedda eller misstrodda
och heller inte blir uppskrämda eller uppjagade. Att inte heller lägga skuld på
brottsoffer anses väsentligt för att undvika en upprepad känsla av utsatthet.9
Bemötandefrågan kan i förlängningen bli en fråga om rättssäkerhet då ett
dåligt bemötande och offer som är missnöjda eller otrygga i rättsprocessen
kan leda till att de drar tillbaka sina anmälningar eller inte vill medverka i
en rättsprocess, vilket då inte endast drabbar det enskilda offret utan rättssamhället i stort.10
För att brottsoffer ska få en så bra rättsprocess som möjligt, där samtliga
myndigheter lever upp till kraven på information och bemötande, krävs det
att myndigheterna samverkar i sitt arbete. Samverkan är därför en åtgärd för
att tillgodose brottsoffers behov. Rättsväsendets myndigheter har under 2000talet alltmer drivits mot att i större utsträckning samarbeta, samverka och
samordna sitt arbete, och att skapa en helhetssyn över den egna verksamheten
och rättskedjan i stort. Det ska ske utan att aktörerna förlorar den inbördes
rollfördelningen.11 Därför är samverkan och samordning ett led i rättsked7

Se bland annat SOU 1998:40, s. 96, proposition 2000/2001:79, s. 29, Goodey, 2005,
s. 121–122, och Lindgren, 2004, s. 295 ff.
8
 Orth, 2002, bland annat s. 313–314, samt Campbell & Raja, 1999, s. 261–275 (som särskilt behandlar våldtäktsoffer), och se även Weinehall, 2011, s. 7 (som särskilt behandlar mäns
våld mot kvinnor).
9
SOU 1998:40, s. 81, Condry, 2010, s. 219 ff.
10
Detta har även uttrycks bland annat i Brå, rapport 2010:1, s. 19–20.
11
Proposition 2000/01:79, s. 16–17
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jeperspektivet, som innebär en helhetssyn på rättsväsendets verksamhet där
medborgaren ställs i centrum.12 Ett exempel på insatser som ska hjälpa såväl
brottsoffer som aktörerna själva är att åklagare och polis samverkar kring
informationsskyldigheten gentemot målsäganden.13
Samverkan i rättsväsendets arbete och att myndigheterna tillsammans lägger upp strategier för brottsofferarbetet på individ- och gruppnivå har också
ansetts väsentligt för att åstadkomma en jämn och hög nivå på brottsofferarbetet, genom att bland annat sprida goda arbetsmetoder. Detta kan även leda
till att processen löper snabbare för alla inblandade aktörer, att arbetsuppgifter
inte faller mellan stolarna och att aktörer inte arbetar emot varandra. För
aktörerna kan det också innebära att de slipper dubbelarbete.14 Saknas en
helhetssyn på arbetet riskeras dessutom goda insatser för brottsoffer att gå
förlorade i en annan del av rättskedjan. Betydelsen av en sammanhållen och
smidig process för brottsoffer kan vara stor, då offer i vissa fall kan uppleva att
ett bra bemötande genomgående i processen av samtliga aktörer och löpande
information är viktigare än en fällande dom.15 Att rättsväsendets myndigheter
samverkar i sitt arbete syftar dessutom till att underlätta att brottsoffersrättig
heter införlivas i verksamheterna, då aktörernas uppgifter gentemot brotts
offer klargörs.16
Den här avhandlingen handlar därför om brottsoffers rättigheter avseende
tillgång till information och ett gott bemötande samt en rättsprocess där rättsväsendets aktörer samverkar.

1.1.2 Brottsoffer i lagstiftningen
Brottsoffers rättigheter och behov tas idag tillvara inom ett flertal rättsliga
områden, beroende på vilket behov lagstiftningen syftar till att fylla för brottsoffret.17 Inom civilrätten finns till exempel möjligheten att kräva en gärningsperson på ersättning enligt skadeståndslagen, och i de fall där personen inte
12

Se till exempel SOU 2003:114, ”Den andra ledstjärnan är rättskedjeperspektivet. Det innebär att vi har till uppgift att verka för att utvecklingen inom rättsväsendet sker samordnat och
utifrån ett helhetsperspektiv på verksamheterna inom rättsväsendet. Detta skall ske med respekt för
den grundläggande rollfördelningen mellan rättsväsendets myndigheter.” s. 55–56.
13
Lindgren & Qvarnström, 2003, s. 3, 23.
14
Brottsoffermyndigheten, 2007.
15
Karmen, 2000, s. 142 ff., Brottsoffermyndigheten, 2007, s. 6.
16
Lindgren & Qvarnström, 2003, s. 3.
17
Den lagstiftning som behandlas i följande framställning har i varierande utsträckning till
syfte att särskilt värna brottsoffers intressen, alternativt kan komma brottsoffer tillgodo på
olika sätt. Det huvudsakliga eller uttryckta syftet med den lagstiftning som behandlas behöver
därför inte vara brottsoffer.
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kan betala finns offentligrättsliga möjligheter till en statlig ersättning i form
av brottsskadeersättning.18 Inom straffrätten är möjligheten att ansöka om
kontaktförbud, tidigare besöksförbud, gentemot en gärningsperson också en
rättslig möjlighet som syftar till att skydda, särskilt kvinnor, från olika typer av
övergrepp.19 Denna bestämmelse har förändrats sedan den infördes på 1980talet till att även inkludera stalkning, olaga förföljelse, vilket tidigare endast
var reglerat genom andra straffbestämmelser (där brott mot besöksförbud
kunde vara ett sådant brott).20
I brottsbalken har ett flertal ändringar gjorts under den senaste 20-årsperioden vars syfte bland annat varit att ytterligare stärka brottsoffers rättigheter,
exempelvis införandet av brottet grov kvinnofridskränkning, en utvidgning av
våldtäktsbegreppet och straffskärpningar för köp av sexuell handling av barn,
grovt barnpornografibrott och även för grovt koppleri.21
Även socialtjänstens brottsofferarbete har uppmärksammats. Socialtjänstens övergripande ansvar att stödja och hjälpa brottsoffer har vid ett antal
tillfällen förtydligats sedan år 2001 genom förändringar i socialtjänstlagen.
Socialtjänsten ska hjälpa brottsoffer, främst kvinnor och barn som har utsatts
för brott, på olika sätt, exempelvis genom att ge psykiskt eller materiellt stöd.22
Inom brottmålsprocessen är möjligheten att ansöka om ett målsägande
biträde eller följas åt av en stödperson rättsliga åtgärder i syfte att förbättra
brottsoffrens process.23 Polis och åklagares skyldighet att informera brotts
offer enligt förundersökningskungörelsen, FUK, har också utvidgats i syfte att
brottsoffers process på så vis skulle förbättras.24 Ett antal övriga insatser för att
18

Skadeståndslagen (1972:207) 2 kap. 1 §, brottsskadelagen (1978:413). Se även Mannelqvist, 2006.
19
Lag (1988:688) om kontaktförbud, proposition 1987/88:137, s. 1.
20
Se allmänt SOU 2008:81. Sedan år 1994 (och genom proposition 1993/94:143) skrivs det
generellt sett inte heller ut uppgifter i förundersökningsprotokollet avseende målsägandens
(eller vittnens) ålder, bostadsadress eller yrke för att minska risken för trakasserier eller hot.
Det skrivs bara ut om det är viktigt för brottsutredningen. Den misstänkte kan alltid få ut
uppgifterna. Det framgår av FUK 21 §. Se 1993/94:143, s. 46.
21
Proposition 1997/98:55, proposition 2004/05:45.
22
Se socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. 11 §. I och med proposition 2000/01:79 ändrades
bestämmelsens betydelse till att tydligare omfatta alla brottsoffer och inte enbart kvinnor som
har utsatts för våld i hemmet, även om dessa fortfarande skulle beaktas särskilt (se proposition
2000/01:79 s. 6, 35 f.f ). I och med proposition 2005/06:166 utvecklades bestämmelsen så att
även barn som bevittnat våld eller andra övergrepp uppmärksammades (se s. 11, 15 ff.) vilket
sedan ytterligare förstärktes med att dessa barn särskilt ska beaktas, i och med proposition
2006/07:38 (s. 5, 25 ff.).
23
 Rättegångsbalk (1942:740), 20 kap. 15 § och lag (1988:609) om målsägandebiträde. Se
även allmänt proposition 1987/88:107.
24
Se exempelvis Ds 1993:29 och proposition 1993/94:143.
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åstadkomma en smidigare process för brottsoffer har genomförts främst från
1990-talet och framåt, med särskild tyngdpunkt på att brottsoffer ska få ett
gott bemötande av rättsväsendet samt utförlig och anpassad information från
de olika aktörerna i rättskedjan.25 Till exempel har rättsväsendet fått ta del
av en rad utbildningsinsatser inom brottsofferområdet.26 I början av 2000talet presenterades även ett lagförslag där åtgärder för att ytterligare förbättra
processen för brottsoffer lades fram. I propositionen, hädanefter kallad brotts
offerpropositionen, togs ett samlat grepp om brottsofferfrågan och de insatser för brottsoffer som presenterades där riktades mot hur rättsväsendet ska
arbeta med brottsoffer på en övergripande nivå.27 Utgångspunkten för brotts
offerpropositionen togs i en statlig utredning från år 1998, hädanefter kallad
brottsofferutredningen, och propositionens förslag grundades i inventeringen
av brottsofferområdet som presenterades i utredningen.28 De delar av rätts
väsendets brottsofferarbete som uppmärksammades särskilt i propositionen
var framför allt information till och bemötande av brottsoffer samt samverkan
mellan aktörerna och utbildningssatsningar.29
En ökad samverkan, samordning och samarbete för att åstadkomma de
informationsrutiner, den smidigare process och det bemötande som efterfrågats politiskt de senaste åren har haft och fått en alltmer framträdande roll
på brottsofferområdet. Inte minst genom den nämnda utredningen från år
1998 som även lade grunden för arbetet med brottsofferfrågor på myndighetsnivå.30 Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och Domstolsverket fick i den
efterföljande propositionen i uppdrag att upprätta nationella handlingsplaner för brottsofferarbetet, med utgångspunkt i de områden som utredningen

25

Se exempelvis proposition 1993/94:143, Ds 1993:29 och SOU 1998:40.
Se exempelvis Brottsoffermyndigheten – Utbildningsprogram för bättre bemötande av
sexualbrottsoffer i rättsväsendet, 2009. Notera även till exempel polismyndigheternas datoriserade anmälningssystem RAR, Rationell anmälansrutin, som kan ge polisen stöd och en
rutin vid utlämnandet av information till brottsoffer. SOU 2007:6, s. 167 ff. angående hur
RAR kan fungera som en hjälp vid utlämnandet av information. Enligt Rikspolisstyrelsen,
Inspektionsrapport 2012:6, s. 11 ska RAR ersättas av PUST (Polisens utredningsstöd).
27
Proposition 2000/01:79, s. 11 ff. Barn som brottsoffer lyfts dock fram som en särskild
del av strategin att förbättra stödet till brottsoffer, se s. 13. Särskilt stöd till utsatta kvinnor diskuterades också i propositionen i förhållande till bestämmelserna om kontaktförbud
(dåvarande besöksförbud), s. 15. Utgångspunkten för propositionen 2000/01:79 togs i bet.
1994/95:JuU13 och i SOU 1998:40 där brottsoffer också diskuterades främst som en enhetlig grupp.
28
SOU 1998:40.
29
Proposition 2000/01:79, s. 11–12, 15–16.
30
Se bland annat SOU 1998:40, s. 146–159.
26
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särskilt lyft fram.31 Fortfarande framhålls dessa frågor från regeringen som
prioriterade områden.32
Lagstiftningen som har vuxit fram på området de senaste åren visar tydligt att brottsofferfrågor är prioriterade från lagstiftarens sida och krav ställs
därmed på rättsväsendet att införliva brottsoffers rättigheter i den egna organisationen.

1.1.3 Brottsoffers upplevelser av rättsväsendet
Trots politisk uppmärksamhet och krav från lagstiftaren under 2000-talet
har undersökningar visat att aktörerna inte fullt ut lever upp till lagstadgade
skyldigheter och politiska målsättningar, baserat på brottsoffers upplevelser
av rättsväsendets arbete.33 År 2004 lades en avhandling fram där brottsoffers
upplevelser, erfarenheter och uppfattningar om rättsväsendet undersöktes.
De problem som brottsoffer enligt studien upplevde med polisens arbete var,
i viss mån, ett ointresse från enskilda poliser, och i 20 % av fallen upplevdes
bryskhet eller tvärhet. Lika många upplevde också att de saknade tillräcklig
information från polisen och åklagare. Nästan en tredjedel av de tillfrågade
ansåg att personalen vid domstolarna var mycket eller ganska ointresserad och
nästan en femtedel sa att personalen varit mycket eller ganska brysk i sitt sätt
gentemot dem.34
Andra undersökningar visar på skillnader mellan olika brottsoffergruppers
upplevelser av rättsväsendet. Till exempel har studier visat att människor som
har blivit utsatta för våld i nära relationer upplever sig sämre bemötta än andra
brottsoffer, och erfarenheterna hos de män som blivit utsatta för våld i nära
relationer är än sämre än kvinnors.35
31

Dessa upprättade handlingsplaner är Domstolsverket, Brottsoffer – redovisning av tre
regeringsuppdrag, Dv-rapport 2003:3, 2003, Rikspolisstyrelsen, En nationell handlingsplan
– Brottsofferarbetet inom polisen, 2003, Riksåklagaren, Brottsoffer – en redovisning av tre
regeringsuppdrag, 2003, och de behandlas mer utförligt i kapitel 5.
32
Se till exempel proposition 2007/08:1, Utgiftsområde 4, proposition 2009/10:1, Utgiftsområde 4, och proposition 2011/12:1, Utgiftsområde 4.
33
Se exempelvis Lindgren, 2004, Brå, rapport 2010:1 och Brå, rapport 2009:20.
34
Lindgren, 2004, s. 251 ff.
35
Brå, rapport, 2009:12, s. 8. Observera dock det låga antalet män som deltog i undersökningen. Våld mot män och kvinnor i nära relationer diskuterades i en undersökning som presenterades år 2011. Det gemensamma intrycket som gavs där var att såväl männen som kvinnorna som utsatts för våld saknade fungerande information, det vill säga information som på
ett bra sätt tydliggjorde hur rättegången skulle gå till, målsägandens plats i processen och så
vidare. Männen tyckte överlag att de fick för dåliga motiveringar till de beslut som fattades,
medan kvinnorna i större utsträckning efterfrågade ett bemötande som tog hänsyn till den
enskildas förmåga att ta till sig information. Hradilova Selin & Westlund, 2011, s. 99–100.
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Några negativa omständigheter som framträder tydligt i de flesta intervjuerna
är att informationen ofta brister, att rättsväsendet inte alltid lyckas inge trygghet och förtroende och att de utsatta inte sällan möts av en initial misstro
– särskilt män som utsatts för våld i nära relationer känner sig misstrodda.36

Även brottsutsatta tonåringar är en grupp som har avvikit från andra offergrupper i en undersökning genomförd av Brottsförebyggande rådet, Brå, då
tonåringarna i större utsträckning var mer nöjda när de hade genomgått en
hel rättsprocess fram till huvudförhandling, och inte bara anmält brottet till
polisen.37 Resultatet visade att ungefär hälften av de tillfrågade var positiva till
hur de behandlats av rättsväsendets aktörer, men cirka en sjättedel uttryckte
negativa omdömen om såväl polis och åklagare som domstolen. Flest brotts
offer var nöjda med det egna målsägandebiträdet.38
De som främst upplevde brister med, i första hand, polisen men även övriga rättsväsendet var män. Även mellan åldersgrupper fanns skillnader i upplevelsen av rättsväsendet, då äldre människor i större utsträckning än yngre
personer haft negativa upplevelser. Utrikesfödda upplevde sig överlag också
sämre bemötta än människor födda i Sverige. Vilket brott som brottsoffret
blivit utsatt för samt om brottsoffret själv varit åtalad för brott var dock de
faktorer som hade störst betydelse för upplevelsen av rättsväsendet. Bland de
brottsoffer som utsatts för våldsbrott, trakasserier eller hot eller som själva
varit åtalade för brott under den senaste treårsperioden upplevdes störst missnöje och misstro gentemot rättsväsendets hantering av deras ärende.39
I rapporten diskuterades också förtroendefrågor kopplade till bemötande
av brottsoffer. Den undersökning som Brå presenterade visade att brottsoffer
hade ett lägre förtroende för rättsväsendet än de som inte hade blivit utsatta
för brott. Den visade också att de som blivit utsatta för brott mot person och
36

Brå, rapport 2010:1, s. 8–9. Den rapport som Brå presenterade år 2010 ingår i projektet
Brottsoffers kontakter med rättsväsendet och består av både djupare kvantitativa analyser
med resultat från olika fokusgrupper och kvantitativa analyser av allmänhetens inställning
till rättsväsendet utifrån Nationella trygghetsundersökningar som genomförts sedan år 2006.
37
Brå, rapport 2010:1, s. 59 ff. Se också Brå, rapport 2009:20. Projektet Brottsoffers kontakter med rättsväsendet ingår i sin tur i det större forsknings- och utvecklingsprogrammet
Allmänhetens möte med och förtroende för rättsväsendet som också bedrivs av Brå. Brårapporterna 2009:12 om våld i nära relationer och 2009:20 om tonåringars förtroende för
rättsväsendet släpptes året innan men ingår i samma projekt. Se Brå, rapport 2010:1, s. 5.
År 2005 fick Brå i uppdrag av regeringen att tillsammans med berörda myndigheter inom
rättsväsendet genomföra en årligen återkommande brottsoffer- och trygghetsundersökning,
som kommit att kallas Nationell trygghetsundersökning (NTU). Se Brå, rapport 2007:9, s. 5.
38
Brå, rapport 2010:1, s. 7, 11–14.
39
Ibid., s. 26 ff.
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anmält detta hade lägre förtroende för rättsväsendet än de som valt att inte
anmäla brottet till polisen. Även de som tidigare genomgått en rättegång hade
lägre förtroende för rättsväsendet än de som inte hade genomgått en rättegång
(undantaget tonåringar). Enligt Brå kunde det möjligen bero på att missnöje
uppstått då brottsoffer haft förväntningar på rättsväsendets aktörer som dessa
inte nått upp till.40
Att mäta hur brottsoffer upplever mötet med rättsväsendet innehåller ett
flertal svårigheter (som hur frågorna formuleras, eller hur ”trygghet” eller
”nöjdhet” ska definieras) men även viktningen av vilka delar av interaktionen med rättsväsendet som brottsoffer var nöjda respektive missnöjda med.
I de nationella trygghetsundersökningarna som presenterades år 2012 och år
2013 var det till exempel en betydligt större andel brottsoffer som var nöjda
med det bemötande de hade fått av polisen än med effektiviteten med vilken
deras ärende hade bedrivits. De tillfrågande brottsoffren var enligt rapporterna också mer nöjda med polisens bemötande än med den information som
utgått från polisen med anledning av brottsoffrets ärende.41
Brottsoffer upplever således enligt ett antal undersökningar fortfarande
vissa problem med den information och det bemötande som rättsväsendets
aktörer ger dem. Oavsett potentiella svårigheter att mäta brottsoffers grad av
”nöjdhet” är de undersökningar som har genomförts av Brå framtagna på
regeringsuppdrag, varför de även är en utgångspunkt när politiken på brottsofferområdet utvecklas.42

40

Brå, rapport 2010:1, s. 72–73. Observera dock att undersökningen inte kunde säkerställa
förhållandet mellan upplevelsen av att ha blivit dåligt bemött och det låga förtroendet, då förtroendet till exempel kan ha varit lågt hos dessa människor redan innan studien genomfördes
(och innan de utsattes för brottet).
41
Brå, rapport, 2013:1, s. 110–116 och 2012:2, s. 85–87. Detta framkom även vid undersökningen föregående år, se Brå, rapport 2011:1, s. 87–88. Även i Riksrevisionens rapport
Brottsutsatt – myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott,
framkom att informationen till brottsoffer, i detta fall avseende möjligheterna att föra skadeståndsanspråk, var bristfällig. Riksrevisionen, RiR 2011:18, s. 35–36. Polisens brottsoffer
arbete har utvärderats och presenterats i en rapport år 2010 samt år 2012, och även där
visade de genomförda studierna att information till brottsoffer var den största bristen i brotts
offerarbetet, Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport, 2010:3, s. 28–30, och Rikspolisstyrelsen,
Inspektionsrapport, 2012:6, s. 10–11. Dessa två rapporter diskuteras vidare främst i kapitel 6.
42
Detta uppdrag fick Brå år 2005. Uppdraget bestod i att genomföra årliga brottsoffer- och
trygghetsundersökningar i Sverige. Brå, rapport 2007:9, s. 5. Att det används i politiska
dokument avseende brottsofferfrågor kan till exempel ses när den hänvisas till i budget
propositioner, se exempelvis proposition 2010/11:01 Utgiftsområde 4, s. 15. Där uttalades
det att förbättringar skett för brottsoffer, med jämförelse med tidigare år, med utgångspunkt
i undersökningen som genomförts av Brå.
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Anledningarna till brister i brottsofferarbetet kan vara flera, men vid en
rättsvetenskaplig studie aktualiseras främst frågan om vilka krav lagstiftaren
ställer på aktörerna, och om kraven går att införliva i rättskedjan.

1.2

Syfte och avgränsningar

Det övergripande syftet för avhandlingen är att med utgångspunkt i brotts
offers rättigheter studera och analysera om ett införlivande av brottsoffers
rättigheter står i överensstämmelse med andra bestämmelser och principer i
myndigheternas verksamhet.
De myndighetsaktörer som inkluderas i studien är polis, åklagare och de
allmänna domstolarna. Dessa aktörer utgör den centrala delen av rättskedjan och är de mest centrala aktörerna för brottsoffer rättsprocessen.43 När
såväl begreppet rättskedjan som rättsväsendet används i framställningen är
det således polis, åklagare och allmänna domstolar som avses, om inte annat
framgår.44 Med brottsoffers rättigheter avses här information till brottsoffer
och bemötande av brottsoffer samt rättsväsendets samverkan av insatser för
brottsoffer, från brottsanmälan till eventuell huvudförhandling.45
Brottsoffers rättigheter måste ses i relation till, och i ett sammanhang med,
andra bestämmelser och krav som styr rättsväsendets aktörer i rättskedjan. För
att kunna analysera brottsoffers rättigheter och hur de ska införlivas studeras
därför även aktörernas skyldighet att förhålla sig objektiva, bedriva arbetet
självständigt och driva en effektiv rättsprocess. Utifrån detta övergripande
syfte delas studien in i tre huvudsakliga forskningsfrågor.
Den första forskningsfrågan rör rättsväsendets arbete och organisation.
Objektivitet, självständighet och effektivitet är starka rättsliga principer som
43

För ett liknande resonemang om de centrala aktörerna för brottsoffer i rättsprocessen, se
bland annat Lindgren, 2004, s. 18 och s. 159 ff. Målsägandebiträdet behandlas i avhandlingen
inte som en aktör i likhet med polis, åklagare och domstol. Målsägandebiträdet ska istället
behandlas i avhandlingens sista kapitel som en kombination av ett verktyg för att tillgodose
brottsoffers rättigheter och en institution som på olika sätt kan påverka de andra aktörernas
arbete med brottsoffer.
44
Det finns dock olika definitioner av vilka aktörer rättskedjan eller rättsväsendet innefattar.
Enligt 2012-års budgetproposition omfattar rättsväsendet, utifrån definitionen av vad som
ingår i Utgiftsområdet ”Rättsväsendet”, exempelvis en betydligt vidare mängd myndigheter
som ”[…] myndigheter inom polis- och åklagarväsendena, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och Gentekniknämnden. Från och med
den 1 januari 2011 innefattar utgiftsområdet även Domarnämnden.” Proposition 2011/12:1,
Utgiftsområde 4, s. 9.
45
Se vidare i avsnitt 1.4.1 Brottsoffers rättigheter.
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ska genomsyra rättsväsendets arbete i rättsprocessen. Hur ser då den rättsliga regleringen av objektivitet, självständighet och effektivitet ut och hur
är polis- åklagar- och domstolsväsendets övergripande organisationer uppbyggda? Avsikten är att tydliggöra den rättsliga ram som rättsväsendet har att
förhålla sig till i arbetet med brottsoffer och möjliggöra en rättslig analys av
dess påverkan på införlivandet av brottsoffers rättigheter.
Objektivitet46 inom rättsväsendet och genom rättsprocessen syftar till rättvisa rättegångar för de enskilda parterna, men också till att upprätthålla samhällets förtroende för såväl aktörerna i rättsprocessen som för rättssystemet
i stort.47 I förhållande till rättsväsendets arbete med brottsoffer, i synnerhet
åklagarnas arbete, har frågan om objektivitet varit aktuell framför allt under
den senaste tioårsperioden. Riksåklagaren lyfte exempelvis fram potentiella
konflikter mellan objektivitetskravet och brottsofferarbetet i en handlingsplan
för brottsofferfrågor som presenterades år 2003, och Åklagarmyndigheten
utvecklade dess kompabilitet närmare i en handbok om bemötande av brottsoffer från år 2012.48
Vikten av självständighet inom rättsväsendet och självständiga och oberoende domstolar är en stark princip som erhåller stöd i såväl Europakonventionen som regeringsformen.49 Den självständighet som behandlas i avhandlingen kan delas upp i två, inte helt åtskilda men heller inte helt sammankopplade, delar. Den ena delen är självständigheten ur aspekten oberoende
eller oavhängig, och den andra delen är den organisatoriska självständighet som
aktualiseras inom men även mellan myndigheter.
På senare år har effektivitet inom rättsväsendet alltmer aktualiserats, inte
minst politiskt. Kortare handläggningstider och effektivitet lyfts fram som
eftersträvansvärda målsättningar då det anses vara gynnsamt för möjligheterna
att klara upp brott samt för parterna som deltar i processen.50 Även Brottsföre
byggande rådet har genom uppdrag från regeringen uppmärksammat frågan
och motiverade där vikten av kortare handläggningstider med att det är gynnsamt för de inblandade i processen och leder till bättre domar (då domarna
46

I avhandlingen diskuteras objektiviteten utifrån yrkesutövarens skyldighet att förhålla sig
objektiv/opartisk/saklig. Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 1 kap. 9 §.
47
Bull 2012, s. 130–132.
48
 Riksåklagaren, 2003, s. 7–8, Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, 2012.
49
EKMR, Artikel 6, RF 11 Kap. 3 §.
50
Detta uppmärksammas bland annat i proposition 2004/05:131, Regeringens skrivelse
2011/12:135 och SOU 2013:17. I samtliga budgetpropositioner under den studerade perioden åren 2000–2012 framhävdes exempelvis även vikten av förbättrad effektivitet i rätts
väsendet.
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ligger närmare brottet i tid).51 Sådana ökade krav på effektivitet i rättskedjan
innebär nya utmaningar för aktörerna och rättsprocessen som sådan.52
Den effektivitet som avses i avhandlingen är effektivitet i meningen att
handläggningen sker snabbt, skyndsamt och utan onödiga dröjsmål. Genomströmning är ett annat begrepp som ofta förekommer när effektivitet diskuteras.53
Den andra forskningsfrågan omfattar det som definieras som brottsoffers
rättigheter. Hur ser den rättsliga regleringen av brottsoffers rättigheter ut,
och vilka är lagstiftarens intentioner för rättsväsendes arbete med brottsoffers
rättigheter? Syftet är att utröna vilken förankring brottsoffers rättigheter har
i lagstiftningen samt närmare utreda och analysera dess innebörd och förhållande till de rättsliga kraven för rättsväsendets övriga arbete.
Tillämparnivån studeras därefter i den tredje forskningsfrågan. Hur har
Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket införlivat den
rättsliga regleringen samt andra målsättningar och krav på brottsofferarbetet
i sina interna styrdokument, och hur menar de utifrån dessa dokument att
rättsreglerna ska inkorporeras i verksamheterna? Målsättningen är att utröna
hur rättigheterna har och kan införlivas i de olika verksamheterna och även att
analysera om lagstiftarens intentioner och den rättsliga regleringen eller innehållet i brottsoffers rättigheter ytterligare konkretiseras i aktörernas interna
styrdokument.
Den rättsliga regleringen som aktualiseras i avhandlingen spänner över ett
flertal rättsliga områden. Det är dock i huvudsak den offentliga rätten, framför allt förvaltningsrätt, men även stats- och processrätt, som berörs.

51

Brå, rapport 2011:3, s. 13. BRÅ fick genom uppdrag i regleringsbrevet i uppgift att utreda
genomströmning och effektivitet i fall med unga förbrytare. Krav på ett effektivt förfarande
återfinns också exempelvis i EKMR, Artikel 6.
52
Landström, 2011, s. 15–16. Landström menade att åklagarens roll till exempel kan förändras genom ökade krav på effektivitet, när det medför att åklagaren i större utsträckning
avgör vad som ska hanteras utanför rättsprocessen, och vad som ska ledas dit. Se allmänt om
utvecklingen av den statliga förvaltningen, New public management, och bland annat ökade
krav på effektivitet i avsnittet 3.5 Norm- och målrationalitet inom brottsofferområdet.
53
Frågor om kostnadseffektivitet eller liknande är inte huvudsakligen en fråga som ska
behandlas, även om krav på kostnadseffektivitet kan vara en bakomliggande orsak till krav på
ökad genomströmning.
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1.3

Metod och material

Rättsvetenskapliga studier tar i huvudsak sin utgångspunkt i rättsvetenskaplig
metod, där en strukturering och systematisering av rätten för att ge överblick
och förklaring till ställda frågeställningar genomförs.54 Den metodologiska
utgångspunkten för avhandlingen tas i den för avhandlingen aktuella forskningsfrågan.55 I och med detta har studien vad som kan benämnas en problemoch intresseorienterad ansats.56 Undersökningen har inte endast juridisk-tekniska frågor som fokus, utan vidgas till att även innefatta andra rättsliga frågor
utöver ett fastställande av gällande rätt.57 Genom denna undersökning kan en
rättsvetenskaplig argumentation föras utifrån lagbestämmelsernas innebörd,
eventuella konflikter i lagstiftningen samt lagstiftningens ändamålsenlighet.
För att kunna undersöka detta behandlas ett material som inte avgränsats till
att endast bestå av det som definierats som rättskällor i traditionell mening.58
Det rättsliga område som analyseras rör såväl normrationell som målrationell lagstiftning. Den normrationella lagstiftningen, som exempelvis processrättsliga sådan, består i regel av detaljreglerande lagar men har inslag av både
generell och mer specifik lagstiftning.59 Domstolar och myndigheter ska i
sitt beslutsfattande tillämpa rättsreglerna konsekvent och inordna handlingar
under rättsregeln och med detta i beaktande därefter fatta logiska rättsliga
beslut. Lagstiftningen ställer upp mer eller mindre tydliga rekvisit vilka professionella beslutsfattare har att följa och inordna handlingar inunder. Det
innebär att ”korrekta” beslut fattas när regeln har tillämpats på ett korrekt
sätt, och konsekvenserna därav är mindre relevanta.60
När sådana bestämmelser analyseras i avhandlingen kommer det att ske
enligt rättsvetenskaplig metod med användande av traditionella rättskällor,
det vill säga lagstiftning, förarbeten, doktrin och till viss del praxis, främst
54

Den rättsvetenskapliga metoden har debatterats flitigt under många år. Se exempelvis,
Sandgren, 2006, s. 527–552, Sandström, 2002, s. 290, Peczenik, 1995, s. 314, Jareborg,
2004, s. 1–10, Agell, 1997 och Westerhäll, 1989, s. 295–304.
55
Lagstiftaren i detta sammanhang används som term i vid mening, och inkluderar inte
endast riksdagen som strikt lagstiftare utan de aktörer som är, eller kan vara, delaktiga i lagstiftningsprocessen.
56
För ett resonemang om problemorienterad ansats, se Westberg, 1992, bland annat s. 436–443.
57
Westberg, 1992, s. 426.
58
För diskussion kring rättskällorna se exempelvis Peczenik, 1995 och Bengtsson, 2002,
s. 15–16.
59
Se exempelvis Wennström, 2008, s. 122 och även Johansson, 2011, s. 123. (Begreppsapparaten är grundad i Webers teori om mål- och värderationalitet, Se Johansson, 2011, s. 123
samt hänvisningar där).
60
Vahlne Westerhäll, 2002, s. 46. Se även Peczenik, 1995, s. 54–55 och Johansson, 2011, s. 123.
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från JO och JK. I avhandlingen studeras dock även ett flertal målrationella
bestämmelser. Dessa präglas av en allmänt hållen natur, där lagstiftningen
endast ger ramen av innehållet, och där lagen sedan tolkas och ytterligare
fylls med innehåll på tillämparnivå.61 Inom en rättslig struktur av målrationella bestämmelser, som exempelvis vissa välfärdsbestämmelser, är rätten
ett medel för att uppnå olika målsättningar som det offentliga vill realisera
gentemot medborgarna.62 Därför blir medlet mindre relevant än målen som
ska uppnås.63 Sådana målsättningar kan komma till uttryck i normer genom
en ”minimistandard” av någonting positivt för enskilda eller för grupper i
samhället. Målrationalitet kommer ofta till uttryck genom ramlagstiftning
där rättstillämparen tolkar och omsätter målsättningarna i det konkreta fallet.
Rättstillämparen får därför, utifrån den målsättning som normen ger uttryck
för, söka vägar att uppnå målen.64
I avhandlingen analyseras lagstiftning av såväl normrationell som målrationell karaktär och dess förhållande till varandra, och detta kommer inte bara
styra den valda metoden, utan också det material som studeras. När rätts
tillämparen tolkar och tillämpar målrationella bestämmelser måste även andra
källor än traditionella rättskällor användas, till exempel aktörernas interna
styrdokument, för att fylla bestämmelsen med innehåll. På tillämparnivå kan
då vissa positiva målsättningar få ett mer konkretiserat innehåll, exempelvis
målsättningar som ”ett gott bemötande”.65
Den rättsvetenskapliga forskning som är aktuell för arbetet är juridisk litteratur som behandlar aktörernas arbete i allmänhet och arbetet med brottsoffer i synnerhet. De rättsområden som studeras har valts med beaktande av
att identifiera olika lagar eller specifika lagrum i olika lagar som är relevanta
för rättsväsendets arbete med brottsoffer i brottmålsprocessen. Litteratur av
främst offentligrättslig karaktär används också när brottsoffers rättigheter
ställs mot myndigheternas övriga skyldigheter att förhålla sig objektiva och
självständiga och bedriva processen så effektivt som möjligt.66 På detta sätt
61

Westerhäll, 1989, s. 295–304.
Wennström, 2008, s. 122.
63
Se dock Peczenik, som diskuterar förhållandet mellan norm- och målrationellt handlande.
”I en rättsstat är det i regel målrationellt att handla normrationellt. Oftast lönar det sig att följa
rättsreglerna. En person som försöker upptäcka det mest effektiva medlet för ett angivet mål har
följaktligen inte råd att ständigt bryta mot lagen”. Peczenik, 1995, s. 53–54.
64
Vahlne Westerhäll, 2002, s. 51–61 och även Johansson, 2011, s. 124.
65
Westerhäll, 1989, s. 299, Wennström, 2008, s. 122. Detta diskuterar även Johansson men
ur ett rättssociologiskt perspektiv, Johansson, 2011, s. 35.
66
Se bland annat RF 1 kap. 9 §, RB 23 kap. 4 §, RF 11 kap. 3 §, RF 12 kap. 2 §. FL 7 §,
FUK 2–2a §§.
62
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skapas en bild av den lagstiftning och de allmänna rättsprinciper, som objektivitets- och självständighetsprincipen, som på olika sätt påverkar information,
bemötande och samverkan. Då avhandlingens ansats är problemorienterad
används även viktimologisk litteratur till viss del för att ge en bakgrund och
kontext till brottsofferområdet.
Den praxis som analyserats i avhandlingen är i stor utsträckning avgöran
den från JO eller JK, då avhandlingens frågeställningar rör aspekter av aktörernas brottsofferarbete som har berörts i sådana avgöranden. JO och JK kan
framföra kritik mot fattade beslut och vidtagna åtgärder, och kan uttala sig om
olika situationer har hanterats lagenligt, och även uttala sig rent vägledande
om vad som kan anses vara lämpligt och inte i hanteringen av olika frågor.67
JO-avgöranden har också olika betydelse och ställning som rättslig källa i
olika rättsområden. Inom den offentliga rätten har JO-avgöranden haft stor
betydelse, inte minst vid uttolkningen av objektivitetsprincipen.68 Därför
kan den typen av praxis bidra med värdefulla riktlinjer och förtydliganden av
för avhandlingen aktuella frågor, som exempelvis objektivitetsprincipen och
bemötandefrågor.
I avhandlingen studeras även budgetpropositioner och regleringsbrev. Budgetpropositioner ger uttryck för hur de olika aktörerna ska arbeta med till
exempel brottsofferfrågor. Den övergripande lagstiftningen styr aktörerna,
men det gör även budgetpropositionerna vars mål sedan även konkretiseras i
aktörernas regleringsbrev. Att analysera budgetpropositioner och regleringsbrev är därför väsentligt för att studera hur rättsväsendets aktörer ska arbeta
med brottsoffers rättigheter utifrån lagstiftning och politiska målsättningar.
För att möjliggöra en undersökning även av det innehåll som ges på til�lämparnivå, studeras och analyseras också interna styrdokument som riktlinjer,
råd och rekommendationer från myndigheterna i avhandlingen. Urvalet har
bestämts av ett antal kriterier. För det första har endast övergripande nationella
policydokument som framtagits av de centrala förvaltningsmyndigheterna
Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheter (Riksåklagaren) och Domstolsverket
studerats. Avsikten är således inte att undersöka hur olika polismyndigheter,
åklagarkammare eller domstolar valt att utforma policydokument inom ramen
för den lokala eller regionala verksamheten, utan att få en uppfattning om hur
brottsofferfrågan hanterats på nationell nivå. För det andra är de studerade
dokumenten på något vis kopplade till brottsoffer, vilket här innebär att de
67

von Essen, 2009, s. 133. För JO-ämbetets historiska bakgrund, se Alexius Borgström,
2003.
68
 Objektivitetsprincipen enligt regeringsformen, 1 kap. 9 §. Ekroth, 2001, s. 293–304.

27

13-33 Iustus Enarsson 25 juni 27

2013-06-25 16.40

1 Brottsoffer i rättsväsendet

studerade dokumentens syfte helt eller delvis tar sikte på aktörernas brotts
offerarbete. Som exempel kan nämnas de nationella handlingsplanerna som
rättsväsendets aktörer har utvecklat på brottsofferområdet och handböcker
för arbetet med olika typer av brottsoffer. Både myndigheternas nationella
handlingsplaner om brottsoffer riktade till flera av de aktuella myndigheternas
brottsofferarbete och olika riktlinjer som enbart gäller en specifik myndighet
har undersökts. För det tredje är det studerade materialet sådant som myndigheterna publicerat i någon form och därmed tillgängliggjort för allmänheten
(det vill säga, materialet har inte endast cirkulerats internt som arbetsmaterial).
Utöver detta har Rikspolisstyrelsens, Åklagarmyndighetens och Domstolsverkets verksamhetsplaner och årsredovisningar studerats. Även det för att visa
hur utvecklingen av genomförda brottsofferåtgärder etc. ser ut inom aktörernas verksamheter. Avsikten var inledningsvis att undersöka samtligt material
som har presenterats under 2000-talet men en avgränsning har gjorts för
Åklagarmyndighetens verksamhetsplaner (på grund av omorganisationen år
2005) och Domstolsverket (på grund av att verksamhetsplaner för alla år inte
fanns att tillgå). Verksamhetsplanerna från dessa två aktörer rör därför åren
2005 till och med 2012.69
Materialet från de olika aktörerna har används för att studera hur myndigheterna, inom ramen för den egna verksamheten, har valt att tolka den
lagstiftning och de målsättningar som lagstiftaren har ställt upp för dels rättsväsendet som helhet och dels för de enskilda myndigheternas brottsoffer
arbete.70 Materialet används inom ramen för en rättsvetenskaplig avhandling,
men utgör som nämnts inte traditionella rättskällor. Materialet kan istället
sägas utgöra studiens empiri.71
Det empiriska materialet studeras och analyseras ur aspekter som är relevanta för studiens syfte. Den rättsvetenskapliga metoden kan i många av
seenden ses som en textstuderande metod, där tolkning och förståelse av skriven text står i centrum, så även rörande detta material. Materialet används
69

De olika myndigheterna har till viss del olika typer av styrdokument sinsemellan. Polisväsendet har till exempel Planeringsförutsättningar och Domstolsverket har Domstolsverkets
strategiska inriktning. Dessa dokument ska visa på den kommande inriktningen för verksamheten under flera år och behandlar mer övergripande mål och inriktning för verksamheterna.
Frågorna behandlas dock mer utförligt i respektive myndighets årsvisa verksamhetsplaner,
varför endast dessa behandlas i avhandlingen och inte Planeringsförutsättningar och andra
liknande dokument.
70
För en diskussion kring att använda ett utvidgat material inom rättsvetenskapen, se Gunnarsson, 2010, s. 25–31, och Westerhäll, 1989, s. 295–304.
71
För vidare diskussion om empiri inom rätten se Sandgren, 1995–96 (del I), och 1995–96
(del II).
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för att komplettera det rättsliga materialet och dess innebörd ytterligare.72
Detta kombineras i relevanta delar med en innehållsanalys som används vid
ett övergripande kartläggande av eventuella förändringar i statens uttryckta
intentioner över tid.73 De rättsliga aspekterna som studeras i de interna styrdokumenten är därför hur aktörernas arbete med information till brottsoffer,
bemötandefrågor och samverkan bedrivs internt inom myndigheterna och
externt med andra aktörer, med bakgrund i lagstiftning och krav som riktats
mot aktörerna genom budgetpropositioner och regleringsbrev.
Myndigheternas interna styrdokument är det enda material som kan ge
svar på vissa delar av det uppställda syftet. Materialet är även av sådan natur
att det granskas externt, genom att viss uppföljning och återkoppling ska ske
till regeringen vid givna regeringsuppdrag genom regleringsbreven. Genom
att även inkludera och analysera externa granskningar av myndigheternas
arbete, som exempelvis rapporter från Ekonomistyrningsverket, ska bilden
av myndigheternas arbete på brottsofferområdet kunna fördjupas ytterligare.
Det finns stora skillnader i mängden upprättade dokument av aktörerna, då Rikspolisstyrelsen har en större mängd material framtaget på brotts
offerområdet jämfört med övriga aktörer i studien. Detta återspeglas också i
avhandlingen på så vis att polisväsendets material därmed fått större utrymme
framställningsmässigt.
I huvudsak är undersökningsperioden av det empiriska materialet åren 2000
till 2012, alltså även budgetpropositioner, regleringsbrev, verksamhetsplaner
etc. som gällde budgetåret 2012. I vissa fall kommer även rapporter eller dylikt
framtagna under åren 2012 och 2013 att undersökas och analyseras.

1.4

Studiens utgångspunkter

Brottsoffers utsatthet och behov har alltmer uppmärksammats i den svenska
mediedebatten under de senaste åren. Enskilda brottsoffers upplevelser av brott
och rättsprocesser, debatter om förtroendet för rättsväsendet och politiska
uttalanden om brister i rättsväsendets hantering av brottsoffer har bland annat
uppmärksammats.74 Enligt en studie från år 2010 av medias rapportering i
brottsofferfrågor hade de större rikstäckande dagstidningarna i genomsnitt
publicerat en artikel per dag mellan åren 1995 och 2008 som på något sätt
72

Sandgren, 2006, s. 547, om rättsvetenskapens sida som normativ textvetenskap.
Se t.ex. Bergström & Boréus, 2000, s. 44–88.
74
För viktimologisk forskning som på olika sätt behandlat brottsoffer i media, se bland annat
Nilsson, 2012, s. 141, Lindgren & Lundström, 2010 samt Pollack, 2001.
73
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anknöt till brottsoffer.75 I en annan studie om brottsoffer i media från år
2012, konstaterades det att artiklarna om brottsoffer dominerades av bilden
av brottsoffer som på olika sätt hade svikits av rättsväsendets myndigheter.
Tidningsartiklarna hade också poängterat brottsoffrets tidigare undanskymda
plats i det offentliga rummet, då fokus legat på gärningspersonen. Enligt studien har bilden av brottsoffer varit den av ett ”försummat offer” som förtjänar
upprättelse.76
Men vem är då brottsoffret?
I detta avsnitt presenteras centrala delar av avhandlingens begreppsapparat,
bestående av en genomgång av hur brottsofferbegreppet definieras och vad
som skiljer detta från målsägandebegreppet. Här förs vidare en diskussion om
hur samlingsbegreppet brottsoffers rättigheter används i avhandlingen.

1.4.1 Brottsoffer- och målsägandebegreppet
Det finns olika definitioner av brottsoffer i olika kontexter, som är mer eller
mindre omfattande och inkluderande. Förenta nationernas brottsofferdeklaration definierar brottsoffer enligt följande:
”Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered
harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss
or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States,
including those laws proscribing criminal abuse of power.77

Det finns ingen legaldefinition av begreppet brottsoffer men en allmänt
vedertagen definition anses vara en enskild person som lidit personskada,
sakskada eller som fått utstå psykiskt lidande på grund av att ha utsatts för
brott.78 I svensk processrätt används termen ”målsägande” som regleras i
rättegångsbalken. Där stadgas det att ”[m]ålsägande är den, mot vilken brott

75

Lindgren & Lundström, 2010, s. 107.
Nilsson, 2012, s. 146.
77
General Assembly A/RES/40/34 – Declaration of Basic Principles of Justice for Victims
of Crime and Abuse of Power, 1985. Brottsoffermyndigheten har arbetat fram en svensk
översättning av deklarationen, men den är dock inte auktoriserad. Citatet lyder där ”’Offer’
innebär personer som, enskilt eller gemensamt, har lidit skada, inklusive fysisk eller psykisk skada,
känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig försämring av sina grundläggande rättig
heter, genom handlingar eller underlåtelser som strider mot strafflagar som gäller i Medlemsstaterna, inklusive de lagar som förbjuder brottsligt maktmissbruk.” Översättningen går att finna på
[www.brottsoffermyndigheten.se].
78
Se bland annat Diesen, 1995, s. 29 ff. För denna definition se även Persson, 2004, s. 198.
76
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är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada”.79 Målsägande
begreppet inkluderar även juridiska personer vilket gör det vidare än ovan
nämnda brottsofferbegrepp som överlag används för att definiera vem som
är ett brottsoffer. Målsägandebegreppet omfattar dock inte alla som betraktas
som brottsoffer, som barn som bevittnat våld mellan närstående. De benämns
som brottsoffer enligt socialtjänstlagen, trots att de inte tillskrivs målsägande
status. Ur den aspekten är målsägandebegreppet mindre inkluderande än
brottsofferbegreppet.80
I den lagstiftning som särskilt studeras i avhandlingen används främst
termen målsägande. I motiven där brottsofferfrågor studeras används såväl
målsägandebegreppet som brottsofferbegreppet. Målsäganden, särskilt fysiska
personer som direkt blivit utsatta för brott och lidit person- eller sakskada
eller fått utstå psykiskt lidande, är dock i huvudsak den grupp som avses och
inkluderas i såväl lagstiftning som motiv. I aktörernas interna styrdokument
på brottsofferområdet används både brottsoffer och målsägande som benämningar på fysiska personer som har utsatts för brott.
I avhandlingen används både begreppet brottsoffer och begreppet måls
ägande. Målsägande används i de fall där lagstiftaren eller handlingsplanerna
använt just det begreppet. I övriga fall används brottsoffer eller offer som den
generella termen. Med brottsoffer avses här enskilda fysiska personer som
blivit utsatta för brott mot person enligt svensk lag.

1.4.2 Brottsoffers rättigheter
Det finns en tydlig tendens av ökad uppmärksamhet och politiska satsningar
på brottsoffers ställning i rättsprocessen i Sverige sedan 1970-talet. Brotts
offerfrågor har drivits inte minst av kvinnorörelser internationellt och nationellt, vilket har haft en betydelsefull roll i utvecklingen av brottsoffers rättig
heter. Bakomliggande faktorer till att alltmer uppmärksamhet riktades mot
brottsoffer kan ha varit flera; som ökad brottslighet i samhället, en liberalare
kriminalpolitik och en mer långtgående civilisationsprocess, det vill säga att
våld generellt sett har accepterats allt mindre genom historien.81

79

 RB 20 kap. 8 § 4 st.
Se Socialtjänstlagen (2001:453) under rubriken ”Brottsoffer” 5 kap. 11 § 2 st. Proposition
2005/06:166, se till exempel s. 14, proposition 2006/07:38, s. 22, och se också till exempel Forsman, 2005, s. 27 ff., samt Forsman, 2013, s. 36. Brottsoffer som begrepp återfinns
inte i brottsskadelagen (1978:413), vars syfte är att ersätta just brottsoffer, men dock i lag
(1994:419) om brottsofferfond.
81
Tham, 2001, s. 30 ff. Se även Persson, 2004, s. 276.
80
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Sedan 1900-talets mitt har brottsoffers behov också uppmärksammats
genom att ett antal internationella instrument har upprättats där brottsoffers
behov formulerats som rättigheter. FN:s deklaration om de mänskliga rättig
heterna (1948) kan ses som en grund för brottsoffers rättigheter, och FN
antog år 1979 en kvinnodiskrimineringskonvention som är ett komplement
till deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Tio år senare antogs även
FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessa två sistnämnda konventioner
ska tillförsäkra att även utsatta barn och kvinnor, som till exempel har utsatts
för brott, ska ha tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter.82 Även
andra internationella instrument har utvecklats på brottsofferområdet, som
exempelvis FN-deklarationen om grundläggande rättsprinciper för offer för
brott och maktmissbruk (Brottsofferdeklaration) från år 1985.83
Under samma tidsperiod som brottsofferdeklarationen arbetades fram presenterade även Europarådet liknande riktlinjer på brottsofferområdet, och
även Europeiska unionen (EU).84 I oktober år 2012 röstades ett nytt EUdirektiv igenom vilket syftar till att stärka brottsoffers rättigheter och tillförsäkra dem en miniminivå av rättigheter, som exempelvis ett gott bemötande
från polis, åklagare och domstol, och information om det egna ärendet. Medlemsstaterna har tre år på sig att implementera detta.85
82

Klette, 2004, s. 46. UN, The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948.
För en utveckling av kopplingen mellan brottsoffers rättigheter och mänskliga rättigheter, se
Wergens, 2011, s. 155–173. UN, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 1979. Se också proposition 1979/80:147 (och Ds
2002:28). UN, The Convention on the Rights of the Child, 1989.
83
General Assembly A/RES/40/34 – Declaration of Basic Principles of Justice for Victims
of Crime and Abuse of Power, antogs vid Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, A/RES/40/32. Internationellt har Brotts
offerdeklarationen sedan år 1985 kompletterats med både en handbok och ytterligare riktlinjer för att underlätta efterlevnaden av och konkretisera de principer och rättigheter som ställs
upp i deklarationen. UN, United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention,
Handbook on justice for victims – On the use and application of the Declaration of Basic
Principles of Justice for Victims of crime and Abuse of Power, 1999, se särskilt s. 57–69.
Senare utvecklade FN ytterligare riktlinjer för vissa yrkesgrupper, som till exempel åklagaren
där vikten av att leva upp till brottsofferdeklarationen på såväl internationell som nationell
nivå poängterades ytterligare. Guidelines on the Role of the prosecutor, 1990.
84
Council of Europe, Comittee of Ministers, Recommendation No. R (85) 11. Även där
lades tonvikten på information till offret genom rättskedjan, exempelvis information om
rättsprocessen och möjligheterna till ekonomisk kompensation. Även bemötandet lyftes fram
som en väsentlig aspekt av brottsofferarbetet, och de rättsliga aktörer som möter offer ska
enligt Europarådets riktlinjer göra det respektfullt och med medkänsla. Se också Rambeslut
2001/220/RIF. Rambeslutet diskuteras vidare i Mannelqvist, 2007, s. 261 ff.
85
Europakommissionen, pressmeddelande ”Putting victims first: New European law improv-
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Men vad är då brottsoffers rättigheter? Genomgående i avhandlingen
används benämningen brottsoffers rättigheter dels som ett samlingsbegrepp
för de uppställda frågeställningarna, dels för att det används i olika varianter i
förarbeten, handlingsplaner etc. Detta är därför ett begrepp som bör redogöras
för och definieras utifrån dess användning i avhandlingen.
Brottsoffers rättigheter – som de olika stödinsatser, den juridiska hjälp eller
den ekonomiska kompensationen som brottsoffer ska få tillgång till – har
diskuterats i olika sammanhang och på olika sätt under de senaste decennierna. I brottsofferutredningen varierar de rättigheter som lyfts fram från
rätten till information enligt FUK eller rätten till en opartisk och offentlig
rättegång enligt Europakonventionen,86 som är juridiska rättigheter, till rätten
att bli behandlade med medkänsla och respekt enligt Förenta Nationernas
deklaration om brottsoffers rättigheter, som inte är juridiskt bindande. Inte
minst i en internationell kontext är victims’ rights en vedertagen benämning på
såväl faktiska, juridiska rättigheter, som rättigheter som har eftersträvats eller
fortfarande eftersträvas av olika brottsofferrörelser.87 Brottsoffers rättigheter
används dock som begrepp även inom den nationella juridiska doktrinen.88 I
avhandlingen undersöks endast några av de rättigheter som kan omfattas av
samlingsbegreppet brottsoffers rättigheter, och aspekter som rätten till skydd,
ersättning eller upprättelse undersöks exempelvis inte.89
Brottsoffers rättigheter omfattar här information till och bemötande av
brottsoffer, och samverkan mellan aktörerna som ett arbetssätt, eller medel,

ing rights for victims of crime has been adopted”, datum: 04/10/2012. Återfinns på [http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1066_en.htm?locale=fr].
86
Se Förundersökningskungörelse (1947:948), 13a, 13b, 13c, 13d, 14 §§ och Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
(EKMR), Artikel 6. EKMR är inkorporerad i svensk lag genom lag (1994:1219) om den
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
87
Se till exempel Beloof, 2006, s. 770–775 om brottsofferrörelsen som arbetat för brotts
offers rättigheter – The victims’ rights movement, och Goodey, 2005, s. 126–131 om framväxten av brottsoffers rättigheter och exemplifiering av juridiskt bindande och icke-juridiskt
bindande sådana som förekommit på den viktimologiska arenan internationellt. Se även Hall,
2010, s. 15–25 och Fattah, 2000, s. 25–27.
88
Se bland andra Diesen, 1995, Fredriksson & Malm, 2004 och Granström, 2008.
89
Även internationellt har vissa övergripande rättigheter identifierats i diskurser kring brottsoffers rättigheter, som rätten till information, ett gott bemötande från rättsväsendets aktörer,
ersättning, skydd och upprättelse, Hall, 2010, bland annat s. 161. Där dras slutsatser utifrån
en komparativ studie av brottsoffers rättigheter såsom de definierats i olika policydokument
från nio länder och i relation till dokument utvecklade av FN och EU.
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för att uppnå de målsättningar som lagstiftaren ställer upp för information
och bemötande.
De regleringar som finns på området kan liknas med välfärdsregleringar,
som tolkas och ges närmare innehåll på tillämparnivån. Välfärdsregleringar
skapar rättigheter som
[…] skiljer sig från civila och politiska rättigheter på så vis att de inte går att
foga in i ett tydligt obligationsrättsligt eller annat schema av klassisk rättighets/skyldighetstyp. Utgångspunkten är istället ett samhälleligt mål som det
offentliga vill realisera och som medborgarna i fråga blir mottagare av.90

Avhandlingen syftar dock inte till att vare sig närmare diskutera, kategorisera
eller fastställa om och i sådana fall vilken typ av rättighet brottsoffers rättigheter är. Begreppet brottsoffers rättigheter ska istället främst och huvudsakligen
användas och förstås som ett framställningstekniskt samlingsbegrepp utifrån
en viktimologisk bakgrund där rättigheterna kan bestå av ett flertal olika typer
av rättigheter, uppnådda eller eftersträvade, utkrävningsbara eller allmänna
målsättningar.
Det är således endast några aspekter av de faktiska rättsliga intressen och
behov ett brottsoffer har eller kan ha genom rättsprocessen som diskuteras i
avhandlingen. Det innebär inte att det enskilda brottsoffret endast har dessa
behov eller alls har dessa behov.91 Det är en generalisering och till viss del
en schablon som tillåter dessa behov att omvandlats till begrepp som går att
använda i avhandlingens kontext. Det är också svar på behov som rättsväsendet har en faktisk möjlighet att tillgodose.
I avhandlingen används begreppet information i alla de fall där aktörerna
enligt lagstiftning, politiska styrdokument eller handlingsplaner ska ge brottsoffer information i någon form, skriftligt eller muntligt. Begreppet bemötande
används i vid mening då det inte uttryckligen preciseras i lagtext eller av
förarbeten, och heller inte i policydokument där begreppet används i olika
betydelser beroende på sammanhang och myndighet. Därför kan olika handlingar och åtgärder falla in under bemötande, såsom utformning av kallelser,
visad respekt vid mötet med offret, ett handslag inför huvudförhandlingen eller
myndigheternas tillgänglighet. När lagstiftaren eller aktörerna själva diskuterar samverkan eller samarbete mellan två eller flera av rättsväsendets aktörer
generellt och i syfte att främja brottsoffers rättsprocess i synnerhet används
samverkan och samarbete som begrepp.
90
91

Wennström, 2008, s. 122, se även där anförda källor.
Se ovan i avsnitt 1.1 Inledning om brottsoffers generella behov.
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1.5

Förhållande till tidigare forskning

De internationella instrument och de nationella lagstiftningsreformer som
antagits och genomförts för att förbättra brottsoffers situation har bland annat
tagit sin utgångspunkt i forskningsresultat från den viktimologiska forskningen.92 Inom viktimologin bedrivs studier för att undersöka den skada som
brottsoffer lider och brottsoffers behov:
Victimology is now recognized as the scientific study of the psysical, emotional, and financial harm people suffer because of criminal activities. Victimologists not only investigate the impact of the injuries and losses inflicted by
offenders but also the handling of victims by the criminal justice system – the
interactions with agencies and officials, especially police officers, prosecutors,
defense attorneys, judges, probation officers, and members of parole boards.93

Det viktimologiska forskningsområdet idag är tvärvetenskapligt, och har sitt
ursprung i kriminologin då kriminologiska forskare under 1940-talet började
intressera sig för offer och utsatthet för brott.94 Fram till andra världskriget var
brottet som sådant och bemötande, rehabilitering och straff av gärningspersonen det som huvudsakligen studerades, men därefter uppmärksammades även
brottsoffret i allt större utsträckning. Inom den tidiga viktimologiska forskningen ställdes dock offret ofta i relation till brottet och gärningspersonen
och forskningen behandlade bland annat vilket roll offret själv spelat, genom
oförsiktighet eller provokation, i det brott de blivit utsatta för.95 Sedan dess har
viktimologin som forskningsfält vuxit och breddats och omfattar nu en mängd
olika forskningsfrågor som exempelvis brottsoffers rättsliga ställning, vem
som är ett offer, brottsoffers reaktioner, hur de uppfattar sin egen utsatthet
och hur andra uppfattar den.96 Det viktimologiska forskningsfältet har också
sedan 1940-talet utvecklats internationellt i olika riktningar, bland annat den
positivistiska viktimologin, den radikala viktimologin och den kritiska viktimologin. Dessa har utvecklats ur olika synsätt på prioriteringar av brotts
offergrupper och vad viktimologin som forskningsområde ska syfta till.97
92

Viktimologin, läran om brottsoffer, syftar till att identifiera, definiera och lyfta fram på vilket
sätt människor som utsatts för brott påverkas av brottet. Forskningen inriktas på att undersöka
det lidande – socialt, fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt – som drabbar den som utsatts för brott,
samt på om insatser för att hjälpa olika grupper av brottsoffer fungerar i praktiken, och vilken
effekt de i sådana fall ger. Karmen, 2005, s. 9 och Granström och Mannelqvist, 2007, s. 30.
93
Karmen, 2005, s. 9.
94
Goodey, 2005, s. 10–11, Grothe Nielsen och Snare, 1998, s. 11–12.
95
Fattah, 1992, s. 30, Von Hentig, 1948, s. 383 ff.
96
Kirchhoff, 2010, s. 112 ff.
97
Fattah, 2000, s. 21.
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Den positivistiska viktimologin, eller den traditionella viktimologin, studerar
mellanmänskligt våld, förhållanden som kan förklara utsatthet genom ickeslumpmässiga faktorer och potentiella indikationer på att offret själv kan ha
bidragit till sin egen utsatthet. Sådana riskfaktorer kan vara var man väljer att
bosätta sig, vilket umgänge brottsoffret har eller hur mycket tid som spenderas
utomhus under kvälls- och nattetid.98 Teorin har kritiserats för att ”klandra
offret” (blaming the victim). Det synsättet anses kunna utskiljas i rättsystemet
när skulden i vissa fall sägs läggas på brottsoffret för att på så vis fria eller
mildra gärningspersonens ansvar.99 Under 1970-talet utvecklades den radikala
viktimologin i Storbritannien som har en vidare definition av brottsoffer och
utsatthet än vad den traditionella definitionen av offer kanskeger uttryck för.
Inom den radikala viktimologin är utgångspunkten att sociala strukturer och
samhälleligt förtryck också kan skapa offer och viktimisering.100
Den kritiska viktimologin utvecklades under 1990-talet som ett svar på
upplevda brister inom den positivistiska och den radikala viktimologin. Den
syftar till att dels ta hänsyn till den faktiska verklighet som offret lever i och
dels till de sociala strukturer i vilka brottsoffret lever.101 Den kritiska viktimologin analyserar individuella skillnader i brottsoffers möjligheter att aktivt
förändra den egna livssituation, i förhållande till hur strukturer, historiskt arv
eller ekonomiska faktorer kan påverka brottsoffers handlingar.102 Begreppen
”offer” och ”offerskap” studeras också särskilt inom den kritiska viktimologin,
och utgångspunkten är att status som brottsoffer och upprättelse i enlighet
med den statusen endast kan utges av olika maktfunktioner, eller politiska
drivkrafter, vilket då skulle innebära att brottsofferstatus kan nås där politiska
intressen gagnas utav det eller där offret själv kan driva och hävda den rätten.103
Det viktimologiska forskningsområdet har således utvecklats och förändrats, men gemensamt för de olika viktimologiska inriktningarna är att de har
identifierat vissa generella behov hos brottsoffer, som behovet av information kring det egna ärendet och att mötas av respekt av rättsväsendet efter
brottet.104
98

Walklate, 2007, s. 32 ff.
Wolhuter, Olley & Denham, 2009, s. 16.
100
Mawby & Walklate, 1994, s. 9–15, Walklate, 2007, s. 37 samt Nielsen & Snare, 1998,
s. 139–140.
101
Walklate, 2007, s. 44 ff.
102
Wolhuter, Olley & Denham, 2009, s. 28.
103
 Angående politiska drivkrafter kopplade till offerskap, se Leymann, 1989, s. 150 ff.
Mawby & Walklate, 1994, s. 17 ff.
104
Laxminarayan, 2013, s. 1–2, Lindgren, 2004, s. 185 ff., 191 ff. Se också Goodey, 2005,
s. 121–122.
99
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Inom såväl olika viktimologiska inriktningar som den viktimologiska forskningen i sin helhet har frågor som rör brottsoffers behov, brottsofferbegreppet
och brottsofferstatus, och brottsoffers rättigheter i rättsprocessen väckts. I
likhet med den politiska uppmärksamhet som riktats mot kvinnor och barn
som brottsoffer, har även en stor del av den viktimologiska forskningen varit
inriktad på dessa grupper, såväl nationellt som internationellt.105 Studier har
också bedrivits kring olika aktörers, som rättsväsendet eller socialtjänstens,
arbete med specifika grupper av offer eller brottsoffer generellt.106 Många av
dessa undersökningar har dock inte genomförts inom rättsvetenskapen utan
inom andra vetenskapsområden.107
Internationellt och nationellt har viktimologisk forskning även kommit
att handla om andra vägar att nå upprättelse än inom det nationella rättssystemet, som exempelvis genom reparativ rättvisa (medlingsförfaranden).108
Internationellt har även studier bedrivits rörande brottsoffers ställning och
möjlighet att delta i den rättsliga processen, samt offers möjlighet till upprättelse vid internationella brott.109
Rättsvetenskapliga studier med viktimologiska inslag i Sverige har exempelvis rört utvalda offergrupper eller rätten till ersättning. Det finns därtill även
viktimologiska undersökningar av brottsoffers uppfattningar om rättsväsendet
och om synen på offer i förhållande till medias syn på offer och förövare.110
Rättsvetenskaplig forskning om rättsväsendets aktörer har även bedrivits, men
inte ur perspektivet att undersöka samtliga aktörers arbete inom ett särskilt
område, som brottsofferområdet. Studier har generellt belyst de enskilda aktö-

105

Se här exempelvis Agevall, 2012, Back, 2012, Carlstedt, 2012, Kendall & Funk, 2012,
Johansson, 2011, Hartjen & Priyadarsini, 2011, Meloy & Miller, 2011 och Sonander, 2008.
106
Se här exempelvis Granström & Mannelqvist, 2007–2008, s. 28–43 och Landström,
2011, s. 56–58.
107
Se till exempel Weinehall, 1997, Lindgren, 2004, Bergenheim, 2005, Burcar, 2005,
Sonander, 2008, Johansson, 2011 och Dahlstrand, 2012.
108
För studier som behandlar reparativ rättvisa och medling se exempelvis Jacobsson, Wallin
& Andersson, 2012, Burcar & Rypi, 2012, Marklund, 2011, Choi, Green & Kapp, 2010
och Bolivar, 2010. Se även Dignan, 2005 och Fattah, 2000, s. 36–37, 42–43 som diskuterar
framväxten av och framtiden för reparativ rättvisa.
109
Se bland annat Leyh McGonigle, 2011 och van Dijk, 2009.
110
Exempel på rättsvetenskapliga studier med viktimologiska inslag är Burman, 2007,
Kaldal, 2010, Mannelqvist, 2005–06, Mannelqvist, 2006, Granström, 2008, Granström,
Landström, & Mannelqvist, 2008–09, Westerstrand, 2008, Diesen, 2005, Andersson, 2004
och Persson, 2004. För viktimologisk forskning om brottsoffers upplevelser av rättsväsendet,
se Lindgren, 2004, och se bland annat Lindgren & Lundström, 2010 för viktimologisk forskning om medias syn på offer och förövare.
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rernas yrkesroller eller särskilda delar därav.111Aktörernas skyldighet att arbeta
objektivt, självständigt och effektivt har också aktualiserats inom rättsvetenskapen.112
Studien i denna avhandling, som spänner över ett flertal rättsområden med
utgångspunkt i brottsoffers rättigheter, kan bidra med en rättslig analys av hur
brottsoffers rättigheter är reglerade och införlivade i de rättsliga aktörernas
policydokument, samt om införlivandet av rättigheterna står i överensstämmelse med andra rättsliga bestämmelser och principer som styr rättsväsendets
verksamhet.

1.6

Disposition

Avhandlingen är indelad i sju kapitel. Efter detta första inledande kapitel ges
i kapitel 2 en presentation av de för avhandlingen centrala aktörerna – polis,
åklagare och domstol – och relevanta övergripande regler, mål och uppgifter
som finns uppsatta för deras respektive verksamheter; mer specifikt objektivitet, självständighet och effektivitet.
I kapitel 3 studeras och problematiseras den lagstiftning som rör information och bemötande, samt samverkan av arbetsinsatser som metod för att
införliva dessa rättigheter.
Det tredje kapitlet följs därefter av en brygga mellan lagstiftning och interna styrdokument i kapitel 4, genom en studie av budgetpropositioner som
lagts fram för åren 2000–2012. Dessa är avgörande för hur och inom vilka
områden aktörerna sedan utvecklat sina policydokument.
Kapitel 5 behandlar hur rättsväsendet har införlivat den specifika lagstiftning och de mål som lagstiftaren satt upp särskilt för aktörernas arbete med
brottsoffer. Införlivandet i aktörernas interna styrdokument av lagstiftningen
samt externa styrdokument som regleringsbrev presenteras och analyseras där.
De två avslutande kapitlen, kapitel 6 och 7, behandlar och sammanfattar de analyserande delarna av avhandlingen, och brottsoffers rättigheter i
relation till de andra myndighetskraven diskuteras och problematiseras där
ytterligare.

111
Se till exempel Ställvik, 2009 om domarrollen, Norée, 2000 och Helmius, 2000 om polisens arbete och Landström, 2011 om åklagarrollen. Se även bland annat Sandgren, 2009/10
om etiska riktlinjer för åklagare och domare. Se också Lindberg, 1997 om åklagaretik.
112
 Heuman, 2004/05, s. 42–60 om domare och åklagares objektivitet, Lindberg, 2000,
s. 37–56 om åklagaren ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv.
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2 Rättsväsendets verksamhet
2.1

Inledning

I följande kapitel beskrivs och analyseras polis-, åklagar- och domstolsväsendets arbete, så som det regleras i lagstiftning och genom allmänna principer.
Objektivitet, självständighet och effektivitet kommer särskilt att beröras.113
Även de organisatoriska ramarna för myndigheterna är av betydelse för att
förstå hur brottsofferarbetet kan föras ner i organisationerna och hur interna
styrdokument arbetas fram inom verksamheterna, men också för att kunna
undersöka hur andra principer och bestämmelser utöver brottsoffers rättigheter ska beaktas i aktörernas arbete. De organisatoriska ramarna för rättsväsendet undersöks därför också i detta kapitel. Att tillgodose brottsoffers
rättigheter är dock endast en uppgift för aktörerna i rättskedjan, och denna
genomgång syftar inte till att ge en heltäckande bild av rättsväsendets arbete
eller dess organisation, utan en övergripande sådan.

2.2	Rättskedjans aktörer
Nedan presenteras rättskedjan och dess huvudsakliga mål och organisationsuppbyggnad, för att sedan i avsnitt 2.3 mer ingående behandla objektivitet,
självständighet och effektivitet.

2.2.1 Polisväsendet
Polisväsendets mål och uppgifter regleras främst i polislagen och polisförordningen, och polisens allmänna mål och ändamål uttrycks i polislagens, PL,
inledande lagrum;
Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet skall
polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att
i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.114

113

 Objektivitet, självständighet och effektivitet kommer mer utförligt att analyseras i förhållande till brottsoffers rättigheter i kapitel 6 och 7.
114
Polislagen (1984:387) 1 §.
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Bestämmelsen har sin grund i numera upphävda polisinstruktionen där upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet i landet definierades som verksamhetens huvudpunkter. Polisen ska även ge service åt andra myndigheter
och enskilda.115 I motiven till polislagen uttrycktes det att polisens huvuduppgifter inte avsevärt har avgränsas utan beskrivs i allmänna ordalag för att
verksamheten ska kunna utvecklas i takt med samhället.116
Bestämmelsen skiljer sig från den tidigare polisinstruktionen på så vis att
polisen genom polislagen uttryckligen är ett led i att främja trygghet och
rättvisa för enskilda personer. Polisens hjälpande verksamhet, där polisen ska
ge service och hjälp åt enskilda, har även tydligare lyfts fram och står som
ett mål i sig som fyller ett syfte separat från uppgifterna att upprätthålla ordning och säkerhet.117 I början av 1980-talet diskuterades den polisreform
som ledde fram till nuvarande polislagen och där slogs det fast att huvuduppgifterna för polisen visserligen ska vara säkerhet och ordning i landet,
men nya inriktningar för polisarbetet genomfördes också. Förändringen från
att den stödjande verksamheten varit en del av den allmänna uppgiften att
upprätthålla säkerhet och ordning till att få en självständig ställning var en
del i att modernisera polisverksamheten. Det syftade till att återspegla tankar
om samhällsgemenskap och vara en del i samhällets verksamhet för att främja
trygghet, rättvisa och välfärd. Det skulle även ge en mer rättvisande bild av
polisens faktiska verksamhet på fältet.118
Polisens huvuduppgifter regleras genom PL 2 § där det framgår att polisen
ska förebygga brott och störningar av allmän ordning och säkerhet och ingripa
om sådant inträffar, samt utreda och bedriva spaning av brott som faller under
allmänt åtal. Polisens stödjande och hjälpande roll gentemot allmänheten
utgör en del av polisens serviceverksamhet, och regleras genom fjärde punkten, där det framgår att det stöd och den service som ska lämnas är det som
lämpligen kan lämnas av polisen. Den sistnämnda formuleringen infördes för
att särskilja polisens skyldigheter och uppgifter från andra myndigheters eller
aktörers, som socialtjänstens. Dock kan det i många fall vara polisens uppgift
att lämna även sådant stöd eller hjälp som i annat fall faller på andra aktörer,
om situationen är akut. Enligt motiven ansågs det varken genomförbart eller
lämpligt att sätta upp några specifika gränser kring vilka uppgifter som ingår
115
Polisinstruktionen (1972:511), Helmius, 2000, s. 72. Med polisen avses här såväl polis
väsendet i stort och enskilda polismyndigheter som enskilda poliser inom verksamheten.
116
Proposition 1983/84:111, s. 22.
117
Ibid., s. 55.
118
Proposition 1980/81:13, s. 13–14 och proposition 1983/84:111 s. 50–51. Se också Berggren & Munck, 2009, s. 32.
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och inte.119 I den statliga utredning som föregick lagen exemplifierades dock
vilken typ av service som kan komma i fråga, som att ge väghänvisningar,
ge råd till enskilda i privata ärenden och förse hemlösa med tillfälligt logi.
Polisens service gentemot allmänheten och de kontakter som kan knytas mellan allmänhet och polis (främst poliser i yttre tjänst och receptionspersonal)
ansågs vara ett sätt att bygga upp och upprätthålla förtroendet för polisen.120
Detta är således en generell bestämmelse som inte uttryckligen riktar sig till
att hjälpa någon särskild grupp i samhället, som brottsoffer, utan allmänheten
i stort. Det är dock polisen som i första hand kommer i kontakt med brottsoffer i akuta skeden i anslutning till brott, eller som först möter brottsoffret
vid anmälan av brott. Detta medför att polisens kontakt med brottsoffer kan
vara av stor vikt för brottsoffers upplevelser av och förtroende för polisen och
rättsväsendet som helhet vilket kan påverka den fortsatta viljan att delta i en
rättsprocess.121
Liknande servicekrav som regleras i polislagen återfinns även i polisförordningen där det framgår att polisen i sitt närpolisarbete ska beakta önskemål
och krav från människor som bor i närområdet när de ska leva upp till kraven
på trygghet och säkerhet. Därför ska polisen också arbeta med att få till stånd
en god relation med allmänheten. I detta ligger att polisen ska vara synlig och
tillgänglig för medborgarna och ge allmän information, stöd och hjälp till de
som behöver det. Till skillnad från polislagen poängterar polisförordningen
särskilt att polisen ska ge brottsoffer information med anledning av brottet
som de har utsatts för.122
Vidare ska polisen samarbeta med andra myndigheter, aktörer eller organisationer, för att på bästa sätt kunna genomföra nödvändiga åtgärder. Polisen
ska enligt polislagen samarbeta med Åklagarmyndigheten och andra myndigheter eller organisationer som kan ha anknytning till polisarbetet och polisverksamheten. Andra myndigheter ska också uttryckligen ge polisen stöd i
dess arbete.123 Att detta samarbete kom till särskilt uttryck i lagstiftningen
ansågs vara av vikt vid lagberedningen:
Beredningen anser att samarbetet med andra myndigheter just på polisområdet är av så central betydelse att lagen bör innehålla en uttrycklig föreskrift
119

Proposition 1983/84:111 s. 56–57 och SOU 2007:39, s. 120–121.
SOU 1979:6, s.154.
121
Enarsson & Granström, 2012, s. 222–223.
122
Polisförordning (1998:1558) 6 §.
123
Enligt PL 3 §. SOU 1977:40 s. 653, proposition 1983/84:111 s. 52–53. Se vidare i kapitel 3 avseende samverkan mellan rättsväsendets aktörer.
120
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om detta. Den särställning gentemot polisväsendet som bl.a. rättegångsbalken ger åklagarmyndigheterna motiverar att de myndigheterna nämns särskilt
i polislagen.124

Polisens brottsutredande arbete ska präglas av samarbete med Åklagarmyndigheten. Polisen är förundersökningsledare om saken är av ”enkel be
skaffenhet”.125 Det innebär att mängdmässigt är det polisen som är förundersökningsledare i de flesta fall, som till exempel för brotten stöld, misshandel,
överlåtelse eller brukande av narkotika eller bedrägeri. Rör sådana fall till
exempel en målsägande som är under 18 år eller misshandel mot närstående,
ska dock en åklagare ta över som ledare för förundersökningen. Det gäller
också när förundersökningen lett fram till en punkt då det krävs åtgärder av
domstol, exempelvis när en offentlig företrädare eller målsägandebiträde ska
utses. Även när förundersökningen bedrivs av polisen behövs ett nära samarbete med åklagaren för att kunna vidta åtgärder som kan behövas under
utredningens gång.126
2.2.1.1 Polisväsendets organisation
Organisatoriskt består polisorganisationen för närvarande av 21 polismyndigheter som motsvarar länsindelningen, och de fristående polismyndigheterna leder och genomför arbetet inom det egna distriktet.127 Inom ramen
för polisförordningen bestämmer myndigheterna hur den inre organisationen ska bedrivas. Vid varje polismyndighet finns en polisstyrelse som leder,
planerar och följer upp arbetet. Vid sådan planering ska samverkan ske med
Åklagarmyndigheten. Inom polismyndigheterna kan det också finnas grupper
eller organ som arbetar med samråd och samverkan mellan polismyndigheter
eller med andra myndigheter. Chefer för de fristående polismyndigheterna är
Länspolismästarna vilka genomför den kontroll och styrning av verksamheten
som Rikspolisstyrelsen är ytterst ansvarig för.128
Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med ansvar att utöva
tillsyn över polisväsendet i stort, och över de enskilda polismyndigheterna.
Regeringen utser rikspolischefen som leder Rikspolisstyrelsens organisation.

124

Proposition 1983/84:111 s. 52.
 RB 23 kap 3§. Ekelöf mfl., 2011, s. 115, proposition 1994/95:23, s. 82.
126
ÅFS 2005:9, Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål. Se även Landström, 2011, s. 16, 99–100 och SOU 2000:42, s. 40.
127
 Ombildningen av polisorganisationen berörs i avsnitt 2.2.1.2 En organisation i förändring.
128
Se här PL (1984:387), 4, 5 och 7 §§, PF 2 kap. 1–11 §§ och 3 kap. 1–6 §§, förordningen
(1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och SOU 2012:13, s. 112–114.
125
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Vid Rikspolisstyrelsens huvudkontor utarbetas föreskrifter och allmänna råd
för polisens verksamhet, samt nationella mål och strategier för hur arbetet ska
bedrivas. Det är även vid huvudkontoret som uppföljning av polisens verksamhet sker, för att säkerställa att arbetet bedrivs som avsetts i den operativa
verksamheten.129
Rikspolisstyrelsens arbete styrs förutom av lagar och förordningar även av
regleringsbrev, verksamhetsmål och återrapporteringskrav (och finansiella villkor) framtagna av riksdag och regering. För att riksdagens och regeringens vilja
ska förankras i hela polisorganisationen har sedan Rikspolisstyrelsen att föra ner
detta i organisationen genom att utfärda föreskrifter och allmänna råd, fördela
ekonomiska medel till polismyndigheterna och sätta upp nationella mål och
strategier för polisens arbete. Rikspolisstyrelsen är även ensam tillsynsmyndighet över polisen och har utvecklat den verksamhet som inspekterar polisväsendet för att på så vis på ett mer effektivt sätt kunna styra hela polisverksamheten.
Detta görs genom att utforma olika strategier eller målsättningar för de olika
områden som polisväsendet rör sig inom, till exempel brottsofferområdet.130
Polismyndigheterna utformar sedan utefter detta olika dokument – som lokala
handlingsplaner, lokala verksamhetsmål eller verksamhetsplaner – som ska
utmynna i det praktiska polisarbetet. Sedan ska denna kedja återrapporteras
uppåt i organisationen för uppföljning och återkoppling.131
Således har Rikspolisstyrelsen och rikspolischefen ett antal styrmöjligheter över polismyndigheternas arbete genom att precisera de mål som riksdag
och regering sätter upp för verksamheten, meddela föreskrifter och utöva
tillsyn över myndigheterna.132 Rikspolisstyrelsen ansvarar för att polisverksamheten genomsyras av rationalisering, samordning och planmässighet, och
de har en begränsad föreskriftsrätt för vissa aspekter av polisens arbete, som
exempelvis planering och uppföljning av arbetet. I de fall dessa föreskrifter
även berör åklagarväsendets arbete så ska de uppföras i samförstånd. Det är
dock endast när föreskrifter krävs för att säkerställa en nationell enhetlighet
inom organisationen som sådana ska meddelas, och i andra fall ska resultatet
åstadkommas på ett mindre ingripande sätt, som styrning genom allmänna
råd. Föreskriftsmakten ska användas restriktivt då lagstiftaren har ansett att

129

Förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen. För polisväsendets or
ganisation se 4–7 §§ i polislagen, se även SOU 2012:13, bland annat s. 135–136.
130
Ivarsson Westerberg, 2004, s. 178. Förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen, 12–13 §§.
131
ESV, 2009:6, s. 26.
132
Förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen, 2§.
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polismyndigheterna ska ha stora möjligheter att självständigt utforma arbetet
efter förutsättningarna på myndigheten.133
Rikspolischefen utvecklar som ett led i sin styrning av polisväsendet dokumentet Rikspolischefens inriktning, som sedan utgör grunden för andra typer
av styrdokument som riktas till polismyndigheterna, och dokumentet kan
även i sig själv fungera som ett stöd för polismyndigheterna.134 Inriktningen
ligger, tillsammans med budgetpropositioner och regleringsbrev, till grund för
bland annat planeringsförutsättningarna som ställs upp för en treårsperiod
men som revideras årligen. Planeringsförutsättningarna ställer i sin tur upp
mål för såväl den nationella verksamheten som mål riktade till myndigheterna.135 Planeringsförutsättningarna, som alltså utgår ifrån rikspolischefens
inriktning, är därefter basen för verksamhetsplanerna på såväl nationell som
på lokal myndighetsnivå.136
2.2.1.2 En organisation i förändring
Styrkedjan inom polisväsendet och nivån av återkoppling och uppföljning
av målsättningarna som sätts upp har kritiserats under 2000-talet. År 2005
gjorde Riksrevisionen en granskning av hur Rikspolisstyrelsen styr polisens
arbete med beaktande av de målsättningar som riksdag och regering ställer
upp. Enligt granskningen uppvisades stora brister i styrningen och Riksrevisionen menade att Rikspolisstyrelsen inte kunde anses leva upp till ansvaret att
leda polismyndigheternas arbete. Bland annat hade inte föreskriftsrätten eller
preciseringar av mål utnyttjats i tillräcklig utsträckning, heller inte tillsyn. 137
På uppdrag av regeringen genomförde Ekonomistyrningsverket, ESV, under
år 2009 en utredning som också rörde styrning och uppföljning av verksamheten. Där uppmärksammades främst ett par problem, vilka var ansvar och
befogenheter samt användandet av styrmedel. ESV ansåg att två olika typer av
styrning förekom i verksamheten; envägskommunikation och dialog mellan

133
PL 7§. I förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen, 13–13f §§ anges
inom vilka områden Rikspolisstyrelsen för meddela föreskrifter. Se även bland annat SOU
2012:13, s. 136. Allmänna råd ska användas i den mån det krävs för att uppnå ”planmässighet, samordning och rationalisering” i arbetet inom polisväsendet, enligt förordning
(1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen, 12 §. Rikspolisstyrelsens allmänna råd
och föreskrifter finns samlade i en särskild författningssamling, RPSFS.
134
 Rikspolisstyrelsens inriktning, Uppdaterad 2010.
135
 Rikspolisstyrelsen, Diarienummer, EA-903-1401/10.
136
 Rikspolisstyrelsens verksamhetsplan 2010.
137
 Riksrevisionen, RiR 2005:18.
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olika nivåer. Den sistnämnda typen av styrning ansågs fungeraväl, men viss
kritik riktades mot envägskommunikationen. Till exempel hade inte budgeten efterlevts som önskat, av vilket ESV drog slutsatsen att det rådde oklarheter i vilket ansvar och vilken befogenhet Rikspolisstyrelsen faktiskt hade.
Ekonomistyrningsverket menade också att det fanns skillnader mellan vilka
befogenheter Rikspolisstyrelsen hade i teorin och hur det ansvaret uppfattades
i organisationen i praktiken. En anledning till oklarheter i styrkedjan ansågs
vara att myndighetsförordningen inte tillämpades i alla delar på polisväsendets
verksamhet.138 Ytterligare en anledning skulle vara att regeringen fördelar
ansvar på tre olika nivåer, och ESV menade därför att regeringen behövde förtydliga hur ansvaret är fördelat mellan Rikspolisstyrelsen, polisstyrelserna och
länspolisstyrelserna.139 Senare under år 2009 gav regeringen Rikspolisstyrelsen
i uppdrag att effektivisera polisväsendet, i syfte att polismyndigheterna ska ha
ändamålsenliga organisationer och ledningsstrukturer, att Rikspolisstyrelsen
ska förbättra sin utvärderingsverksamhet och att de ska använda sin möjlighet
till tillsyn i högre utsträckning som en form av styrning av organisationen.140
År 2010 följde riksrevisionen upp den rapport de lade fram under år 2005,
och konstaterade där att Rikspolisstyrelsen genomfört en rad förändringar
i organisationen sedan dess, till exempel en skärpt styrning och förbättrad
uppföljning, men menade att det fanns indikationer på att det fortfarande var
svårt att få en bild av hur resultat mäts inom polisorganisationen.141
Under år 2012 presenterades en statlig utredning med förslag på genomgripande förändringar av polisorganisationen. I huvudsak föreslogs en sammanslagning av Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens
kriminaltekniska laboratorium som då tillsammans ska bilda Polismyndigheten. Säkerhetspolisen föreslogs bilda en egen myndighet. De föreslagna
förändringarna syftar till att förbättra polisens resultat, till exempel polisens
effektivitet och flexibilitet, men även att öka enhetligheten över landet. Polismyndigheten förväntas i och med sammanslagningen få en tydligare styrning
genom organisationen, där myndighetsledningen kan ta ett helhetsgrepp över
verksamheten och delegera uppgifter till den regionala eller lokala nivån, på

138

Istället är förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll tillämplig i delarna som
gäller styrning av verksamheten.
139
Ekonomistyrningsverket, Polisen Styrning och uppföljning, ESV, 2009:6, bland annat
s. 74.
140
Justitiedepartementet, Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att effektivisera polisverksamheten,
Pressmeddelande 26 november, 2009.
141
 Riksrevisionen, Uppföljningsrapport 2010, s. 49–50.
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ett, enligt utredningen, rakare sätt än vad som är möjligt inom den befintliga
polisorganisationen. Det ska då även förbättra möjligheterna till uppföljning
inom verksamheten.142
Omorganiseringen av polisväsendet kommer att träda i kraft den 1 januari
år 2015.143

2.2.2 Åklagarväsendet
Likt all rättstillämpning ska åklagarnas huvuduppgift, lagföring, bedrivas
med hänsyn till rättssäkerhet; som likhet inför lagen, objektivitet och förutsebarhet.144 Ett led i att åklagaren ska bedriva arbetet rättssäkert är att beakta
objektivitetsprincipen under förundersökningen.145 Vidare ger samma bestämmelse i rättegångsbalken uttryck för hänsynstagandeprincipen, vilken innebär
att undersökningen ska bedrivas så att ingen utsätts för onödig misstanke
eller olägenhet.146 Denna innebär att förundersökningen ska bedrivas under
mått av diskretion, vilket till exempel kan innebära att förhör med någon på
dennes arbetsplats undviks. Det är ett led i att ingen ska behövas utsättas för
att uppfattas som misstänkt eller skyldig innan det finns en fällande dom.147
Åklagaren har också att följa skyndsamhetsprincipen148 vilken innebär att för
undersökningar ska bedrivas så skyndsamt som möjligt, vilket anses gynna
såväl rättssäkerheten som effektiviteten i rättsprocessen.149 En ökad effektivitet
ska då leda till en högre andel lagföringar.150
142

SOU 2012:13, s. 261–262.
 Reformarbetet är indelat i sju faser som genomförs under två år. Justitiedepartementet,
Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten, Ju 2012:16, Pressmeddelande 201303-20.
144
Se bland annat Bull & Sterzel, 2010, s. 57 ff., Bring & Diesen, 2009, s. 203–204, Landström, 2011, s. 59. Med objektivitet avses här alla förvaltningsmyndigheters (och domstolars)
skyldighet att beakta allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet enligt RF 1 kap. 9 §
samt skyldighet att beakta objektivitet enligt rättegångsbalkens bestämmelse i 23 kap. 4§.
145
 Objektivitetsprincipen enligt RB, 23 kap. 4 §. Åklagarens objektivitet diskuteras också
bland annat i Lindberg, 1997, s. 202 ff. och SOU 2011:45 s. 95–113. Detta utvecklas i
avsnitt 2.3.2 Objektivitet genom rättsprocessen.
146
 Hänsynstagandeprincipen enligt RB 23 kap. 4 §.
147
 Hjertstedt, 2011, s. 128, SOU 1938:44 s. 286.
148
 RB 23 kap. 4 § 2 st 1 p. ”Förundersökningen skall bedrivas så skyndsamt omständigheterna medgiva.” Hjertstedt, 2011, s. 128.
149
Skyndsamhetsprincipen finns som ett prioriteringsinstrument och åklagaren har att följa
detta, även om det under senare tid har blivit allt svårare på grund av ärendetillströmningen.
Se Bring & Diesen, 2009, s. 67. För ett allmänt resonemang om skyndsamhet i processen se
Landström, 2011, s. 69–70.
150
Justitiedepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Åklagarmyndig
heten, s. 1.
143
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En rad organisatoriska förändringar inom åklagarväsendet har genomförts
de senaste 30 åren i syfte att effektivisera åklagarväsendets arbete och öka
antalet lagföringar, samt säkerställa att arbetet bedrivs med högt ställda krav
på kvalitet och rättssäkerhet.151 Den organisation som åklagarväsendet har
idag grundas i en genomgripande omorganisering av åklagarväsendet som
genomfördes under år 1996. Omorganisationen skulle leda till en mer effektiv
och flexibel och mindre sårbar verksamhet än tidigare, som bättre skulle klara
den ökade belastning det moderna samhällets brottslighet innebar för åklagarväsendet. Åklagarorganisationen omorganiserades också för att bättre stämma
överens med de ändringar som ägt rum i bland annat domstolsorganisationen,
och även med anledning av Sveriges medlemskap i EU.152
Sedan dess har dock ytterligare förändringar skett inom åklagarorganisationen. Dagens åklagarväsende inrättades år 2005 och består av Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Omorganisation som ägde rum år 2005
hade, likt föregående omorganiseringar, som övergripande syfte att skapa
förutsättningar för åklagarväsendet att få en högre och mer effektiv lagföring
än tidigare. Det skulle åstadkommas till exempel genom att skapa bättre förutsättningar för rättslig utveckling och uppföljning. Styrmöjligheterna inom den
dåvarande verksamheten ansågs vara för svaga för att kunna åstadkomma de
önskade resultaten, och ytterligare en brist var att rättstillämpningen varierade
i alltför hög utsträckning över landet och att olika arbetsmetoder användes,
vilket i viss mån ansågs kunna åtgärdas med en förnyelse av organisationsstrukturen.153
Riksåklagaren är chef över Åklagarmyndigheten och styr och ansvarar
därför över arbetet som bedrivs av myndigheten. Till skillnad från tidigare
åklagarorganisation har åklagarväsendet nu två nivåer – en central ledningsnivå och en lokal nivå med åklagarkammare.154 På den centrala nivån finns
det tre utvecklingscentrum som ansvarar för utveckling, kontroll och ana-

151

Proposition 2004/05:26, s. 10–11. Landström, 2011, s. 91.
Proposition 1995/96:110, s. 1, 6, Landström, 2011, s. 93–94.
153
En del av problemet var att myndighetschefernas arbetstid innan omstruktureringen till
största delen bestod av rent administrativa uppgifter vilket ansågs leda till svårigheter att lägga
den tid som krävdes på rättslig ledning och övergripande utvecklingsfrågor, samt utvärdering.
Proposition 2004/05:26 s. 1, 8.
154
I likhet med polisväsendets verksamhet är även åklagarverksamheten uppdelad och ut
spridd över landet med sina ca 40 åklagarkammare, och 32 av dessa motsvarar den ungefärliga
geografiska utspridningen av ett län. Ekonomistyrningsverket, Åklagarmyndighetens interna
styrning och kontroll, 2009, s. 9–11, Förordning (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten, 1, 6, 11 §§. Allmänt om åklagare, se RB 7 kap.
152
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lys av olika delar av åklagarväsendets verksamhet.155 För närvarande finns
utvecklingscentrum i Stockholm, Göteborg och Malmö, och dessa sköter
bland annat alla överprövningar av åklagarbeslut. Överåklagare är chefer över
utvecklingscentrumen och är organisatoriskt ställda under riksåklagaren i ledningsstrukturen.156
Åklagarmyndigheten ska se till att arbetet som bedrivs inom åklagarväsendet
sker effektivt och samordnat inom verksamheten, för att resultera i enhetlighet
över landet. Åklagarmyndigheten får också, i samråd med Ekobrottsmyndigheten, arbeta fram de föreskrifter som behövs för att nå effektivitet och
enhetlighet i verksamheten.157 Under regeringen är riksåklagaren alltså högsta
åklagare, och riksåklagaren styr och är ansvarig för arbetet som bedrivs inom
åklagarväsendet. Det innebär bland annat att han eller hon ”ska, som högste
åklagare under regeringen, verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet
vid åklagarnas rättstillämpning.”158 Riksåklagaren tar därför fram föreskrifter
och allmänna råd som publiceras i Åklagarmyndighetens författningssamling,
ÅFS. Riksåklagaren ansvarar också för att styra verksamheten med hjälp av
riktlinjer (Riksåklagarens riktlinjer, RåR), som tas fram i syfte att skapa en
enhetlighet i åklagarnas tillämpning av lagar och att bidra till utvecklingen av
praxis.159 Rättsligt handläggningsstöd som inte ges som riktlinjer eller föreskrifter kan ges ut i form av handböcker. Annan rättslig information som
inte behandlas inom några andra typer av styrning kan publiceras som en
promemoria i serien, RättsPM, vilket främst är information, praxisöversikter
och allmänna tips eller råd från de olika utvecklingscentrumen.160 I likhet med
samtliga statliga förvaltningsmyndigheter utvecklas också verksamhetsplaner
på övergripande myndighetsnivå, som utgår ifrån regeringens regleringsbrev.
Ekonomistyrningsverket har, i likhet med granskning av styrningen inom
polisväsendet, undersökt hur styrningen ser ut inom åklagarväsendet och om
det där behövs förändringar för att leva upp till de krav som ställs på effektivitet och genomströmning av mål i verksamheten. När utvärderingen av
verksamheten presenterades år 2009 menade ESV att det främst behövdes för155

Förordning (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten, 5 §.
 RB 7 kap. 2 § 4 st. Överåklagare kan också vara chef över en avdelning på riksåklagarens
kansli.
157
Åklagarförordning (2004:1265), 1a, 1b §§.
158
Åklagarförordning (2004:1265), 2 §. RB 7 kap. 2 §.
159
Åklagarmyndighetens författningssamling, (ÅFS 2005:8) Åklagarmyndighetens föreskrifter om rättslig styrning och information inom åklagarväsendet, 2 §.
160
Åklagarmyndighetens föreskrifter om rättslig styrning och information inom åklagar
väsendet, 3–4 §§.
156
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bättringar inom fyra områden, bland annat att styrningen skulle bli tydligare
och få mer genomslag inom åklagarväsendet.161 Enligt ESV:s undersökning
hade ledningsnivån inom Åklagarmyndigheten inte tillfredsställande följt upp
och analyserat verksamheten och låtit resultaten ligga till grund för initiativ på
central och lokal nivå. De uppföljningar som hade genomförts i verksamheten
ledde sällan till faktiska åtgärder och EVS menade vidare att ledningsnivå
var för generell i sitt förhållningssätt till kamrarna. Med detta avsåg ESV
att kamrarna hade fått samma målsättningar och haft samma förväntningar
på resultat trots skillnader i förutsättningar hos kamrarna. Dessutom hade
samarbete och utbytet mellan kammare om arbetsmetoder och liknande varit
svagt.162
Om det förekommer brister inom samarbete mellan kamrarna riskerar
enhetligheten som eftersträvas i åklagarväsendet att missgynnas och det kan
leda till att lokal praxis bildas, till exempel på brottsofferområdet.

2.2.3 Domstolsväsendet
Domstolen ska i sitt arbete inte låta sig vägledas av annat än vad de enligt
lag ska låta vara styrande, och vedertagna rättskällor enligt rättskälleläran sätter ramarna för hur domaren ska arbeta.163 Rättssäkerheten förutsätter även
att rättsliga beslut är förutsebara, och det krävs därför en entydighet i domstolarnas, och även åklagares och polis, beslut.164 Den förvaltningsrättsliga
legalitetsprincipen har sin grund i regeringsformens inledande lagrum: ”Den
offentliga makten utövas under lagarna.” Den ger uttryck för den förutsebarhet
som krävs i en rättsstat.165 Legalitetsprincipen är den viktigaste principen för
myndigheternas beslutsfattande då den ställer upp krav på uttryckligt författningsstöd, vilket medför förutsebarhet för medborgarna.166
161

De fyra områdena var att bedöma och prognostisera resursåtgång, fördelning av ansvar och
befogenheter inom åklagarväsendet, att säkerställa att styrningen var tydlig och fick genomslag och att samordna och prioritera inom åklagarväsendets utvecklingsarbete. Ekonomi
styrningsverket, Åklagarmyndighetens interna styrning och kontroll, 2009.
162
Ekonomistyrningsverket, Åklagarmyndighetens interna styrning och kontroll, 2009,
s. 45.
163
Ställvik, 2009, s. 116.
164
Zila, 1990:4 s. 284–305.
165
Sterzel, 2012, s. 74. För historiken bakom och framväxten av legalitetsprincipen, se Sundell, 1994/95, s. 95 ff.
166
Erlandsson, 2009, s. 54, Sundell, 1994/95, s. 95 ff. och Sterzel, 2012, s. 78–84. Den
straffrätttsliga legalitetsprincipen kommer till uttryck genom RF 2 kap. 10 §, BrB 1 kap. 1 §
samt artikel 7 i Europakonventionen. Denna berörs inte närmare i denna framställning, men
se bland annat Bladini, 2013, s. 115.
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Domstolarnas arbete styrs även av andra värden och målsättningar, som
effektivitet och insyn. Under 1990- och 2000-talet har ett flertal steg tagits för
att utveckla och modernisera domstolsväsendet.167 Det övergripande målet
har varit att domstolarna ska kunna leva upp till krav på rättssäkra och effektiva avgöranden, som beslutas under rimlig tid, till exempel genom att renodla domstolens och domarnas verksamhet och uppgifter.168 Det har ansetts
kunna åstadkommas genom att fokusera på domstolens roll som tvistelösare
mellan enskilda och mellan enskilda och det allmänna och den dömande
verksamheten i brottmål. Förutom effektivitet och skyndsamhet ansågs en
renodling av domarrollen leda till att kraven på rättssäkerhet, kvalitet och
service bättre skulle kunna mötas.169
Domstolsverket ska som statlig myndighet ge stöd och service åt, bland
annat, landets allmänna domstolar. Domstolsverket ansvarar för att domstolarna har förutsättningar till att leva upp till de krav som ställs på verksamheten av riksdag och regering. En del av Domstolsverkets stödjande funktion är att de ska iaktta domstolarnas självständighet enligt regeringsformen.
Domstolsverket ansvarar för att samordna övergripande organisatoriska frågor inom domstolsväsendet, vilket innebär att säkerställa att verksamheten
bedrivs på ett effektivt och rättssäkert vis genom att se till att utbildningar
inom verksamheten genomförs och genom att utforma föreskrifter, råd och
anvisningar för verksamheten.170 Domstolsverkets föreskrifter publiceras i
Domstolsverkets författningssamling, DVFS, och de allmänna råden publiceras också i denna. Domstolsverket ger också ut ett antal handböcker för att
ge riktlinjer för verksamhetens arbete, både inom rättsskipning och inom den
rättsvårdande verksamheten. Dessa ska inte ses som rättskällor utan fungerar
endast som ett informations- och utbildningsmaterial med förslag på hur
olika situationer kan hanteras.171
Chef över Domstolsverket är generaldirektören, som är ytterst ansvarig
för att den interna styrningen och kontrollen fungerar inom verksamheten.
Domstolsverket ansvarar också för det officiella rättsinformationssystemet,

167

Se till exempel proposition 1999/2000:26, SOU 2001:103, proposition 2004/05:131,
SOU 2007:65, proposition 2007/08:113, proposition 2007/08:139 och SOU 2008:106.
168
SOU 2007:65, s. 99.
169
Ibid., s. 106.
170
Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket, 1 §, 10 §. Myndighetsförordningen 4 § 4 st.
171
 Handböckerna publiceras sedan år 2004 endast på Domstolsverkets hemsida, se [www.
domstol.se].

50

13-33 Iustus Enarsson 25 juni 50

2013-06-25 16.40

2 Rättsväsendets verksamhet

som har till syfte att tillförsäkra den offentliga förvaltningen och enskilda
tillgång till grundläggande rättsinformation i elektronisk form. Där återfinns
bland annat förarbeten, lagar och föreskrifter och vägledande praxis. 172
I november år 2008 genomfördes förändringar i det processuella regelverket, för att skapa en rättegång som på ett bättre sätt motsvarar kraven
på rättssäkerhet och effektivitet vid handläggningen av mål och ärenden.173
Detta överensstämmer med syftet med den omorganisering som genomfördes
inom åklagarväsendet, och som nu även polisväsendet ska genomgå inom de
kommande åren.174 De processuella ändringarna ska göra rättsprocessen så
effektiv som möjligt för den som lägger fram anspråk om att få sin sak prövad,
och de som får oberättigade krav på sig ska också så snabbt som möjligt få
rättsprocessen avklarad. Motiven poängterade också specifikt situationen för
vittnen och målsäganden. Till exempel utvecklades möjligheten för vittnen
och målsäganden att närvara via videokonferens, vilket bland annat motiverades med kostnadshänsyn, men också utifrån att åtgärder skulle vidtas för att
förbättra vittnens och målsägandens upplevelser i rätten.175 Vittnesmål och
målsägandens berättelse som lämnas i bevissyfte kan nu i större utsträckning
tillvaratas genom videoteknik, som sedan spelas upp vid en högre instans.
Detta ansågs kunna mildra det obehag som målsäganden kan uppleva genom
att återigen vara tvungen att berätta om sina minnen och upplevelser av brottet. Därför motiverades de processuella förändringarna för domstolens arbete
även utifrån ett brottsofferperspektiv.176
Även genom förtroendeutredningen från år 2008 uppmärksammades
domstolens arbete gentemot bland annat målsäganden. Ett av uppdragen till
utredningen var att kartlägga och ge förslag på utveckling av bemötandet av
parter och bevispersoner.177 Där diskuterades bemötandefrågor i förhållande

172

 Rättsinformationsförordning (1999:175).
Proposition 2004/05:131, s. 1.
174
Se SOU 2012:13.
175
Proposition 2004/05:131, s. 78–79, 93–94.
176
Proposition 2004/05:131, s. 162–163. Levén & Wersäll diskuterade reformen två år efter
dess införande och menade då att den överlag fallit väl ut, exempelvis framfördes att ”[d]et är
också positivt att personer som ska höras i rätten, något som ofta är en stor påfrestning, i princip
bara behöver uppträda i en instans”, Levén & Wersäll, 2011 s. 18, och s. 30. Kritik har dock även
framkommit gentemot reformen, framför allt från advokater. Samuelson menar exempelvis
att det bör införas ”[…] en ovillkorlig rätt till omförhör i hovrätten för den som är åtalad och att
ett påstående från parterna om att ytterligare frågor behöver ställas till någon annan förhörsperson
i normalfallet ska godtas av hovrätterna […]”. Se Samuelson, 2009/10, s. 1011.
177
SOU 2008:106.
173
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till hur domstolen upplevdes, och bemötandet på personnivå likväl som på
institutionell nivå analyserades i förhållande till allmänhetens förtroende för
domstolen och rättsprocessen.178

2.3

Principer för aktörernas arbete

I huvudsak kommer principerna objektivitet, självständighet och effektivitet
att presenteras med utgångspunkt i kopplingen de kan ha till rättsväsendets
arbete med brottsoffers rättigheter.
För att närmare studera dessa principer tas den inledande utgångspunkten
i Europakonventionens, EKMR, bestämmelser i artikel 6.179
Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter
eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och
offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag.180

Artikel 6 delas in i ett flertal delar som hanterar rätten till en rättvis rättegång. Vad som är att anse som självständig och opartisk enligt ovan är tätt
sammankopplat, då det är rimligt att anta att brister i självständigheten leder
till brister i objektiviteten, och vice versa. Objektiviteten kan aktualiseras i
fall gällande enskilda domares personliga uppfattningar och fördomar (uttalade eller objektivt uppfattade), en personlig koppling mellan domaren och
part(er) eller maktdelningsfrågor.181 Bedömningar av brister i självständighet
och opartiskhet görs därför dels utifrån subjektiva mått: Finns det bevis för
oegentligheter i det faktiska fallet? dels utifrån objektiva mått: Finns det legitima anledningar att anta att oegentligheter föreligger?182
Kraven på självständiga, oberoende domstolar innebär att domstolarna ska
vara oberoende av den verkställande makten och parterna men det föreligger inga uttryckta krav på att domstolen ska vara självständig gentemot den
lagstiftande makten, då EKMR inte ställer krav på en särskild konstitutionell
178

Se här även Burman som särskilt diskuterat bemötandefrågor med utgångspunkt i förtroendeutredningen, Burman, 2009 s. 774–780, och Engström som diskuterat olika aspekter
av förtroendeutredningen, däribland bemötandefrågor, Engström, 2009, s. 377–381. Olika
typer av bemötande utvecklas bland annat i Kapitel 3.
179
EKMR, Artikel 6.
180
EKMR, Artikel 6(1).
181
 Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, s. 290–293.
182
 Hauschildt v Denmark (Series A, No 154; Application No 10486/83) European court
of human rights (1990) 12 EHRR 266, 24 MAY 1989. Se även Harris, O’Boyle, Bates &
Buckley, 2009, s. 284, 290, Ställvik, 2009, s. 141 och Danelius, 2012, s. 201.
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maktdelning. Ett visst mått av åtskillnad och oberoende mellan den dömande
och den lagstiftande makten ska dock finnas.183
Att rättsprocessen ska ske så effektivt och skyndsamt som möjligt, inom skälig tid, framkommer av artikel 6 men även av artikel 5.184 Bestämmelsen om
skyndsamhet i processen syftar till att skydda parterna från onödiga fördröjningar, och kravet är särskilt starkt i brottmål, inte minst om den misstänkte
är frihetsberövad. Det finns däremot inga faktiska tidsramar då bedömningen
av vad som är att anse som ”inom skälig tid” avgörs i varje enskilt fall. Aspekter som kan påverka vad som är skäligt är till exempel den juridiska komplexiteten i fallet eller mängden bevisning som ska behandlas.185

2.3.1 Objektivitet
Samtliga aktörer inom rättsväsendet har som nämnts att beakta objektivitet
i sitt yrkesutövande. Objektivitetskravet som genomsyrar rättsväsendet har
som huvudsakliga syfte att bidra till ett rättssäkert samhälle där medborgarna
har förtroende för rättsväsendet och förtroende för att den demokratiska ordningen och lagarna följs på ett korrekt sätt.186 Det som styr hur förvaltningsorganen ska agera med beaktande av objektivitet i den handläggande och
beslutsfattande verksamheten är bland annat likhetsprincipen och objektivitetsprincipen enligt regeringsformen.187 Enligt principerna har domstolar och
183

Södergren, 2009, s. 196–199.
EKMR, Artikel 5(3) ”Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of
paragraph 1(c) of this article shall be brought promptly before a judge or other officer authorized
by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release
pending trial. Release may be conditioned by guarantees to appear for trial.”
185
 Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, s. 278–281. Brister i skyndsamheten enligt artikel 6
uppmärksammades till exempel av JO under år 2008, då denne uttalade sig om inspektioner
som genomförts vid polismyndigheter och åklagarkammare. ”Det som därvid framkommit
har i ett stort antal ärenden föranlett mig att konstatera att den brottsutredande verksamheten
uppvisar allvarliga brister och att handläggningstiderna i åtskilliga fall inte står i överensstämmelse
med de krav på skyndsamhet som gäller.” JO fann att det även vid samtliga av denne granskade
myndigheter och kammare fanns fall där målsäganden eller den misstänkte var under 18 år,
där särskild skyndsamhet ska iakttas och där utsatta tidsfrister ska följas. JO, dnr: 2672-2008,
beslutsdatum: 2008-06-23. Skyndsamhet och effektivitet behandlas ytterligare i kapitel 6.
186
Bull 2012, s. 130–132, Landström, 2011, s. 61. Med det inte sagt att objektivitetsprincipen ensamt svarar för att fylla innehållet i ett rättssäkert samhälle. Många andra aspekter, som
förutsebarhet, krav på lagstöd vid domstolens handlande, rätt att överklaga beslut, domstolarnas självständighet osv. kan hänföras till begreppet rättssäkerhet, Peczenik, 1995, s. 89–100.
187
Som nämnts, likhetsprincipen och objektivitetsprincipen enligt RF 1 kap. 9 §. Likhetsprincipen kan även benämnas egalitetsprincipen, se Sterzel, 2009, s. 40 och likabehandlingsprincipen, se Bladini, 2013, s. 116. Med ”andra” som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter
enligt RF 1 kap. 9 § avses här regeringen i egenskap av högsta myndighet i förvaltningsorga184
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förvaltningsmyndigheter som har uppgifter inom den offentliga förvaltningen
dels att beakta allas likhet inför lagen (likhetsprincipen) och dels att vara sakliga och opartiska (objektivitetsprincipen). Bestämmelsen fick sin nuvarande
lydelse som en del av många ändringar i grundlagen år 1976. I likhet med
övriga bestämmelser i regeringsformens första kapitel är detta ett principstadgande som ställer upp vissa grundkriterier för hur den offentliga förvaltningen
ska hantera sina uppgifter. Detta innebär att beslut inte ska fattas på grunder
som kan vara diskriminerande, som till exempel att beslutet tar hänsyn till
någons härkomst.188
Från och med januari år 2011 har vissa förändringar genomförts i rege
ringsformen, med främsta syfte att tydligare framhålla domstolarnas särskilda
konstitutionella ställning, och att ytterligare visa på vikten av att hela domstolsväsendet genomsyras av oberoende och opartiskhet. Det ska framgå när
bestämmelser om rättsskipningen nu skiljs från bestämmelser för förvaltningen
genom att de delas upp i två olika kapitel.189 För att ytterligare förstärka kraven
på ett offentligt, sakligt och rättvist förfarande har också ett andra stycke i RF
2 kap. 11 § lagts till, som stadgar att rättegången ska genomföras rättvist och
inom skälig tid, och även att förhandling vid domstol ska vara offentlig.190
Att rättegången ska genomföras ”rättvist” innebär i sig inte en förändring av
lagstiftningen då det redan framgår av andra processuella regler, som att en
part har rätt att bli hörd exempelvis, och det innefattar också att domstolen ska
vara opartisk och oavhängig. Kraven på saklighet kompletterar bestämmelsen i
RF 1 kap. 9 §, och kravet på offentlighet fanns sedan tidigare i lagrummet.191
Om objektivitet, såsom det beskrivs i regeringsformen, kan anses vara tillräckligt preciserat för att på ett konkret sätt arbeta efter har diskuterats och
det finns även ett antal andra bestämmelser som på olika sätt ger uttryck för
objektivitetsprincipen och rättsväsendets skyldighet att förhålla sig neutrala
och opartiska i sitt beslutsfattande.192 Det har däremot uttryckts att detta

nisationen, och även privaträttsliga organ som utför förvaltningsuppgifter. Strömberg, 2001,
s. 15.
188
Proposition 1975/76:209, s. 100. Se även Erlandsson 2009, s. 54.
189
SOU 2008:125, s. 347. Se även SOU 2011:42, s. 92–93.
190
Proposition 2009/10:80, s. 119–120.
191
 Artikel 6 (Rätt till rättvis rättegång) i EKMR har varit vägledande vid utformandet av
grundlagsbestämmelsen om en rättvis rättegång.
192
Bull, 2005, s. 81. Till exempel rättegångsbalkens fjärde kapitel innehåller bestämmelser
om domarjäv och preciserar tydligare vad som avses med opartiskhet enligt grundlagsbestämmelserna. RB 4 kap. 12–14 §§. RB 7 kap. 6 § reglerar jävssituationer för åklagaren. Ett
exempel på sådana situationer är till exempel om åklagaren har, eller under processen får, ett
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principstadgande i regeringsformen även har en rättsligt självständig betydel
se, även om det också utvecklas genom vanlig lag.193
En rad bestämmelser i rättsordningen syftar till att garantera att bestämmelserna om saklighet och opartiskhet i det offentliga arbetet efterlevs, till
exempel bestämmelser om jäv.194
Bestämmelsen i RF 1 kap. 9 § var i 1974 års regeringsform ursprungligen
mer utförlig i sin utformning, och innehöll skrivningar om bland annat ras,
hudfärg och samhällsställning.195 Redan år 1976 ändrades dock bestämmelsen och fick den mer allmänt hållna skrivning den har idag, utan specifikt
utskrivna kriterier för domstolar och förvaltningsmyndigheter att beakta.
Anledningen till att sista meningen ströks var att det i den allmänna debatten
framförts kritik mot att det kunde tolkas som att lagstiftaren kunde skapa
rättsligt stöd för att negativt diskriminera på grund av någon av de angivna
grunderna. Då den ansågs sakna självständig betydelse togs den därför bort.196
Likhetsprincipen och likhet inför lagen innebär normalt inte i praktiken att
två situationer är identiska, utan att ”jämförbara fall” eller ”relativt likartade”
fall ska behandlas lika. När bestämmelsen fick en ny utformning år 1976 (se
ovan) ändrades visserligen förbudet mot diskriminering enligt vissa exemplifierande grunder, till ett påbud för domstolar och förvaltningsmyndigheter att
beakta allas likhet inför lagen. Exemplen på vad som skulle kunna vara osakpersonligt förhållande till målsäganden. Ekelöf & Edelstam, 2008, s. 188–189. För en utveckling av domarjäv i förhållandet till opartiskhet, se Tiby, 1993, bland annat. s. 9–10.
193
Bull, 2012, s. 130–132.
194
Förvaltningslag (1986:223) 11–12 §§. Genom att ha straffbestämmelser om tjänstefel och mutbrott, och genom att förbjuda offentliga tjänstemän från att ha vissa typer av
bisysslor, ska situationer undvikas som skulle kunna innebära att saklighet eller opartiskhet
ifrågasätts. Det ska förhindra såväl att den enskildas opartiskhet som myndighetens opartiskhet inte ska kunna ifrågasättas. Frågan om domarens bisysslor diskuterades bland annat i en
proposition från början av 2000-talet. Där framfördes åsikterna att det inte minst för allmänhetens förtroende för domare är viktigt att domare inte isoleras från andra verksamheter eller
samhället i stort på grund av sitt yrke och kraven på oberoende. Det kan också ge domaren
större erfarenheter och bredd i förståelsen för olika typer av problem som också kan dyka upp
i yrkesutövningen. Vad som till syvende och sist anses vara förtroendeskadande bisysslor blir
en fråga som avgörs i det enskilda fallet i förhållande till den enskilda domaren. Proposition
2000/01:147, s. 12–13. Domaren kan då vända sig till Tjänsteförslagsnämnden för Domstolsväsendet för vägledande besked.
195
 RF 1 kap. 9 §. Bestämmelsen utgör likhetsprincipen. Den tidigare lydelsen i sin helhet
var ”Domstolar och förvaltningsmyndigheter skall i sin verksamhet iaktta saklighet och opartiskhet. De får ej utan rättsligt stöd särbehandla någon på grund av hans personliga förhållanden
såsom tro, åskådning, ras, hudfärg, ursprung, kön, ålder, nationalitet, språk, samhällsställning
eller förmögenhet”.
196
SOU 1975:75, s. 181–182.
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liga grunder ersattes alltså med en inledande skrivning om likabehandling.197
Dock ändrade det inte betydelsen av bestämmelsen i sak, varför de uppräknade
grunderna fortfarande kan anses vara vägledande vid tolkningen av vad som
ska anses vara saklig hänsyn. Kravet på saklighet innefattar därför ett mått av
likabehandling, det vill säga att enskilda inte får missgynnas (eller gynnas) utan
lagstöd, och hör därför nära samman med allas likhet inför lagen.198 Detta
innebär däremot inte ett förbud mot särbehandlande lagstiftning, då bestämmelsen inte riktar sig mot lagstiftaren utan endast till rättstillämpningen.199
Inom den offentliga rätten finns stora inslag av fritt skön i beslutsfattandet,
vilket innebär att beslutsfattaren måste kunna fatta beslut gentemot enskilda
från fall till fall där varken lagen eller dess förarbeten ger tillräcklig ledning. 200
Kravet på saklighet ska dock säkerställa att det finns vissa yttre ramar för
detta fria skön. I saklighetskravet vid beslutsfattande ligger också ett försök
att undvika och förhindra maktmissbruk. Kravet på saklighet tar därför sikte
på vilka grunder som kan ligga bakom ett beslut.201 Kravet på opartiskhet
enligt samma bestämmelse tar däremot i stor utsträckning sikte på hur ett
beslut kan uppfattas utåt, av allmänheten och den enskilde, det vill säga att
beslutsfattaren ska agera på ett sådant sätt att medborgarnas förtroende upprätthålls.202 Som en ytterligare begränsning av detta fria skön finns kravet på
konsekvens. Även i de fall där ett beslut inte strider mot vare sig kravet på
saklighet eller kravet på opartiskhet kan det anses strida mot beslutsfattarens
egna tidigare praxis på ett sätt som inte är motiverat då situationerna är lik
artade. Därför innehåller objektivitets- och likhetsprinciperna även ett mått
av krav på konsekvens.203
Nedan presenteras mer specifika bestämmelser för hur rättsväsendets aktörer ska förhålla sig objektiva, och i vilka situationer objektivitetskravet kan
aktualiseras.

197

Påhlsson, 2007, s. 13, 50
Sundberg-Weitman, 1981, s. 54, Petrén & Ragnemalm, 1980, s. 37–38.
199
Lerwall, 2001, s. 325.
200
Lerwall, 2001, s. 326–327, Wennergren, 1984, s. 380.
201
Bull, 2012, s. 101–102, Lerwall, 2001, s. 326–327. Att saklighetskravet även gäller vid
statliga anställningar framgår av RF 12 kap. 5 § 2 st.
202
Det innebär att även i situationer där beslutsfattaren rent faktiskt inte har brustit i sin
objektivitet och opartiskhet kan denne ändå anses ha begått så kallat delikatessjäv om det finns
objektiva skäl att anta att ett beslut fattats i strid med objektivitet. Bull, 2012, s. 103–104.
203
Marcusson, 1989, s. 401–402.
198
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2.3.2 Objektivitet genom rättsprocessen
För polis, åklagare och domstol aktualiseras objektivitet i samtliga situationer under rättsprocessen, även om dess karaktär kan förändras i processens
olika skeden. Vid förundersökningen ska polis och åklagaren iaktta objektivitet, vilket framgår av rättegångsbalken, RB, 23 kap. 4 §. Bestämmelsen
ger uttryck för den processrättsliga objektivitetsprincipen och tar sikte på det
förhållningssätt polis och åklagare ska ha i den utredande rollen och i förhållande till gärningspersonen.204 Denne ska behandlas med opartiskhet och
neutralitet, vilket exempelvis kan innebära att förundersökningsledaren inte
får undanhålla eller utesluta att beakta material som talar till den misstänktes
förmån under förundersökningen.205
I utredningens alla skeden ska objektiviteten iakttas och polis och åklagare
ska inte ta ställning i sakfrågan innan saken är ordentligt utredd. Det innebär att objektivitetsprincipen gäller för polisen även innan en utredning har
inletts.206 Det aktualiserades i ett fall från JO från år 2007 som rörde bedrägeri
där en person uppgav att två passagerare lämnat taxibilen utan att ha betalat
för taxiresan. Anmälaren uppgav att gärningspersonerna kunde finnas på film i
taxibilen och möjligen även på bild från en uttagsautomat där de stannat för att
ta ut pengar under resan. I anmälan framkom det att taxibolaget uppgett att de
ska lämna bildmaterialet till polisen om något hittas i deras eget material. När
inga bilder kommit in till polisen efter sex veckor valde polisen dock att inte
inleda en förundersökning med motiveringen att spaningsuppslag saknades.
Därefter framförde anmälaren önskemål om att filmen från taxibilens övervakningskamera skulle begäras ut, vilket också begärdes av polisen en månad
senare. Då fanns dock bildmaterialet inte längre sparat. Här menade JO att det
var uppenbart att det fanns anledning att tro att brott hade begåtts, och det
torde inte ha varit rimligt att anta att brottet inte skulle kunna utredas. Därför
poängterade JO vikten av att polisen även beaktar objektivitetsprincipen vid
beslut om förundersöknings ska inledas eller inte, och menade att
”[…] polisen, i de fall någon annan åtar sig att tillhandahålla visst material,
inte är befriad från skyldigheten att sakligt och objektivt vidta de utredningsåtgärder som krävs om den som åtagit sig uppgiften inte fullgör den.”207
204

 RB 23 kap. 4 §. Se även exempelvis Landström, 2011, s. 61–62, Heuman, L, 2004–05,
s. 57–58, Lindberg, 1997, s. 202–204.
205
Landström, 2011, s. 61–62, Bring & Diesen, 2009, s. 67 och 74, Lindberg, 1997, s. 202–
204. Se även SOU 1938:44, s. 286.
206
SOU 2011:45, s. 97.
207
JO, dnr: 3636-2006, Beslutsdatum: 2007-09-14. Att objektivitetsprincipen även gäller
vid beslut om förundersökning ska inledas framgår också av JO 2003/04 s.124.
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Även i andra fall har polisen ansetts brista i objektivitet. I ett fall från år
1998 diskuteras en polismans uttalanden ur aspekten bristande objektivitet.
Polisen skulle överlämna material från förundersökningen till åklagaren och
påpekade där att målsägandens biträde haft kontakt med polisen tidigare och
då i ett negativt sammanhang. Såväl den aktuella polismyndigheten som JK
ansåg att det uttalandet var osakligt och stred mot objektivitetskravet. Enligt
JK:s uttalande ska myndigheter således beakta objektivitetsprincipen även i
kontakterna med varandra och när de arbetar i samverkan eller samarbetar
med varandra.208
Vikten av objektivitet återfinns även i bestämmelserna om förundersökningsprotokollets utformande enligt FUK, och objektivitet styr kraven på hur
utredningen ska återges i protokollet.209 Det innebär att utsagor ska återges
på ett sätt som ligger så nära som möjligt det talade ordet, även om det inte
behöver vara ordagrant.210 Hur förundersökningsprotokollet ska upprättas
regleras detaljerat, och anledningen är att få till stånd ett så objektivt och
utförligt underlag som möjligt för åtalsfrågan, men även att dokumentera
vad som äger rum under utredningen, vilket anses vara av stor vikt för den
enskildes rättssäkerhet.211
Objektivitetsprincipen är inte endast kopplad till förundersökningen, utan
till hela straffprocessens syfte – nämligen en materiellt riktig dom – och gäller därför även under huvudförhandlingen. Åklagarens skyldighet att vara
objektiv ändrar karaktär något, beroende på var i processen utredningen är. 212
Objektiviteten gäller fortfarande i förhållande till hur fakta läggs fram och
behandlas men i processföringen i målet intar åklagaren sin ackusatoriska roll
när åtal har väckts.213 Åklagarens objektiva roll kan också skifta i olika fall,
exempelvis beroende på om den tilltalade saknar ett juridiskt skolat biträde –
208

JK, Diarienummer 3441-96-21, beslutsdatum 1998-05-14.
FUK 22 § 1 st.
210
FUK 22 § 2 st. En ordagrann återgivning av en persons utsaga behöver endast antecknas
i protokollet om det har betydelse för utredningen, och då måste det sättas inom citationstecken.
211
Danielsson, 2007, s. 85. Det kan dock även vara svårt att avgöra vad som ligger till grund
för olika beslut av åklagare och domare då mycket aldrig redovisas. Heuman, L, 2004–05,
s. 47 ff. Förundersökningsprotokollet ligger också till grund för strafföreläggande och är processmaterial vid skriftligt förfarande i domstol, Landström, 2011, bland annat. s. 278–280.
212
Diskussionen om karaktären på åklagarens objektivitet efter att åtal har väckts har diskuterats i doktrin under ett flertal decennier, se exempelvis Heuman, M, 1952, s. 126, Diesen,
1994, s. 65–66, Heuman, L, (2004–05), s. 60 och Landström, 2011, s. 63. Se även SOU
2011:45, bland annat s. 104–110.
213
 Heuman, L, (2004–05), s. 49, Ekelöf, Edelstam & Pauli, 2011, s. 199 och SOU 2011:45,
s. 104.
209
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då ska åklagaren förhålla sig mer neutral.214 Åklagaren kan också ha en domarliknande roll när strafförelägganden utfärdas gentemot en gärningsperson,
och rollen under huvudförhandlingen förändras ytterligare då ställningen
som part och företrädare för det allmänna inträder. Som nämnts ansvarar
åklagaren också i många fall för att driva målsägandens skadeståndstalan
under huvudförhandlingen. Under alla olika skeden och vid de olika roller
som åklagaren har ska dock objektivitetskravet genomgående följas.215 För
närvarande har en statlig utredning presenterat förslag på att komplettera
objektivitetskravet i RB 23 kap., med en skrivning om att objektiviteten även
gäller innan förundersökningen inleds och efter att åtal har väckts.216
Förutom de övergripande bestämmelserna i Europakonventionen och
regeringsformen uttrycker rättegångsbalkens bestämmelser vad som får ligga
till grund för dömande i rätten. Där stadgas det att domaren ska vara saklig
och att hänsyn endast ska tas till det som framkommit i målet.217 Rättegångsbalken innehåller även nämnda bestämmelser om jäv, och även krav på avläggande av domareden innan domaren tillåts tjänstgöra.218
En rad bestämmelser reglerar därför samtliga aktörer i processens skyldighet att förhålla sig objektiva och neutrala genom rättsprocessen för att
säkerställa att rättssäkerheten upprätthålls och förtroendet för rättssystemet
likaså. Men hur samspelar objektivitetskravet med iakttagandet av brottsoffers
rättigheter? Detta behandlas framför allt i avhandlingens sjätte kapitel.

2.3.3 Självständighet
Självständighet tar sikte på rättsväsendets aktörers oberoende ställning och
kraven att de ska stå bortom yttre påverkan när de utför sitt arbete. Självständigheten kan ge utslag även i utövandet då det, likt objektivitet, ska
tillförsäkra medborgarna rättstrygga och rättssäkra beslut.219 Polis, åklagare
och domstol styrs alla i olika mån och på olika sätt av självständighet, såväl
inre som yttre självständighet. Med inre avses här självständigheten inom de
olika verksamheterna, till exempel den enskilda domarens självständighet
i den dömande processen, men även inre självständighet åklagarkammare
emellan. Med yttre självständighet avses här självständigheten som föreligger mellan ett organ till ett annat, exempelvis mellan åklagarväsendet och
214

Bring & Diesen, 2009, s. 96–97.
Lindberg, 1997, s. 197–204.
216
SOU 2011:45, s. 36–37.
217
 RB 17 kap. 2–3 §§.
218
 RB 4 kap. 11 §.
219
Petersson, 2005, s. 22–24.
215
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domstolsväsendet. Självständighet och oberoende hos rättsväsendets aktörer
uppmärksammas kontinuerligt politiskt och framgår av grundlag och annan
lagstiftning.220
Självständigheten i rättsväsendet, inte minst självständiga och oberoende
domstolar, är en förutsättning för ett rättstryggt och rättssäkert samhälle. 221
Domstolars och förvaltningsmyndigheters självständiga ställning befästs därför i grundlag genom regeringsformen. Så sent som år 2011 genomfördes
förändringar i RF, och utvecklingen innebar, som nämnts, en förstärkning av
domstolarnas och domarens självständiga roll då den på grundlagsnivå förbjuder andra myndigheter än domstolarna själva att bestämma hur ärenden
behandlas inom domstolen och vilka domare som ska döma i enskilda fall.222
Grundlagsstadgandet tar i sin tur fasta på en bestämmelse som sedan år
2007 finns införd i instruktionen för Domstolsverket och som ansågs ha sådan
vikt för domstolarnas självständighet att det borde skyddas av grundlag.223
Bestämmelsen i instruktionen innebär att Domstolsverket ska arbeta för att
skapa förutsättningar för en rättssäker verksamhet som också bedrivs effektivt,
och i det ligger att beakta domstolarnas självständighet enligt regeringsformen.224 Bestämmelserna i RF 11 kap. 7 § ställer upp de mycket restriktiva
möjligheterna för domare att avskiljas från sin anställning. Även de bestämmelserna syftar till att säkerställa domarens möjlighet att agera utefter rätten
till oberoende och självständiga beslut. Det innebär att ordinarie domare i
princip är oavsättliga.225
Domstolarna självständighet bygger dock på en insyn i domstolsverksamheten och den dömande processen för att säkerställa att domstolarna lever
220

 RF 11 kap. 3 §, 12 kap. 2 §. Se också till exempel Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket, 1 § och proposition 2009/10:80, proposition 2010/11:1, Utgiftsområde 4, s. 25, proposition 2011/12:1, Utgiftsområde 4, s. 25, samt SOU 1994:99, SOU
1998:135, SOU 2003:102, SOU 2007:69, SOU 2008:125 och SOU 2011:42.
221
Se här exempelvis publikationen Domarens självständighet – några internationella dokument som Domstolsverket och Svenska domareförbundet publicerade år 2003, där syftet var
att hålla diskussionen om domarens självständighet vid liv. Här gavs också ett antal internationella utblickar över synen på domarens självständighet.
222
Proposition 2009/10:80, s. 128–129. RF 11 kap. 3 § (tidigare bestämmelse återfanns i
angivna kapitel 2 §).
223
SOU 2008:125, s. 315.
224
Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket, 1 §.
225
 Holmberg & Stjernquist, 2003, s. 205. Enligt RF 11 kap. 7 § kan domare avskiljas från
sin tjänst om denne antingen grovt eller upprepat har åsidosatt de skyldigheter som ingår i
anställningen, eller genom brott visat att denne är olämplig att arbeta som domare. Även när
domaren har uppnått pensionsålder eller lidit allvarlig och långvarig förlust av arbetsförmåga
kan domaren avskiljas från sin tjänst. Se också Strömberg, 2006, s. 66.
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upp till andra krav som ställs på dem – som kravet på objektivitet och rättssäkerhet.226 Tillsynen som utförts av Justitiekanslern, JK, och Justitieombudsmannen, JO, sedan 1809 har även den inskränkningen att tillsynen inte
får inskränka domstolarnas och den enskilda domarens självständighet. JO:s
och JK:s tillsyn har varit ifrågasatt, till exempel det faktum att JK har en
stark koppling till den verkställande makten och trots det utövar tillsyn över
domstolarna har vållat diskussion, men den granskande funktionen kvarstår.
Dock genomfördes förändringar år 2011 som innebär att JK och JO inte
längre får närvara när domstolen överlägger.227 Granskningen ska tillförsäkra
att domstolen enbart följer gällande lagstiftning, vilket också är att hänföra
till regeringsformens inledande bestämmelse där det stadgas att den offentliga
makten utövas under lagarna.228
Liknande självständighetsresonemang som i RF 11 kap 3 § uttrycks vidare
genom självständighetsprincipen i RF 12 kap 2 §.
Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ,
får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett
ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun
eller som rör tillämpningen av lag.

Detta innebär att förvaltningsmyndigheterna Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket är självständiga i tolkning och tillämpning
av lagen men att de är skyldiga att följa och förverkliga regeringens övergripande politiska ställningstaganden.229 Den bakomliggande motiveringen till
domstolarnas och övriga förvaltningsmyndigheters självständiga ställning i
fråga om myndighetsutövning är att undvika all form av ministerstyre, och
att främja rättssäkerheten genom att beslutsfattarna inte ska få lov att påverkas
av yttre intressen.230
I rättsliga hänseenden och i förhållande till de rättsliga besluten har även
åklagaren en självständig ställning som i stort sett är lik domarens, eftersom
många av åklagarens uppgifter också liknar domarens, till exempel när åkla-

226

 Alexius Borgström, 2003, s. 15.
Proposition 2009/10:80, s. 129. Se också nuvarande RF 13 kap. 6 § (före detta 12 kap.
6 §) och lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn.
228
 RF 1 kap. 1 §.
229
SOU 2007:75, s. 40. Se också RF 12 kap. 1 §.
230
 Reichel, 2007, s. 103–112. (SOU 1983:39 diskuterar exempelvis förvaltningens självständighet men gör det i termer av att det har med ökande tillväxt i verksamheterna och
tjänstemännens kompetens etc. att göra – där diskuteras inte självständigheten som princip).
Wennergren, 2008, s. 33.
227
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garen utfärdar strafföreläggande. Därför kräver även åklagarens yrkesutövande
självständighet.231
Den självständighet som präglar myndigheternas arbete, både inom polismyndigheter, åklagarkammare eller domstolar och mellan desamma ska säkerställa rättsäkerhet och se till att regeringen inte försöker påverka den del av
myndigheternas verksamhet som kan vara mest känslig ur ett rättsskyddande
perspektiv. Det syftar också till att säkerställa förvaltningsmyndigheternas
oberoende vid sådant beslutsfattande som specificeras i bestämmelsen.232 Den
ska ställas i förhållande till föregående bestämmelse i regeringsformen som
stadgar den lydnadsplikt som förvaltningsmyndigheterna har gentemot rege
ringen.233 Självständighetsprincipen tar därför bara sikte på den rent administrativa handläggningen, och det faktiska handlandet ligger därför utanför
myndigheternas självständighet. Exempel på vad som inte inryms i myndigheternas möjligheter till självständighet är rådgivning och undervisning, men
ofta även utredningsverksamhet. Klart står däremot att gränsdragningen kring
vad som innefattas och inte i självständighetsprincipen är något oklart. När
saken behandlades i en statlig utredning i mitten av 1980-talet framgick just
detta, då utredningen redogjorde för åsikter som menade att självständigheten
i själva verket är vidsträckt i praktiken. Linjen som utredningen själv förespråkade var däremot att den faktiska bestämmelserätten som regeringen har över
förvaltningsmyndigheterna inte blir starkt inskränkt i och med myndigheternas självbestämmande.234

2.3.4 Effektivitet
Effektivitet, den tredje rättsliga principen som studeras i avhandlingen, är av
en något annorlunda karaktär än objektivitet och självständighet. Det finns
allmän reglering av effektivitet i myndigheternas handläggning och arbete i
förvaltningsrättslig lagstiftning, men det finns dock tydliga skillnader mellan
effektivitet som krav på aktörerna och de tidigare behandlade principerna gällande objektivitet och självständighet. Till skillnad från kraven på objektivitet
och självständighet, som är ”fristående” grundlagsstadgade skyldigheter som
aktörerna ska beakta i sitt arbete – exempelvis i förhållande till brottsoffers rättigheter – är effektivitetskravet inte fristående i samma mening. Objektivitet
och självständighet kommer i avhandlingen att analyseras med en eventuell
231

Lindberg, 2000, s. 37, 48.
SOU 1985:40, s. 35–36.
233
 RF 12 kap. 1 §.
234
SOU 1985:40, s. 37–38.
232
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konfliktsituation med brottsoffers rättigheter som utgångspunkt, men effektivitet har inte samma självständiga ställning som analysbegrepp. Objektivitet och självständighet är lagstadgade principer som ställer upp krav på
särskilda förhållningssätt som leder till att aktörerna ska handla på ett särskilt
sätt i olika situationer, och som båda syftar till att säkerställa att samhällets
krav på rättssäkerhet uppfylls, vilket är ett av rättsstatens mest grundläggande
värden. Effektivitet är i första hand inte ett förhållningssätt utan ett uttryck
för faktiskt handlande och ett sätt att hantera prioriteringar i förhållande till
konkreta situationer eller processer.235
Med detta inte sagt att skyndsamhetskravet i rättegångsbalken inte har som
syfte att både gynna effektivitet och rättssäkerhet. En snabbare handläggning
innebär ofta fördelar som en bättre bevissäkring.236 Effektiviteten ska däremot
också kunna efterlevas trots kraven på rättssäkerhet. Det vill säga; skyndsamhetskravet får i sig själv aldrig komma i konflikt med kraven på ett rättssäkert
samhälle. Potentiella konflikter mellan att handlägga ärenden så effektivt och
snabbt som möjligt och samtidigt leva upp till kraven på rättssäkerhet är
tänkbara, till exempel om skyndsamhetskravet skulle kunna leda till slarv. Så
i de fall där objektivitet och självständighet ska leda till rättssäkerhet för medborgarna är det inte lika självskrivet att effektivitet i alla situationer leder till
rättssäkerhet, även om ett effektivt och skyndsamt förfarande förhoppningsvis
även är ett rättssäkert sådant. Effektivitet syftar dock till att tillförsäkra den
misstänkte, men även målsäganden, ett rättssäkert förfarande, speciellt om
frihetsberövanden har skett. Det motiveras då delvis med andra hänsyn än
en rättssäker process, nämligen att det är gynnsamt för parterna att processen avslutas så snart som möjligt. Skillnaderna i karaktär mellan objektivitet,
självständighet och effektivitet tåls därför att lyftas fram, då eventuella motsättningar med beaktandet av brottsoffers rättigheter möjligen också får en
annan karaktär.
Ett medel för att nå högre effektivitet anses vara att samarbetet mellan rättsväsendets aktörer stärks och utvecklas.237 Kraven på ett effektivt rättsväsende
235

Vid hög arbetsbelastning ska prioriteringar mellan ärenden göras utifrån vilka ärenden
som har störst krav på skyndsamhet. Bring & Diesen, 2009, s. 67–68.
236
Bring & Diesen, 2009, s. 67–68.
237
Proposition 2010/11:1, s. 23, 40. Liknande formuleringar återfinns även i budgetpropositionerna för år 2010, 2009, 2008, 2007 och 2001. För åren 2006, 2005, 2004, 2003 och
2002 diskuterades effektivitet i förhållande till rättstrygghet och att det fanns fördelar ur ett
individ/medborgarperspektiv, och i förhållande till särskilda brottsoffergrupper, som barn.
Samtliga budgetpropositioner sedan år 2001 har således poängterat vikten av ett effektivt eller
effektivare rättsväsende, på vissa punkter särskilt av hänsyn till den enskilda.
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är däremot inte på något sätt ett nytt fenomen. I förvaltningslagen, FL, 7 §
regleras effektivitet vid handläggningen av ärenden där enskilda är parter:
Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och
billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall
myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter
att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta
för den enskilde att ha med den att göra.

Bestämmelsen infördes i mitten av 1980-talet och har kopplingar dels till
FL 6 §, nämligen att myndigheterna ska samarbeta med varandra i sitt arbete
och dels till informationsskyldigheten.238 Bestämmelsen ger uttryck för en
grundläggande tanke bakom förvaltningslagen; att all handläggning ska ske
så effektivt och billigt som möjligt utan att rättssäkerheten för den skull riske
rar att eftersättas. Den ger också uttryck för att den enskildas intresse av
enkelhet ska prioriteras vid ärendehanteringen. Bestämmelsens första mening
ska genomsyra en mängd andra bestämmelser i FL, till exempel tillgången
till information och underrättelse.239 I myndighetsförordningen, MF, finns
ytterligare reglering för att säkerställa att myndigheterna bedriver sitt arbete
effektivt. Där framgår det att ledningen av myndigheten ansvarar inför rege
ringen för verksamheten som helhet och däribland ingår att se till att arbetet
sker så effektivt som möjligt.240
Det finns även ett antal bestämmelser som reglerar effektivitet och skyndsamhet under förundersökningen. I rättegångsbalken regleras som nämnts
objektivitetsprincipen i 23 kap. 4 § och i dess andra stycke regleras även
skyndsamhetsprincipen. Den innebär att ett skyndsamhetskrav föreligger i
förundersökningen. Ur både den enskildas och allmänhetens perspektiv är
effektivitet gynnsamt – den enskilda får snabbare veta om saken leder till
rättegång och det är större chans att saken uppklaras ju snabbare saken
utreds.241 Liknande bestämmelser återfinns i FUK och det framgår där att
förundersökningsledaren ansvarar för förundersökningen i sin helhet och
att utredningen sker med beaktande av den enskildas rättssäkerhetsintresse
och att den sker effektivt.242 Vidare framgår där att åklagaren och polisen
238

Se vidare i Kapitel 3.
Proposition 1985/86:80 s. 62.
240
Myndighetsförordningen (2007:515) 3 §.
241
 RB 23 kap. 4 § 2 st, se även Landström, 2011, s. 69, Hjertstedt, 2011, s. 128 och proposition 1931:80, s. 83.
242
FUK 1a § 2 st.
239
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ska samråda i förundersökningar mot personer som ännu inte fyllt 18 år,
också detta av anledningen att förhindra onödiga dröjsmål. Lag om särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL, har liknande bestämmelser som
reglerar skyndsamheten i processen.243 I början av år 2002 infördes 2 a § in i
FUK vars syfte var att särskilt reglera skyndsamheten i förundersökningar där
målsäganden är under 18 år.
Förundersökning där målsäganden vid tiden för anmälan inte fyllt 18 år skall
bedrivas särskilt skyndsamt, om brottet riktats mot målsägandens liv, hälsa, frihet eller frid och det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än sex månader.244

Det särskilda behovet av en effektiv handläggning i ärenden som rör unga
målsäganden som anmäler grövre brott innan de fyller 18 år ska därför leda
till att förundersökningen leds särskilt skyndsamt. Det främsta syftet med ett
införande av särskild skyndsamhet när målsäganden är under 18 år var att
effektivisera och förbättra utredningarna av barnmisshandel. Huvudregeln är
att utredningen ska kunna färdigställas inom tre månader men under särskilda
omständigheter, som att barnet behöver lång tid på sig att lämna sin berättelse
eller att flera personer ska höras många gånger, kan det vara acceptabelt att
tidsfristen överskrids.245
I ett JO-beslut från år 2009 aktualiserades tidsfristen i ett fall där en man
vänt sig till JO med klagomål mot bland annat såväl polis som åklagare på
grund av den långa utredningen. Mannen var anmäld för våldtäkt och misshandel av sin 16-åriga dotter. Som orsak till den 10 månader långa handläggningen hos polisen gavs hög arbetsbelastning och prioritering av andra
ärenden. JO menade att varken andra ärenden av prioriterad förturskaraktär
eller brist i personalresurser är rimliga skäl att överskrida tidsfristen. 246 Den
åklagare som var förundersökningsledare hade påmint polismyndigheten om
tidsfristen och kravet på särskild skyndsamhet i det aktuella ärendet vid ett
tillfälle skriftligen och även muntligen, men JO menade att dessa åtgärder inte
243

FUK 2 § 3 st. Se även lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
4, 32 §§. I lagens 14 § stadgas det att en person under 18 år som fortfarande är skäligen misstänkt för brott men inte anhållen skyndsamt ska överlämnas till förälder eller motsvarande,
och i 29 § finns bestämmelser om att ärenden som rör misstänkta under 21 år alltid ska
bedrivas skyndsamt.
244
I FUK 2 a § 2 st framgår det att tidsfristen om avslutad förundersökning och beslut i
åtalsfrågan inom tre månader endast får överskridas om det föreligger särskilda omständigheter eller om utredningen är av sådan beskaffenhet att det anses befogat. Detta i fall då någon
är skäligen misstänkt för brottet.
245
Detta uttalande av JO gjordes med uttryckligt stöd i SOU 2000:42, s. 86.
246
JO, Diarienummer: 5608-2008, Beslutsdatum: 2009-01-26.
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var nog från åklagarens sida då det inte hade gett någon effekt på skyndsamheten vid utredningen.247 Såväl polismyndigheten som undersökningsledaren
fick därför kritik för hanteringen av ärendet.248
JO har också kommenterat ett fall där åklagaren brustit i kommunikationen med målsäganden och dessutom handlagt ärendet för långsamt. Fallet
rör misshandel mellan vuxna och därför hänvisar JO endast till bestämmelserna om skyndsamhet i rättegångsbalken. Målsäganden har vid upprepade tillfällen,genom telefon och fax, gjort känt för åklagaren att han hade
ett särskilt intresse av att få saken överprövad. Bristerna i handläggningen
rör skyndsamhet, icke-diarieförda handlingar och brister i kommunikation
med målsäganden och målsägandebiträdet.249 Från april 2001, då polisen
kom in med vissa kompletteringar till förundersökningsledaren, hade det
inte vidtagits några åtgärder i utredningen till mars år 2004, alltså nästan tre
år senare. Då lades förundersökningen ner. Åklagaren menade att han haft
mycket hög arbetsbelastning vilket också den dåvarande chefen för åklagarkammaren medgav, och att åklagaren därför inte kunnat handlägga ärendet
på ett tillfredsställande sätt. JO gjorde bedömningen att det trots den rådande
arbetssituationen på kammaren var helt oacceptabel och likaså det dröjsmål
som förelåg. JO menade vidare att åklagaren borde gått till kammarens chef
om arbetsbelastningen varit så hög att en tillfredsställande utredning inte gått
att genomföra. Åklagaren fick därför allvarlig kritik för sitt agerande. Även
dåvarande chef för åklagarkammaren fick kritik för att ha brustit i det övergripande ansvaret för verksamheten och inte planerat, lett och fördelat arbetet
vid kammaren på ett sådant sätt att den givna situationen inte uppstod. 250
Under år 2011 blev Domstolsverket ålagt att betala ut skadestånd till en
målsägande på grund av bristande effektivitet och för långsam handläggning av
ett ärende rörande bedrägeri och ocker gentemot målsäganden. Målsäganden
uppgav att hon blivit bedragen av en spådam som skulle ”bränna bort allt det
onda” som målsäganden led av på grund av psykisk ohälsa. När målsäganden
247

Se här även Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2007:5) 2–5 §§ om
bevakning och uppföljning av förundersökningar. Där poängteras särskilt att ärenden som
rör unga lagöverträdare eller brottsoffer ska leda till att särskild aktivitet krävs från åklagarens
sida, 2 §.
248
Se också JO 2009/10 s. 92 rörande utredningen av våldtäkt mot barn. Där rörde det främst
en bristande samordning mellan de rättsutredande myndigheterna och hälso- och sjukvården,
med följden att en läkarundersökning genomfördes för sent och ett rättsintyg därmed också
utfärdades för sent. JO poängterade därför vikten av en förbättrad samordning mellan rättsutredande myndigheter och hälso- och sjukvården för att förhindra dröjsmål.
249
JO, Diarienummer: 286-2004, Beslutsdatum: 2004-10-29. Ärendet utvecklas i Kapitel 6.
250
JO, Dnr: 286-2004.
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inte såg resultat trots behandlingar hon betalat 29 000 kr för vände hon sig
till polisen. Målsäganden anförde i sin anmälan till JK att handläggningen av
ärendet tog för lång tid och att samarbetet mellan åklagare och tingsrätten var
bristfällig. Målsäganden uppgav också att hon kallats till fem huvudförhandlingar vilka alla ställdes in, och när åtalet lades ner fick hon ingen särskild
upplysning om det förutom en kopia av protokollet från häktningsförhandlingarna. Gärningsbeskrivningen var även den bristfällig gällande tidpunkterna
för brottet vilket medförde att brottet preskriberades och målsäganden överklagade därför inte avskrivningsbeslutet. Handläggningen av ärendet innebar
”onödigt lidande och lång väntan för hennes del.”251
Det slogs fast att målsäganden inte fick tillgång till huvudförhandling
inom rimlig tid enligt Europakonventionen vilket delvis berodde på brister
i hanteringen av ärendet hos både åklagare och domstol.252 Vid fastställande
av vad som är inom skälig tid enligt Europadomstolens praxis görs en helhetsbedömning där alla omständigheter i det enskilda fallet har betydelse för
bedömningen, som parternas agerande, målets komplexitet, handläggningen
i målet och parternas intresse i saken. Långa perioder av inaktivitet ska det
fästas särskilt stor vikt vid enligt Europadomstolen. JK menade i det aktuella
fallet att det gick att konstatera att en överträdelse hade skett i förhållande till
hur skyndsam processen måste vara och en viss ersättning var alltså befogad
och fastställdes till 25 000 kr.253
JO behandlade under år 2010 ett fall som slutade med att en rådman fick
allvarlig kritik för hur han handlade ett ärende, och tingsrätten vid vilken han
arbetade fick också kritik för att inte tillräckligt tydligt ha informerat om vem
som ansvarade för målet. Här hänvisade JO till bestämmelserna i rättegångsbalken om bestämmande av tidpunkt för huvudförhandling, men i förhållande till en tilltalad under 18 år. Därför blir tidigare nämnda bestämmelser i
LUL om särskild skyndsamhet också relevanta, och i förevarande fall innebar
det att bestämmelserna i det andra stycket ska tillämpas trots att den tilltalade
251

JK, Dnr: 2011-10-40, Beslutsdatum 2010-12-22.
EKMR, Artikel 6 hänvisades till av JK; vilken i första punkten första meningen stadgar att
”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse
mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och
inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag.”
253
JK, Dnr: 2011-10-40, Beslutsdatum 2010-12-22. Vikten av skyndsamhet regleras också i
förhållande till att rätten ska vara skyndsam när den bestämmer datum för huvudförhandling.
RB 45 kap. 14 § 1,2 st. anger att en tid för huvudförhandlingen ska beslutas av rätten så snart
som möjligt. Är den tilltalade häktad eller anhållen ska huvudförhandling påbörjas så snart
som möjligt, och senast inom två veckor efter att åtal väckts, om inte uppskov är nödvändigt
enligt vad som avses i 11 § och 12 §, målets omfattning eller andra omständigheter.
252
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inte var häktad. Inom två veckor borde således rätten hålla huvudförhandling.
Dock dröjde det sju månader tills rätten försökte hålla huvudförhandling,
varpå den ställdes in och det dröjde ytterligare fyra månader till nästa försök,
och när även det försöket blev inställt dröjde det cirka fem månader till nästa
huvudförhandling planerades. Sedan dröjde det fem månader till tingsrätten planerade ny huvudförhandling (under tiden för JO:s granskning). JO
menade därför att rådmannen av oaktsamhet eller uppsåtligen åsidosatt sina
uppgifter som domare då denne inte satt ut målet inom rimlig tid. Som
ytterligare motiv till sin inställning angav JO att tre av fyra inblandade måls
äganden i fallet var under 18 år, varför ärendet ytterligare borde ha prioriterats
högre än vad som gjorts.254
Förutom skyndsamhets- och effektivitetskrav genom hela rättskedjan finns
även krav på skyndsamhet efter avslutad huvudförhandling eller vid andra
typer av beslut. Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och
beslut, m.m. innehåller genomgående krav på skyndsamhet.255

2.4

Förutsättningar för rättsväsendets brottsofferarbete

Sammanfattningsvis har här framkommit ett flertal aspekter av organisatorisk
och principiell natur som kan få betydelse vid införlivandet av brottsoffers
rättigheter.
Ett sådant exempel är att polisens arbete med brottsoffer kan påverkas
av den organisation som ska styra arbetet och inom vilken brottsoffers rättigheter ska införlivas. Polisens nuvarande organisation, där undersökningar
visat på oklarheter i styrningen av verksamheten samt bristande uppföljning,
har kritiserats genom 2000-talet.256 Två aspekter som lyfts fram i kritiken
mot polisväsendets nuvarande organisation är dels de begränsade befogenheterna som Rikspolisstyrelsen har att styra de enskilda polismyndigheterna på
grund av myndigheternas självständighet, och dels svårigheterna att inom den
nuvarande organisationen samverka såväl internt som externt. Ombildningen
skulle då kunna ge fördelar som en tydligare ansvarskedja och ett tydligare
helhetsansvar inom organisationen. Regeringen menade även i motiven att
en sammanslagning av polisväsendet till en myndighet skulle kunna leda till
förbättringar vid spridning av arbetsmetoder mellan polismyndigheter och
254

JO, Dnr: 6169-2009, Beslutsdatum 2010-12-21.
Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m, särskilt
2–8 §§.
256
Se SOU 2012:13, Ekonomistyrningsverket, ESV 2009:6 och Riksrevisionen, RiR
2005:18.
255
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att nationella strategier snabbare når ut på myndighetsnivå.257 Nuvarande
organisation kan vara förenat med nackdelar för införlivandet av brottsoffers
rättigheter, vilket en ombildning syftar till att förbättra. Den kritik som förts
fram gentemot Åklagarmyndigheten rörande såväl styrningsmöjligheter som
spridning av arbetsmetoder mellan kammare, aktualiserar dock frågan om en
ombildning av verksamheten löser sådana organisatoriska svårigheter inom
verksamheten.
Även den självständighet som präglar rättsväsendets oberoende ställning är
av betydelse för ett införlivande av brottsoffers rättigheter i rättskedjan. Det
kan påverka hur nationella brottsofferdokument införlivas i verksamheten
och hur samarbete inom och mellan myndigheter sker.258
Att skapa en mer effektiv verksamhet utgjorde grunden bakom omorganisationen av Åklagarmyndigheten och ligger till grund för de kommande
ändringarna av polisorganisationen.259 Effektivitetskraven har också styrt de
processuella förändringarna som införts för domstolens arbete, och dessa har
även till viss del haft till syfte att förbättra målsägandens välbefinnande genom
att minska antalet förhör genom införandet av förhör via videokonferens och
tillvaratagande av dessa förhör med videoteknik.260 Krav på skyndsamhet och
effektivitet genomsyrar därför hela rättsväsendet, och påverkar även målsägandens rättsprocess i stor utsträckning vilket visats av de olika fall från JK och
JO som diskuterats ovan.261
Om krav på ett införlivande av brottsoffers rättigheter samspelar eller kolliderar med kraven på objektivitet, självständighet och effektivitet eller hur
organisatoriska faktorer kan påverka brottsoffers rättigheter ska med denna
bakgrund analyseras. För att möjliggöra en sådan analys krävs dock en undersökning av vad brottsoffers rätt till information och ett gott bemötande, samt
reglering av samarbete och samverkan av brottsofferarbetet inom rättskedjan,
består i.

257

Proposition 2012/13:1, Utgiftsområde 4, s. 47–48.
Ekonomistyrningsverket, Åklagarmyndighetens interna styrning och kontroll, 2009,
s. 45. Se vidare diskussion om organisatoriska aspekters betydelse för införlivandet av brottsoffers rättigheter i Kapitel 6.
259
Se exempelvis proposition 2004/05:26, s. 1–7, Landström, 2011 s. 96, SOU 2012:13,
s. 261 och proposition 2012/13:1, Utgiftsområde 4, s. 47.
260
Proposition 2004/05:131, s. 78–79, 93–94, 162–163.
261
JO, Diarienummer: 286-2004, Beslutsdatum: 2004-10-29, JO 2009/10 s. 92, JO
2005/06 s. 95, JO, Dnr: 6169-2009, Beslutsdatum 2010-12-21, JO, Diarienummer: 56082008, Beslutsdatum: 2009-01-26, JK, Dnr: 2011-10-40, Beslutsdatum 2010-12-22.
258
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3.1

Inledning

Vilka är då brottsoffer rättsliga intressen och behov som ska tillgodoses genom
rättskedjan? Som framgått behandlas i avhandlingen de rättigheter som särskilt gäller den information som ska utgå till brottsoffer under en rättsprocess,
det bemötande som brottsoffret ska få från rättsväsendets aktörer och slutligen
att rättsväsendet ska samarbeta och samverka i sitt brottsofferarbete för att nå
bästa resultat.
I nämnda brottsofferutredning från år 1998 genomfördes en inventering
av tidigare insatser för brottsoffer, och åtgärder för brottsoffer behandlades
och utvärderades.262 Lagstiftningsarbetet på brottsofferområdet ansågs då
så omfattande att en helhetsbild krävdes för att på bästa sätt kunna utvärdera dess effekter. Utredningen skulle framför allt lämna förslag som innebar
en omfördelning av resurser för att nå bästa resultat i brottsofferarbetet.263
Utredningen presenterade utefter detta ett antal riktlinjer och målsättningar
för rättsväsendets framtida brottsofferarbetet, till exempel att brottsoffer ska
informeras om vilka möjligheter till hjälp som finns att tillgå, och att den
hjälpen ges på ett lämpligt sätt och vid lämpliga tillfällen.264
Utredningen diskuterade även bemötandefrågor och menade att utbildning kan vara ett sätt att nå upp till målen för ett gott bemötande. Att utbilda
rättsväsendets aktörer i brottsofferfrågor syftade i förlängningen till att leda
till en bättre rättsprocess för brottsoffer, såväl som en bättre bevisvärdering
för rättsväsendets aktörer. För att förbättra både informationsrutiner och be
mötandet av brottsoffer föreslogs också lokala samverkansåtgärder mellan
bland annat polis, åklagare och ideella brottsofferstödjande organisationer.
Brottsofferutredningen menade att ett bildande av sådana samverkansgrupper
skulle kunna leda till ett fördjupat samarbete mellan olika aktörer och bättre
kunskap om respektive organisations arbetssätt, och därmed också bättre förståelse för vad olika aktörer och organisationer kan erbjuda brottsoffer. Enligt
utredningen skulle polisen ansvara för att sådana grupper bildades.265
262

SOU 1998:40. För bakgrunden till utredningen se bland annat bet. 1994/95:JuU13.
Se allmänt bet. 1994/95:JuU13 s. 18–19.
264
SOU 1998:40, s. 13. En utveckling av åklagarens informationsplikt föreslogs också, vilken diskuteras i kommande framställning.
265
SOU 1998:40, s. 146–147, 158.
263
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I den nämnda efterföljande brottsofferpropositionen som lades fram år
2000, presenterades också åtgärder och en strategi för att förbättra brottsoffers ställning och tillvarata brottsoffers rättigheter i rättskedjan. Denna strategi syftade inte framför allt till att resultera i förändringar i lagstiftningen av
information och stöd till brottsoffer även om den ledde fram till en utvidgning
av informationsskyldigheten i förundersökningskungörelsen.266 Regeringen
ansåg att andra åtgärder än rättsliga sådana behövdes för att nå framgång i
brottsofferarbetet:
En viktig utgångspunkt för regeringens fortsatta överväganden är dock att
det som framför allt behövs för att ytterligare stärka stödet och skyddet för
brottsoffer är attitydförändringar, ökad kunskap och ett utvecklat samarbete mellan myndigheter och mellan myndigheter och ideella organisationer.
Ställningstagandet grundar sig på de slutsatser som kan dras utifrån Brotts
offerutredningens betänkande och utifrån aktuell forskning på brottsoffer
området (viktimologisk forskning).267

En ökad samverkan samt utbildning av rättsväsendet för att undvika problem
i införlivande med anknytning till attityder hos myndigheter och enskilda
yrkesutövare ansågs som de mest aktuella tillvägagångssätten för att få genomslag för målsättningarna om bättre information och bemötande. Såväl brottsofferarbetet i stort som rättsväsendets utbildning i brottsofferfrågor skulle
enligt propositionen samordnas och ske i samverkan.268
Inriktningen för rättsväsendets brottsofferarbete för den studerade perioden har därför kretsat kring informations- och bemötandefrågor, samt samverkan mellan aktörerna som en metod för att förbättra detta arbete. I kapitel 3 presenteras och analyseras därför den lagstiftning som möjliggör och
reglerar information till brottsoffer, bemötande av brottsoffer och samarbete
och samverkan mellan rättsväsendets myndigheter.

3.2

Krav på rättsväsendet att informera brottsoffer

Som tidigare visats har polisens, åklagarnas och domstolens skyldighet att
informera brottsoffer generellt om brottmålsprocessen och specifikt om det
egna ärendet aktualiserats under de senaste decennierna. Aktörerna har även
skyldigheter att bistå allmänheten med information och upplysningar. Då
266

Proposition 2000/01:79, s. 29. Utvidgningen innebar att målsäganden nu även ska informeras om att åtal har väckts, se FUK 13 d §.
267
Proposition 2000/01:79, s. 11.
268
Ibid., s. 16–21.
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aktörernas roller skiljer sig åt är även utlämnandet av information av olika
natur. För polisen, som är den första aktör som brottsoffret kommer i kontakt
med, gäller information om exempelvis anmälningsförfarandet, hur rättsprocessen ska gå till och information under förundersökningen. Även åklagaren
ska lämna information under förundersökningen, som möjliga skadeståndsanspråk eller information om fattade beslut under förundersökningens gång.
Domstolen spelar en viktig roll vid information till brottsoffret om rättegångsförfarandet, till exempel vid utskickandet av kallelsen till rättegången. 269
Det finns ett flertal bestämmelser kring rättsväsendets skyldighet att bistå
allmänheten med olika typer av information och den generella informationsoch upplysningsskyldigheten regleras främst i myndighetsförordningen (MF)
och förvaltningslagen (FL). Domstolens information till brottsoffer och andra
kan främst kopplas till den allmänna skyldigheten att lämna ut upplysningar enligt FL. Polis och åklagares specifika informationsskyldighet gentemot
brottsoffer regleras främst i förundersökningskungörelsen (FUK), men polisens arbete regleras även i polislagen (PL) och polisförordningen (PF).

3.2.1 Rättsväsendets skyldighet att lämna upplysningar
Trots att myndigheternas allmänna serviceskyldighet att lämna information
och upplysningar inte rör information om den enskildas rättsprocess, kan serviceskyldigheten ändå påverka brottsoffrets tillgång till information när denna
söker svar på frågor av mer övergripande natur, som rent praktiska frågor som
vilken myndighet de ska vända sig till i olika ärenden.
Förvaltningsmyndigheternas verksamheter (och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden)270 styrs av FL, som innehåller bestämmelser i
4 § om myndigheters skyldighet att lämna information, vägledning och hjälp
till enskilda.271 Vilken omfattning av service som ges ska ske med hänsyn till
det enskilda fallet, som den enskildas behov av hjälp, och även med hänsyn

269

Se här exempelvis Ds 1993:29, s. 15–17, SOU 1998:40, s. 133–135, proposition
2000/01:79, s. 26–32, samt Rikspolisstyrelsen, Riktlinjer för Polisens brottsofferarbete, 2012,
Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, Bemötande av brottsoffer, 2012, Domstolsverket, Bemötandestrategi för Sveriges Domstolar, 2010.
270
”Domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden” kan innebära interna personal
administrativa ärenden och utlämnande av allmänna handlingar i första instans. Proposition
1985/86:80 s. 57.
271
Enligt FL 1 § reglerar lagen förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och
domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Bestämmelserna i 4–6 §§ gäller även
för annan förvaltningsverksamhet hos dessa myndigheter. Se SOU 1983:73 och proposition
1985/86:80. (För motiv till 1971 års förvaltningslag, se proposition 1971:30).
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till den verksamhet som myndigheten bedriver. Ställs frågor till myndigheten
ska dessa besvaras snarast möjligt, och myndigheter ska hänvisa enskilda om
de vänder sig till fel myndighet med sina frågor.272 Utlämnande av domar och
beslut ska ske så snart som möjligt och ska skickas till parterna så snart domen
fallit eller beslutet har fattats.273 Domstolarna ska också i andra fall än de
som regleras i förvaltningslagen lämna ut upplysningar – i lämplig utsträckning – om hur den egna verksamheten bedrivs.274 Begränsningar finns således
i lagrummet på så vis att hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig.
Detta innebär att myndigheterna får anpassa hjälpen efter den egna verksamheten, och aspekter som arbetsbelastning och resurssituation. Enligt motiven
till lagen innebär bestämmelsen också att
”[…] myndigheten kan göra vissa begränsningar efter en mera allmän lämplighetsbedömning men bara sakligt motiverade begränsningar får göras.”275

Till exempel ska myndigheten ta hänsyn till att det kan finnas enskilda med
motsatta intressen när de ska lämna ut upplysningar. Sådana fall kan leda till
att en enskild får fördel framför annan, vilket kan få myndighetens opartiskhet att ifrågasättas.276
Viss vägledning avseende hur information och upplysningar ska lämnas
och vilken karaktär som ska prägla informationsprocessen ges i FL 7 § där
det framgår att myndigheten ska prioritera att den enskildas kontakter med
myndigheten blir så enkla och lättförståeliga som möjligt, vilket exempelvis
aktualiseras vid utlämnandet av upplysningar.277
Under år 2010 presenterades en utredning om en ny förvaltningslag där en
ändring av serviceskyldigheten i FL 4 § föreslogs. En mer generell skrivning
gjordes i förslaget, för att myndigheter inte ska låsa fast sig vid vissa typer av
”råd” eller ”upplysningar”.278 Myndigheternas serviceinriktade verksamhet

272

FL 4 §.
Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.
274
Ibid., 13§.
275
Proposition 1985/86:80, s. 60.
276
Proposition 1985/86:80, s. 60. Bull, 2012, s. 124.
277
Proposition 1985/86:80, s. 62.
278
SOU 2010:29, s. 207. Förslaget har därför lydelsen: ”En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att
han eller hon kan tillvarata sina intressen i frågor som rör myndighetens verksamhet. Hjälpen ska
lämnas utan onödigt dröjsmål och i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art,
den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.”
273
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ska därmed betonas. Kärnan i 4 § ska dock kvarstå även om det nya förslaget
leder till lagändring.279
Polisens och åklagarnas arbete regleras även i myndighetsförordningen
där det framgår att alla förvaltningsmyndigheter under regeringen ska tillhandahålla information om den verksamhet som myndigheten bedriver.280
Förordningen trädde i kraft år 2008 och utgick ifrån ledorden rättssäkerhet, effektivitet och demokrati. Med utgångspunkt däri menade regeringen
att förordningen skulle ha ett medborgarperspektiv och sätta medborgaren i
centrum.281 Därför skulle myndigheterna kunna leva upp till
[…] höga krav på tillgänglighet och tillmötesgående, kunna beskriva vilka
tjänster som erbjuds och hur de kan användas samt ge medborgarna tillfälle
till dialog och möjlighet att lämna synpunkter på den verksamhet de berörs
av. Det är viktigt med en öppen och förutsägbar förvaltning som har stabila
och enkla regler, en förvaltning där tjänstemännen uppträder opartiskt och
sakligt och där beslutsunderlagen håller hög kvalitet.282

Utlämnandet av information och ett bra bemötande gentemot allmänheten
är viktiga grundsatser i förordningen. Att information ska finnas tillgänglig
elektroniskt via en webbplats i så stor utsträckning som möjligt var därför
något som poängterades vid utformandet av förordningen.283 För brotts
offer kan detta aktualiseras vid sökandet av allmän information på aktörernas
webbplatser, som de olika myndigheternas funktioner eller var brottsoffer ska
vända sig för att ett anmäla brott.

3.2.2 Polisens informationsskyldighet gentemot brottsoffer
Polisen har utöver allmänna skyldigheter att ge upplysningar och information
till allmänheten, även en särskild informationsskyldighet gentemot brotts
offer. Polisförordningen lägger grunden för att polisen har ansvar för att information ska ges till den som har utsatts för brott. Som nämnts fastställs det
genom polisförordningen att polisen ska ge medborgarna stöd och råd och
polisen ska även uttryckligen ge brottsoffer behövlig information med anledning av brottet.
279

SOU 2010:29, s. 206.
MF 6 § 3 st. Myndighetsförordning (2007:515) ersatte verksförordningen (1995:1322).
Se även SOU 2004:23.
281
SOU 2004:23, s. 55–56, 169.
282
SOU 2004:23, s. 56. Vad som är att anse som höga krav förtydligas dock inte mer in
gående.
283
SOU 2004:23, s. 270–271.
280
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Polisens stödjande och rådgivande roll utvecklas i polislagen, även om
ansvaret för den specifika gruppen brottsoffer inte uttrycks där. I polislagens
1 § stadgas det att polisens arbete ska syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och att ge allmänheten skydd och annan hjälp. Bestämmelsen syftar främst till att sätta ramarna för polisens brottsförebyggande
roll i samhället. Vidare reglerar bestämmelsen en del av den serviceverksamhet som polisen har gentemot allmänheten, och är, som nämnts i kapitel 2,
medvetet allmänt hållen av skälet att polisens hjälpande verksamhet varken
bör eller kan preciseras alltför mycket.284 Att polisen har ett särskilt ansvar
för informationen till brottsoffer framgår alltså istället av den tidigare nämna
polisförordningens 6 §.

3.2.3 Information under förundersökning
Mer konkreta regler för såväl polisens som åklagarens informationsplikt
gentemot brottsoffer återfinns i förundersökningskungörelsen 13a § till och
med 14 §. Där regleras polisens och åklagarens informationsskyldighet under
en förundersökning, Informationsskyldigheten enligt FUK har utvecklats i
etapper men de största ändringarna genomfördes år 1994. Förändringarna
genomfördes för att förstärka och förbättra målsägandens möjligheter till
information om till exempel vilken juridisk och ekonomisk hjälp som finns
att tillgå.285 År 2001 genomfördes också en del ändringar på området då
rätten till information om rättshjälp och andra stödinsatser förstärktes. 286
I FUK 13a § stadgas att målsäganden ska underrättas om att åklagaren kan
föra talan om enskilt anspråk och om vilka möjligheter målsägande har att få
ersättning enligt brottsskadelagen. Information om möjligheterna att ansöka
om ett målsägandebiträde eller upplysningar om möjligheten till utfärdande
av kontaktförbud mot gärningspersonen ska också ges till målsäganden, tillsammans med annan information om stödperson eller vilka stödinsatser som
kan vara aktuella. Denna information behöver inte ges om det antingen är
uppenbart att informationen inte behövs eller om det finns stora praktiska
svårigheter med att göra detta.287
284

PL 2 § 4p. Proposition 1983/84:111, s. 56–57.
Ds 1993:29, se även proposition 1993/94:143.
286
SFS 2001:232.
287
Bestämmelserna om brottsskadeersättning infördes för att överensstämma med Europa
rådets konvention om brottsskadeersättningar. Där stadgas det att målsäganden bör bli
informerad om ersättningen av polisen under förundersökningen. Huvudregeln är att den
informationen alltid ska lämnas, om inte kretsen av målsäganden är mycket stor till exempel,
Ds 1993:29, s. 38–39.
285
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I motiven från år 1993 nämndes angående 13a § vikten av att informationen lämnas vid det tillfälle då den ger mest nytta.288 Bestämmelsen att informera om rätten till målsägandebiträde289 kommenterades i propositionen om
utvidgad rätt till målsägandebiträde m.m. och där förutspåddes en förbättring
i utlämnande av information när det blev allt vanligare med särskilda juridiska
biträden till målsäganden.290 Under mitten av 1990-talet infördes även lagrummen 13 b och 13 c. Enligt motiven var informationslämnande ett område
där det behövdes ytterligare insatser och förbättringar. En sådan förbättring
kom till uttryck genom bestämmelsen i 13 b § vilken nu stadgar att måls
äganden ska tillfrågas om denna vill underrättas om att en förundersökning
inte inleds eller läggs ner. Målsäganden ska också tillfrågas om han eller hon
vill underrättas om åtal inte väcks, eller tidpunkten när huvudförhandling ska
hållas och om domen i målet. Bestämmelse infördes för att tillgodose vissa
målsägandens behov av löpande information. Dock ansågs det inte nödvändigt
eller önskvärt att införa en generell regel om löpande information till alla måls
äganden. Frågan om löpande information måste istället avgöras i den enskilda
situationen och utefter den enskilda individens önskemål och behov.291
Förundersökningskungörelsens 14 § reglerar också information till brottsoffer. Där stadgas att målsäganden ska underrättas om en inledd förundersökning läggs ner, eller om förundersökning överhuvudtaget inte inleds. Informationen måste dock inte lämnas ut om ingen har varit skäligen misstänkt
för brottet under förundersökningens gång, förutom i de fall då målsäganden
särskilt begärt att underrättas även i de fallen.292
Ovan nämnda bestämmelse i 13b § infördes för att balansera 14 §, då det
inte ansågs rimligt att alla målsäganden ska informeras löpande, även om
den kontinuerliga informationen generellt sett efterfrågades ur ett brotts
offerperspektiv. Att alla målsäganden som så önskar ska få information även
om en skäligen misstänkt aldrig hittats, motiveras med att målsäganden då
kan välja att agera för att förundersökning ska inledas eller fortgå. Målsäganden har då också en möjlighet begära omprövning hos åklagare om han eller
288

Ds 1993:29, s. 38 ff.
Bestämmelsen tillkom i samband med att lagen om målsägandebiträde trädde i kraft år
1988.
290
Se proposition 1989/90:158 s. 5. Utredningen Målsägandebiträdet – ett aktivt stöd i
rättsprocessen (SOU 2007:6) som presenterades nästan 20 år senare föreslog dock ytterligare
krav på polisens och åklagarnas delgivande av information kring målsägandebiträdet, då den
statliga utredningen framhöll att information om biträdet inte fått det genomslag som krävdes för att fullt ut komma målsäganden tillgodo.
291
Se Ds 1993:29 s. 41 f.
292
FUK 14 § 2,3 st.
289
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hon inte delar polisens beslut att inte inleda eller lägga ner en förundersökning.293 Dock finns det flera begränsningar i 14 §. Det är endast målsäganden
som har anmält brottet (eller den som anmält enskilt anspråk i anknytning
till brottet) som direkt omfattas av bestämmelsen. Vidare finns det endast
en skyldighet för polis och åklagare att informera målsäganden när någon
blivit skäligen misstänkt för brottet.294 Efter år 1988 infördes den ändring
som nu möjliggör även för andra målsäganden som uttryckligen har begärt
information att få underrättelse enligt FUK 14 §295 också det som ett led i
den uppmärksamhet som lagstiftaren riktade mot brottsoffer under slutet av
1980-talet och början av 1990-talet.296
I bestämmelsen 13c § framgår att målsäganden, om det behövs, ska underrättas om en gripen, anhållen eller häktad person avviker.297 Den bestämmelsen går också direkt att hänföra till lag om rättspsykiatrisk vård och lag om
verkställighet av sluten ungdomsvård som stadgar att målsäganden, om det är
nödvändigt med tanke på brottet som denna blivit utsatt för och omständigheterna i övrigt, ska underrättas när en patient exempelvis ska genomgå öppenvård eller när vården ska upphöra.298 Detta motiverades med att underrättelsen
till brottsoffer skulle ske efter vad som är lämpligt i det enskilda fallet, och ska
innehålla information om bestämmelser om kontaktförbud. Bestämmelserna
lades till för att öppna för en större flexibilitet vid utlämnande av information
efter de specifika förutsättningarna i det enskilda fallet. Informationen bör
dock även kunna vara standardiserad, antingen skriftlig eller muntlig. Avsikten
293

Ds 1993:29 s. 42.
Proposition 1987/88:107, s. 9.
295
FUK 14 § ”[…] Beslutas att förundersökning inte ska inledas eller att en inledd förundersökning ska läggas ned eller att åtal inte ska väckas, ska underrättelse ske till målsägande som angett
brottet eller anmält enskilt anspråk i anledning av brottet eller begärt att bli underrättad. Har den
som övertagit målsägandens anspråk gjort anmälan om enskilt anspråk, ska även han underrättas.
Underrättelse enligt andra stycket behövs inte vid beslut av polismyndighet om att inte inleda eller
att lägga ned en förundersökning, om utredningen inte lett så långt att någon varit skäligen misstänkt för brottet. Underrättelse till målsäganden ska dock alltid ske om målsäganden har begärt
det […]” För ändringen angående information till brottsoffer, se proposition 1993/94:143,
s. 18, 78 och Ds 1993:29 s. 42.
296
Med brottsofferfokus syftar jag här främst på de allmänna brottsofferstödjande lagändringar som genomfördes och diskuteras i och med proposition 1993/94:143 och även Ds
1993:29. Det är min tolkning av den politiska situationen.
297
Jämför här lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård 28 §. Se proposition 1991/92:59
och proposition 2005/06:166. Se proposition 1993/94:143 s. 47 ff. Där sker en avvägning
mellan brottsoffrets intresse att få sådan information – särskilt i fall där en hotsituation kan
föreligga – och den misstänktes integritet.
298
Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård 28 §. Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård 21 §.
294
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med bestämmelserna var också att förstärka stödet, skyddet och informationen
till brottsoffer, till exempel genom att påminna målsäganden om möjligheterna
till kontaktförbud, som vid tillfället för gärningspersonens frigivande kan ha
fallit i glömska. En påminnelse underlättar då för brottsoffret att kunna ta
ställning i frågan och själv kontakta en åklagare.299
År 2001 infördes ytterligare en bestämmelse i förundersökningskungörelsen (13 d §) om att åklagaren ska underrätta målsäganden så snart ett beslut
om åtal har fattats.300 De aktuella bestämmelserna i FUK aktualiserades i ett
JO-fall från år 2004. Anmälaren menade där att han inte fått svar på skrivelser
som han ställt till en polismyndighet rörande en anmälan som han upprättat
om skadegörelse, och att han dessutom inte underrättats när förundersökningen lades ner.301
Fallet visade på konkreta praktiska svårigheter i polisens informationssystem
RAR, vilka är intressanta i sammanhanget. RAR – Rationell anmälnings
rutin – är polisens datasystem där anmälningar och händelser tas upp (förutom
trafikbrott), och via det systemet kan anmälningar registreras, hanteras och
följas upp. RAR är därför ett sätt för polisen att förenkla ärendehanteringen
och systemet ska även fungera som ett stöd för informationsinsatser riktade till
brottsoffer. När brott anmäls finns det möjlighet för anmälningsupptagaren att
särskilt göra markeringar i RAR för om information lämnats till målsäganden
enligt bestämmelserna i FUK. Det finns också en obligatorisk uppgift som
måste registreras, nämligen en eventuell begäran från målsäganden att bli
informerad enligt FUK 13 b §.302 I ovan nämnda JO-fall skede detta inte.
Polismyndigheten menade att om anmälan kommer in via skrivelse så tillfrågas inte målsäganden om han eller hon vill ha tillgång till information
enligt 13 b §, utan istället skrivs det in att målsäganden ska tillfrågas vid ett
annat tillfälle. Ansvaret att därefter fråga målsäganden vilar då på utrednings
personalen, men när ingen utredning vidtogs så tillfrågades heller inte målsäganden. Därför hade inte polisen levt upp till sina skyldigheter enligt FUK
gentemot målsäganden.
JO gjorde bedömningen att den aktuella polismyndighetens rutiner inte
stod i överensstämmelse med gällande bestämmelser på området. JO föredrog
också att målsäganden skulle informeras om bestämmelserna i 13 b § redan
vid anmälan även om rutinerna att överlämna det till utredningspersonalen
299

Proposition 2005/06:166, s. 31–36. Detta resonemang hänförde också till bestämmelser
i numera upphävda lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt.
300
SFS 2001:232.
301
JO, Beslutsdatum: 2004-10-06, Diarienummer: 2214-2003.
302
SOU 2007:6, s. 167–168.
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inte i sig kritiserades så länge som rutinerna för det fungerade. Anmälaren
ifrågasatte att han inte blivit informerad direkt som polismyndigheten beslutat att lägga ner förundersökningen. Polismyndigheten menade att det vid
den tidpunkten inte fanns någon misstänkt varför det heller inte fanns någon
skyldighet att underrätta målsäganden (enligt 14 §) eftersom han inte begärt
att bli informerad. JO menade att den förklaringen inte är hållbar då måls
äganden omöjligen kunde ha begärt att bli informerad utan att polismyndigheten först levt upp till sina skyldigheter enligt FUK 13 b §.303
Fallet visar på vikten av att målsäganden får tidig information för att kunna
ta ställning till fortsatta informationsinsatser genom rättsprocessen, och även
att sådana rutiner ska finnas vid polismyndigheterna för att möjliggöra att
polisens informationsskyldighet enligt FUK efterlevs. Ett av motiven bakom
datasystemet RAR var just att förbättra informationen till brottsoffer, men
det innebär inte att det personliga och institutionella övergripande ansvaret
minskar. Återkoppling och uppföljning, och inte minst samarbete med kommande utredningspersonal i processen är avgörande.

3.2.4 Olikheter i rättsväsendets informationsskyldighet
Polisens, åklagarnas och domstolens informationsskyldighet gentemot brottsoffer skiljer sig åt på flera sätt. Som nämndes i kapitlets inledning har aktörerna inte bara skilda uppgifter i rättskedjan och möter brottsoffer i olika
skeden, utan de har också olika långtgående och konkreta krav på vilken
information som ska lämnas ut. Polis och åklagare har ett flertal uttryckliga
skyldigheter för vad de vid kontakten med målsäganden ska, kan och bör
informera om i olika skeden av rättsprocessen, framför allt genom bestämmelserna i FUK. Domstolens upplysnings- och informationsutgivande är av
mer generell natur, och kan gälla information på webbplats och liknande.
Till skillnad från polis och åklagare är det heller inte i framför allt domare
som sköter den informationsutlämningen, då den i första hand ligger på den
administrativa personalen.304
Den information som domstolen ger direkt till brottsoffret är då i huvudsak
upplysningar under själva huvudförhandlingen, och kan röra frågor av rent
processuell natur. Kontakten med såväl polis som åklagare kan därför vara av
mer direkt natur genom processens gång, även om det i vissa fall också är en
mycket begränsad kontakt mellan brottsoffret och polis eller åklagare. Det
303

JO, Beslutsdatum: 2004-10-06, Diarienummer: 2214-2003.
Detta poängteras också i Domstolsverkets egna handlingsplan för brottsofferfrågor, DV
rapport 2003:3. Se vidare i Kapitel 5 om Domstolsverkets policydokument.
304
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ska poängteras att även hos polis och åklagare kan administratörer komma
i kontakt med brottsoffer och då lämna upplysningar, men aktörernas olika
uppgifter gentemot brottsoffer medför ändå en mer utbredd direkt kontakt
mellan poliser och brottsoffer samt åklagare och brottsoffer genom rättsprocessen, förutsatt att informationen ges såsom lagstiftningen anger.
Att informationsskyldigheten ser olika ut mellan aktörerna kan förklaras
med att deras inbördes roller också är och ska vara tämligen åtskilda och fylla
olika funktioner i rättsprocessen. Lagstiftningen uppmärksammar polisen,
som den första och ibland enda, aktör som ett brottsoffer möter i rättskedjan
och polisen är därför också den som initialt ska ge information om den kommande processen. Åklagarens särskilda roll som tar vid under en eventuell förundersökning markeras också särskilt i lagtext genom bestämmelserna i FUK.
Lagstiftningen på området är således tämligen uttömmande vad gäller vilken
information en målsägande kan eller ska få tillgång till och när i processen den
informationen ska komma. Att området har genomgått förändringar med ett
uttalat brottsofferfokus har därför gett genomslag för nivån av konkretisering.

3.3	Rättsväsendets bemötande av brottsoffer
Bemötande av brottsoffer har behandlats i en mängd utredningar, propositioner och andra politiska dokument under 2000-talet.305 Brottsofferarbetet inom brottmålsprocessen har bland annat uppmärksammats, inte minst
åklagarens och domstolarnas bemötande av brottsoffer genom rättsprocessen.
Bemötande har dock diskuterats i förhållande till dessa aktörer främst utifrån
olika insatser som ska genomföras för att underlätta brottsoffrets process, och
inte framför allt bemötande i form av personliga kontakter med enskilda. Som
motiv till att bland annat åklagarna ska verka för att göra brottmålsprocessen snabbare och effektivare nämns att effektiviteten ska medföra en mindre
påfrestande process för brottsoffer.306
305

Polisens bemötande har till exempel uppmärksammats i två statliga utredningar från år
2007 och 2008. Utredningarna syftade till att ge förslag till hur polisutbildningen skulle förbättras. Där diskuterades bland annat polisens bemötande av allmänheten, och även bemötandet av vissa grupper särskilt, som psykiskt sjuka, äldre människor som upplever otrygghet
och brottsoffer SOU 2007:39, t.ex. s. 38, 88, 124–125. Bemötandet diskuterades där utifrån
att olika grupper kan behöva olika typer av bemötande. Utredningen återkopplade även till
verksamhetsplanen för polisväsendet år 2007, där åtgärder för ett professionellt bemötande av
brottsoffer diskuterade. Bemötandefrågor generellt diskuterades också angående den framtida
polisutbildningen i SOU 2008:39, s. 100–101, men brottsoffergruppen nämndes där inte
specifikt.
306
Proposition 2003/04:89, s. 9.
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Under mitten av 1990-talet presenterade justitiedepartementet en promemoria om vittnen och målsäganden i domstol. Där behandlades bemötandefrågor exempelvis kopplade till de kallelser som domstolen skickar ut inför
huvudförhandlingen, som ofta är målsäganden första kontakt med domstolen. Utformandet av kallelserna skulle mjukas upp och göras mer lättbegripligt, och tydlig information om var målsäganden kunde vända sig med frågor
skulle framgå.307 Särskilda väntrum till vittnen och målsäganden efterfrågades
också, och även personal med arbetsuppgift att välkomna och informera vid
ankomsten till domstolen diskuterades men ansågs inte motiverat ur kostnadshänsyn. Istället skulle det ansvaret falla gemensamt på alla anställda. 308
År 2008 aktualiserades bemötandefrågor återigen för domstolarna i den
tidigare nämnda förtroendeutredningen, och det fördes ett resonemang kring
domstolarnas bemötande, bemötande som begrepp och dess innebörd för
samhället och den egna verksamheten. Där gjordes en åtskillnad mellan ett
institutionellt bemötande och det personbemötande som den enskilda kan
mötas av från anställda vid domstolen.309
Det institutionella bemötandet rörde kallelser och domstolarnas lokaler.
De kallelser som skickas ut till berörda parter har genomgått förändringar
sedan 1990-talet då de ansågs ha en för hård ton och formell prägel, vilket åter
aktualiserades i utredningen. Problemet kvarstod och utredningen framförde
krav på att ändringar skulle vidtas för att göra kallelserna mer lättillgängliga
och samtidigt uppfylla de juridiska krav på vad som måste finnas med i kallelsen. Utredningen menade även att särskilda väntrum eller utrymmen skulle
finnas tillgängliga för vittnen och målsäganden i samtliga allmänna domstolar. Tillgänglighet via telefon och hemsida och öppettider för myndigheten
diskuterades också som en del i bemötandet av allmänheten.310
Personbemötandet kunde röra situationer då till exempel en målsäganden
tar kontakt med en anställd på domstolen, genom personliga kontakter eller
via telefon. Bemötande i det sammanhanget kunde enligt utredningen innebära vilket tonfall som används, språkbruk, klädsel och även situationen som
helhet eller vilka förväntningar den kontaktsökande personen hade på aktören
han eller hon mötte. Att personalen har kunskap om de behov och förvänt307

Detta genomfördes dock inte förrän flera år senare i samband med Domstolsverkets rege
ringsuppdrag år 2003 angående att utforma en nationell handlingsplan i brottsofferfrågor. Då
pågick också arbetet med att utforma kallelser. Dv-rapport, 2003:3, s. 16.
308
Ds. 1995:1, s. 69 ff.
309
SOU 2008:106, s. 120. Se även Burman, 2009, där bemötandet utifrån förtroendeutredningen diskuteras.
310
SOU 2008:106, s. 124, 156–157.
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ningar som kan finnas hos allmänheten nämndes därför som en förutsättning
för ett gott bemötande. Att de som hörs i domstolen visas respekt och ett
gott bemötande gynnar brottsoffret och ger dem en smidigare process, men
motiverades också ur en rättssäkerhetsaspekt. Detta då dessa brottsoffer anses
bli bättre bevispersoner vilket gynnar åklagarens arbete och ger domstolens
ett bättre underlag i sitt dömande.311

3.3.1 Hur regleras bemötande i lagstiftning?
Det bemötande som rättsväsendet ska visa allmänheten, såväl personbemötande
som det institutionella bemötandet, finns till viss del reglerat i lagstiftning. Det
kan dock vara ett problematiskt område att lagstifta inom då ett bemötande
kan ges, uppfattas och tas emot väldigt olika beroende på vilken person det
avser. Frågor som attityder och fördomar kan också spela in och påverka den
slutgiltiga tolkningen och genomförandet av olika bestämmelser.312
Det bemötande och ansvar som rättsväsendet har för att – främst allmänheten generellt, men även brottsoffer specifikt – ska få det stöd och skydd som
de kan behöva styrs i olika utsträckning av bestämmelser i regeringsformen
(RF), förundersökningskungörelsen, (FUK) rättegångsbalken (RB), förvaltningslagen (FL) och polisförordningen (PF).
Brottsoffers rättigheter i form av information och ett gott bemötande har
grundlagsstöd i och med RF 1 kap. 2 § som bland annat stadgar att den
offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde, och
att det offentliga arbetar för enskilda människors frihet och värdighet. Bestämmelsens andra stycke rör de sociala rättigheter som är karaktäristiska för ett
välfärdssamhälle, såsom rätten till hälsa, trygghet och omsorg. Då bestämmel
sen är ett målsättningsstadgande ger den inte medborgarna utkrävbara rättigheter som kan prövas eller påkallas i domstol.313 Myndigheterna ska arbeta
efter principen och sträva efter att uppnå de värden som bestämmelsen symboliserar, men om dessa inte uppnås kan det inte utifrån denna bestämmelse
åberopas rättsligt av den enskilda som anser sig ha blivit illa behandlad. 314
311

SOU 2008:106, s. 18, 120.
För diskussioner om attitydfrågor, se till exempel Granér, 2004, s. 131–133 och 158–163,
den rapport som Rikspolisstyrelsen låtit ta fram om attityd- och bemötandeproblem inom
polisen, Westin & Nilsson, 2009, s. 42 och Brå, rapport 2002:9, s. 35–41.
313
SOU 1975:75, s. 183–184. Se även Nyman, 1984, där regeringsformens målsättningsstadgande diskuteras närmare, s. 289–303, och proposition 2001/02:72 samt proposition
2009/10:80 som bland annat kompletterade målsättningsstadgande för specifika utsatta
grupper.
314
Se proposition 1975/76:209 s. 128. Se även SOU 2007:67, s. 30 och Algotsson, 1987,
s. 160–162.
312
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Mer konkreta och specifika bestämmelser kring det institutionella be
mötandet finns reglerat i förvaltningslagens bestämmelser om myndigheters
tillgänglighet för allmänheten. Förvaltningslagens 5 § reglerar denna tillgänglighet på en mer detaljerad nivå. Myndigheterna ska ta emot både telefonsamtal
och besök, och om det finns särskilda tider för när myndigheten är tillgänglig
för allmänheten ska upplysning om tiderna ske på lämpligt sätt. Myndigheterna ska också kunna nås via fax eller e-post och även erbjuda svar på samma
sätt.315 Bestämmelsen om e-post och fax infördes år 2003 då alltfler människor
i samhället använde, främst, e-post och detta kommunikationsmedel behövde
därför enligt förarbetet uppmärksammas och gynnas genom en skyldighet för
myndigheterna att tillgodose möjligheter till e-postkommunikation.316
Tillgängligheten och kommunikationssätten är här utformade för att tillgodose den enskildas krav, vilket kan komma brottsoffer tillgodo vid behov av
allmän och generell information eller annan vägledning från myndigheterna.
Det står ingenting uttryckligen om hur detta bemötande som myndigheterna
ger personligen eller vid kontakt via telefon eller e-post ska ta sig uttryck,
men det har beskrivits som att detta ska göras på ett tillmötesgående sätt då
polisförordningen stadgar att
[a]nställda inom polisen skall i arbetet uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. De skall uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet
samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag
av ovänlighet eller småaktighet.317

Detta torde vara lika tillämpligt i all allmän verksamhet som i polisens. 318
Det finns även bestämmelser om bemötande i förhållande till en mer konkret situation som en målsägande kan befinna sig i, nämligen huvudförhandlingen. Rättens ordförande är den som ansvarar för att ordningen i rättssalen
upprätthålls, vilket är relevant för målsäganden då ordföranden ansvarar för
315

Se dock begränsning och specificering i offentlighets- och sekretesslag (2009:400), 6 kap,
4,6 §§.
316
Proposition 2002/03:62 s. 10–14. Se även Ds 2001:25, bet. 2002/03:KU23, rskr.
2002/03:164, samt Magnusson Sjöberg, 2004 och Peterson, 2005 som båda behandlar ITanpassningen i förvaltningslagen. Utredningen från år 2010 av en ny förvaltningslag har lagt
förslag till ändringar även för detta lagrum. Ändringarna syftar till att både göra bestämmelsen
mer specifik och mer generell. Förslaget är mer generellt genom att inte närmare specificera
på vilket sätt myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten, utan endast att de ska vara
det. Den ska även bli mer specifik genom att förtydliga myndigheternas skyldigheter vid mottagande av ett meddelande. SOU 2010:29, s. 211 (se även föregående sidor i utredningen).
317
PF 4 kap. 1§.
318
Wennergren, 2008, s. 60.
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att det råder ett lämpligt klimat under huvudförhandlingen.319 Det innebär
att domaren får utvisa personer som på något sätt stör förhandlingarna eller
”på annat sätt uppträder otillbörligt”.320 Det innebär också att ingen ska ha
anledning att känna sig kränkt i rättssalen, och att rättens ordförande ska
säkerställa att huvudförhandlingen bedrivs på ett värdigt sätt.321
Vidare innehåller även FUK bestämmelser för att reglera bemötandet av
brottsoffer, särskilt av unga brottsoffer som är under 18 år gamla. Enligt 17 § i
förundersökningskungörelsen ska förhör med målsägande (eller en misstänkt
eller ett vittne) som är under 18 år gammal dels planeras och dels verkställas
på ett sätt som gör att den som förhörs inte tar skada av det. Särskild vikt ska
läggas vid detta om frågorna under förhöret rör sexuallivet. Det ska enligt
samma bestämmelse heller inte väckas onödig uppståndelse kring förhöret,
och det får inte vara mer ingående än vad som är nödvändigt och ska heller
inte hållas vid fler tillfällen än vad utredningen kräver och vad som är rimligt
med hänsyn till barnets bästa. Detta ska uppnås genom en kompetent och
lämplig förhörsledare håller i förhören. Sista stycket i 17 § som stadgar att
onödigt många förhör inte ska hållas tillkom år 2001, och skärper kravet på
när flera förhör ska få hållas. Sådana tillfällen kan vara när nya uppgifter tillkommer i utredningen.322 Enligt FUK 18 § ska alla förhör som hålls med personer under 18 år hållas av en person med särskild kompetens för uppgiften.
JO uppmärksammade år 2009 ett fall där vad som är, och framför allt vad
som inte är att anse som särskild kompetens enligt FUK 18 § diskuterades.
I fallet hade två polisaspiranter tillåtits att hålla i förhör i en förundersökning rörande sexualbrott. Anmälaren, en misstänkt gärningsperson, ifrågasatte lämpligheten i att låta två polisaspiranter, som endast haft tjänst som
aspiranter i en dryg vecka, hålla förhör med honom och med två minderåriga
målsäganden, i en utredning om grovt sexuellt utnyttjande av underårig. JO
valde att begränsa sitt uttalande till att beröra frågan om lämpligheten i att
låta aspiranterna hålla i förhör med de två målsäganden.323 JO menade inledningsvis att det
319

 RB 5 kap. 9 §.
Enligt JO 2007/08 s. 30 (som i första hand rör vad som kan klassificeras som olämplig
klädsel i rättegångssalen) framkommer det att ”[v]ad som skall anses vara ordningsstörande
eller innebära ett otillbörligt beteende i rättssalen måste i stället bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet”.
321
Bergström, 1998/99, s. 767–769.
322
För lagändring år 2001 se SFS 2001:645.
323
JO, Diarienummer: 4029-2007, Beslutsdatum: 2009-10-27. Detta gjordes då anmälarens
kritik redan prövats i domstol varför det inte föranledde något uttalande från JO.
320
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[u]nder en förundersökning hålls ofta förhör med en rad olika personer:
målsäganden, vittnen och misstänkta. Vad som kommer fram vid dessa förhör spelar sedan en central och ofta helt avgörande roll för t.ex. frågan om
åtal ska väckas eller inte. Det är därför av bl.a. rättssäkerhetsskäl av utomordentligt stor vikt att förhören genomförs och nedtecknas på ett professionellt
och formellt riktigt sätt.324

Särskilda svårigheter föreligger vid utredande av sexualbrott, inte minst vid
förhör med minderåriga som misstänks ha utsatts, då dessa brott är av särskilt
känslig natur. JO framhöll också att lagstiftningen därför särskilt markerar
vikten av att sådana förhör ska hållas av personer med särskild kompetens och
att särskild varsamhet ska vidtagas i sådana fall (FUK 17–18 §§). Polismyndigheten menade dock att aspiranterna var ”ytterst lämpliga” att hålla dessa
förhör då den ena arbetat med barn med speciella behov och den andra hade
en utbildning i pedagogik och dessutom under ett sommarlov arbetat med
utredningar under ledning av erfarna poliser. JO fann det ”anmärkningsvärt,
för att inte säga obegripligt” att polismyndigheten inte insett det omdömeslösa i att låta polisaspiranter överhuvudtaget hålla förhör, särskilt i fall rörande
sexualbrott, och menade att polismyndigheten förtjänade allvarlig kritik för
förfarandet. För att kunna genomföra förhör på ett tillfredsställande sätt i ett
sådant fall krävdes det enligt JO beteendevetenskapliga kunskaper om barn
och även en hög kompetens i att hålla förhör i brottsutredande syfte, och även
att förhörsledaren genomgått kontinuerliga fortbildningar.325
Fallet behandlade principfrågan om vad som kan anses vara lämpligt i
en förhörssituation och konkretiserade varför lagstiftningen på området är
väsentlig. Den kompetens och det bemötande som polisen möter förhörspersoner med, inte minst minderåriga målsäganden som utsatts för särskilt
integritetskänsliga brott, är avgörande ur utredningstekniska aspekter. Det är
av högsta vikt att personerna som håller i förhören gör detta på ett sätt som
säkerställer att uppgifter kommer fram i förhör och tas tillvara. Det är också
viktigt för att säkerställa att förhörspersonernas integritet inte kränks.

3.3.2 Bemötandets vaga natur
Bestämmelserna om bemötande är, förutom vid hänsyn till barn som måls
ägande enligt FUK, av allmänt hållen natur och reglerar rättsväsendets möte
med enskilda i allmänhet och inte uttryckligen mötet med brottsoffret. Men

324
325

JO, Diarienummer: 4029-2007, Beslutsdatum: 2009-10-27.
Ibid.
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det finns betydande skillnader i såväl omfattning som konkretiseringen av
rättsväsendets skyldighet att ge ett gott bemötande av brottsoffer i förhållande
till deras skyldigheter att informera brottsoffer under processen.
Som nämnts har bemötande av brottsoffer under 1990- och 2000-talet
diskuterats främst i olika förarbeten, och även i aktörernas egna policydokument som tillkommit genom uppdrag i regleringsbrev eller genom regeringsuppdrag.326 Inom ramen för uttrycklig lagstiftning finns dock ingen särskild
reglering av bemötande av brottsoffer, förutom ovan nämnda bestämmelse i
FUK vars syfte går att härleda specifikt till brottsoffrets välbefinnande. Anledningen till det kan vara att bemötande är ett komplicerad och svårdefinierat
begrepp, som kan upplevas och uppfattas väldigt olika från person till person. Polisförordningen ger dock viss vägledning för aktörernas uppträdande i
mötet med enskilda, som att anställda ska uppträda hövligt, visa hänsynsfullhet, samt undvika ovänlighet.327
I tidigare berörda förtroendeutredningen gjordes en ansats att tydligare
definiera vad som borde anses ingå i ett gott bemötande. Det är ett försök att
förtydliga hur ett gott personbemötande kan se ut, utan att stå i konflikt med
domarens skyldighet att förhålla sig neutral och objektiv. Här menade utredningen att det inte borde råda oenighet om att personalen på domstolen bör
uppträda respektfullt och korrekt. Däremot framhölls att
[r]espekt kan emellertid förenas med antingen en distanserad och reserverad
hållning eller med vänlighet, dvs. en hållning som innefattar mänsklig värme.
I vad mån ett gott och respektfullt bemötande från domstolspersonals sida alltid bör innefatta den senare aspekten kan nog vara föremål för diskussion.328

Utredningen menade också att empati, i form av lyhördhet och uppmärksamhet, ska vara en del i personbemötande som domstolen ger de som kommer i
kontakt med domstolarna. Däremot behövde empati i avseendet medkänsla
sällan innefattas i domstolens bemötande. I utredningen framhölls också kopplingen mellan bemötande och information. Ett sätt att förbättra brottsoffers
upplevelser av domstolen ansågs vara att informera om rollen som domstolen
har, så att brottsoffret förstår att domstolen exempelvis kan komma att vara
ifrågasättande.329
Ovanstående är endast exempel på hur bemötande har diskuterats i en
rättslig kontext utifrån hur rättsliga aktörer ska behandla och bemöta brotts326
327
328
329

Detta utvecklas i Kapitel 4 och 5.
PF 4 kap. 1§. Se även hänvisning i tidigare fotnot 318.
SOU 2008:106, s. 122.
Ibid., s. 121–122.
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offer, såväl genom ett personbemötande som genom olika institutionella
åtgärder. Det visar på att bemötande är ett svårdefinierat begrepp och därför
också ett potentiellt svårt krav för den enskilda tjänstemannen (eller myndigheten) inom rättsväsendet att leva upp till. Det kan även vara problematiskt
att lagstifta kring sådana begrepp, vilket kan vara en orsak till den allmänt
hållna lagstiftning som kan hänföras till rättsväsendets bemötande av allmänhet och brottsoffer.
Trots det har bemötande av brottsoffer diskuterats av både JK och JO och
kritik har riktats mot aktörer inom rättsväsendet för att inte ha levt upp till
kravet på ett korrekt bemötande. Enligt JK ligger det i den offentliga tjänsten
att
[…] en tjänsteman givetvis har en skyldighet att iaktta de krav på ett korrekt uppträdande och vänligt bemötande som följer med den offentliga
tjänsten.”330

Vilket bemötande som anses lämpligt från en åklagare till en målsägande
(situationen rörde en ung målsägandes mamma) förtydligades möjligen något
av JO under år 2008, då mamman spelat in en del av ett telefonsamtal med
ansvarige åklagaren i ett fall av misstänkt misshandel av sonen (där den misstänkte gärningspersonen var sonens far). Åklagaren uttryckte där bland annat
att han tyckte att saken var ”småttig” och att föräldrar får använda ett visst
mått av våld mot sina barn. JO gjorde bedömningen att åklagaren skulle ha
uttrycks sig på ett mer respektfullt sätt:
Det är naturligtvis viktigt att befattningshavare vid åklagarväsendet bemöter
allmänheten på ett korrekt och professionellt sätt och därmed vinnlägger sig
om att upprätthålla förtroendet för rättsväsendet. Det innebär t.ex. att en
åklagare ska avstå från att uttala sig på ett sätt som innebär att denne bagatelliserar det saken gäller. Inte minst vid samtal med personer som uppger
att de själva eller nära anhöriga blivit utsatta för brott är det givet att sådana
uttalanden med fog kan uppfattas som kränkande. Till ett korrekt och professionellt bemötande hör givetvis också att en åklagare, när denne redogör för
innehållet i gällande rätt, lämnar korrekta upplysningar.331

330

JK, Diarienummer: 1476-97-20, beslutsdatum: 1998-08-31. Målet behandlade ett klagomål mot Riksåklagaren, där kritiken rörde att Riksåklagaren angett att ett målsägandeförhör
hållits, vilket enligt anmälaren var osant. JK fann sig inte ha belägg för att uttala sig om be
mötandet i det specifika fallet, men gjorde det nämnda allmänna uttalandet om hur tjänste
män ska uppträda.
331
JO, Diarienummer: 3912-2007, beslutsdatum: 2008-05-14.
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Att förringa betydelsen av en sådan händelse, särskilt vid samtal med någon
som uppger sig vara brottsoffer eller nära anhörig till ett brottsoffer, menade
JO alltså ”med fog” kunde upplevas som kränkande. Även om uttalandet
från JO kan ses som en riktlinje för hur rättsväsendets aktörer inte ska bete
sig – att inte uttala sig kränkande – ger uttalandet inte mycket vägledning för
hur aktörerna ska bete sig. Det som framkommer är att tjänstemännen ska
lämna korrekta upplysningar, inte bagatellisera frågor som är viktiga för den
enskilda, eller bete sig på ett sätt som kan ses som kränkande, vilket bör kunna
ses som ett minimikrav inom den offentliga verksamheten.
I likhet med förarbeten som diskuterat bemötande poängterade även JO
vikten av ett gott bemötandet för att upprätthålla ett högt förtroende för rättsväsendet. Då bestämmelserna är så allmänt hållna kan de tänkas vara svåra att
konkretisera och följa för rättsväsendets aktörer. Detta kanske särskilt gäller
personbemötandet. Det institutionella bemötandet, som tillgänglighet eller
särskilda väntrum för vittnen och brottsoffer, är mer konkret till sin natur än
personbemötandet, och därmed borde det även vara tydligare för aktörerna
att införliva sådana åtgärder i verksamheterna.
Att bestämmelserna om (person)bemötande är vaga men syftar till att
upprätthålla förtroendet för rättsväsendet kan leda till att rättsväsendet har
svårigheter att tillgodose kraven på ett gott bemötande. Eventuella brister
skulle då, som bland annat diskuterades i förtroendeutredningen, kunna få
konsekvenser ur en rättssäkerhetsaspekt, om det leder till att färre brottsoffer
kan eller väljer att fullfölja rättsprocessen.332

3.4

Samverkan i brottsofferarbetet

För att fullt ut kunna leva upp till de krav som ställs på rättsväsendets information till och bemötande av brottsoffer belyser lagstiftaren, som nämnts,
samarbete och samverkande arbetsinsatser som ett sätt att förbättra såväl aktörernas som brottsoffrets rättsprocess. I brottsofferpropositionen framfördes
det att en välfungerande och välutvecklad samverkan mellan rättsväsendets
myndigheter är en premiss för att brottsoffer ska få tillgång till det stöd och
skydd som de kan behöva. Att samtliga myndigheter håller en hög standard,
och att brottsoffer exempelvis kan vända sig till hela rättsväsendet för allmän
information, menade lagstiftaren var en förutsättning för ett gott stöd till
brottsoffer.333 Samarbete och samverkande arbetsinsatser mellan rättsväsen332
333

SOU 2008:106, s. 18.
Proposition 2000/01:79, s. 12.
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dets aktörer är därför en metod för att nå målen för information och ett gott
bemötande av brottsoffer. Samverkan skulle förbättra processen för brottsoffer,
då det kan förbättra standarden hos alla aktörer och leda till att processen inte
förstörs av ”den svaga länken”. Såväl enskilda utredningar som övergripande
organisatoriska frågor skulle enligt propositionen ske i samverkan, och rege
ringen efterfrågade i propositionen att samarbetet mellan aktörerna skulle ske
med beaktande och respekt för aktörernas inbördes arbetsuppgifter.334
Samverkan, samarbete och samordning i rättskedjan för att förbättra
brottsoffers situation har uppmärksammats kontinuerligt under 1990- och
2000-talet.335 Brottsoffermyndigheten, BrOM, fick år 2004 i uppdrag att
utreda samordning i rättsväsendets brottsofferarbete. Uppdraget redovisades
år 2007 och där fastslogs det att det fanns ett stort behov av samordning
mellan olika samhällsinstanser, och fördelar för både brottsoffer och rätts
väsendets myndigheter lyftes fram i rapporten. Aktörerna skulle genom samordning slippa dubbelarbete och undvika motstridiga målsättningar i verksamheterna genom en helhetssyn på processen. Dessutom skulle brottsoffren
genom en samordnad och därmed smidigare process bli bättre bevispersoner,
då det enligt rapporten är det mer troligt att ett brottsoffer som fått tillfredsställande stöd och hjälp lämnar och står fast vid sina uppgifter.336
Samordningsprogrammet föranleddes av en statlig utredning från år 2004
där det kom till uttryck att FL 6 §, där det stadgas att myndigheter ska bistå
varandra inom ramen för den egna verksamheten, inte i tillräcklig utsträckning motsvarade de krav som bör ställas på rättsväsendet i brottsofferfrågor. 337
Utredningen menade att frågorna inte synliggjorts eller samordnats i tillräcklig utsträckning varför det var svårt att överblicka vad som gjorts av olika aktörer för brottsoffer, och därmed också svårt att utreda om nödvändiga insatser
faktiskt genomförts. För att åtgärda det föreslog utredningen att BrOM skulle
utses till övergripande samordnare för brottsofferarbetet, då det skulle kunna
ge översikt, kontinuitet och stabilitet till arbetet.338 Samordningsprogrammet
har dock inte lett till någon förändring av ansvaret för samordning av brottsofferfrågor, då det år 2008 beslutades att programmet inte skulle föranleda
någon ytterligare åtgärd.339
334

Proposition 2000/01:79, s. 12, 16–17.
Det uppmärksammades till exempel i Ds 1993:29, SOU 1995:60, proposition 2000/01:79
och Brottsoffermyndigheten, Ett nationellt samordningsprogram för brottsofferfrågor, 2007.
336
Brottsoffermyndigheten, 2007, s. 8–9.
337
FL 6 § behandlas mer utförligt i kommande avsnitt 3.4.1 Reglering av samverkan.
338
Brottsoffermyndigheten, 2007. SOU 2004:61, s. 73–74.
339
Kontakt via e-post med Regeringskansliet/Justitiedepartementet.
335
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Rättsväsendets samverkan har dock fortsatt vara aktuellt, till exempel
genom olika praktiska satsningar och politiska målsättningar, som till exempel samverkansformen Barnahus340 eller finansiellt stöd till kommunerna för
satsningar på lokala samverkansprojekt om kvinnofrid.341

3.4.1 Reglering av samverkan
Att myndigheterna i viss utsträckning ska samarbeta eller samverka i sitt
arbete framgår av förvaltningslagen (FL) polislagen (PL), förundersökningskungörelsen (FUK) och myndighetsförordningen (MF).
Allmän hjälp mellan myndigheter ska lämnas enligt FL 6 § som stadgar att
myndigheter är skyldiga att hjälpa varandra inom ramen för den egna verksamheten. Bestämmelsen tillkom som ett komplement till sekretesslagen gällande
att myndigheter ska utlämna uppgifter till varandra under vissa förutsättningar.342 I motiven ansågs en generell samverkansbestämmelse för myndigheternas
arbete behövas, i syfte att göra arbetet mer enhetligt och effektivt. Myndigheterna skulle enligt motiven även sträva efter att nå en större samsyn mellan
verksamheterna, även när dessa har olika inriktning. För att göra förvaltningen
mer serviceinriktad ansågs det även kunna vara lämpligt att myndigheter själva
tog kontakt med andra myndigheter i ärenden som rör enskilda, istället för
att den enskilda själv ska vara tvungen att göra det.343 Förslag på en ny formulering av ovanstående bestämmelse presenterades i form av nämnda statliga
utredning år 2010. Förslaget innebär ett förtydligande i att det inte ska röra
sig om ett tillfälligt samarbete myndigheterna emellan, utan att myndigheterna
kontinuerligt ska samverka med varandra. Vidare innebär förslaget också ett
klargörande av att denna samverkan inte endast berör myndigheternas interna
arbete utan att en samverkan syftar till att förenkla den enskildas kontakt med
myndigheterna.344
340

Se till exempel Johansson, 2011 och Brottsoffermyndigheten, 2007.
Se till exempel proposition 2009/10:1, Utgiftsområde 4, s. 33–34. I propositionen
2009/10:85 diskuterades vidare vikten av informationsutbyte och samverkan kring informationsgenomströmningen i rättsväsendet. För praktiska satsningar se Justitiedepartementet,
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Fortsatt satsning på myndighetssamverkan i
Barnahus, (Pressmeddelande 23 oktober 2008, Justitiedepartementet, Integrations- och jämställdhetsdepartementet), och Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Regeringsbeslut
– Uppdrag till länsstyrelserna att fördela utvecklingsmedel till lokal samverkan för kvinnofrid,
2008-08-28.
342
Sekretesslag (1980:100) 15 kap. 5 § (Nuvarande Offentlighets- och sekretesslag (2009:
400) 6 Kap. 4–5 §§). Infördes genom proposition 1985/86:80 om ny förvaltningslag.
343
Proposition 1985/86:80 s. 23.
344
SOU 2010:29, s. 212. Utredningen har remissbehandlats vilket finns sammanställt i Ds
2010:47.
341
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I förundersökningskungörelsens 2 § framgår att myndigheterna ska samråda för att motverka dröjsmål i utredningar mot personer under 18 år, vilket
då även påverkar processen för brottsoffret.345 Myndighetsförordningen innehåller också bestämmelser om samarbete och stadgar i 6 § att myndigheter
ska samarbeta med varandra för att på så sätt ta tillvara på de fördelar för både
enskilda och staten som kan ges av det. En ökad effektivitet, det vill säga att
ärenden hanteras mer skyndsamt, lyftes i motiven fram som en sådan fördel,
men även att myndigheter med överlappande uppgifter undviker att utföra
dubbelarbete och att en bättre strukturering av arbetet underlättar den enskildas kontakt med myndigheterna.346
I motiven till förordningen föreslogs ett förtydligande av att ansvaret för
samordning ska ingår i myndighetschefens uppgifter, och att arbetet ska samordnas för att förbättra den enskildas möte med myndigheter och för att ta
tillvara på de fördelar som samordning kan ge. Detta motiverades bland annat
genom en hänvisning till en proposition där styrelseformen med en lekmannastyrelse och en myndighetschef lyftes fram som fördelaktig i de fall där
samordning prioriteras särskilt.347
Förslaget att förtydliga myndighetschefens ansvar i samordningsfrågan
kvarstod inte i den slutgiltiga lydelsen av förordningen men samordningsfrågan diskuterades ändå i samband med olika tänkbara ledningsformer för
myndigheter. Regeringen styr inte vilken ledningsform som ska gälla för olika
myndigheter, utan den ledningsform som i största mån gynnar den särskilda
myndighetens verksamhet och mål är den som ska användas. Potentiella fördelar med samordning sätts alltså i relation till vilken typ av myndighet det rör
sig om, vilken ledning den specifika myndigheten har och framför allt ställs
det i relation till vilka mål för verksamheten som finns.348
Det finns även bestämmelser särskilt inriktade mot samarbete mellan polis
och andra myndigheter, i synnerhet Åklagarmyndigheten. Enligt PL 3 § ska
polisen samarbeta med Åklagarmyndigheten, och även med andra myndigheter och organisationer som kan vara av betydelse för polisens arbete. Det
är enligt bestämmelsen polisens ansvar att samarbetet ska ske, men andra
myndigheter ska hjälpa och stödja polisen i dess arbete.
Bestämmelsen fick sin utformning genom att lagberedningen ansåg att
ett samarbete med andra myndigheter var så centralt för polisens arbete att
345
346
347
348

Se utveckling av detta i kapitel 6.
SOU 2004:23, s. 271.
SOU 2004:23, s. 31. Se även proposition 1997/98:136, s. 47–48.
SOU 2004:23, s. 105–106.
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det måste komma till uttryck i lagstiftningen. Den allmänna bestämmelsen
om andra myndigheters stöd till polisen fick sin lydelse genom att även detta
ansågs vara mycket samhällsrelevant men att det fanns svårigheter med att
vara specifik i regleringen kring det. Ett uttryckt krav på uppgiftsutlämnande
mellan myndigheter i polislagen skulle exempelvis kunna stå i konflikt med
sekretesslagstiftning. Avsikten med den allmänna bestämmelsen var istället att
visa på att polisens arbete rör samhället i stort och därmed även andra myndigheter.349 Åklagarens arbete nämns särskilt i bestämmelsen som en följd av
åklagares och polis nära samarbete under förundersökningen. För förunder
sökningen finns särskilda bestämmelser om polis och åklagares arbete och
samarbete vid enskilda fall reglerat i rättegångsbalken, som reglerar vem som
leder förundersökning, och hur arbetet delegeras mellan åklagare och polis. 350
Polisen ska också samverka med Åklagarmyndigheten enligt polisförordningen, där det uttrycks att Rikspolisstyrelsen ska samarbeta med Åklagarmyndigheten vid planering om uppföljning i verksamheten.351

3.4.2 Allmänna samverkanskrav
Att samverkan i olika former mellan rättsväsendets myndigheter ska äga rum
står alltså klart utifrån ett flertal olika bestämmelser som till viss del sammanfaller eller kompletterar varandra. Bestämmelserna har dock inte som
utgångspunkt att främst underlätta rättsprocessen för brottsoffer, då samverkan som motiveras med fördelar i brottsofferarbetet främst aktualiserats
sedan bestämmelserna redan tillkommit. Samverkan och samarbete nämns
återkommande som en viktig faktor i införlivandet av brottsoffers rättigheter,
men den aspekten återfinns inte uttryckligen i lagstiftning.
Tänkbara svårigheter med att få till stånd ett välutvecklat samarbete i olika
brottsofferfrågor, som kring informationsutlämnande till brottsoffer, finns därför. Sådana svårigheter skulle kunna uppstå när samverkan i brottsofferarbetet
i utredningar och rapporter motiveras utefter dess potential att ha en kurativ
eller upplysande effekt gentemot brottsoffer, men när detta inte återspeglas
i lagstiftningen. Däremot finns andra krav på rättsväsendet, som kraven på
effektivitet i processen, som även det kan gynnas av samverkan.352 Det medför
349

Proposition1983/84:111 s. 52–53.
Berggren & Munck, 2009, s. 42–43. RB 23 kap. 3 §.
351
PF 3 kap. 4 §.
352
Samverkan diskuteras i förhållande till effektivitet i rättskedjan mer utförligt i kapitel 6.
Andra delar av rättskedjans arbete har stora inslag av samverkan i utförandet, till exempel det
brottsförebyggande arbetet, (se till exempel handboken som Brå, Rikspolisstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram – Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete,
350
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att aktörerna har krav på sig att öka sitt samarbete och sin samverkan vilket kan
tänkas ha en positiv effekt för genomförandet av gemensamma insatser från
aktörerna vilket då kan gynna även brottsoffers process. Kraven på polis och
åklagares samarbete under förundersökningen är ett sådant exempel.
Något som dock kan försvåra samverkan av brottsofferarbetet inom rättsväsendet är, i likhet med bemötande, att begreppet inte är tydligt definierat i lagstiftning eller förarbeten. Sådan kritik mot vaghet i samarbets- och
samverkansbegreppet framkom även i en rapport från Statskontoret år 2011.
I rapporten presenterades svar på vad som krävs av de respektive myndigheterna och hur kraven ska kunna införlivas och myndigheterna utvecklas,
med utgångspunkt i intervjuer som hållits med 12 myndighetschefer. Bland
myndighetscheferna ingick bland annat rikspolischefen.353 Där poängterades
fördelarna med samverkan, som effektiviseringsmässiga sådana, men även
nackdelar, som att det är svårt att veta var ansvarsfrågan ligger när samverkan
brister. Det framkom också kritik mot begreppen som sådana då de varieras
utan att definieras i uppdrag till myndigheterna, varför myndighetscheferna
menade att det var svårt att veta hur och i vilken utsträckning samarbetet skulle ske. De menade vidare att det var svårt att få klarhet i begreppen även vid
ytterligare förfrågningar om definieringar av begreppen skickades tillbaka till
aktuellt departement.354 Trots att samtliga myndighetschefer för rättsväsendet
inte ingick i undersökningen och det inte är möjligt att veta vilka myndigheter som framfört denna kritik, torde det vara rimligt att anta att sådana
tolkningssvårigheter av begreppet kan förekomma även inom rättsväsendet.
Visserligen är samverkan mellan rättsväsendets aktörer mer konkretiserat i
lagstiftning än vad bemötandefrågor är, till exempel genom bestämmelserna i
polislagen och förundersökningskungörelsen. Men även vid krav på samverkan eller samarbete kan tolkningssvårigheter uppstå för aktörerna då begreppen inte tydligt definieras.

2010). Förslag om att kombinera det brottsförebyggande arbetet med brottsofferarbetet har
därför lagts fram, vilket utvecklas i kapitel 5.
353
 Rikspolischefen var den enda myndighetschefen från rättsväsendet. Övriga 11 deltaganden framgår av bilaga 2 i statskontorets rapport. Statskontoret, Förvaltningen om förvaltningspolitiken – förväntningar, utmaningar och möjligheter, 2011, s. 79.
354
Statskontoret, 2011, s. 30–32.
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3.5

Norm- och målrationalitet inom brottsofferområdet

Lagstiftningen rörande information till och ett gott bemötande av brottsoffer,
samt samverkan för att nå bästa resultat i brottsofferarbetet är, som framgått
av förevarande kapitel, av mycket olikartad karaktär. Vissa bestämmelser tillkom exempelvis innan brottsofferfrågorna diskuterades i stor skala i Sverige,
och tar inte särskilt sikte på brottsoffers ställning.355 Andra bestämmelser har
dock brottsoffers ställning och rättigheter som huvudsakligt syfte.356
De bestämmelser i FUK som reglerar brottsoffers rätt till information är
tämligen detaljerade till sin natur och är normrationella så till vida att de
detaljreglerar vissa situationer, som vilken information som ska utgå till måls
äganden. Även målrationella bestämmelser reglerar dock i viss mån information till brottsoffer, som exempelvis förvaltningslagens bestämmelse om aktörernas skyldighet att lämna service och upplysningar. Bestämmelser om hur
denna information ska lämnas och hur rättsväsendets aktörer ska behandla
brottsoffer, samt samverkan i brottsofferarbetet är likaså av en målrationell
karaktär. Lagtekniskt är lagstiftningen utformad så att dess konkreta innehåll
utformas på tillsyns- eller tillämparnivå. Detta framgår tydligt vid samverkansåtgärder, där omfattningen och karaktären av samarbetet inte regleras
på lagstiftningsnivå. Utifrån mål som är angivna i den materiella rätten ska
aktören finna medel i den enskilda situationen för att nå de uppsatta målen.357
Detta överensstämmer även med styrningen av myndigheters arbete överlag som alltmer fått karaktären av övergripande målformulerad styrning, till
skillnad från den detaljstyrning som tidigare har dominerat styrningen av
myndigheters arbete. Denna utveckling, som inom statsvetenskapen benämns
New Public Management, NPM, har utvecklats framförallt sedan 1980-talet,
och har blivit en internationell ”modell” för statlig verksamhet. Förändringarna har genomförts i syfte att skapa mer effektiva, såväl ekonomiskt som
funktionellt, välfungerande och kvalitativa verksamheter. NPM är ett samlingsbegrepp för omstruktureringar eller förändring inom styrningen av den
offentliga verksamheten för att nå nämnda mål, och innebörden är således
omfattande.358 Inom den offentliga förvaltningen har även decentralisering

355

Som till exempel serviceskyldigheten enligt förvaltningslagens bestämmelser.
Som skyldigheten att informera målsäganden enligt FUK.
357
Johansson, 2011, s. 124, Wennström, 2008, s. 122 samt Åström, 1988.
358
Se allmänt Hood, 1991, och Hood, 1995. Se även Pollitt & Bouckaert, s. 6, 8. För en
svensk kontext, se exempelvis Premfors, 1998, s. 148–157 och 1991, s. 85–93 samt Tarschys,
2006, s. 2.
356
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av makt nedåt i organisationerna skett, vilket också har lett till exempelvis
policyskapande på lägre myndighetsnivå.359
Målsättningar för hur arbetet inom olika politikområden och utgifts
områden ska bedrivas och vad som ska uppnås har börjat uttryckas i budgetpropositioner sedan millennieskiftet, och därtill styrs de statliga myndigheterna ytterligare genom bland annat regleringsbrev eller andra instruktioner. 360
Att regeringen ska lämna en budget till riksdagen är reglerat genom RF 9 kap.
2 §, och ytterligare riktlinjer för redovisningen av statens budget återfinns i
riksdagsordningen samt budgetlagen.361 På brottsofferområdet innebär det att
rättsväsendet, med beaktande av aktuell lagstiftning, budgetpropositioner och
regleringsbrev, har mål- och resultatkrav där såväl rättsliga som ekonomiska
hänsyn bestämmer inriktningen på myndigheternas arbete.
Lagstiftningen som diskuterats i kapitel 3 sätter därför ramarna för rätts
väsendets brottsofferarbete, men inom dessa ramar styrs arbetet i många av
seenden av politiska ställningstaganden, och genom beslut och tolkningar på
tillämparnivå. I avhandlingens kommande två kapitel kommer därför dessa
målsättningar som kommer till uttryck genom budgetpropositioner och regle
ringsbrev, och det innehåll som det har getts på tillsyns- och tillämparnivå att
beskrivas och analyseras.

359

Inom den statsvetenskapliga diskursen benämns detta multi-level goverance, och innebär i
det här fallet en vertikal förskjutning av normerande makt. Ursprunget för begreppet är dock
beslutsfattande inom EU och utvecklades i början av 1990-talet, och kan röra såväl vertikal
som horisontell styrning och interaktion mellan olika aktörer, se här bland annat Marks, 1993
s. 391–411 och även Hooghe & Marks, 2003, bland annat s. 236–239.
360
 Tarschys & Lemne, 2013, s. 9.
361
Budgetlagen (2011:203). Se även allmänt RF 9 kap om statens budget. Se dock även kungörelse (1974:153) om beslutad ny riksdagsordning, 3 kap. 2 § samt 5 kap. 12 § som reglerar
tidpunkt för inlämnande av budgetpropositionen samt de olika utgiftsområdena. För behovet
av den reformerade budgetlagen bland annat i förhållande till ändringarna i regeringsformens
nionde kapitel, se SOU 2010:18, kap 3. Se även SOU 2007:75, s. 266–268.
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4.1

Inledning

Brottsofferområdet och hur rättsväsendet ska prioritera och praktisera sitt
brottsofferarbete är som nämnts präglat av politiska inslag, och den politiska
inriktningen för arbetet kommer till uttryck inte minst i budgetpropositioner.
Där framställer regeringen sina målsättningar för vad som är och bör vara
prioriterat exempelvis inom brottsofferområdet, hur aktörernas respektive
ansvar för brottsofferfrågor ska se ut och var mer resurser bör sättas in. Brottsofferfrågor nämns genomgående i budgetpropositionerna från den studerade
tidsperioden, vilket även motiverat en undersökning av dessa. Det är relevant
att studera på vilket sätt brottsofferfrågan uppmärksammas inom det politiska fältet och om politiken dels återspeglar den rättsliga regleringen och dels
utvecklar och konkretiserar målsättningarna för brottsofferområdet. Därför
är budgetpropositioner, trots dess emellanåt generella och svepande natur,
kompletterande till regleringen av brottsofferarbetet.362

4.2

Målsättningar för brottsofferarbetet

Under 2000-talet har budgetpropositionerna lagts fram av två olika regeringar. Den socialdemokratiska regeringen fram till och med år 2006 och den
borgerliga regeringen därefter. Kommande framställning följer den uppdelningen, då utformningen av dokumenten och prioriteringarna på området
kan ha ändrats något till följd av regeringsskiftet. Inte minst uttryckte den
borgerliga regeringen ett missnöje över den tidigare utvecklingen på brotts
offerområdet, och menade att det efter regeringsskiftet skulle förändras.363
Utifrån det behandlas budgetpropositionerna därför indelat i åren 2000–
2006 och åren 2007–2012.

4.2.1 Allmänna prioriteringar för brottsofferarbetet åren 2000–2006
Brottsofferpropositionen från år 2001 tillsammans med brottsofferutredningen från år 1998 satte på många sätt den politiska agendan för brotts
offerfrågorna under de inledande åren av 2000-talet, och de genomsyrade även
362
363

Utgiftsområde 4 – Rättsväsendet – är det utgiftsområde som studerats i kapitel 4.
Proposition 2006/2007:1, Utgiftsområde 4, s. 18.
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de studerade budgetpropositionerna i avsnitten om brottsoffer.364 Hur stort
utrymme information, bemötande och samverkan i brottsofferfrågor får och
uppmärksamheten på stöd till brottsoffer har överlag varierat i omfång i olika
budgetpropositioner under åren 2000–2006, men det har likväl årligen lyfts
fram.365 Att ytterligare stärka skyddet och stödet till brottsoffer var ett av de
grundläggande målen för rättsväsendet redan när budgetpropositionen för år
2000 lades fram, och där avhandlingens undersökningsperiod tar sitt avstamp.
I budgetpropositionen för år 2000 uppmärksammades den då kommande
brottsofferpropositionen som sedan presenterade en mer utförlig genomgång
av målsättningarna för det kommande brottsofferarbetet.366 Utgångspunkterna i brottsofferutredningen och brottsofferpropositionen återkom i budgetpropositionerna mellan åren 2000 och 2006 där det framgick att rätts
väsendets verksamhet uttryckligen skulle utgå ifrån ett medborgarperspektiv,
vilket innebar att arbetet skulle präglas av den enskilda medborgarens nytta av
olika förändringar i verksamheten. Ett effektivt rättsväsende med långtgående
myndighetssamverkan sågs som nödvändigt för att på bästa sätt införliva ett
myndighetsperspektiv i arbetet och tillförsäkra den enskilda rättssäkerhet och
rättstrygghet. Samverkan skulle ske med beaktande av alla myndigheters olika
roller i rättskedjan och domarnas och domstolarnas särskilt oberoende ställning skulle beaktas i detta arbete.367
Brottsofferutredningen och brottsofferpropositionen inriktades överlag
mot brottsoffergruppen som helhet, men ett resonemang om olika brotts
offergrupper återfanns i brottsofferutredningen från 1998. Där menade man
att
[u]tredningen är medveten om att det finns grupper av brottsoffer, t.ex. barn
och personer med vissa handikapp, som kan kräva särskilda överväganden
och åtgärder. Utredningen har emellertid valt att behandla brottsoffer generellt och gör således inte särskilda överväganden beträffande vissa grupper av
brottsoffer.368

I brottsofferpropositionen återfanns också Barn som brottsoffer som ett särskilt
avsnitt för det kommande brottsofferarbetet. Trots att ett generellt grepp togs
364

Proposition 2000/01:79.
De studerade åren är budgetpropositioner från år 2000 till år 2012.
366
Proposition 1999/00:1, Utgiftsområde 4, s. 33.
367
Proposition 2000/01:1, Utgiftsområde 4, s. 15–17, proposition 2001/02:1, Utgifts
område 4, s. 25–26, proposition 2002/03:1, Utgiftsområde 4, s. 17–18, proposition 2003/
04:1, Utgiftsområde 4, s. 11, proposition 2004/05:1, Utgiftsområde 4, s. 19–20, proposition
2005/06:1, Utgiftsområdet 4, s. 13–14.
368
SOU 1998:40, s. 78.
365
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för brottsoffergruppen som helhet markerades ändå vissa gruppers utsatthet
uttryckligen även i dessa dokument.369
I budgetpropositionerna uppmärksammades mer långtgående och tydligt
olika brottsoffergrupper genomgående under 2000-talet genom uttryckliga satsningar, vilket var en skillnad gentemot brottsofferutredningen och
brottsofferpropositionen. För både budgetåret 2000 och 2001 definierades
vissa särskilda brottstyper som allvarligare och därmed skulle de få särskild
uppmärksamhet i myndigheternas arbete. Däribland återfanns kvinnors och
barns utsatthet särskilt, och även brott med homofobiska, rasistiska eller främlingsfientliga inslag, med särskilda rubriker för detta arbete skilt från rubriken
för stöd och hjälp till brottsoffer i allmänhet.370 Liknande inriktning mot
vissa offergrupper förekom även åren 2002–2006, och regeringen diskuterade
under denna period särskilda insatser för olika grupper. I budgetpropositionen för år 2005 uttrycktes följande:
En betydande del av brottsligheten drabbar försvarslösa eller annars utsatta
personer. Dit hör bl.a. våld mot kvinnor och mot barn, hot och våld mot
förtroendevalda och anställda inom rättsväsendet liksom brott med rasistiska,
främlingsfientliga eller homofobiska inslag. Sådan brottslighet är naturligtvis
särskilt allvarlig.371

Efterföljande år återkom en liknande formulering, även om dessa grupper
i det sammanhanget inte specificerades mer utförligt än att satsningar mot
särskilt utsatta grupper skulle fortsätta att genomföras.372 Detta visade på en
markering av vissa brottsoffergrupper där rättsväsendet särskilt skulle lägga
sina resurser, även om allmänna förbättringar av brottsofferarbetet också
skulle genomföras enligt propositionen.

4.2.2 Information, bemötande och samverkan 2000–2006
För året 2000 eftersträvades en förbättring av stödet till och bemötandet av
brottsoffer i rättsväsendets arbete.373 Brottsoffer diskuterades främst i förhållande till polisens arbete där särskilt medborgarperspektivet lyftes fram, och
369

Proposition 2000/01:79, s. 13.
Proposition 1999/00:1, Utgiftsområde 4, s. 36–37, proposition 2000/01:1, Utgiftsområde 4, s. 26. Liknande prioriteringar återfanns genomgående i budgetpropositionerna fram
till år 2012. Under år 2001 presenterade regeringen även en handlingsplan om just rasism,
homofobi, främlingsfientlighet och diskriminering, där människor som blivit utsatta för brott
med sådana motiv uppmärksammades, och olika utbildningsinsatser som vidtagits inom
rättsväsendets lyftes bland annat fram. Regeringens skrivelse 2000/01:59, s. 44 ff.
371
Proposition 2004/2005:1, Utgiftsområde 4, s. 27.
372
Proposition 2005/06:1, Utgiftsområde 4, s. 17.
373
Proposition 1999/00:1, Utgiftsområde 4, s. 19.
370
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vikten av att ta hänsyn till medborgarens intressen och att till exempel ge
ett gott bemötande till brottsoffer kopplades till förtroendefrågor. Ett gott
bemötande markerades som en viktig faktor för att upprätthålla ett högt förtroende för polisens och övriga aktörer i rättsväsendets arbete.374 I budgetpropositionen framkom det med anledning av bemötande också att regeringen
skulle arbeta för att resurserna på området skulle användas mer effektivt och
samordnas i större utsträckning.375 Det låg således helt i linje med brotts
offerutredningen från år 1998.
I budgetpropositionen för år 2002 redogjordes också för de insatser som
under det gångna året vidtagits för att polisens arbete med bemötande, stöd
och skydd av brottsoffer skulle förbättras, bland annat genom utbildning.
Polisens arbete nämndes återigen särskilt i förhållande till brottsoffer, då polisen skulle arbeta så att hänsyn togs till brottsoffer och arbeta fram metoder
för ett så smidigt samarbete som möjligt med åklagarväsendet. Under år 2002
och 2003 poängterades också att brottsofferfrågan prioriterades högt och att
regeringen under åren gett bland annat Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och
Domstolsverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan för brottsofferfrågorna
i respektive organisation, som också skulle tas fram i samråd med varandra.376
Samtliga aktörer hade också fått i uppdrag att utbilda sin personal i brotts
offerfrågor.377
Under år 2003 förtydligades vikten av samverkan, inte minst i lokalsamhället, och regeringen menade då att det var viktigt att även engagera aktörerna
till gemensamma arbetsinsatser på en kommunal och lokal nivå, för att undvika att arbetet endast blev särskilt inriktade brottsofferinsatser på nationell
nivå.378 Samverkan i olika former diskuterades inte huvudsakligen som sam374

Ibid., s. 58.
Proposition 1999/00:1, Utgiftsområde 4, s. 19, 33, 58. För åklagarväsendet var ett särskilt
prioriterat mål riktat specifikt mot brottsoffer, nämligen att beivrandet av våld mot kvinnor
och barn skulle förbättras, och att åklagarväsendet i det arbetet skulle utöka sin samverkan
med andra myndigheter och frivilligorganisationer. Liknande aspekter poängterades även
i budgetpropositionen för år 2001, som till exempel hur väsentligt ett gott bemötande av
brottsoffer var i rättsväsendets arbete. Proposition 2000/01:1, Utgiftsområde 4, s. 19.
376
Proposition 2001/2002:1, Utgiftsområde 4, s. 43–44, 72. Det som diskuterades i förhållande till detta var bemötande, till viss del samverkan av insatser och generellt stöd, och därför
ingenting uttryckligen om informationsinsatser till brottsoffer. Samverkan nämndes heller
inte i direkt anknytning till att göra brottsoffers process smidigare, utan som ett verktyg för
ökad effektivitet av brottmålsärenden. Se även Proposition 2002/2003:1, Utgiftsområde 4,
s. 34. Dessa handlingsplaner kommer att diskuteras i kapitel 5.
377
Proposition 2002/2003:1, Utgiftsområde 4, s. 34. Uppdragen gavs genom proposition
2000/01:79, bet. 2000/01:JuU20, och rskr. 2000/01:205.
378
Proposition 2002/2003:1, Utgiftsområde 4, s. 34. I det avseendet var det dock främst
375
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verkan av rättsväsendets insatser, även om skrivningar i budgetpropositionen
manade till sådant arbete. Samverkan nämndes i förhållande till domstolarnas
arbete med brottsoffer, som enligt propositionen redan skedde i samverkan
med polis och åklagare på flera platser i landet på den lokala nivån. Samverkan
skedde även genom olika nationella uppdrag på området, som den nationella
handlingsplanen i brottsofferfrågor.379 Bemötande av brottsoffer lyftes också
fram särskilt i propositionen i förhållande till två aktörer, dels som ett led i
domstolsväsendets bemötande av de som kommer i kontakt med domstolarna, och dels för polisens arbete.380
I den budgetproposition som lades fram inför budgetåret 2004 togs även
hänsyn till målsättningarna i brottsofferpropositionen, där strategin för det
fortsatta brottsofferarbetet rörde aspekter som ett förbättrat bemötande och
ett utvecklat samarbete i rättsväsendet.381 Information till brottsoffer var också
en prioriterad fråga, och information skulle utlämnas skyndsamt, vara adekvat
och behandla det egna ärendet såväl som rättsprocessen i stort. Även information om hur brottsoffret kunde få tillgång till olika stöd- och hjälpinsatser,
från rättsväsendet och andra frivilligorganisationer skulle ges. Att information
kunde flöda genom rättskedjan på ett smidigt sätt lyftes fram som en förutsättning för att samarbetet mellan rättsväsendets myndigheter skulle fungera
så effektivt som möjligt.382 Samarbetet skulle dessutom i sin tur vara en väg
för att främja såväl bemötande som informationsutlämning till brottsoffer:
För att uppnå en genomgående hög kvalitet i bemötandet av brottsoffer måste
myndigheterna samarbeta, dels med varandra, dels med andra aktörer. Det
får inte finnas en svag länk i rättskedjan. Om en insats inte håller tillräckligt
samarbete mellan polisen och exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård och ideella organisationer som avsågs.
379
Proposition 2002/2003:1, Utgiftsområde 4, s. 86.
380
Ibid., s. 48, 86. Som en allmän utgångspunkt för brottsofferarbetet uttrycktes också att
myndigheterna skulle bemöta brottsoffer på ett professionellt sätt och den som utsatts för
brott skulle få det skydd och stöd som kan behövas, s. 34.
381
Proposition 2003/2004:1, Utgiftsområde 4, s. 40. Vikten av utbildning för att förbättra
kunskaperna om, och därmed bemötande av, brottsoffer betonades även. Bemötande av,
framför allt, utsatta kvinnor, såsom prostituerade eller offer för människohandel lyftes fram i
förhållande till polisens arbete, och att kunskaperna behövde öka om hur dessa kvinnor bäst
bemöts och informeras om sina rättigheter (s. 56, 63). Generellt framlyfta grupper i propositionen var de som drabbas av brott och på andra vis är ”försvarslösa eller annars utsatta”:
”Dit hör bl.a. våld mot kvinnor och mot barn liksom brott med rasistiska, främlingsfientliga eller
homofobiska inslag. Sådan brottslighet är naturligtvis särskilt stötande. Därför måste samhällets
satsningar på förstärkta åtgärder mot brott mot utsatta grupper fullföljas.” Även i det sammanhanget poängterades vikten av samverkan för att bekämpa de brotten, s. 17.
382
Proposition 2003/2004:1, Utgiftsområde 4, s. 15, 40.
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god kvalitet, påverkas det samlade stödet negativt. Därför måste var och en av
myndigheterna i rättsväsendet som möter brottsoffer ha välutvecklade rutiner
för bemötande och för att ge information.383

Mer konkret liknades samverkansarbetet för brottsoffer med det lokala brottsförebyggande arbetet ute i landet. Det framgick att vissa samarbeten mellan
dessa olika delar redan då förekom men att ett ökat samarbete var att föredra
för att kunna både hjälpa brottsoffer och förhindra fortsatt utsatthet för brott.
Inga särskilda insatser sattes dock in för att utveckla en sådan samverkan på
den lokala nivån. I budgetpropositionen för år 2004 återfanns även ett särskilt
avsnitt om insatser för stöd till kvinnor, barn och ungdomar.384
I budgetpropositionerna för år 2005 och 2006 förekom till stor del liknande formuleringar på brottsofferområdet och samma områden lyftes fram
som föregående år, som bemötande och samverkan. Samverkan i det sammanhanget avsåg samverkan och samarbete inom rättskedjan men även till
stor del med frivilligorganisationer som skulle vara ”viktiga komplement till
myndighetsarbetet”.385Även budgetpropositionerna för år 2005 och 2006
poängterade vikten av att lämna information om stöd och hjälp.386
Målsättningarna för det kommande brottsofferarbetet var desamma som
den inslagna linjen från 2000-talets början där samverkan mellan aktörerna
var en huvudlinje, tillsammans med utbildningsinsatser för aktörerna och
mer anslag till forskning för att öka kunskapen om brottsoffer.387 Under åren
2000–2006 var det således en stark markering av rättsväsendets ansvar för
brottsoffer och utvecklingar av brottsofferarbetet i målsättningarna, och information, bemötande och samverkan var samtliga prioriterade delar av arbetet i
olika utsträckning. I budgetpropositionen för år 2006 konstaterades det även
att rättsväsendets förmåga att ge stöd och skydd till brottsoffer hade förbättrats under de närmast föregående åren. Det hade enligt propositionen skett
både genom lagstiftning och genom olika uppdrag riktade till myndigheterna. De exempel som lyftes fram som förbättringar hade dock inte en direkt
383

Ibid., s. 41. Utbildningsåtgärder och handlingsplaner, inte minst de nationella handlingsplanerna från år 2003, var enligt budgetpropositionen tillvägagångssätt för få genomslag för
såväl bemötande- som informationsfrågor i rättskedjan. Resonemangen återfanns också i
budgetpropositionerna för år 2005, s. 53, och år 2006, s. 51.
384
Proposition 2003/2004:1, Utgiftsområde 4, s. 41, 43.
385
Proposition 2005/2006:1, Utgiftsområde 4, s. 51.
386
Proposition 2003/2004:1, Utgiftsområde 4, s. 40, proposition 2004/2005:1, Utgifts
område 4, s. 53 och proposition 2005/2006:1, Utgiftsområde 4, s. 51.
387
Proposition 2004/2005:1, Utgiftsområde 4, s. 24, proposition 2005/2006:1, Utgifts
område 4, s. 17.

101

13-33 Iustus Enarsson 25 juni 101

2013-06-25 16.40

4 Mellan lagstiftning och policy

koppling till just information, bemötande eller samverkan i brottsofferarbetet. Exemplen var istället utvecklingar i dåvarande lag om besöksförbud, den
utvidgade möjligheten att använda videoteknik vid rättegångsförfaranden och
utvecklingen av vittnesstödsverksamheten.388
Den valda inriktningen för arbetet var därför relativt tydligt, både avseende
vilka metoder som skulle användas – ökad samverkan och utbildning för att
förbättra information och bemötande – och att brottsoffer generellt och vissa
grupper specifikt skulle prioriteras. I målsättningarna för rättsväsendets arbete
mellan åren 2000 och 2006 märktes således ett klart och genomgripande
genomslag för brottsofferpropositionen. Det är dock vaga formuleringar kring
hur arbetet ska läggas upp, vilket är förståeligt med tanke på budgetpropositionernas övergripande natur. Satsningar mot olika brottsoffergrupper var
däremot tydliga, även om grupperna som lyfts fram inte var identiska mellan
åren, och regeringen tog tydligt ställning för att vissa grupper var särskilt
utsatta och därmed skulle också särskilda insatser riktas mot de grupperna.

4.2.3 Allmänna prioriteringar på brottsofferområdet åren 2007–2012
Vid regeringsskiftet år 2006 syftade regeringen till att nå en förändring i
brottsofferarbetet, och det fanns uttalade avsikter till förbättringar jämfört
med hur brottsofferarbetet hanterats av den tidigare regeringen. I budgetpropositionen för år 2007 var utgångspunkten att stödet och skyddet för
brottsoffer inte varit tillfredsställande och därför skulle intensifieras:
Utvecklingen de senaste åren med en ökning av antalet våldsbrott, särskilt
bland unga, bidrar till att människor känner sig allt mer otrygga i samhället.
Brottsoffer får inte det skydd och det stöd som de behöver. Detta vill rege
ringen ändra på. Under den kommande mandatperioden kommer regeringen
därför att vidta en rad offensiva åtgärder för att förebygga och bekämpa brottsligheten. Särskilt fokus kommer att riktas mot mäns våld mot kvinnor och
mot ungdomsbrottsligheten.389

Där sammankopplades brottsofferarbetet tydligt med brottsbekämpning, som
fick särskilt stor uppmärksamhet i budgetpropositionen för år 2007, genom
att regeringen till exempel ställde upp målet om 20 000 poliser till året 2010
för att förbättra brottsbekämpningen och de brottsförebyggande åtgärderna.390
Budgetpropositionen lyfte även fram att brottsoffer måste mötas med profes388

Se lag (1988:688) om kontaktförbud och proposition 2004/05:131 om videoanvändning
under rättegången. Vittnesstöd presenteras närmare i kommande kapitel 5.
389
Proposition 2006/2007:1, Utgiftsområde 4, s. 18.
390
Ibid., Utgiftsområde 4, s. 23, 69.
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sionalism och medkännande och att ”[a]lla myndigheter inom rättsväsendet
måste ha ett tydligt brottsofferperspektiv.”391 Detta utvecklades ytterligare i
budgetpropositionen för år 2008 då formuleringen förlängdes till att även
innefatta ”[…] och försäkra brottsoffer om att samhället står på deras sida.”392
Liknande eller identiska formuleringar återfanns därefter framtill budgetpropositionen för år 2012.393 Att alla rättsväsendets myndigheter måste ha ett
tydligt brottsofferperspektiv är ett, potentiellt sett, starkt uttalande från regeringens sida då det inte stöds av lagstiftning eller grundläggande principer för
rättsväsendets arbete. Det framkom dock inte vad som ansågs vara ett brotts
offerperspektiv, varför det också är svårt att undersöka vad det skulle kunna få
för konsekvenser för rättsväsendet, ställt mot andra principer, som till exempel
objektivitet.394
I budgetpropositionen för år 2007 menade dock regeringen att inga andra
av rättsväsendets uppgifter är så viktiga för brottsoffer som rättsväsendets
huvuduppgifter; att utreda brott, gripa misstänka och döma skyldiga.395 Det
är intressant ställt i relation till målsättningen att rättsväsendet också ska präglas av ett tydligt brottsofferperspektiv. När regeringen inte uttryckligen definierar sin användning av begreppet kan det inrymma såväl mycket som lite,
men klart står att ett brottsofferperspektiv i någon mening torde röra aspekter
som stöd och hjälp till brottsoffer, och regeringen lägger – i det uttalandet –
fokus på att straffa brottslingen.396
Såsom den föregående regeringen uppmärksammade även den borgerliga
regeringen särskilt vissa specifika brottsoffergrupper. Under budgetåren 2007
och 2008 fanns specifika avsnitt för ”Särskilda brottsoffergrupper” där vissa
grupper lyftes fram som statistiskt särskilt utsatta för brott, som bland annat
ensamstående mammor, yngre män, ungdomar, homo-, bi- och transpersoner, utlandsfödda eller marginaliserade personer. De insatser som redan då
391

Proposition 2006/2007:1, Utgiftsområde 4, s. 19. ”Brottsofferperspektiv” nämndes även
i budgetpropositionerna för år 2004, 2005 och 2006 men där endast i förhållande till att det
fanns anledning att uppmärksamma ett brottsofferperspektiv i förhållande till det brottsförebyggande arbetet, och inte som för år 2007 då det skulle genomsyra hela rättsväsendets arbete,
se proposition 2003/2004:1, Utgiftsområde 4, s. 21, proposition 2004/2005:1, Utgiftsområde 4, s. 32, och proposition 2005/2006:1, Utgiftsområde 4, s. 27–28.
392
Proposition 2007/2008:1, Utgiftsområde 4, s. 14.
393
Samma formulering återfanns i budgetpropositionen för år 2009, proposition 2008/
2009:1, Utgiftsområde 4, s. 12. Formulering med samma innebörd återfanns också i proposition 2009/2010:1, s. 20, proposition 2010/2011:1, s. 17 och proposition 2011/2012:1, s. 16.
394
För vidare resonemang se kapitel 5.
395
Proposition 2006/2007:1, Utgiftsområde 4, s. 33.
396
Se här också Enarsson & Granström, 2008, s. 42.
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hade satts in eller skulle sättas in riktades främst till utsatta barn och ungdomar397 och insatser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor i nära relationer.398 Där kan därför en prioritering i val av riktade insatser utskiljas. De
grupper som lyftes fram specifikt var inte endast de grupper i samhället som i
högst utsträckning utsattes för brott, men särskilda insatser skulle likväl inriktas mot de grupperna. Att liknande prioriteringar har gjorts genomgående
kan utläsas i de övriga studerade budgetpropositionerna.399
Något som skilde sig från såväl den socialdemokratiska regeringen som
från tidigare år för den borgerliga regeringen är termen ”brottsdrabbad” som
användes i budgetpropositionen för år 2012. Där användes ”brottsdrabbade”
sida vid sida av begreppet ”brottsoffer” även om brottsoffer fortfarande dominerade som benämning.400 I budgetpropositionen för år 2011 inleddes avsnittet Stöd till brottsoffer med målen för verksamheten, vilka då uttrycktes som:
Målet för verksamheten är att skadeverkningarna av brott ska minska. Ingen
insats är dock viktigare för brottsoffren än att rättsväsendet lyckas med sina
huvuduppgifter, att utreda brott, gripa misstänkta och döma de skyldiga. En
viktig utgångspunkt för arbetet inom detta område är att uppmärksamma
brottsoffers behov. Varje brottsoffer ska få ett gott bemötande och adekvat
information genom hela rättskedjan. Detta kräver god kunskap och återkom-

397
 Rättsväsendets arbete skulle enligt regeringen genomsyras av ett barnperspektiv. Den då
nya samverkansformen (försöksverksamheten) Barnahus var en sådan riktad insats som budgetpropositionerna lyfte fram som ett förslag på åtgärder för att stärka barnperspektivet i
rättsprocessen. Se bland annat proposition 2007/2008:1, Utgiftsområde 4, s. 31, och även
Johansson, 2011.
398
Proposition 2006/2007:1, Utgiftsområde 4, s. 34, proposition 2007/2008:1, Utgiftsområde 4, s. 31. I slutet av år 2007 presenterade även regeringen en skrivelse för att bekämpa
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer,
som närmare utvecklade regeringens syn på dessa frågor, och pågående och kommande åtgärder. Regeringens skrivelse 2007/08:39.
399
Se till exempel proposition 2001/02:1, Utgiftsområde 4, s. 27 angående särskild utsatthet
hos barn och ungdomar och s. 68 om övervägning av tydligare insatser mot mäns våld mot
kvinnor, proposition 2003/2004:1, Utgiftsområde 4, s. 41 om särskilda insatser för kvinnor,
barn och ungdomar och samma skrivning om särskilda insatser för kvinnor, barn och ungdomar återkommer bland annat i budgetpropositionerna för år 2005 och 2006 (s. 54 respektive
s. 52).
400
”Brottsdrabbad” användes dock även som ett synonymt begrepp till brottsoffer vid ett tillfälle i budgetpropositionen för år 2007 (s. 33), där det uttrycktes att ”[d]et är viktigt att brottsdrabbade får upprättelse.” Det användes där dessutom i sammanhanget av att vara ”brottsdrabbad” – ”En grupp brottsoffer som är både utsatt och upprepat brottsdrabbad är kvinnor som utsätts
för våld av en man […].” (s. 34) men då alltså inte synonymt med att vara ett brottsoffer. Det
sistnämnda gällde även budgetpropositionen för år 2008, s. 31.
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mande utbildning om brottsoffers reaktioner och utsatta situation liksom att
bemötandet av brottsoffer anpassas till deras individuella förutsättningar.401

I 2012-års budgetproposition återfanns i stort sätt samma mål och formuleringar, men skillnaden var att brottsoffer på ett fåtal ställen bytts ut till brottsdrabbad. Under rubriken ”En politik för ett tryggare Sverige”402 återfinns ett
särskilt avsnitt om Brottsdrabbades behov i fokus.403

4.2.4 Information, bemötande och samverkan 2007–2012
I 2007-års budgetproposition diskuterades vikten av att brottsoffer informeras om sina rättigheter och bemöts på ett professionellt sätt vilket skulle åstadkommas genom ökad kunskap om brottsoffers behov och rättigheter, och
genom att rättsväsendet samverkar i sitt brottsofferarbete. Under år 2007 och
2008 berördes också brottsofferfrågor med utgångspunkt i ett mer effektivt
ärendeflöde med utökad samverkan mellan polis och åklagare, och regeringen
menade i anknytning till detta att polismyndigheterna och åklagarväsendet
skulle höja sin brottsofferkompetens. Regeringen ville också att varje polismyndighet skulle ha en särskild funktion med specifik brottsofferkompetens
som till exempel skulle kunna tillgodose brottsoffers behov av information
dygnet runt.404
I övrigt nämndes också vikten av information till brottsoffer, exempelvis att
det är väsentligt att brottsoffer får reda på varför en anmälan inte går vidare
till domstol. Åtgärderna är således desamma som de åtgärder som varit aktuella tidigare år. Inför år 2007 sammanlänkades också ett gott bemötande av
brottsoffer med ett högt förtroende för rättsväsendet.405 För att kunna erbjuda
brottsoffer det stöd och skydd de har rätt till så måste de våga anmäla brottet,
och därför är förtroendet för rättsväsendet väsentligt enligt propositionen.
Hur och om rättsväsendet skulle arbeta med förtroendefrågor framkom där
emot inte i direkt anknytning till brottsoffer.406 Förtroendefrågor lyftes dock
fram i anknytning till polisens och domstolarnas arbete och insatser som fler
401

Proposition 2010/2011:1, Utgiftsområde 4, s. 31.
Det har funnits som särskild rubrik sedan regeringsskiftet år 2006, se exempelvis proposition 2006/07:1, Utgiftsområde 4, s. 18.
403
Proposition 2011/2012:1, Utgiftsområde 4, s. 16–17.
404
Proposition 2006/2007:1, Utgiftsområde 4, s. 27–28. Se även proposition 2007/2008:1,
Utgiftsområde 4, s. 22–23.
405
 Tidigare års budgetpropositioner berörde förvisso förtroendefrågor och att rättsväsendets
aktörer på olika sätt ska arbeta för att stärka ett sådant förtroende, men inte särskilt i denna
kontext.
406
Proposition 2006/2007:1, Utgiftsområde 4, s. 33.
402
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poliser i yttre tjänst och oberoende och välfungerande domstolar (och även
att domstolarna skulle bli bättre på att förklara domslut för media) beskrevs
som vägar för att höja samhällets förtroende för rättsväsendet.407
Under år 2007 infördes också en särskild rubrik för allmän brottsoffersamverkan där utgångspunkten i avsnittet var att brottsoffer behöver information
och ett gott bemötande från alla myndigheter de kommer i kontakt med, och
att alla myndigheter har ett ansvar för att det tillgodoses.408 Samverkan på
lokal och central skulle ta avstamp i den utgångspunkten. I budgetpropositionen diskuterades också, på samma sätt som under början av 2000-talet, kopplingen mellan brottsofferarbetet och det brottsförebyggande arbetet, och att
en utökad samverkan mellan dessa borde äga rum då brottsoffer löper högre
risk att återigen utsättas för brott. Regeringen menade att det brottsförebyggande arbetet var välutvecklat runt om i kommunerna, varför det skulle vara
fördelaktigt att knyta brottsofferarbetet till redan utvecklade samarbeten. 409
Målen för rättsväsendets arbete med brottsoffer såg mycket likartade ut för
de följande åren 2008 till och med 2011.410 Information till brottsoffer utgick i
budgetpropositionerna från att brottsoffer ska få adekvat information om rättsprocessen i allmänhet och i synnerhet särskilt lättförståelig och tydlig information om det egna ärendet. Sådan information kunde till exempel vara vägledning om var de kan vända sig för att bearbeta händelsen som de har drabbats
av, eller vetskap om vilka rättigheter de har. Återkoppling om vad som händer
i det egna ärendet skulle därför också förbättras enligt budgetpropositionen för
år 2011.411 För att aktörerna skulle bli bättre på att ge information och även ett
gott bemötande skulle de kontinuerligt utbildas. Utbildning skulle till exempel
möjliggöra för att mer individanpassat bemötande. Till exempel redogjordes
det för en utbildningsinsats från BrOM riktad till polisen, åklagarna och
domstolarna vars syfte var att öka kunskapen om sexualbrottsoffer och därmed
förbättra bemötandet av dessa brottsoffer genom hela rättskedjan.412

407

Proposition 2006/2007:1, Utgiftsområde 4, s. 28–29, 69.
Mellan åren 2004 och 2006 återfinns dock rubriken ”Lokal brottsoffersamverkan”.
409
Proposition 2006/2007:1, Utgiftsområde 4, s. 35.
410
 Avsnitten från de olika åren som behandlar målsättningen för brottsofferarbetet är i stora
delar identisk åren emellan. Se proposition 2008/2009:1, Utgiftsområde 4, s. 24 ff., proposition 2009/2010:1, Utgiftsområde 4, s. 33 ff., proposition 2010/2011:1, Utgiftsområde 4,
s. 31 ff.
411
Proposition 2010/2011:1, Utgiftsområde 4, s. 17–18.
412
Ibid., s. 32. Det uppdraget slutredovisades år 2009, men som en del i att tillvarata kunskaperna pågår nu ett arbete med att utveckla ett webbaserat utbildningsmaterial.
408
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Bemötandefrågor skulle prioriteras i hela rättsväsendet, och lyftes även
fram i förhållande till domstolarnas arbete. Med utgångspunkt i förtroendeutredningen hade domstolsväsendet fått i uppdrag att ta fram strategier för
att förbättra bemötandet av de som kommer i kontakt med domstolarna.413
Likt tidigare år aktualiserades samverkan på lokal, regional och central nivå
vilket exemplifierades utifrån lyckade samverkansprojekt med Barnahus där
bland annat polis och åklagare ingår, och vittnesstödsverksamheten inom
domstolsväsendet.414
I budgetpropositionen för år 2012 diskuterades, precis som föregående år,
information och bemötande, och regeringen poängterade att polisen skulle
ha det övergripande ansvaret för att kontinuerligt arbeta fram arbetssätt som
kan möjliggöra att brottsoffret garanteras information under processen, särskilt information kopplat till brottet som personen utsatts för.415 Vidare i
budgetpropositionen framkom det att brottsoffer skulle bemötas med hänsyn
till individuella förutsättningar, vilket ansågs särskilt väsentligt för vissa offergrupper, som utsatta kvinnor och barn. För att aktörerna ska ha förmåga att
lämna information som anpassats till specifika offertyper och situationer och
ge ett gott bemötande krävdes det, enligt budgetpropositionen för år 2012
och genomgående under 2000-talet, utbildning.416
Målsättningen på brottsofferområdet kompletterades också inför år 2012
med att regeringen underströk vikten av brottsförebyggande och återfallsföre
byggande arbete för att undvika att skapa nya brottsoffer. Målsättningarna för
brottsofferarbetet var dock tämligen likartade från föregående år, med information, ett gott bemötande och samverkan i brottsofferarbetet inkluderade i
budgetpropositionen. Ett särskilt avsnitt för brottsoffersamverkan återfanns
i budgetpropositionen, men till skillnad från år 2007 då rubriken infördes
diskuterades det i 2012 års budgetproposition inte med vikten av information
och bemötande som utgångspunkt. För året 2012 diskuterades samverkan
och samarbete genom att poängtera att det är nog så viktigt att rättsväsendets
413

Proposition 2010/2011:1, Utgiftsområde 4, s. 26. Förtroendeutredningen, SOU 2008:106,
diskuterades mer ingående i Kapitel 3.
414
Proposition 2010/2011:1, Utgiftsområde 4, s. 32.
415
Proposition 2011/2012:1, Utgiftsområde 4, s. 16. Rättsväsendet som helhet har dock
informationsutlämnade till brottsoffer som en uttalad faktor i sitt brottsofferarbete, och till
exempel nämns vikten av att samtliga aktörer samverkar för att tillgodose utgivandet av information om brottsskadeersättning vilket nämns i förhållande till Brottsoffermyndighetens
arbete.
416
Proposition 2011/2012:1, Utgiftsområde 4, s. 31. Att rättsväsendet ska utbildas om vissa
särskilda gruppers behov och reaktioner nämns särskilt med nyanlända invandrare, äldre eller
barn och ungdomar som exempel.
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myndigheter samarbetar med varandra nationellt, regionalt och lokalt, som
att de även samarbetar med ideella organisationer. Regeringen lyfte, likt tidigare år, fram lyckade exempel vad gäller samverkan, som Barnahus, men gav
inga tydliga riktlinjer för hur en samverkan överlag mellan aktörerna skulle
ta sig uttryck.417 Något som också uppmärksammades i budgetpropositionen
från 2012 är det gemensamma informationssystem som arbetas fram mellan
rättsväsendets aktörer. Syftet var att underlätta och effektivisera ärendehanteringen och även att förbättra servicen till medborgare som till exempel ska
kunna följa sitt ärende löpande på elektronisk väg när systemet lanseras. 418
Arbetet pågår fortlöpande och den första etappen beräknades färdigställdas
halvårsskiftet år 2013.419
Vissa förändringar har alltså skett från den tidigare socialdemokratiska
regeringen, som att budgetpropositionerna mellan åren 2007 och 2012 tydligare angav att rättsväsendets aktörer skulle ha ett brottsofferperspektiv även
om det inte förtydligades vad ett sådant perspektiv omfattade. Användande av
”brottsdrabbade” som begrepp är även det en förändring som kan ses i slutet
av den undersökta perioden. I stort följer dock satsningarna på åtgärder för
att förbättra brottsoffers situation de satsningar som fanns även under perioden 2000–2006 med betoning på fördelarna med god information, utbildning för aktörerna för att förbättra bemötandet av brottsoffer och även olika
samverkansåtgärder mellan aktörerna. Det är dock inte bara insatserna som
sådana som är likartade genom hela 2000-talet utan även graden av konkretisering, dvs. en låg grad av konkretisering, och även de bakomliggande
syftena till varför just dessa insatser ska förbättra brottsoffers rättsprocess är
likartade. Information om vad som händer under processens gång och ett
gott bemötande ämnar ge tryggare brottsoffer och förstärka eller i vart fall
upprätthålla förtroendet för rättsväsendet för att kommande brottsoffer fortsättningsvis ska anmäla brott.

417

Proposition 2011/2012:1, Utgiftsområde 4, s. 31–32.
Ibid., 4, s. 19–20.
419
Uppgiften framgår av regeringens webbsida i april år 2013 [http://www.regeringen.se/
sb/d/1912/a/135442]. Se även Faktablad Ju 11.04, Rättsväsendets informationsförsörjning
(RIF). RIF har dock redan i nuläget fått utstå kritik för brister i hanteringen av personuppgifter kontra den personliga integriteten. Inför etapp två ska bland annat sådana aspekter
tydligare utredas. Datainspektionen, rapport 2012:1.
418
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4.3

Likartade mål och medel åren 2000–2012

De studerade budgetpropositionerna tog ett helhetsgrepp om rättsväsendets ansvar för brottsoffer, men det arbete som enskilda aktörer ska bedriva i
brottsofferfrågor framkom även till viss del. Polisens arbete med brottsoffer
och polisens särskilda lagstadgande ansvar för brottsoffer återspeglades i budgetpropositionerna. Vikten av ett gott bemötande och tydlig information
återfanns även i störst utsträckning i förhållande till polisens arbete, och polisens särskilda samverkansansvar markerades också, även om samverkansfrågan
systematiskt har lagts fram som en gemensam fråga för rättsväsendet, där det
föreligger ett gemensamt ansvar.420 Den aktör som förekom i lägst utsträckning i förhållande till det egna ansvaret för brottsoffer var åklagarväsendet.
Åklagarens roll i förhållande till brottsoffer har inte i nämnvärd utsträckning
hamnat i blickfånget i budgetpropositionerna, utan främst när de nämndes
som en del av rättskedjan, som en av flera aktörer i olika samverkansprojekt
eller vid gemensamma utbildningsåtgärder. Brottsofferfrågor i Domstols
väsendet förekom till exempel i förhållande till förtroendeutredningen och
den modernisering av rättegången som pågått under 2000-talet och utifrån
de satsningar på vittnesstöd som har genomförts.421
Analysen av budgetpropositionerna har främst bidragit till att visa på aktörsgemensamma tendenser och riktningar på brottsofferarbetet under 2000talet. Hur (eller om) regeringen specifikt planerat att arbetet med brottsoffers
rättigheter ska genomföras i anknytning till de enskilda aktörerna kan därför
tydligare studeras i deras respektive regleringsbrev. Budgetpropositioner är inte
konkreta och specifika, utan sätter upp riktlinjer och målsättningar för vissa
aktörer eller företeelser och kan visa hur uppmärksammat ett område är, har
varit eller ämnar vara. Det gäller även information, bemötande och samverkan.
Under de studerade åren har brottsoffers rättigheter ständigt lyfts fram, om
än i olika utsträckning mellan åren, och vikten av information, bemötande
och samverkan har alltid framkommit i förhållande till hur rättsväsendet ska
förbättra sitt arbeta med brottsoffer. Konkretiseringsnivån var för samtliga
punkter låg, och hur aktörerna ska arbeta med att förbättra det faktiska brottsofferarbetet framkom överlag inte. Åtgärder som framhävts genom åren är
riktade utbildningsinsatser mot en eller flera aktörer som har genomförts, och
det framkom att kunskapsnivån kontinuerligt ska underhållas i rättsväsendet,

420

Särskilt samarbetsansvar för polisen enligt PL 3 §.
Utifrån proposition 2004/05:131. Se till exempel proposition 2005/2006:1, Utgiftsområde 4, s. 43, 51.
421
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men dock inte genom vilka insatser.422 Det är dock att vänta i och med att
budgetpropositioner inte är eller kan vara av så konkret natur att varje separat
insats redovisas.
Utformningen av budgetpropositionerna har också varit tämligen likartade
sedan 2000-års budgetproposition, och trots vissa uttryckliga försök till intensifieringar (efter regeringsskiftet år 2006) var skrivningarna överlag så allmänt
hållet att det endast kan tolkas som allmänna målsättningar för en kommande
förbättring på brottsofferområdet. Detta kan tolkas på olika sätt, såväl som
att lite händer på brottsofferområdet varför formuleringar tenderar att vara
likartade över åren (även om skillnader i intensitet förekommer), som att
politiken på området helt enkelt ligger tämligen fast och att målsättningarna
inte har en benägenhet att förändras i raskt takt. De prioriterade frågorna
på brottsofferområdet enligt budgetpropositionerna mellan år 2000 och år
2012 är likartade med brottsofferpropositionen, även om skrivningarna ändras något efter regeringsskiftet år 2006 till att starkare poängtera brottsuppklaring och vikten av brottsuppklaring för brottsoffren.423
Även om målen för kriminalpolitiken för brottsofferarbetet har varit likartade under 2000-talet, har de bakomliggande politiska grundtankarna
kring vad som är bäst för offer (till exempel vikten av en fällande dom för
brottsoffrets välbefinnande) skilt sig åt något. Medlen för att nå en förbättring
för offer, som utbildningsåtgärder och utökad samverkan och samarbete har
dock i likhet med målen, varit desamma. Det är därför även svårt att utreda
vad som faktiskt är ett brottsofferperspektiv enligt nuvarande regering, och
hur ett sådant ska genomsyra rättsprocessen.424 Om det innebär en rättssäker
process som innehåller stora mått av effektivitet och kvalitet i dömandet av
gärningspersonen är det svårt att se att det skulle stå i strid med annan gällande lagstiftning. Uttalandet

422

 Till exempel lyftes detta fram inför året 2011 där det framkom att för att tillgodose brottsoffers rättigheter krävdes utbildning: ”God kunskap och återkommande utbildning om brotts
offers reaktioner och utsatta situation är en förutsättning liksom vikten av att ett bemötande av
brottsoffer anpassas till individuella förutsättningar.” Detta citat är hämtat från avsnittet Stöd
till brottsoffer – Mål för verksamheten” varför konkretiseringsnivån ska förstås inom kontexten ”Målsättningar”. Proposition 2010/2011:1, Utgiftsområde 4, s. 33.
423
Det är en genomgående formulering från åren 2007 till och med 2011, se till exempel
proposition 2010/11:1, Utgiftsområde 4, s. 31.
424
För budgetåren 2008 till och med 2012 ska rättsprocessen uttryckligen genomsyras av ett
brottsofferperspektiv.
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”[i]ngen insats är dock viktigare för brottsdrabbade än att rättsväsendet lyckas
med sina huvuduppgifter, det vill säga att utreda brott, gripa misstänkta och
döma de skyldiga”425

skulle möjligen kunna tolkas så att den brottsutredande och dömande rollen
som rättsväsendet har i sig själv kan leva upp till ett brottsofferperspektiv.
Vagheten i de uttalanden regeringen framför genom budgetpropositioner
(och regleringsbrev) som riktar sig till rättsväsendets aktörer, till exempel av
seende formuleringar som att arbetet ska drivas utifrån ett särskilt perspektiv
(som brottsoffer-, medborgar-, eller rättskedjeperspektiv) kritiserades även av
riksrevisionen i en rapport från år 2011. Rapporten behandlade särskilt effektiviteten i brottmål och granskande regeringens styrning av rättsväsendets
aktörer. Revisionen poängterade där att regeringen inte preciserar perspektivens innebörd eller uttrycker hur det ska kunna efterlevas av aktörerna426
Om rättsväsendets huvuduppgifter redan idag är det som främst gynnar
brottsoffer, skulle innebörden av ett brottsofferperspektiv i sammanhanget
kunna vara att utföra verksamhetens huvuduppgifter så väl som möjligt.
Rättsväsendets myndigheter ska dock även uttryckligen genom budgetpropositionerna för år 2008 och 2009 kunna ”försäkra brottsoffren om att samhället står på deras sida”,427 vilket som nämnts skulle kunna vara mer problematiskt ställt mot andra krav som riktas mot rättsväsendet.

425

Proposition 2011/12:1, Utgiftsområde 4, s. 31.
 Riksrevisionen, RiR 2011:27, 2011, s. 50–51. I regeringens svar genom Regeringens skrivelse 2011/12:135 framkom inget bemötande av just den kritiken.
427
Proposition 2007/08:1, Utgiftsområde 4, s. 14, proposition 2008/09:1, Utgiftsområde
4, s. 12.
426
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5.1

Inledning

Som nämndes inledningsvis i avhandlingens problemformulering är brotts
offers förtroende för rättsväsendet generellt sett högt, även om olika brister i
brottsofferarbetet har synliggjorts i genomförda studier, till exempel angående
informationsutlämnande och bemötande. Upplevelsen av och förtroendet för
rättsväsendet är bland annat beroende av hur aktörerna arbetar med brotts
offerfrågorna på den praktiska aktörsnivån. En del i detta är att lagstiftning
och målsättningar som lagstiftaren ställer upp också ska införlivas i aktörernas
verksamheter och först på tillämparnivån ges målsättningarna en praktisk
innebörd.
Utifrån de målsättningar som ställs upp i budgetpropositioner utvecklas
regleringsbrev som årligen riktar sig till myndigheter och innehåller regeringens övergripande riktlinjer, målsättningar och resultatkrav på myndigheten,
samt de finansiella förutsättningarna som myndigheterna har till sitt förfogande. I regleringsbreven presenteras också olika uppdrag till myndigheterna. 428
Hur aktörerna ska arbeta med brottsofferfrågor kan då framgå av respektive
regleringsbrev, då dessa presenterar vilka uppdrag som har getts till aktörerna
och vad som sedan ska återrapporteras.
Det innebär att myndigheterna själva inom ramen för målsättningarna
på brottsofferområdet har utrymme att tolka och efterleva kraven såsom är
lämpligt utifrån verksamhetens förutsättningar. Hur dessa mål ska uppnås och
hur rättsväsendet ska arbeta med brottsofferfrågor finns därför även formulerat i ett flertal policydokument framtagna av rättsväsendets aktörer under
2000-talet som på olika sätt är kopplade till brottsofferfrågor. Vissa av dessa är
framtagna med bakgrund i olika regeringsuppdrag och vissa har arbetats fram
på eget initiativ inom de olika förvaltningsmyndigheterna. Nedan presenteras en sammanfattande genomgång och analys av regeringens regleringsbrev
till myndigheterna, myndigheternas verksamhetsplaner och myndigheternas
interna dokument i olika brottsofferfrågor. Detta har studerats för att ge en

428

ESV, 2009:16, s. 10. Regleringsbreven grundar sig dels i riksdagens satta budgetramar för
myndigheterna och dels i regeringens prioriteringar för verksamheterna.
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bild av aktörernas tolkning av brottsofferfrågor, samt införlivandet av dessa i
respektive aktörs policydokument.429
Att sammankoppla kedjan från lagstiftning och budgetpropositioner ner
till regleringsbrev riktade till myndigheterna och slutligen myndigheternas
egna interna styrdokument för att studera ett specifikt område är dock förenat med vissa svårigheter. Det finns en mängd målsättningar och krav som
indirekt kan påverka brottsoffers process men som, när de kommer till uttryck
i regleringsbrev eller aktörernas egna dokument, inte har en uttrycklig brottsofferfokus. Samverkansfrågan är ett sådant område som berörs i en mängd
olika sammanhang i de behandlade dokumenten, bland annat som ett medel
för att effektivisera rättsprocessen och förkorta genomströmningstiderna. Till
exempel år 2008 när Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket alla fick i uppdrag att redovisa vad som gjorts för att öka ”samverkan mellan polis, åklagare, domstolar och Kriminalvården i syfte att korta
den totala tiden från brottsanmälan till dom.”430 I budgetpropositionen för
samma år nämndes ökad samverkan tydligt sammankopplat med brottsoffer
då det till och med fanns ett särskilt avsnitt med ”Brottsoffersamverkan”, även
om det där inte gavs konkreta mål för hur arbetet skulle se ut.431 Kraven att
återrapportera vad som gjorts för att öka samverkan i arbetet i syfte att öka
effektiviteten återfanns i åklagarväsendets och domstolsväsendets respektive
verksamhetsplaner, men däremot fanns där inte den generella målsättningen
enligt budgetpropositionen att brottsofferarbetet tjänar på samverkan.432
Detta är endast ett exempel på att informations-, bemötande- och samverkansfrågor kan förekomma i aktörernas regleringsbrev eller policydokument,
men i de fall där det inte är särskilt kopplat till brottsoffer har det överlag
heller inte särskilt uppmärksammats i denna framställning. Det medför dock
inte att ett ökat samarbete och ökad samverkan i syfte att korta genomströmningstiderna inte likafullt kan påverka arbetet med brottsoffer. Det innebär
heller inte att andra åtgärder inte har genomförts, till exempel inriktade på
brottsoffersamverkan på ett generellt plan utan att det för den skull framkom429

Även årsredovisningar har undersökts men har inte återgetts genomgående, utan endast i
de fall då jag avsett återkoppla till något resultat särskilt genom att koppla samman en specifik
verksamhetsplan med en specifik årsredovisning exempelvis.
430
 Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter
inom polisväsendet, Regleringsbrev för år 2008 avseende Åklagarmyndigheten, Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Sveriges Domstolar.
431
Proposition 2007/08:1, s. 31.
432
Åklagarmyndigheten, Verksamhetsplan 2008, s. 5, Domstolsverket, Verksamhetsplan
2008–2010, s. 29.
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mit i aktörernas olika dokument. Uttryck som ”rättsväsendet ska samverka”
kan också handla om brottsoffersamverkan, men det är inte möjligt att bygga
en analys på sådana formuleringar om de inte specifikt har behandlat det för
studien relevanta området.
Det valda exemplet samverkan i brottsofferfrågor för budgetåret 2008 kan
också visa på ytterligare framställningsmässiga problem. I Rikspolisstyrelsens
verksamhetsplan för år 2008 nämndes ingetdera av samverkanskraven, men
i Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar för åren 2008–2010 återfanns
krav om samverkan motiverat av fördelarna för brottsoffer. Dock fanns där
ingenting skrivet om samverkan för att minska genomströmningstiderna och
höja effektiviteten. Verksamhetsplanen utvecklas med bakgrund i planeringsförutsättningarna, vilket visar på att återkoppling av olika krav inte alltid
sammanfaller genom hela kedjan från budgetpropositionerna ner till verksamhetsplanerna.433 Det visar på skillnader mellan målsättningar på övergripande
politisk nivå och aktörsnivå under ett år, men det visar också på skillnader
inom myndigheternas egna dokument. Att redogöra för samtliga sådana skillnader avseende information, bemötande och samverkan, för åren 2000 till
2012, för samtliga aktörer och i samtliga aktörers dokument är dock inte syftet
med kommande framställning.
Nedan följer istället en redogörelse och analys av allmänna prioriteringar
från regeringen särskilt riktade till aktörerna genom regleringsbrev, och framförallt ges en bild av hur aktörernas inkorporerat detta, samt lagstiftningen
på området och budgetpropositioner, i de dokument som Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten (Riksåklagaren) och Domstolsverket har arbetat
fram. Syftet med framställningen är därför inte att vara fullständig och återge
samtliga faktorer som direkt eller indirekt kan kopplas till brottsoffer i dessa
dokument, och ställa alla år, aktörer och dokument mot varandra. Istället ska
huvudlinjer utskiljas, som hur och i vilken utsträckning rättsväsendet säger
sig ska arbete med information, bemötande och samverkan. Att undersöka en
period som sträcker sig över många år möjliggör en undersökning av tendenser
och huvuddrag, då det inte nödvändigtvis är så att målsättningar från lagstiftaren får genomslag i aktörernas interna styrdokument utan en viss fördröjning. En längre undersökningsperiod bör därför ge en mer rättvisande bild av
vad som skulle prioriteras i rättsväsendets brottsofferarbete åren 2000–2012
och hur rättsväsendets aktörer har införlivat brottsoffers rättigheter i de egna
verksamheterna.
433
 Rikspolisstyrelsens verksamhetsplan 2008, Rikspolisstyrelsen, Polisens planeringsförutsättningar för perioden 2008–2010.
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5.2

Information och bemötande

Nedan kommer dokumenten som behandlar polisens, åklagarnas och domstolarnas arbete med information och bemötande att delas upp i två olika
delar som följer indelningen för budgetpropositionerna i kapitel 4. En indelning i årtalen 2000–2006 och 2007–2012 görs därför. Information och
bemötande behandlas gemensamt i detta kommande kapitel, då frågorna
överlag sammankopplas i aktörernas dokument och syftar till att fungera i ett
samspel. Det övergripande brottsofferarbetet som ska bedrivas av aktörerna
kommer också att beröras då även detta i många fall är allmänt sammanlänkat
till insatser som informationsåtgärder och bemötandefrågor.

5.2.1 Polisväsendets brottsofferarbete
Polisväsendets organisation utgår från regeringens årliga regleringsbrev och
rikspolischefen utformar därefter dokumentet Rikspolischefens inriktning.
Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna utgår sedan från de dokumenten
vid utformandet av planeringsförutsättningarna. Planeringsförutsättningarna
omfattar i sin tur tre år och ligger till grund för de årliga verksamhetsplanerna.434 Utöver dessa utformas även ett antal handlingsplaner och andra typer
av policydokument som handböcker inom olika områden, till exempel på
brottsofferområdet. Nedan följer en genomgång av dessa externa styrdokument, regleringsbrev och verksamhetsplaner samt olika interna styrdokument
som har arbetats fram på brottsofferområdet.
Polisen har ett stort ansvar för brottsoffer vilket framkommer av lagstiftning genom till exempel polisförordningen. Dess särskilda roll, ofta som den
första och ibland enda företrädare för rättsväsendet som ett brottsoffer kommer i kontakt med, återspeglades också i regleringsbreven från den studerade
perioden.
De prioriterade områden som kan kopplas till brottsofferfrågor som lämnades i budgetpropositionen för år 2000 och som regleringsbrevet för året
återkopplade till, var att särskilt intensifiera arbetet med att förebygga och
beivra brott som riktats mot kvinnor eller barn och brott med homofobiska,
rasistiska eller främlingsfientliga inslag.435 Under rubriken Utredning och

434

 Rikspolisstyrelsen, Rikspolisstyrelsens verksamhetsplan 2007, s. 2. I kommande kapitel
kommer inte Rikspolischefens inriktning eller planeringsförutsättningarna att behandlas. Se
utvecklade resonemang kring det i fotnot 69.
435
Proposition 1999/00.1, Utgiftsområde 4, s. 46, Regleringsbrev för budgetåret 2000 avseende polisväsendet.
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lagföring återfanns också ett övergripande verksamhetsmål som uttryckte att
polisens stöd till brottsoffer och bemötande av dem skulle förbättras, och
särskild redovisning skulle ske till exempel av arbetet med de nyss nämnda
offergrupperna. Rikspolisstyrelsen fick också i uppdrag att upprätta särskilda
utbildningsinsatser för polisens personal som särskilt skulle behandla de utvalda brottsoffergrupperna med inriktning på faktorer bakom sådana brott och
konsekvenser för offren som utsatts för brott med sådana motiv.436
Liknande formuleringar och prioriteringar återkom för år 2001 men då
infördes även ett krav på återrapportering av de insatser som vidtagits i arbetet riktat mot våldsutsatta kvinnor, barn, och offer för olika hatbrott, och
till skillnad från föregående år även offer för antisemitiska brott.437 Särskild
redovisning skulle ske av resultatet för arbetet med de brotten, och Rikspolisstyrelsen skulle även redovisa hur arbetet med de specifika brottstyperna och
brottsoffren skulle få genomslag i de lokala polismyndigheternas arbete.438 I
efterföljande års regleringsbrev poängterades det att studerande och undervisande vid polisutbildningarna skulle utbildas om orsaker till homofobiska,
rasistiska eller främlingsfientliga brott och konsekvenserna av sådana brott
för de drabbade, vilket var ett nytt krav för år 2002.439 Under samma år
fick Rikspolisstyrelsen också i uppdrag att undersöka möjliga fördelar med
att genomföra årliga trygghets- och brottsofferundersökningar för att bland
annat kunna använda dessa vid prioriteringar av polisens arbete på nationell
och lokal nivå. Rikspolisstyrelsen skulle även undersöka om sådana undersökningar skulle vara fördelaktiga för att kunna leva upp till de kriminalpolitiska
målen som ställts på polisväsendet, som en ökad rättstrygghet och rättssäkerhet, minskad brottslighet och ökad trygghet hos befolkningen.440
För budgetåren 2004–2005 fortsatte en viss betoning på arbetet mot bland
annat hatbrott i de regleringsbrev som riktades mot polisväsendets verksamhet, och även på sexual- och våldsbrott, särskilt som riktats mot barn eller
436

 Regleringsbrev för budgetåret 2000 avseende polisväsendet.
 Regleringsbrev för budgetåret 2001 avseende polisväsendet. Se även Granström, 2008,
s. 83–101. Där diskuterades särskilt prioriteringen av hatbrott inom rättsväsendet och bland
annat undersöktes aktörernas regleringsbrev och hur målsättningar och krav formulerats i
regleringsbreven mellan åren 2000 och 2008.
438
 Regleringsbrev för budgetåret 2001 avseende polisväsendet.
439
 Regleringsbrev för budgetåret 2002 avseende polisväsendet.
440
Ibid. För budgetåret 2003 gavs likartade målsättningar, även om ett återrapporteringskrav
tillkom på brottsofferområdet, nämligen att Rikspolisstyrelsen skulle visa vad de tagit för
hänsyn till Brå-rapporten Hatbrott (rapport 2002:9) i sitt arbete med, bland annat, rasistiska, homofobiska eller främlingsfientliga brott, Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende
polisväsendet.
437
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kvinnor. Både för den brottsutredande och den brottsförebyggande verksamheten skulle redovisning ske om åtgärder för att minska och utreda den typen
av brott, och även människohandel uppmärksammades särskilt. Rikspolis
styrelsen fick här även i uppgift att kommentera de åtgärder som polismyndigheterna genomfört för att förbättra bemötande och information till brotts
offer. För att Sverige skulle leva upp till kraven som ställs enligt Barnkonventionen441 så uttrycktes det under Övriga mål och återrapporteringskrav att
Rikspolisstyrelsen skulle redogöra för hur barn tas om hand i rättsprocessen.
Det gällde både barn som offer och som förövare, och det skulle framgå hur
förhör med barn hålls etc.442
Krav om särskilt arbete riktat mot barn i rättsprocessen kan tydligt kopplas
till FUK 17–18 §§ om särskild kompetens som förutsättning för att hålla
förhör med barn. Målet med uppdraget i regleringsbrevet var att Rikspolis
styrelsen skulle ta fram förslag för att ytterligare stärka barns ställning i en
rättsprocess. En större uppmärksamhet på brottsofferfrågor återspeglades
också i Rikspolisstyrelsens verksamhetsplaner på så vis att det då togs upp som
ett särskilt mål för polisverksamheten att polisen skulle ge brottsoffer lämpligt
stöd, och att arbetet skulle genomföras i samarbete med andra aktörer.443 Till
exempel skulle polismyndigheterna vid planering av ombyggnationer se till
att det fanns lokaler så att brottsoffer inte behöver konfronteras med gärningspersonen.444 Det skulle genomföras utbildningar i brottsofferfrågor för
att underlätta ett praktisk införlivande av målsättningarna, både som vidare
utbildningsåtgärder och på polisutbildningarna.445 Informationsenheten hade
också ansvaret för att undersöka om och hur informationen som riktas till
brottsoffer på polisens webbplats faktiskt hjälpte brottsoffer.446

441

FN:s konvention om barnets rättigheter.
 Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter
inom polisorganisationen. Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Rikspolisstyrelsen
och övriga myndigheter inom polisorganisationen.
443
 Rikspolisstyrelsen, Verksamhetsplan för Rikspolisstyrelsen 2004, s. V, Verksamhetsplan
för Rikspolisstyrelsen 2005, s. VI.
444
 Rikspolisstyrelsen, Verksamhetsplan för Rikspolisstyrelsen 2004, Rikspolisstyrelsens
resultatåtagande för 2004, s. 13 och Rikspolisstyrelsen, Verksamhetsplan för Rikspolisstyrelsen
2005, s. 17.
445
 Rikspolisstyrelsen, Verksamhetsplan för Rikspolisstyrelsen 2004, s. 13.
446
 Rikspolisstyrelsen, Polisens årsredovisning 2005, s. 17. Detta var en utveckling sedan föregående år. Även i verksamhetsplanen för år 2006 var en översyn av information till brottsoffer
i syfte att förbättra denna ett åtagande som lyftes fram, se Rikspolisstyrelsen, Verksamhetsplan
för Rikspolisstyrelsen 2006, se åtaganden år 2006 för avdelning/enhet: Kommunikations
enheten (bilaga 8).
442
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Andra mer generella mål ställdes också upp, som att polisenheten skulle
verka för ett praktiskt genomslag i verksamheten för brottsofferarbetet och
att utvecklings- och strategienheten löpande skulle dels följa upp och dels
redovisa polismyndigheternas arbete med brottsofferfrågor i förhållande till
de mål som satts upp i planeringsanvisningarna för åren 2004–2006.447

5.2.2 Information och bemötande inom polisväsendet 2000–2006
I Rikspolisstyrelsens årsredovisningar från början av 2000-talet redovisades att
vissa faktiska åtgärder hade vidtagits hos olika polismyndigheter, som utveckling av information om vem som är brottsoffrets kontaktperson och information i samband med kallelser samt tidigare kontakter med brottsoffret. Vilka
specifika åtgärder som hade vidtagits och i vilken utsträckning framgick dock
inte.448 Vid årsredovisningen för år 2003 kunde en ökning utläsas i vilka
åtgärder som hade förekommit för att förbättra polisen stöd och bemötande
av brottsoffer. Till exempel nämndes kompetensutveckling av personal, uppföljning av de åtgärder som sätts in i det första skedet av brottsutredningen,
utveckling av informationsutlämningen till offer och utökad samverkan med
andra myndigheter och organisationer.449
I regleringsbreven för polisväsendet har även bemötandefrågor lyfts fram,
som år 2001, då det poängterades att en förbättring av stödet och bemötande
av brottsoffer hade prioriterats, och att det även framledes skulle prioriteras.450 För år 2002 återkom polisens arbete med brottsoffer som ett övrigt
återrapporteringskrav i regleringsbrevet, och det skulle framgå vilka åtgärder
som hade vidtagits för att förbättra stödet till brottsoffer och bemötandet
av dem. Ett nytt krav i förhållande till detta var att Rikspolisstyrelsen också
skulle redovisa om det fanns stora skillnader i olika polismyndigheters arbete
med dessa frågor, och i sådana fall framställa en analys kring varför det förekom skillnader.451
447

 Rikspolisstyrelsen, Verksamhetsplan för Rikspolisstyrelsen 2005, s. 17. Som ett övrigt återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet skulle Rikspolisstyrelsen också redovisa vilka åtgärder som de olika polismyndigheterna hade vidtagit för att brottsoffer får ett bra bemötande
vid brottsanmälan – som vilken policy myndigheterna hade för återrapportering till brottsoffer om det egna ärendet, utlämnande av information och omhändertagande och stöd av
brottsoffer. Rikspolisstyrelsen, Polisens årsredovisning 2005, s. 31 (även övriga år).
448
 Rikspolisstyrelsen, Polisens årsredovisning 2002, s. 21.
449
 Rikspolisstyrelsen, Polisens årsredovisning 2003, s. 39, 51. Den utbildning som gavs till
nyanställda poliser på de flesta polismyndigheter inriktade sig enligt årsredovisningen bland
annat på kontakter med brottsoffer.
450
 Regleringsbrev för budgetåret 2001 avseende polisväsendet.
451
 Regleringsbrev för budgetåret 2002 avseende polisväsendet.
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Under början av 2000-talet nämndes brottsoffer också i de verksamhetsplaner som Rikspolisstyrelsen presenterade med bakgrund i regleringsbreven,
som att bemötandet av och stödet till brottsoffer skulle ges särskild uppmärksamhet i polisens arbete. Brottsofferarbetet nämndes mycket kortfattat och utan specifika målsättningar eller möjligheter till uppföljning.452 I
verksamhetsplanen för år 2002 fanns brottsoffer med som en del av ett övrigt
återrapporteringskrav, där Rikspolisstyrelsen skulle lämna rapport om hur
verksamheten för bekämpningen av våld mot kvinnor och barn såg ut och
även ”vidtagna åtgärder för att vidareutveckla polisens bemötande och stöd
till brottsoffer och vittnen.”453 Vidare skulle Rikspolisstyrelsen redovisa hur
och om samverkan i brottsofferfrågan hade skett med övriga rättsväsendet.454
Brottsoffer nämndes således men endast med ett fåtal meningar.
Rikspolisstyrelsen skulle också kunna redogöra vad som gjorts generellt
för att förbättra bemötande av offer och vittnen, bland annat med anledning
av den nationella handlingsplan som presenterades år 2003.455 Inom ramen
för ett regeringsuppdrag som gavs Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten
(dåvarande Riksåklagaren) och Domstolsverket under år 2001 presenterade
nämligen aktörerna under år 2003 nationella handlingsplaner för brotts
offerarbetet. Under våren år 2012 ersattes dock Polisens handlingsplan med
nya riktlinjer på området, Riktlinjer för Polisens brottsofferarbete.456
Hur regleringsbreven definierade inriktningen på brottsofferarbetet låg tämligen fast till och med år 2006, där brottsförebyggande och brottsutredande
arbete av tidigare nämnda brottstyper (som rasistiska eller homofobiska brott)
uppmärksammades särskilt med den förändringen att även brott riktade mot
muslimer särskilt poängterades. Dessutom skulle Rikspolisstyrelsen redovisa
vad som gjorts för att förbättra bemötande av offer och information till dem.
Utöver det skulle Rikspolisstyrelsen också kunna redogöra för hur de olika
polismyndigheterna använde sig av den nationella handlingsplanen för brottsofferfrågor.457 Det tydde på en fortsatt tydlig inriktning för hur brottsoffer
arbetet var tänkt att se ut och vad som skulle vägleda arbetet. Det visade även
452

 Rikspolisstyrelsen, Verksamhetsplan för Rikspolisstyrelsen år 2001, s. 3.
 Rikspolisstyrelsen, Verksamhetsplan för Rikspolisstyrelsen år 2002, s. 55. Samma lydelse
återfanns, även denna gång som ett övrigt återrapporteringskrav, i Rikspolisstyrelsen, Verksamhetsplan för Rikspolisstyrelsen år 2003, Resultatåtagande år 2003 – Polisenheten, s. 4.
454
 Rikspolisstyrelsen, Verksamhetsplan för Rikspolisstyrelsen år 2002, s. 56.
455
 Rikspolisstyrelsen, En nationell handlingsplan – Brottsofferarbetet inom polisen, 2003.
456
De nya riktlinjerna och skillnaderna mellan handlingsplanen och riktlinjerna diskuteras
och analyseras i avsnittet 5.2.3.2 Polisväsendets fortsatta brottsofferarbete.
457
 Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter
inom polisorganisationen. Här fick Rikspolisstyrelsen också i uppdrag att tillsammans med
453
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på tydliga krav från regeringen att handlingsplanen syftade till att inkorporeras
i de lokala verksamheterna på polismyndigheterna.
Under år 2006 åtog sig polisen också att genomföra brottsoffer- och trygghetsundersökningar.458 Brottsofferfrågorna nämndes således mycket kortfattat, men kontinuerligt, i polisens verksamhetsplaner. I Rikspolisstyrelsens
årsredovisning från år 2006 återgavs dock en mängd åtgärder på brotts
offerområdet som hade genomförts under året. Till exempel flera hot- och
riskbedömningar för att minska risken för fortsatt utsatthet för brott, och
olika utbildningsinsatser för att förbättra informationen till och bemötandet
av brottsoffer, vilket återkopplade tydligt till det årets regleringsbrev. Enligt
årsredovisningen hade flertalet utbildningsåtgärder varit inriktade på särskilt
sårbara och utsatta brottsoffer, som barn eller kvinnor som utsatts för våld
eller människor som utsatts för hedersrelaterat våld eller hatbrott. Utbildningsinsatserna hade enligt årsredovisningen lett till en bättre hantering vid
anmälningstillfället och att fler ärenden gått vidare till brottsofferstödjande
verksamheter. Bättre och tydligare rutiner skulle också ha stärkt hjälpen till
brottsoffer och förbättrat utlämningen av information. Överlag ansåg därför
Rikspolisstyrelsen att polisens arbete med brottsoffer utvecklades i positiv
riktning och var fortsatt tydligt prioriterat även om mycket ansågs återstå. 459
Den nationella handlingsplanen för brottsofferarbetet kommenteras också
i årsredovisningen för år 2006.
Polismyndigheterna uppger sammanfattningsvis att Rikspolisstyrelsens nationella handlingsplan för brottsofferarbetet inom Polisen i huvudsak ligger till
grund för det brottsofferstödjande arbetet. Av redovisningen framgår att två
polismyndigheter (Uppsala och Västmanland) har beslutat i styrdokument att
den nationella handlingsplanen ska tillämpas fullt ut.460

Det är intressant att handlingsplanen uppmärksammades i Rikspolisstyrelsens årsredovisning och enligt denna användes hos ett fåtal av de lokala
polismyndigheterna, då det tyder på att den hade fått ett visst genomslag för
Brottsoffermyndigheten ta fram det samordningsprogram som presenterades år 2007, (som
inte sedan ledde till någon åtgärd).
458
 Rikspolisstyrelsen, Verksamhetsplan för Rikspolisstyrelsen 2006, se åtaganden år 2006 för
avdelning/enhet: Controlleravdelningen (bilaga 6).
459
 Rikspolisstyrelsen, Polisens årsredovisning 2006, s. 57.
460
 Rikspolisstyrelsen, Polisens årsredovisning 2006, s. 57. Det var endast två av landets 21
polismyndigheter som uppgav att de fullt ut använde handlingsplanen år 2006, och det framkommer inte varför inte samtliga polismyndigheter använde sig av handlingsplanen helt och
hållet, eller hur mycket den faktiskt användes hos övriga myndigheter. Det är dock problematiskt att dra långtgående slutsatser kring detta endast utifrån en årsredovisning.
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inriktningen för polisens brottsofferarbete, och att polismyndigheterna hade
kunskaper om den.
Målsättningarna och kraven på polisens arbete med brottsoffer har varit
kontinuerliga mellan åren 2000 och 2006, och polisens ansvar för brottsoffer
i olika frågor har ständigt poängterats. Det är en klar likformighet sett över en
flerårsperiod beträffande arbetet med vissa brottsoffergrupper – som kvinnor,
barn och offer för hatbrott. Uppmärksamheten och de riktade insatserna skiftar visserligen genom åren, men är ständigt närvarande och återkommande,
från den övergripande politiska nivån ner till centralmyndigheternas framtagna dokument. Den uttryckliga viljan från lagstiftaren att förbättra arbetet
med brottsoffer överlag återspeglas därför på ett mycket allmänt plan, men
insatser som har genomförts – förutom framtagandet av den nationella handlingsplanen – har främst rört riktade insatser, i form av utbildning, policy
dokument eller samverkansformer, mot vissa brottsoffergrupper. Information,
bemötande och samverkan och även vikten av utbildning för att sprida kunskap om brottsoffer inom polisväsendet har genomgående uppmärksammats.

5.2.3 Polisväsendets information och bemötande åren 2007–2012
Under åren 2000–2006 fanns ett flertal allmänna skrivningar om brotts
offerarbetet i regleringsbreven och även i polisens egna policydokument. Ett
flertal av dessa åtgärder var dock inbäddade i dokument som särskilt rörde
vissa typer av brottsoffer och inte uttryckligen samtliga brottsoffer. Liknande
tendenser återkom i dokumenten som tagits fram åren 2007–2012.
Mellan åren 2006 och 2007 skiljde sig uttrycken åt i regleringsbreven för
polisverksamheten. Brottsoffer nämndes i det övergripande målet för det
brottsförebyggande arbetet i båda regleringsbreven, men år 2006 var skrivningen endast att brott skulle förebyggas,461 och för år 2007 var skrivningen
att brotten skulle minska vilket även skulle leda till att antalet brottsoffer
skulle minska.462 Det kan kopplas till budgetpropositionen som uttryckte
samma målsättning. Enligt budgetpropositionen var ett minskat antal brott
och därmed ett minskat antal brottsoffer det bästa sättet för att öka människors
trygghet.463 Kvaliteten i den utredande verksamheten diskuterades i regleringsbrevet år 2007 varför flera övriga återrapporteringskrav kom att handla om
kompetensutveckling.464 Enligt verksamhetsplanen för år 2007 skulle polisen
461

Det var under år 2006 målet för Verksamhetsområdet ”Brottsförebyggande verksamhet”.
 Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter
inom polisorganisationen.
463
Proposition 2006/2007:1, s. 21.
464
 Till exempel skulle Rikspolisstyrelsen kunna säkerställa att det fanns kompetens för att
462
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förbättra bemötandet av brottsoffer. Särskilda insatser skulle riktas till kvinnor som hade blivit utsatta för våld i nära relationer där insatserna skulle utgå
ifrån brottsoffrets bästa och ske i samverkan med andra berörda aktörer. I samband med detta skulle även handlingsplaner utvecklas och i dessa skulle också
frågorom hedersrelaterat våld diskuteras.465 Våld i nära relationer som fått
stor uppmärksamhet under mitten av 2000-talet aktualiserades även år 2007,
i såväl budgetproposition, regleringsbrev och verksamhetsplanerna framtagna
av Rikspolisstyrelsen. Bland annat planerades utbildning för handläggare av
sådana brott i frågor rörande bemötande, samkönat våld, hedersrelaterat våld
eller våld mot personer med funktionsnedsättningar.
I regleringsbreven för både år 2008 och 2009 var det enda som nämndes
angående det faktiska arbetet med brottsoffer de redan givna uppdragen om
till exempel Barnahusverksamheten.466 Även det utbildningsuppdrag som
BrOM fått i syfte att förbättra bemötandet av sexualbrottsoffer kopplades
till såväl polisväsendets som åklagarväsendets regleringsbrev, då det skulle tas
fram i samverkan mellan olika myndigheter.467 Under år 2008 och år 2009
var även Rikspolisstyrelsens verksamhetsplaner betydligt mindre omfångsrika
än föregående år och brottsoffer nämndes inte alls i verksamhetsplanen för
år 2009. I årsredovisningen från samma år framgick det dock att ett flertal
åtgärder vidtagits och skulle vidtas. De åtgärder som hade genomförts var
riktade mot våldsutsatta kvinnor eller barn. Till exempel togs en handbok
fram för att ge polisen praktisk vägledning i hur de ska agera vid brott i nära
relationer. Utbildning om våld i hbt-relationer och i andra nära relationer,
och informationsåtgärder om samkönat våld hade också genomförts under
år 2008 och år 2009.468
utreda brott mot barn, genom att personalen skulle genomgå särskild utbildning. Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polis
organisationen.
465
 Rikspolisstyrelsen, Rikspolisstyrelsens verksamhetsplan 2007, s. 5, 7. I verksamhetsplanen
för år 2008 nämndes brottsoffer endast i samband med projektet Brott i nära relationer och
att det skulle genomföras utbildningar under året. Se Rikspolisstyrelsen, Rikspolisstyrelsens
verksamhetsplan 2008, s. 10. Verksamhetsplanen för år 2009 innehöll inte uttryckliga mål
för brottsofferarbetet, men till exempel förmågan att ge god service genom olika servicevägar
omnämndes, se Rikspolisstyrelsen, Verksamhetsplan och budget RPS/HK 2009, s. 6. Se även
Rikspolisstyrelsen, Polisens årsredovisning 2007, s. 105, samt Rikspolisstyrelsen, Polisens årsredovisning 2008, s. 24.
466
Se vidare i avsnitt 5.3.3 Samverkan i polisens och åklagarens brottsofferarbete.
467
 Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter
inom polisorganisationen, Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Rikspolisstyrelsen
och övriga myndigheter inom polisorganisationen.
468
 Rikspolisstyrelsen, Polisens årsredovisning 2009, s. 16,18. Vidareutbildning om våld i
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5.2.3.1 Information och bemötande – för särskilda grupper
Regleringsbrevet för år 2010 gav också olika uppdrag rörande brottsoffer,
exempelvis inom området mäns våld mot kvinnor. Där fick Rikspolisstyrelsen
i uppdrag att bland annat utveckla en fysisk miljö som skulle vara särskilt
lämpad för att bedriva utredningar i sådana frågor, och sedan utvärdera hur
utsatta kvinnor uppfattade bemötandet avseende den fysiska miljön.469 Det
resulterade sedan i Projekt Karin, där polis, åklagare och rättsläkare arbetar
tillsammans för att utreda brott mot kvinnor och erbjuda dem stöd. Projektets målsättning var att erbjuda kvinnor som utsatts för våld i hemmet eller
sexuella övergrepp hjälp och stöd i en hemlik miljö. Därför finns både olika
stödinsatser och den brottsutredande verksamheten under samma tak och
kommer till kvinnan, istället för att kvinnan ska uppsöka alla olika myndigheter och stödinsatser. Det ska även finnas möjlighet för kvinnans barn att vistas
i lokalerna då de är anpassade för att även barn och ungdomar ska trivas
där.470
Även i Rikspolisstyrelsens verksamhetsplan för år 2010 förekom bemötandefrågan. Som ett led i att stödja polismyndigheternas brottsutredande
arbete och öka effektiviteten och kvaliteten vid utredningsarbetet riktade
Rikspolisstyrelsen år 2010 sina insatser inom brottsofferområdet mot bemötandefrågor. En viktig del i förbättringen av arbetet sades vara att utveckla
polisens arbete med bemötande av vittnen och målsäganden som kommer
i kontakt med verksamheten. Rikspolisstyrelsen skulle också verka för att
utveckla arbetet med brottsutsatta barn och ungdomar så att dessa fick stöd,
hjälp och upprättelse.471
Sedan den nationella handlingsplanen år 2003 som överlag riktade sig till
det allmänna brottsofferarbetet, har polisväsendets brottsofferarbete under
2000-talet fortsättningsvis alltmer kommit att handla om särskilda fokusgrupper. Regleringsbrev såväl som verksamhetsplaner och årsredovisningar
nära relationer var ett av fem prioriterade utbildningsområden under år 2009, se årsredovisningen s. 99.
469
 Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter
inom polisorganisationen.
470
Mer information finns att hämta på [www.projektkarin.se].
471
 Rikspolisstyrelsen, Rikspolisstyrelsens verksamhetsplan 2010, s. 8–9. I årsredovisningen
för år 2010 uppmärksammades också olika inspektioner som gjorts under året, bland annat
avseende brottsofferarbetet, och där har även vikten av ett välfungerande brottsofferarbete
poängterats. Enligt årsredovisningen har också samtliga lokala polismyndigheter utarbetat
planer för att åtgärda brister i brottsofferarbetet, utifrån bland annat Rikspolisstyrelsens
undersökning Polisens nationella brottsofferundersökning. Se Rikspolisstyrelsen, Polisens
årsredovisning 2010, s. 21–22, 36–37.
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har under åren 2008, 2009 och 2010 till stor del handlat om redovisning av
olika uppdrag riktade mot särskilda brottstyper och brottsoffer, som barn och
kvinnor utsatta för vålds- eller sexualbrott.472
Angående offer för brott med homofobiska inslag gav Rikspolisstyrelsen år
2005 ut en handledning om hur polisen skulle arbeta med detta, och syftet
med handledningen var att den skulle ge stöd och vara ett teoretiskt komplement till polisens praktiska arbete. Handledningen var uttryckligen ett led
i Rikspolisstyrelsens brottsofferarbete och ett svar på den uppmärksamhet
på hatbrott som funnits i styrdokument från regeringen. Polisens generella
funktion som en markör för att hatbrott inte tolereras i samhället var utgångspunkten, och detta skulle åstadkommas bland annat genom att prioritera
utredningsresurser av sådana brott. Enskilda polisers ansvar i förhållande till
hatbrottsligheten förtydligades också i dokumentet, och konkreta riktlinjer
för det faktiska mötet med någon som har utsatts för hatbrott gavs också.
Polisen skulle exempelvis se till att endast en polis medverkade i förhör med
den utsatta personen i det inledande skedet, för att minska traumat för brottsoffret. Polisen skulle också lämna såväl skriftlig som muntlig information
och hänvisa till andra stödjande aktörer. Vidare skulle den utsatta exempelvis
få upplysningar av polisen om hur en kommande förundersökning kunde
komma att gå tillväga och att brottet kunde bli uppmärksammat i media. I
handledningen trycktes det dock på att polisen inte fick ge dessa varningar
på ett sådant sätt att det framstod som att de avrådde från att ärendet skulle
tas vidare.473 Handledningen för hatbrottsfrågorna ställer därför höga krav på
den enskilda polisen, på ett sätt som övriga dokument i denna framställning

472

Polisen har även utvecklat en handlingsplan som sträcker sig mellan åren 2010 och 2012
om mångfald och likabehandlingsfrågor. Förutom frågor om polisens egen organisation och
en ökad jämställdhet och mångfald, diskuterades det även i termer av att upptäcka och utreda
hatbrott och hatbrottsmotiv. Där fastslogs även att vid utgången av år 2010 skulle åtminstone
80 % av servicemottagarna vara nöjda med polisens bemötande, tillgänglighet och handläggningstider. Rikspolisstyrelsen, Mångfald – Polisens nationella policy och plan för mångfald
och likabehandling 2010–2012, 2010, s. 8–12.
473
 Att uppträda professionellt skulle till exempel övertyga brottsoffren om att frågorna togs
på allvar, och det skulle fungera som ett gott exempel i samhället. Ett professionellt arbete
skulle åstadkommas genom att den enskilda polisen utbildade sig för att sedan kunna informera i närsamhället om hatbrottet och dess effekter och konsekvenser. Att samverka med
skolor i lokalsamhället och även med brottsförebyggande råd på lokal nivå kunde vara fördelaktigt genom att till exempel förebygga fördomar och kartlägga risker. Poliserna uppmanades
också att verka påtryckande gentemot försäkringskassa, räddningstjänst och ideella organisationer så de också tar sitt ansvar ”så att det verkligen händer något i förebyggande syfte”.
Rikspolisstyrelsen, 2005, s. 12, 14, 20.
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inte gör. Nivån av konkretisering i dokumentet är även hög jämfört med
lagstiftning och målsättningar.
Polisens handledning för att förbättra stödet till offer för homofobiska
brott är ett exempel på hur brottsofferfrågan har aktualiserats i de interna styr
dokumenten under 2000-talet. Då de krav som riktats mot Rikspolisstyrelsen
är målsättnings- och återrapporteringskrav som har varit kontinuerliga men
tämligen oprecisa till sin natur, har Rikspolisstyrelsen konkretiserat och anpassat dess innehåll för tillämparnivån på polismyndigheterna. Handledningen
är tydligt genomsyrad av ett brottsofferperspektiv och beaktar brottsoffers
reaktioner och behov. Som ett led i detta återfanns även punkter för vad en
polis inte ska göra i mötet med brottsoffret i handledningen. En polis skulle
till exempel inte vara abrupt eller rikta kritik mot hur brottsoffret uppträdde
eller låta personliga värderingar komma i vägen för objektiviteten de har att
beakta, eftersom det skulle kunna få brottsoffret att ifrågasätta om objektiviteten efterlevdes.474
Objektivitet diskuterades inte i förhållande till brottsoffer och förövare,
utan endast i förhållande till om brottsoffret kan ifrågasätta objektiviteten
utifrån en visad dålig attityd från polisen. Möjligen berodde den diskussionen
på att dokumentet är inriktat på brottsoffers situation, och att (o)partiskhet
gentemot den misstänkta därför inte berörs. Synsättet skiljde sig dock från
sättet som åklagare och domstol diskuterat objektivitet gentemot parterna,
där mer framträdande skrivningar om partiskhet gentemot den misstänkta
framkommit.475
Ytterligare ett exempel på hur särskilda grupper har uppmärksammats är
handboken Brott i nära relationer som grundade sig i ett regeringsuppdrag
där bland annat Rikspolisstyrelsen fick i uppdrag att intensifiera arbetet med
brott i nära relationer, med inspiration i handböcker som Åklagarmyndigheten utvecklat, bland annat inom samma område.476 Samverkan vid brott i
nära relationer skedde också, bland annat med Åklagarmyndigheten i frågor
om barn som utsatts för brott eller i situationer där det förekom ett kontaktsförbud och som därför krävde rutiner för att exempelvis bestämma vem som
skulle lämna ut information till skyddspersonen vid olika tillfällen. 477
I handboken fanns särskilda avsnitt för bemötande av målsäganden generellt och sexualbrottsoffer specifikt. Det framhävdes att polisen skulle bemöta
474
475

6.

476
477

 Rikspolisstyrelsen, 2005, s. 18.
Se vidare bland annat i avsnitt 5.2.8.1 Åklagarens objektivitet problematiseras, och kapitel
 Regeringens skrivelse 2007/08:39, s. 27.
 Rikspolisstyrelsen, Brott i nära relationer, Handbok, 2009, s. 62, 74 ff.
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brottsoffret med empati och på ett professionellt sätt för att öka chansen för
att han eller hon deltar i rättsprocessen. Med detta menade polisen att de poliser som möter offer skulle visa respekt och förståelse och inte kritisera. Polisen
uppmanades även att informera om såväl polisens som åklagarens objektivitet
och att vissa obekväma frågor kan komma att ställas, vilket ansågs kunna
göra att målsäganden upplevde sådana frågor som mindre provocerande eller
kränkande. Polisen skulle även, gärna både skriftligt och muntligt, informera
målsäganden enligt FUK och om vilka möjligheter det finns till stöd, skydd
och hjälp.478 När det specifikt gällde sexualbrottsoffer i det akuta skedet skulle
polisen enligt handlingsplanen ge ett ”allsidigt omhändertagande” då det kan
gynna offrets bearbetning och rättsprocessen som helhet.479
5.2.3.2 Polisväsendets fortsatta brottsofferarbete
Under år 2012 presenterade Rikspolisstyrelsen ett dokument på brottsoffer
området som ska lägga grunden för det kommande brottsofferarbetet för hela
polisväsendet.480 Riktlinjer för Polisens brottsofferarbete riktade sig framför allt
till ledningsnivån i de lokala myndigheterna som en vägledning vid organiseringen av brottsofferarbetet, och inte till de poliser som i störst utsträckning
möter brottsoffer. Däremot kom snart därefter även en handbok som riktade
sig till de inom polisen som främst möter brottsoffer, nämligen de som tar upp
anmälan och utreder brott. Handboken tog sikte på informationsutgivande
i första hand.481
I 2012 års riktlinjer hänvisade Rikspolisstyrelsen bland annat till de krav
som ställdes på verksamheten genom budgetpropositionen för år 2012, nämligen att hela rättsväsendet skulle arbeta för att brottsoffer ska få tillräcklig
och relevant information om sitt ärende och stöd av rättskedjans aktörer.482
Utgångspunkten för riktlinjerna uttrycktes också som;

478

Ibid., s. 17, 20.
Ibid., s. 18. Vissa av Rikspolisstyrelsens framtagna policydokument behandlar särskilt
hedersrelaterat våld. År 2009 utgavs ett dokument om hedersrelaterat våld och hedersrelaterade normer. Där gjordes en genomgång av problematiken som kan föreligga vid hedersbrottslighet. Rikspolisstyrelsen tog då också fram riktlinjer för hur arbetet med hedersvåld
skulle bedrivas, och arbetet skulle grundas i tre grundläggande ledord; utbildning, samverkan
och informationsspridning. Rikspolisstyrelsen, Hedersnormer och hedersrelaterat våld, 2009,
s. 36.
480
 Rikspolisstyrelsen, Riktlinjer för Polisens brottsofferarbete, 2012. Riktlinjerna gäller från
och med 22 februari år 2012.
481
 Rikspolisstyrelsen, Handbok för information till brottsoffer, 2012.
482
 Rikspolisstyrelsen, Riktlinjer för Polisens brottsofferarbete, 2012, s. 3.
479
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Centrala delar i Polisens brottsofferarbete är att ge personer som drabbats av
brott relevant information, stöd och vid behov skydd. Brottsofferperspektivet
bör därför genomsyra Polisens dagliga verksamhet. Polisens brottsofferarbete
ska präglas av professionalism och utföras med respekt för brottsoffrets integritet.483

Rikspolisstyrelsen betonade alltså vikten av att brottsofferperspektivet fördes
genom organisationen från dess högre nivåer ner på lokal nivå, vilket överensstämde med de krav som ställts på rättsväsendets brottsofferarbete.
Brottsofferarbetet inom polisen specificerades i Riktlinjerna från år 2012
som information, stöd och skydd av brottsoffer, och syftet med riktlinjerna
var att förbättra polismyndigheternas utformning av brottsofferarbetet ”för
ett mer enhetligt, strukturerat och professionellt brottsofferarbete”.484 Riktlinjerna byggde på samma frågor som varit aktuella under hela 2000-talet,
såväl information och bemötande, som samverkan inom myndigheterna och
med externa aktörer samt utbildningsinsatser. För att kunna åstadkomma det
önskade resultatet för brottsofferarbetet menade Rikspolisstyrelsen att det
var nödvändigt att förtydliga hur styrningen fungerar i verksamheten, för att
kunna visa var i organisationen olika ansvarsområden ligger.485
Riktlinjerna från år 2012 syftade till att ge riktlinjer för det övergripande
strukturella brottsofferarbetet, men den efterföljande handboken som presenterades i mars år 2012 syftade till att mer konkret redogöra för främst
informationsutlämnande men även bemötandefrågor, som ett komplement
till riktlinjerna. Såväl informations- som bemötandefrågor nämndes i riktlinjerna från år 2012 men mycket översiktligt och utan att närmare motivera
anledningarna bakom sådana insatser. Riktlinjerna hänvisade dock till andra
dokument med mer specifik inriktning, som Rikspolisstyrelsen har arbetat
fram under 2000-talet där vikten av ett välfungerande brottsofferarbete skulle
framgå.486 Till exempel handboken Brott i nära relationen som visserligen
gav förslag på en rad konkreta åtgärder och sätt att förhålla sig till brottsoffer
och gärningsperson, men uttryckt i kontexten våld i nära relationer och inte
bemötande av brottsoffer i allmänhet.

483

 Rikspolisstyrelsen, Riktlinjer för Polisens brottsofferarbete, 2012, s. 4.
Ibid.
485
 Rikspolisstyrelsen, Riktlinjer för Polisens brottsofferarbete, 2012, s. 5–7. Se här även
Rikspolisstyrelsens årsredovisning 2011, s. 39 och 45.
486
 Riktlinjerna hänvisar till dokumenten: Riktlinjer och för det lokala personsäkerhetsarbetet, 2009, Riktlinjer för polisiära riskanalyser vid våld på individnivå, 2010, Handledning för
tekniskt skydd av brottsoffer, 2011, och handboken Brott i nära relationer, 2009.
484
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Den efterföljande handboken från år 2012 behandlade dock såväl information som bemötandefrågor generellt, även om vissa särskilda brottsoffergrupper lyftes fram specifikt. Bakgrunden var Rikspolisstyrelsens egen inspektionsrapport från år 2010 där det bland annat framkom att endast 25 % av
de tillfrågade brottsoffren hade fått information om tillgången till stöd och
hjälp.487 Därför ansågs det finnas behov av ytterligare handledning för de
poliser som hade störst kontakt med brottsoffer, nämligen anmälningsupptagare och utredare. Utgångspunkten togs i aktuell lagstiftning i polisförordningen och förundersökningskungörelsen, och handboken kan användas
av polismyndigheterna. Den är således uttryckligen inte att styrande internt
dokument. Syftet var att handboken skulle fungera som ett stöd vid de lokala
myndigheternas utveckling av brottsofferarbetet.488
I handboken presenterades relevant lagstiftningen på området, och riktlinjerna om information till målsäganden preciserades. Dessutom lyftes det
i handboken fram hur information skulle lämnas. Att den skulle ges både
skriftligt och muntligt poängterades. Det fanns ett skriftligt material utformat
av Rikspolisstyrelsen som kan skickas ut till målsäganden via post tillsammans
med målsägandekopian på polisanmälan, men i handboken framkom vissa
restriktioner angående när det är lämpligt med sådan information och inte.
Vid vissa brottstyper kan det emellertid vara olämpligt att skicka målsägandekopia och tillhörande skriftlig information. Det gäller till exempel när det rör
sig om brott i nära relationer inklusive hedersrelaterad brottslighet, eller om
målsäganden har skyddad identitet. I sådana fall ska förundersökningsledaren
som granskar anmälan stoppa utskicket.489

Överlag lades ett stort ansvar uttryckligen på uppföljning och återkoppling
som en del i att åstadkomma en så välfungerande informationskedja som
möjligt till brottsoffer. I handboken fanns särskilda avsnitt för utredarna och
de som granskar anmälningar och deras ansvar för att säkerställa att informationen har gått ut till målsäganden – och att den inte skickas ut i ovan nämnda
fall. Om information inte har lämnats vid anmälan är det förundersökningsledaren som ska se till att den ges ut under utredningens gång, muntligt och
skriftlig. Förundersökningsledaren påmindes om detta ansvar och även om att
487
 Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2010:3. En uppföljande inspektion genomfördes
och presenterades år 2012, där ingen märkbar förändring av situationen kunde urskiljas,
Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2012:6, s. 10–11. Rapporterna presenteras utförligare
i avsnitt 6.2 Betydelse av organisatoriska aspekter.
488
 Rikspolisstyrelsen, Handbok för information till brottsoffer, 2012, s. 5.
489
Ibid., s. 13.
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upprepa informationen genom processen, då detta var ett område där det fanns
missnöjde enligt polisens brottsofferundersökning. Dessutom poängteras vikten av dokumentation av den information som har gått ut till brottsoffret
genom hela ärendet.490
Det tydliga ansvar som lades på utredare och anmälningsupptagare att tillgodose brottsoffrets behov av information i handboken visade på en utveckling av polisens brottsofferarbete under 2000-talet, och även jämfört med
den upphävda handlingsplanens skrivningar från år 2003, vilket ligger i linje
med de satsningar som gjorts inom polisväsendet, till exempel nämnda brotts
offerundersökning.491
De grundläggande utgångspunkterna i handboken togs i polisförordningen, förundersökningskungörelsen och regeringsformens bestämmelse om
opartiskhet.492 Rikspolisstyrelsen poängterade att det är viktigt att målsäganden informeras om denna skyldighet, så att inte missförstånd om polisens och
åklagarens roll i processen uppstår. Vidare påpekades det att:
Att vara objektiv innebär inte som många tror att polisen måste vara distanserad och opersonlig. Det innebär istället att genom ett professionellt förhållningssätt ge brottsoffret ett personligt bemötande genom att lyssna aktivt och
behandla brottoffret[sic!] med empati och respekt.493

Bemötande av brottsoffer i stort behandlades inte ingående i handboken,
vilket inte heller omfattades av handbokens syfte, men vikten av ett gott
bemötandes betydelse för utredningen och de individuella faktorer bakom
vad som uppfattas som ett bra bemötande behandlades. Polisens personal
uppmanades att visa respekt och förståelse och ha kunskap om brottsoffers
reaktioner. Bemötande av särskilda brottsoffergrupper lyftes särskilt fram i
handboken, och olika aspekter som kan hänföras till dessa grupper, vilka problem som kan uppstå och hur de ska lösas (som användande av hörseltekniska
hjälpmedel eller tolk).494

490

Ibid., s. 13, 24.
 Rikspolisstyrelsen, 2003.
492
 RF 1 Kap. 9 §.
493
 Rikspolisstyrelsen, Handbok för information till brottsoffer, 2012, s. 7.
494
Ibid. De grupper som särskilt diskuterades var barn och unga personer, människor utsatta
för brott i nära relationer, personer med funktionsnedsättningar, de tillhörande nationella
minoritetsgrupper, brottsoffer med svenska som andraspråk och även de som inte har svenska
som modersmål.
491
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5.2.4 Åklagarväsendets brottsofferarbete 2000–2006
Åklagarväsendets styrs i likhet med polis och domstol av årliga regleringsbrev
från regeringen, utifrån vilka Åklagarmyndigheten arbetar fram verksamhetsplaner för åklagarnas övergripande verksamhet. Nedan följer en genomgång
av regleringsbrev för verksamheten, åklagarväsendets verksamhetsplaner,
årsredovisningar och olika interna dokument särskilt inriktade på brotts
offerfrågor, som exempelvis en nationell handlingsplan för brottsofferarbetet
och ett antal handböcker som på olika sätt berör brottsofferfrågor.
Det föreligger skillnader mellan åklagarväsendet och polisväsendet i mängden framtaget material på brottsofferområdet. Trots att Riksåklagaren och
Åklagarmyndigheten genomgående under 2000-talet hade krav på sig att
utveckla informationsrutinerna till och bemötandet av brottsoffer samt samverkan med andra aktörer, fanns betydligt färre policydokument framtagna på
området jämfört med Rikspolisstyrelsen. De som fanns riktades mot de under
2000-talet prioriterade grupperna, som barn, kvinnor och utsatta för hedersrelaterat våld eller hatbrott. Den nationella handlingsplanen avsåg visserligen
arbetet med målsäganden överlag, men lyfte även särskilt fram vissa grupper.
I likhet med arbetet inom polisen reglerar såväl detaljerad som generell
lagstiftning hur åklagarväsendets brottsofferarbete ska bedrivas. FUK ställer
tydliga krav på att åklagaren, i sin uppgift som förundersökningsledare, ska
informera brottsoffer exempelvis om utvecklingen i det egna ärendet. Även
att samverkan ska ske med polisen finns tydligt reglerat. Angående bemötande är det dock svårare att tydligt fastslå hur lagstiftaren avser att åklagaren
ska behandla brottsoffer. Budgetpropositionerna ställer gemensamma krav på
rättsväsendets arbete, och de har gett uttryck för det gemensamma ansvaret
för ett gott bemötande, god information och samverkan mellan rättsväsendets
aktörer. Lite av detta var direkt kopplat just till åklagarens arbete med brottsoffer. Regleringsbreven kan därför ge en tydligare bild av vad lagstiftaren avser
är åklagarens uppgift på brottsofferområdet.
Målen för åklagarnas verksamhet för budgetåret 2000 och 2001 överens
stämde i stor utsträckning med de mål- och resultatkraven som då även ställdes på polisen genom regleringsbrev. Åklagarväsendet skulle förbättra sitt
arbete med att beivra brott av rasistisk, främlingsfientlig eller homofobisk
natur, och Riksåklagaren fick i uppdrag att se till att personalen hade kunskap
om dessa brott och dess konsekvenser för de drabbade. Som ett övrigt återrapporteringskrav skulle åtgärder redovisas som skulle visa vad som skett inom
åklagarväsendet för att förbättra bemötandet av målsäganden och vittnen.495
495

 Regleringsbrev för budgetåret 2000 avseende åklagarorganisationen.
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I likhet med polisen fick Riksåklagaren under år 2001 även i uppdrag att
ta fram en nationell handlingsplan för sitt brottsofferarbete, och resultatet av
detta presenterades år 2003. Handlingsplanen skulle ange ”en inriktning för
arbetet med att säkerställa att brottsoffers berättigade krav på åklagarorganisationen uppfylls”496 och utgångspunkten med uppdraget var att brottsoffer
arbetet inom rättsväsendet inte fungerade tillräckligt väl utan behövde förbättras.497 Det har inte kommit något ny handlingsplan för åklagarväsendet
i brottsofferfrågor sedan år 2003 och dokumentet är därför, till skillnad från
den handlingsplan som togs fram för polisväsendet, fortfarande aktuellt för
brottsofferarbetet nationellt och som vägledning för de olika kamrarna. Där
emot kom det under år 2012 en handbok om bemötande av brottsoffer som
är ett komplementtill handlingsplanen.498
Även för åren 2004 och 2005 diskuterades brottsofferarbetet i åklagar
väsendets regleringsbrev främst med hänsyn till en prioritering av vissa brott
och därmed vissa brottsoffer, som offer för rasistiska eller homofobiska brott,
och brott mot kvinnor, barn eller ungdomar.499 När Åklagarmyndigheten
bildades år 2005 var brottsoffers upplevelser av och förtroende för åklagar
väsendet fortsatta mål enligt verksamhetsplanen, och åtgärder för att brottsoffer som kommer i kontakt med åklagare ska känna sig korrekt och vänligt
bemötta skulle öka. Åklagaren skulle sträva efter att i större utsträckning ha
personlig kontakt med målsäganden innan rättegången och då informera om
åklagarens roll och om deras skyldighet att förhålla sig objektiva. Åklagarkamrarna skulle vidare göra uppföljningar för att försäkra sig om att den nationella
handlingsplanen från 2003 iakttogs.500
För år 2006 fick Åklagarmyndigheten i uppdrag genom regleringsbrevet
att redovisa vilka åtgärder som myndigheten genomfört för att tillförsäkra att
åklagarnas kunskaper om bemötande av brottsoffer, särskilt offer för sexualbrott, utvecklades ytterligare. Målen och formuleringarna återfanns även i
princip oförändrade i verksamhetsplanen för år 2006.501 Under år 2006 utgav
Åklagarmyndigheten även tre handböcker som på olika sätt berör brottsoffer496

 Riksåklagaren, 2003, s. 4.
Ibid., s. 1.
498
 Handlingsplanen kommer därför att presenteras och analyseras tillsammans med handboken under rubriken 5.2.8.2 Åklagarväsendets fortsatta information- och bemötandearbete.
499
 Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende åklagarorganisationen, Regleringsbrev för
budgetåret 2005 avseende åklagarorganisationen.
500
Åklagarmyndigheten, Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten – Budgetåret 2005,
s. 3–5.
501
Åklagarmyndigheten, Verksamhetsplan 2006, s. 8, 12. Åklagarmyndighetens årsredovisning från år 2006 lyfter också särskilt fram bemötandefrågor och hänvisar där bland annat
497
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problematik; Hedersrelaterat våld, Handläggning av fridskränkningsbrotten
och Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn. Handböckerna
syftade till att på olika sätt förbättra hanteringen av dessa ärenden. De riktade
sig till den praktiskt verksamma åklagaren som arbetar med den typen av
brott som respektive handbok avser.502
Arbetet med hedersrelaterat våld uppmärksammades med bakgrund i
mänskliga rättigheter för att nå upp till de krav som ställdes på Sverige i olika
dokument om mänskliga rättigheter. Det motiverades även utifrån att måls
äganden skulle få det rätta stödet och skyddet och att rätt utredningsmetoder
skulle användas, vilket då skulle öka möjligheterna till en riktig påföljd. Målsäganden lyftes framför allt fram som ett bevismedel och brottsoffrets reaktioner och beteenden förklarades främst med hänsyn till dess betydelse för
utredningen. I framtagandet av handboken beaktades uttryckligen ett brottsofferperspektiv då möten med målsägandebiträden och särskilda företrädare
för barn, företrädare från kvinnojourer och särskilda skyddade boenden hade
genomförts, vilket var att beakta ett brottsofferperspektiv enligt Åklagarmyndigheten.503 Problematiken med att vissa målsäganden kunde falla mellan
stolarna lyftes också fram, i och med att målsäganden då riskerade att inte få
nödvändig hjälp och stöd om ingen aktör ser det som dess ansvar att tillgodose behov av upplevd eller faktisk trygghet. Det lyftes fram som ett problem
på främst en utredningsmässig nivå.504
Utredning och handläggning av specifika typer av ärenden låg även i fokus
i handböckerna Handläggning av fridskränkningsbrotten och Handläggning
av ärenden rörande övergrepp mot barn som också utkom år 2006 (och som
uppdaterades år 2012).505 Brottsofferfrågor berördes bland annat i fråga om
videoinspelning av förhör som ansågs kunna gynna en målsägande då denna
inte behöver förhöras flera gånger. I fråga om målsägandens behov av stöd och
hjälp hänvisades till vikten av ett tidigt utnämnande av målsägandebiträde.
Vid utlämnande av information i samband med förundersökningen poängte-

till bedrivna utbildningsinsatser i bemötandefrågor inom åklagarväsendet, se Åklagarmyndig
heten, Årsredovisning år 06, s. 35–36.
502
Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld, Handbok, 2006, s. 5.
503
Ibid., 2006, s. 5, 50.
504
För att målsäganden ska fullfölja rättsprocessen krävs det att han/hon känner sig trygg för
att klara av de påfrestningar som processen kan innebära. Att tillgodose behovet av trygghet
och stöd skulle alltså inte bara gynna målsäganden utan även processen och möjligheten att
lagföra gärningspersonen. Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld, Handbok, 2006, s. 21.
505
För mer information om Åklagarmyndighetens handbok Handläggning av ärenden
rörande övergrepp mot barn, se s. 154.
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rades målsägandens eventuella svårighet att ta till sig denna i inledningsskedet
varför den borde lämnas upprepade gånger.506
Har frågan inte ställts på brottsplatsen eller vid anmälningsupptagningen bör
åklagaren rutinmässigt i sitt första direktiv i ärendet uppmana polisen att
innan första målsägandeförhöret efter anmälan hålls muntligt informera om
möjligheten till målsägandebiträde. Målsäganden bör samtidigt tillfrågas om
biträde önskas och om så är fallet tillfrågas om hon eller han kan godta det
biträde rätten förordnar eller själv anger ett särskilt namngivet biträde. Det
är av betydelse att informationen lämnas på ett språkligt entydigt och enkelt
sätt, så att målsägandens förstår att hans eller hennes rätt helt enkelt avser ”en
egen advokat”.507

Enligt denna handbok skulle åklagaren arbeta för att det lagstadgade kravet
på information fullgjordes, men skulle inte vara den aktör som ansvarade för
att lämna ut informationen till målsäganden. Därför krävdes en samverkande
dialog mellan åklagare och polis inför målsägandeförhöret.
I handböckerna diskuterades grupper som kontinuerligt lyfts fram specifikt
i budgetpropositioner under åren 2000–2006. Det syftade särskilt till att förbättra enhetligheten i handläggningen och höja effektiviteten i lagföringen för
vissa mål och även att förbättra processen för dessa utvalda brottsoffergrupper.
Av dokumenten som tagits fram under åren 2000–2006 är därför de mest
konkreta dokumenten med råd om olika situationer med brottsoffer inriktade
på särskilda brottsoffergrupper, och det allmänna brottsofferarbetet är vagare
uttryckt i de dokument som åklagarväsendet arbetat fram på brottsofferområdet. Prioriteringarna av olika brottsoffergrupper står även här i linje med de
prioriteringar som presenterats i budgetpropositionerna.

5.2.5 Åklagarväsendets brottsofferarbete 2007–2012
Kraven kopplade till brottsofferfrågor i regleringsbrevet för åklagarväsendet år
2006, utvecklades något genom regleringsbrevet för år 2007 då myndigheten
skulle redovisa allt annat som gjorts för att utveckla kompetensen i brotts
offerfrågor i stort, även om just redovisning om sexualbrott skulle prioriterades
särskilt.508 Verksamhetsplanen för år 2007 återkopplade bland annat till kravet
i regleringsbrevet att samtliga kammare skulle förbättra sitt bemötande av
506

Åklagarmyndigheten, Handläggning av fridskränkningsbrotten, 2006, s. 19, samt 2012,
s. 24.
507
Åklagarmyndigheten, Handläggning av fridskränkningsbrotten, 2012, s. 24.
508
 Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Åklagarmyndigheten, Regleringsbrev för
budgetåret 2007 avseende Åklagarmyndigheten.
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brottsoffer. Under rubriken ”Bemötande av brottsoffer” uttrycktes det därför
att brottsoffer och vittnen skulle kunna känna sig säkra under rättsprocessen,
och få relevant information om hur ärendet fortskred. Brottsoffer skulle även
mötas med ”respekt och professionalism”.509
För budgetåret 2008 togs kravet om särskilt inriktning på hatbrott bort,
både i budgetpropositionen och i regleringsbrevet, men kravet om att Åklagar
myndigheten skulle redovisa vilka insatser som satts in i bekämpningen av
våldsbrott och sexualbrott mot kvinnor och barn kvarstod.510 Regleringsbrevet anknöt till ett uppdrag till Rikspolisstyrelsen rörande mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Här skulle
Åklagarmyndigheten bistå Rikspolisstyrelsen.511
I Åklagarmyndighetens verksamhetsplan för år 2008 återkopplade myndigheten till regleringsbrevets krav på ökad lagföring. Tydliga krav framkom där:
Åklagarkammare som inte uppnått rikets lagföringsgenomsnitt när det gäller
våld och sexualbrott mot kvinnor och barn och inte ökat sin lagföring med
tre procentenheter eller mer ska särskilt redovisa vilka åtgärder som vidtagits
för att uppnå genomsnittet samt skälen till att så inte skett.512

Det var dock inte endast lagföringsfrekvensen som nämndes i förhållande till
den brottsgruppen utan även exempelvis hur samarbetet fungerar med polisen
i rättsutredningar av den typen. Inriktningen i arbetet var däremot framför
allt utredning och lagföring, och inte exempelvis bemötande. I verksamhetsplanen i övrigt kommenterades bemötande och information till brottsoffer på
ett övergripande plan, och alla kammare skulle under året ha genomfört minst
ett utbildningstillfälle för utbildning i bemötandefrågor.513
I verksamhetsplanen för år 2009 nämndes däremot inte brottsofferfrågor
överhuvudtaget, i den bemärkelsen att det som tidigare poängterats – om

509

Åklagarmyndigheten, Verksamhetsplan 07, 2006.
 Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Åklagarmyndigheten. Se också Granström,
2008, s. 92.
511
Det uppdraget nämndes även under åren 2009 och 2010 som ”pågående”. Regleringsbrev
för budgetåret 2009 avseende Åklagarmyndigheten, Regleringsbrev för budgetåret 2010 av
seende Åklagarmyndigheten. Även frikopplat från uppdraget nämndes år 2009 särskilt våldoch sexualbrott mot kvinnor och barn och ungdomsbrottslighet.
512
Åklagarmyndigheten, Verksamhetsplan 2008, s. 6–7.
513
Åklagarmyndigheten, Verksamhetsplan 2008. I årsredovisningarna för år 2007 och 2008
nämndes dock bland annat bemötandefrågor och brottsoffer i förhållande till utbildnings
insatser under grund- och vidareutbildningar som berör målsägandefrågor för åklagare. Åklagarmyndigheten, årsredovisning 2007, s. 46, och Åklagarmyndigheten, årsredovisning 2008,
s. 56 samt s. 33–37.
510
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vikten av information och ett gott bemötande – inte gick att finna i verksamhetsplanen. Istället behandlades nästan uteslutande genomströmningstider och
ökad lagföring, vilket även överensstämmer med de politiska krav som riktades
mot Åklagarmyndigheten.514 Insatserna som i någon mån rörde brottsoffer
under de senare åren av 00-talet var således fokuserade mot vissa grupper, och
inget uppdrag eller återrapporteringskrav gavs angående brottsoffer i allmänhet. De grupper som berördes gjorde heller inte det framför allt ur aspekten
offer, utan som en kategori brott som särskilt skulle bekämpas. Prioriteringen
av brottsoffergrupper överensstämde dock överlag med de ställningstaganden
och prioriteringar som även gjordes för polisväsendets verksamhet.
För år 2010 kan brottsoffer endast kopplas till Åklagarmyndighetens regleringsbrev genom de pågående uppdrag som då genomfördes tillsammans med
Rikspolisstyrelsen, exempelvis Barnahusverksamheten.515 I regleringsbrevet
för år 2011 ändrades dock formuleringarna och ”Bemötande av brottsoffer”
blev ett särskilt mål- och återrapporteringskrav, och Åklagarmyndigheten fick
i uppdrag att redovisa vad som gjorts för att personalen inom myndigheten
fått ökad kompetens angående bemötande av brottsoffer. Inga särskilda
brotts- eller brottsoffertyper nämndes dock under år 2011, vilket skiljde det
året från övriga år som studerats under 2000-talet. I regleringsbrevet för år
2012 ställdes däremot krav på Åklagarmyndigheten att särskilt redovisa vad
som gjorts för att förbättra och effektivisera ärenden där barn är misstänka
eller brottsoffer.516
I verksamhetsplanerna för år 2010–2012 är bemötande också uttryckligen
ett mål för åklagarväsendets arbete, i linje med regleringsbreven.517 Utveck514

Åklagarmyndigheten, Verksamhetsplan 2009, se bland annat Riksåklagarens förord, s. 3,
angående inriktningen för verksamheten. Återrapporteringskravet på redovisning av bekämpningsinsatser för vålds- och sexualbrott riktade mot barn eller kvinnor återgavs också, s. 9.
515
 Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Åklagarmyndigheten
516
 Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Åklagarmyndigheten. Regleringsbrevet för
år 2012 hade ett särskilt återrapporteringskrav som rörde kontakten med brottsoffer, och vad
som görs för att förbättra åklagarnas kompetens i mötet med offer, Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Åklagarmyndigheten. För åren 2009–2011 visade också årsredovisningarna för Åklagarmyndigheten att vissa utbildningsinsatser hade genomförts, se bland annat
Åklagarmyndigheten, Årsredovisning 2009, s. 50, Åklagarmyndigheten, Årsredovisning
2010, s. 39–40 och Åklagarmyndigheten, Årsredovisning 2011, s. 46 om en intern utbildning som skulle finnas tillgänglig på Åklagarmyndighetens intranät från och med våren 2012,
som behandlar bemötande av sexualbrottsoffer.
517
Åklagarmyndigheten, Verksamhetsplan 2010, s. 18. Av verksamhetsplanen för år 2011
framgår det även att förundersökning av ungdomsbrott, sexualbrott, våld i nära relation eller
brott mot barn där lagstadgad frist gäller ska vara prioriterade områden, se Åklagarmyndigheten, Verksamhetsplan 2011, s. 9. Även i verksamhetsplanen för år 2011 var bemötande av

135

13-33 Iustus Enarsson 25 juni 135

2013-06-25 16.40

5 Införlivande på tillämparnivå

lingscentrum i Göteborg fick för år 2010 i uppdrag att undersöka hur brottsoffer informeras i olika skeden av rättsprocessen. Detta resulterade i hand
boken Bemötande av brottsoffer.518

5.2.6 Fortsatt brottsofferarbete inom åklagarväsendet
Som nämnts fick Riksåklagaren, i likhet med Rikspolisstyrelsen, år 2001 i
uppdrag att utveckla en nationell handlingsplan för brottsofferfrågor. I den
nationella handlingsplanen som Riksåklagaren presenterade år 2003 var ett
mål att utveckla en handbok om bemötande av brottsoffer. Nio år senare presenterades den handboken, hädanefter benämnd bemötandehandboken, som
ett komplement till handlingsplanen.519 Nedan kommer både den nationella
handlingsplanen och bemötandehandboken att presenteras och analyseras.
I handlingsplanen från år 2003 menades det att brottsofferarbetet skulle
präglas av att brottsoffer som söker kontakt med åklagarväsendet ska mötas av
ett ”respektfullt och korrekt bemötande av åklagarväsendets personal”520 och
om någon vänder sig till åklagarväsendet ska de snabbt, enkelt och smidigt
kunna få svar på befogade frågor. Riksåklagaren lyfte i handlingsplanen fram
kritik som har riktats mot det faktum att många brottsoffer haft svårt att överhuvudtaget nå den åklagare som de söker under rättsprocessen och där fanns
därför behov av förändringar i tillgängligheten. Detta kan sammankopplas
med såväl information som bemötande. Finns brister i tillgänglighet blir det
ytterst svårt att leva upp till kraven som ställs på ett adekvat informations
utgivande och bemötande. I handlingsplanen menade man vidare att åklagaren skulle hälsa på målsäganden innan förhandlingen och att det kunde vara
önskvärt att på något sätt förbereda målsäganden på vad som förväntas under
ett förhör då det kan vara en obehaglig situation.521
Det framkom inte på vilket sätt som målsäganden borde förberedas inför
situationen, om det var genom samtal med åklagaren (eller möjligen genom

brottsoffer en särskild punkt, se s. 12. För år 2012 var avslutandet av handboken för åklagarnas arbete med brottsoffer ett särskilt delmål i arbetet att bidra till rättsutvecklingen och bidra
till en enhetlig rättstillämpning, se Åklagarmyndigheten, verksamhetsplan 2012, s. 10.
518
Åklagarmyndigheten, Verksamhetsplan 2010, s. 10. Se här även Åklagarmyndigheten, Årsredovisning 2011, s. 46. Handboken behandlas ytterligare under rubriken 5.2.8.2 Åklagar
väsendets fortsatta information- och bemötandearbete.
519
Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, Bemötande av brottsoffer – Handbok, februari 2012. Som sagt är dock en skillnad jämfört med polisens nationella handlingsplan att åklagarväsendets fortfarande är aktuell.
520
 Riksåklagaren, 2003, s. 9.
521
Ibid., s. 9.
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skriftlig information). Att hälsa och förbereda målsäganden på situationen
var alltså med andra ord inte att anse som oförenligt med åklagarnas objektivitetsplikt enligt handlingsplanen.
5.2.6.1 Åklagarens objektivitet problematiseras
I handlingsplanen från år 2003 ställdes brottsofferarbetet mot åklagarens
objektivitetsplikt. I handlingsplanen lyftes potentiella svårigheter med att
leva upp till de krav som brottsoffer ställer på åklagares stöd och hjälp till
brottsoffer i förhållande till objektivitet fram. Det som ansågs vara lämpligt
att tillgodose utan att riskera att bryta mot objektivitetsplikten var att lämna
allmän information om rättegången och rättsprocessen och att vidarebefordra
önskemål från målsäganden till domstolen. Det framkom i handlingsplanen
att kontakten dock inte fick vara sådan att det skulle kunna ifrågasättas om
åklagaren var opartisk eller inte, och det måste vara tydligt att åklagaren inte
har försökt påverka målsägandens redogörelse om vad som inträffat. I handlingsplanen trycktes det också på att åklagaren aldrig är brottsoffrets ombud,
även i de fall där de för fram målsägandens skadeståndstalan, och att det kan
vara svårt att förstå för brottsoffer. Åklagaren skulle i de fall där målsäganden
behöver ett eget ombud och ett mer långtgående stöd se till att målsägande
biträde förordnas eller en stödperson utses. Riksåklagaren framhävde att den
problematik som kan uppstå vid åklagares möten med brottsoffer borde
uppmärksammas av lagstiftaren då det kunde vara svårt att leva upp till de
enligt Riksåklagaren – förvisso berättigade – krav som ställdes på åklagarens
bemötande av och stöd till brottsoffret. Ett förtydligande av hur åklagarens
roll gentemot brottsoffer bör ta sig uttryck efterfrågades därför.522
I bemötandehandboken från år 2012 var syftet att aktualisera brottsofferfrågorna i verksamheten, och även att skapa enhetlighet i det bemötande
brottsoffer får i kontakter med åklagarväsendet, samt ge vägledning i bemötandefrågor. En av huvudfrågorna som skulle klargöras genom handboken var
förhållandet mellan ett gott bemötande av brottsoffer och objektivitetsprincipen, och i bemötandehandboken diskuterades åklagarens möte med brottsoffer inom ramen för objektivitetsplikten mer utförligt än i den tidigare framtagna handlingsplanen. Till exempel slogs det i handboken fast att ett gott
bemötande av brottsoffer inte ska står i konflikt med objektivitetsprincipen,
då åklagaren kan vara objektiv och ändå ge ett ”personligt bemötande”. 523
Bemötandehandboken tog sin utgångspunkt i en genomgång av objektivi522
523

Ibid., s. 7–8.
Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, 2012, s. 12.
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tetsprincipens innebörd för att sedan koppla principen till mötet med brottsoffer. Till exempel framkom det i bemötandehandboken att rollen åklagaren
har gentemot brottsoffret – exempelvis när åklagaren för dennes skadeståndstalan – och den lojalitetsplikt som det innebär i den situationen gentemot offret, inte ska väga tyngre än det krav på objektivitet som ställs på åklagaren.524
I övrigt framgår det av handboken att
[e]tt möte med brottsoffret står inte i strid med objektivitetsprincipen så
länge som åklagaren iakttar sin självständighet samt uppträder korrekt och
professionellt.525

Enligt bemötandehandboken ska en åklagare, utan att objektiviteten riskerar
att förbises, kunna träffa brottsoffer före huvudförhandlingen och prata med
brottsoffret via telefonsamtal, under förutsättning att åklagaren uppträder
på ett lämpligt och korrekt sätt. Detta förtydligades därefter ytterligare med
olika konkreta exempel på vad som kan anses vara lämpligt och vad som kan
innebära att objektiviteten riskerar att åsidosättas. Till exempel framfördes
att åklagaren inte kan ha samma förhållande till ett brottsoffer som ett måls
ägandebiträde kan ha, och i handboken avråddes åklagare uttryckligen från
att samåka med en målsägande eller ha liknande personlig kontakt. Åklagare
fick heller inte på ett personligt plan intressera sig för brottsoffers sak. Det
innebar också att åklagare inte får vägleda brottsoffret i hur denna ska svara
vid en huvudförhandling exempelvis. Att vara tillgänglig och tillmötesgående
gentemot brottsoffret och visa på förståelse och respekt uppmuntrades däremot
i bemötandehandboken, och att lämna allmän information och upplysningar
till brottsoffer. Vikten av att förklara varför en förundersökning läggs ner vid
någon form av personlig kontakt poängterades också, särskilt om brottsoffret
är ett barn.526
5.2.6.2 Åklagarväsendets fortsatta information- och bemötandearbete
Åklagarnas information till och bemötande av brottsoffer berördes i förhållande till åklagarens objektivitet i bemötandehandboken, men även mer utförligt
i andra delar av handboken. Precis som i förtroendeutredningen527 gjordes
524

Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, 2012, s. 4, 11–12. Angående lojalitetsplikt i förhållande till objektivitetsplikt hänvisar bemötandehandboken till Heuman, JT
2004/05, s. 59.
525
Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, 2012, s. 12.
526
Ibid., s. 12–13.
527
SOU 2008:106. Utredningens diskussion om bemötande återgavs och analyserades i
kapitel 3.
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det i handboken en distinktion mellan personbemötande och institutionellt
bemötande, alltså åklagarens bemötande vid det faktiska mötet med offret och
institutionellt bemötande i form av utformning av lokaler, tillgänglighet osv.
I det personliga mötet med brottsoffret skulle åklagaren, enligt be
mötandehandboken, möta offret med respekt och medkännande och anpassa
bemötandet efter situationen och det aktuella brottsoffret.528 På liknande sätt
resonerade Riksåklagaren när handlingsplanen för brottsofferarbetet presenterades år 2003. Där återfanns vissa generella utgångspunkter som att alla brottsoffer är olika, både individmässigt och beroende på vilket brott eller skada som
denna har blivit utsatt för, och att åklagaren därför måste anpassa bemötandet
efter den unika situationen. Där menade man också att vissa brottsoffergrupper som har blivit utsatta för särskilda typer av brott – som kvinnor eller barn
som blivit utsatta för våld i hemmet, äldre, brottsoffer med olika typer av funktionsnedsättningar, människor som inte förstår svenska eller de som utsatts för
hatbrott – är särskilt sårbara och utsatta i sin situation och att åklagaren bör ta
hänsyn till detta. Andra grupper, som prostituerade eller hemlösa kunde enligt
handlingsplanen i högre utsträckning riskera att utsättas för brott vilket också
ska kunna leda till ett större stöd från åklagaren. Ett sådant gott bemötande
kunde enligt handlingsplanen innebära att brottsoffret inte behövde genomgå
en ytterligare utsatthet (en så kallad sekundär viktimisering).529
De olika brottsoffergrupper som lyfts fram i handlingsplanen har minskat
i antal till bemötandehandboken, även om grupperna som återfanns i handboken även gjorde det i handlingsplanen. De två specifika grupper som lyftes
fram i handboken från år 2012 var barn som brottsoffer och vilka specifika
krav det ställer på åklagaren, och brottsoffer med olika funktionsnedsättningar. Både dessa grupper har specifika avsnitt avsatta i bemötandehandboken. 530
Under år 2012 presenterade också Åklagarmyndigheten en särskild handbok för handläggning av övergrepp mot barn. Där gavs exempelvis handfasta

528

Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, 2012, s. 7.
 Riksåklagaren, 2003, s. 5, 9. För att leva upp till de krav som ställs på åklagarna och för
att öka förståelsen och kunskapen om brottsoffers behov, rättigheter och reaktioner skulle
åklagare enligt handlingsplanen under grundutbildningen och genom fortbildningsinsatser
utbildas i olika brottsofferfrågor, och vid handlingsplanen framtagande hade sådana utbildningar redan genomförts. Flertalet utbildningar behandlade då enligt handlingsplanen olika
brottsoffergrupper som ansågs särskilt utsatta eller sårbara. Det fanns såväl teoretiska som
praktiska inslag under utbildningsinsatserna, och de teoretiska delarna behandlade i huvudsak
viktimologiska frågor, men även skadeståndsfrågor eller besöksförbud. Riksåklagaren, 2003,
s. 12–13.
530
Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, 2012, s. 17–19.
529
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råd om hur och att åklagaren skulle prata till och informera den unga måls
äganden inför och under ett förhör. Förhöret och förhörsmiljön diskuterades
vidare ur ett barnperspektiv/brottsofferperspektiv och till exempel skulle barnet med fördel få träffa förhörsledaren i förväg så att det inte är en helt okänd
person vid förhöret. Barnets bästa är utgångspunkten och att barnet på ett
bra sätt ska få ge uttryck för sina upplevelser. Förhöret skulle också ske skyndsamt, bland annat för att barnet ska kunna starta en eventuell terapeutisk
behandling.531 Åklagarmyndighetens handbok framhöll vikten av samarbete
och samverkande insatser för att förbättra rättsprocessen för alla parter – det
skulle skydda barnet från att ytterligare utsättas för övergrepp eller påfrestningar och även effektivisera rättsutredningen. Socialnämnden ansvarar för
att samordning kommer till stånd i utredningar när barn misstänkts ha utsatts
för brott.532
I fråga om det övergripande arbetet med bemötande av brottsoffer låg
inriktningen för åklagarnas arbete i stort sett fast mellan åren 2003 och 2012.
Såväl handlingsplanen som bemötandehandboken belyste fördelarna som ett
gott bemötande kan få för såväl brottsoffer som utredningen. Om brottsoffret
känner sig trygg och har förtroende för rättsväsendet är det större chans att
brottsoffret lämnar en god redogörelse för händelseförloppet och fullföljer
rättsprocessen. Enligt bemötandehandboken har åklagaren ett ansvar att tillförsäkra brottsoffer en känsla av trygghet i rättsprocessen. Att brottsoffer ges
en så smidig process som möjligt är en fråga om brottsoffers rättsäkerhet
framgick av handboken, då det annars finns en risk för att den utsaga som
lämnas är bristfällig. Om brottsoffret lämnat en bristande utsaga kan det leda
till svårigheter att nå en fällande dom.533
Utgångspunkten i bemötandehandboken för det fortsatta arbetet med
brottsofferfrågor var att specificera arbetet med bemötandefrågor, särskilt i
förhållande till brottsoffer, och skapa enhetlighet i arbetet över landet. I bemötandefrågorna inrymdes även information till brottsoffer, som ansågs vara en
av de absolut mest relevanta åtgärderna för att fylla de behov som brottsoffer

531

Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum i Göteborg, Handbok, Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn 2012, s. 21 ff. Även år 2006 presenterades en sådan handbok, se Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum i Göteborg, Handbok, Handläggning av
ärenden rörande övergrepp mot barn, 2006.
532
Enligt socialtjänstlagen 5 kap. 1 a §. Se också Åklagarmyndigheten, Handbok, Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn, 2006, s. 7–8.
533
 Riksåklagaren, 2003, s. 7, Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, 2012,
s. 7–8, 14.
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har i rättsprocessen. Den informationen skulle kunna vara av både allmän
och specifik natur, bland annat om hur offrets egen rättsprocess framskred.534
Handlingsplanen hade ett mer långtgående resonemang kring information till offer. I likhet med bemötandehandboken som kom nio år senare,
poängterades brottsoffers behov av information i handlingsplanen, och att
det ska ge brottsoffret en större känsla av trygghet i rättsprocessen. Brottsoffer
hade enligt handlingsplanen rätt att förvänta sig att den informationen och
de fattade besluten är lättillgängliga och lättbegripliga. Den information som
brottsoffer hade efterfrågat från åklagaren var såväl övergripande information
om rättsprocessen i stort, som information om att åklagaren kan föra talan om
skadestånd eller personlig information om det egna fallet.535 Vidare framkom
det dock i handlingsplanen att sådan information med fördel kunde lämnas
genom att använda redan framtagna broschyrer från BrOM, och att det kan
ge brottsoffer åtminstone en viss del av informationen som den efterfrågar.
Det framhävdes också att några åklagarkammare då hade automatiserat ut
givandet av information, vilket enligt handlingsplanen hade lett till att måls
äganden enklare och i ett tidigare skede kunde vända sig till åklagaren med
frågor. Det var ett arbetssätt som Riksåklagaren uppmuntrade hela åklagarväsendet att anamma.536
Att använda material som andra myndigheter med specialkompetens har
arbetat fram kan vara fördelaktigt för brottsoffer som får information av en
myndighet med en bredare brottsofferkunskap än vad åklagarväsendet möjligen besitter. Det är även effektivt sett ur åklagarnas perspektiv då de inte
behöver ta fram eget informationsmaterial eller anpassa det efter varje enskild
situation. Uttrycken i handlingsplanen går dock också att tolka som att allt
mer skulle bli automatiserat och skriftligt och inte en kombination av personliga kontakter med målsäganden som behöver muntlig information och
skriftlig information.
Värt att nämna för åklagarväsendets framtida arbete med etiska frågor är
att det för närvarande pågår ett arbete med att ta fram etiska riktlinjer för
åklagarväsendet, och ett förslag presenterades i mars 2013. Där diskuterades
en mängd frågor kopplade till åklagarnas arbete, och till viss del i förhållande
till mötet med målsäganden.537

534

Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, 2012, s. 4, 8.
 Riksåklagaren, 2003, s. 6–7, 9, 14.
536
Ibid., s. 9, 12
537
Åklagarmyndigheten, 2013, bland annat s. 8–9.
535
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5.2.7 Domstolsväsendets brottsofferarbete
Domstolens arbete skiljer sig väsentligt från polis och åklagares, vilket också
återspeglades i budgetpropositionerna mellan år 2000 och år 2012. De krav
som ställdes där av mer specifik natur riktade sig i första hand till polisens
arbete och i viss mån gentemot åklagaren som har direkta kontakter med
brottsoffret i högre utsträckning och under andra omständigheter än domstolen. Domstolarnas arbete med brottsofferfrågor uppmärksammades dock
genom gemensamma krav till hela rättsväsendet, och även genom olika
utbildningsåtgärder som skulle genomföras inom domstolsväsendet. Nedan
följer en studie av regeringens regleringsbrev för domstolsväsendet, och även
verksamhetsplaner och i viss mån Domstolsverkets årsredovisningar. Relevanta rapporter från Domstolsverket som på olika sätt berör brottsoffer, och
den nationella handlingsplanen för brottsofferfrågor undersöks också, för att
ge en bild av domstolsväsendets införlivande av information och bemötande.
5.2.8 Domstolsväsendets arbete med brottsoffer åren 2000–2006
I de regleringsbrev som riktades till domstolsväsendet år 2000 och år 2001
fanns inga krav på verksamheten för hur de skulle arbeta med brottsoffer
överlag, men likt övriga aktörer skulle Domstolsverket se till att personalen
på domstolarna kände till vilka effekter brott av exempelvis homofobisk eller
rasistisk natur får för de drabbade, och även särskild kunskap om varför sådana
brott begås. Utbildningsinsatser som riktades mot dessa frågor kunde där det
var möjligt samordnas med andra aktörer inom rättsväsendet.538 Efterföljande
år tillkom krav på Domstolsverket som bland annat kan kopplas till brotts
offerarbetet för verksamheten, då regleringsbreven uttryckte ett uppdrag till
Domstolsverket att utreda och analysera domstolarnas arbete med att lämna
stöd till dem som kommer i kontakt med domstolen, såväl parter som vittnen,
och utreda hur de bemöts.539
I likhet med Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren fick Domstolsverket år
2001 i uppdrag att utveckla en handlingsplan för brottsofferarbetet i verksamheten. Handlingsplanen utgjordes av en rapport. Syftet med handlingsplanen
var att visa på hur verksamheten fortsättningsvis skulle arbeta med brotts
538

 Regleringsbrevet budgetåret 2000 avseende domstolsväsendet m.m, samt Regleringsbrevet budgetåret 2001 avseende domstolsväsendet m.m. Det återkom även efterföljande år.
Domstolsverket skulle även under dessa år redogöra för hur barnkonventionen beaktats i
arbetet vilket skulle kunna anknytas till brottsoffer.
539
 Regleringsbrevet budgetåret 2002 avseende domstolsväsendet m.m, Regleringsbrevet
budgetåret 2003 avseende domstolsväsendet m.m. samt Regleringsbrevet budgetåret 2004
avseende domstolsväsendet m.m.
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offerfrågor, och den skulle visa på vilka åtgärder som pågick och planerades
för att utveckla brottsofferarbetet.540
Enligt handlingsplanen var informationsrutinerna tvungna att förbättras,
och detta kunde göras genom att bifoga skriftligt material med information
om rättegången, som möjligheter till stödperson, tillsammans med kallelsen
när den skickades ut. Utformandet av skriftlig information skulle enligt handlingsplanen ses över tillsammans med BrOM, för att bättre leva upp till det
som efterfrågades av brottsoffren själva, då kritik hade riktats mot den alltför
hårda tonen som tidigare använts. Informationen skulle sedan kunna spridas
till brottsoffer via andra myndigheter eller aktörer så att brottsoffer fick tillgång till den tidigt i processen. I handlingsplanen poängterades också vikten
av att ha lättillgänglig och utförlig information tillgänglig via webbplats, så
att brottsoffer kunde söka den och ta del av den på egen hand. Därför skulle
Domstolsverket ge ut mallar för att domstolarna bättre skulle kunna utforma
hemsidor.541
I den nationella handlingsplanen diskuterades bemötandefrågor främst i
termer av service och tillgänglighet. Till exempel uppmanades domstolarna
att ha mer personal tillgänglig i anslutning till rättegångarna för att skänka
trygghet och bistå med hjälp eller information, det vill säga framför allt ett
institutionellt bemötande. All personal skulle också ha kunskaper om vilken
utsatt position brottsoffret kunde befinna sig i och ge ett bra bemötande.
Bemötandet skulle kunna varieras mellan olika brottsoffer på grund av att
reaktionerna och behovet av stöd och information kan vara olika från ett
brottsoffer till ett annat. Brottsoffer skulle också erbjudas att vänta i särskilda
väntrum inför rättegången för att undvika att träffa gärningspersonen. Om
sådana rum finns på domstolen bör brottsoffret informeras om det i kallelsen
som skickas ut inför rättegången och rummet ska också vara tydligt utmärkt
med skyltar. Behovet av sådana väntrum var enligt handlingsplanen störst för
kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp.542
För att förbättra bemötandet nämndes utbildning som den viktigaste faktorn, och den personal som arbetade med att utforma kallelser hade utbildats
i frågor om sekundär viktimisering och dess konsekvenser för brottsoffret.
Enligt handlingsplanen hade också utbildningsmaterial för de olika myndigheterna utvecklats i samarbete med övriga rättsaktörer och även bland annat

540
541
542

Domstolsverket, 2003, s. 6.
Ibid., s. 16–18.
Ibid., se särskilt s. 13–16.
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med BrOM. I handlingsplanen antyddes det vidare att vissa inom organisationen skulle ha mer ansvar i dessa frågor ute på domstolarna:
Naturligtvis är det dock av särskilt vikt att den personal som finns i receptionen och i anslutning till väntrummen har kunskap i brottsofferfrågor och
därför uppträder på ett sådant sätt att sekundär viktimisering undviks.543

Alla anställda på domstolar runt om i landet skulle dock utbildas i brotts
offerfrågor, och detta gällde även på förvaltningsdomstolarna. Utbildningen
skulle kretsa kring bland annat reaktioner hos brottsoffer, för att på så vis
kunna förbättra bemötandet och förhindra sekundär viktimisering. Förslag
på utbildningsteman och områden lämnades i handlingsplanen; som utsatta
barn eller våldsutsatta kvinnor, hatbrott, olika brottsofferdefinitioner eller
skadeståndsfrågor.544
Likt i åklagarnas nationella handlingsplan diskuterades objektiviteten i
förhållande till brottsofferarbetet, men togs här upp ur en annan utgångspunkt och slutsats. Det resonemang som Domstolsverket förde är intressant
ställt mot åklagarnas inställning till objektivitet, och även som ett exempel
på Domstolsverkets inställning i brottsofferfrågor generellt. Domstolsverket
menade att uppmärksamma brottsoffer specifikt i exempelvis en handlingsplan inte är ett problem eftersom det i förlängningen bör gynna alla – inte
endast brottsoffer. Vidare utgick domstolens handlingsplan från att huvudansvaret för att brottsoffer får sina behov och rättigheter tillgodosedda i rättsprocessen låg på polisen och åklagarna som brottsoffer möter inledningsvis i
processen.545 Det särskilda ansvaret i rättssalen som domstolens ordförande
har är en aspekt som inte berördes.546
Att Domstolsverket menade att det framför allt är den administrativa personalen som ska ha god utbildning i brottsofferfrågor kan tolkas som att
en viss distansering till brottsofferfrågan förekom. Det finns en mängd be
mötandesituationer även i rättssalen som inte berörs i handlingsplanen, varför
Domstolsverket i handlingsplanen inte kan anses ha lagt ansvaret för bemötandet främst hos domarna själva. Den största satsningen på brottsofferområdet
för domstolsväsendets del är också det arbete som har genomförts tillsammans
med BrOM i utvecklandet av vittnesstöd. Det faktiska mötet med brottsoffer
ligger där inte på personalen hos domstolarna, då domstolarnas ansvar består

543
544
545
546

Domstolsverket, 2003, s. 24.
Ibid., s. 20.
Ibid., s. 13–14.
Det särskilda ansvaret enligt RB 5 kap. 9 §.
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i att tillhandahålla praktiska möjligheter för verksamheten.547 Här kan därför
tydliga skillnader urskiljas i Domstolsverkets inställning till brottsofferfrågan
jämfört med övriga aktörer. Domstolsverket gav uttryck för att de inte bär
det tyngsta ansvaret för brottsoffer, varför också exempelvis frågan om brotts
offerfokus kontra objektivitet torde upplevas som mindre problematisk.
Under åren 2004–2006 nämndes brottsoffer inte i särskilda policydokument men i förhållande till andra delar av domstolarnas verksamhet, nämligen i en av Domstolsverkets egna rapporter som behandlar säkerhetsfrågor. 548
Brottsoffers, och alla andra grupper som besöker eller arbetar i domstolen,
faktiska och upplevda trygghet diskuterades där i säkerhetstermer. För att nå
upp till önskade nivåer av säkerhetsarbetet var samverkan genom rättskedjan
en förutsättning, så att domstolarna medvetandegjordes om olika hotbilder
exempelvis.549 I likhet med den nationella handlingsplanen om brottsoffer
lyftes även här vikten av särskilda lokaler för målsäganden fram. Frågan
problematiserades dock vidare genom att ställa målsägandens och vittnens
önskemål om att ha särskilda rum i närheten av förhandlingssalen (för att
slippa oönskade möten med den tilltalade till exempel) i relation till andra
aktörers önskemål om detsamma. Kriminalvårdens behov av rum i närheten
av förhandlingssalen skulle prioriteras över dessa då de anses vara en större
säkerhetsrisk.550
Dokumentet är intressant då det behandlar brottsofferfrågan i en vidare
kontext och tar hänsyn även till andra faktorer än endast brottsoffrets välbefinnande. I exempelvis den nationella handlingsplanen är just tillgången till
enskilda väntrum en stor faktor för brottsoffers och vittnens välbefinnande i
samband med rättegången. Handlingsplanen har dock brottsoffers välbefinnande som huvudsakliga utgångspunkt. Ställt mot säkerhetsarbetet diskuteras
däremot frågan annorlunda, även om önskvärdheten i särskilda lokalen ändå
framhålls.
Även på andra vis har brottsoffer uppmärksammats inom domstolens verksamhet. I regleringsbrevet för år 2005 ställde regeringen kravet att Domstolsverket skulle redovisa vad som gjorts kompetensutvecklingsmässigt för att
brottsoffer ska få ett gott bemötande när de besöker domstolen. Som exempel

547

Vittnesstödsverksamheten kommenteras vidare i avsnitt 5.2.12 Fortsatt brottsofferarbete
inom domstolsväsendet.
548
Domstolsverket, DV-rapport 2002:6, Framtida riktlinjer för säkerhetsarbete i domstolsväsendet, 2002.
549
Ibid., s. 26–27.
550
Ibid., s. 34.
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lyftes kvinnor som utsatts för sexualbrott fram.551 Liknande formulering återkom i regleringsbrevet för år 2006 som en övrig målsättning och återrapporteringskrav. Under serviceskyldighet nämndes också att domstolen skulle förbättra
sitt arbete med att förtydliga för allmänheten vilken roll domstolarna har.552
Verksamhetsplanen för åren 2005–2007 innehöll en framåtsyftande
omvärldsanalys fram till år 2010 där Domstolsverket kommenterade den kritik som riktats mot domstolens verksamhet från allmänheten. Kritiken rörde
bland annat svårtillgängliga formuleringar i olika typer av beslut. Domstolsverket medgav inte all den kritik som riktats emot dem, men menade att vissa
förändringar förmodligen skulle bli nödvändiga på grund av ställda politiska
krav. De förändringar som antogs bli nödvändiga var till exempel ett bättre
bemötande av de som söker sig till domstolen, och mer lättförståeliga formuleringar vid kontakter med allmänheten.553 Vikten av ett gott bemötande
som poängterades i domstolens nationella handlingsplan för brottsofferfrågor
ledde till att det under år 2004 genomfördes utbildningar om bemötande
och brottsoffer inom både notarie- och fiskalutbildningen.554 Domstolsverkets verksamhetsplan 2005–2007 anknöt också till bemötandefrågor just som
en kompetensutvecklingsfråga då Domstolsverket skulle redogöra för vilka
åtgärder de hade vidtagits för att tillgodose behovet av ett korrekt bemötande av brottsoffer i domstolen, och bemötandet av kvinnor som har utsatts
för sexualbrott lyftes särskilt fram.555 Domstolsverket menade att domstolen
måste kombinera effektiva och rättssäkra avgöranden med ett respektfullt
och korrekt bemötande för att upprätthålla förtroendet för domstolarna.556
Domstolsverket menade dock att brottsofferfrågan har ändrat uttryck sedan
tidigt 2000-tal:
Sedan några år är brottsoffrens situation i fokus, även om debatten rörande
hur brottsoffer behandlas inom rättsväsendet samt brottsoffrens personliga
säkerhet på senare tid har ersatts av en debatt gällande brottsskadeståndens
storlek.557
551

 Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Domstolsverket och övriga myndigheter
inom domstolsväsendet, m.m.
552
 Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Domstolsverket och övriga myndigheter
inom domstolsväsendet, m.m.
553
Domstolsverket, Verksamhetsplan 2005–2007, s. 4.
554
Domstolsverket, Årsredovisning 2004, s. 21. Utbildningar av den typen nämndes genomgående i domstolsverkets årsredovisningar, se till exempel Domstolsverket, Årsredovisning
2006, s. 81, och Domstolsverket, Årsredovisning 2007, s. 67.
555
Domstolsverket, Verksamhetsplan 2005–2007, s. 34.
556
Sveriges Domstolar, Årsredovisning 2005, s. 14.
557
Ibid. s. 10.
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Den förändringen ansågs leda till ökade krav på domstolens kompetens i
brottsofferfrågor och även fortsatta satsningar på säkerheten i rättssalen.
I verksamhetsplanen för 2006–2008 återkopplades det ytterligare till den
förändringen av inriktningen på brottsofferarbetet, och Domstolsverket förutsatte att brottsofferfrågorna fortsättningsvis skulle vara i fokus, trots den
förändringen. Vikten av ett bra bemötande av brottsoffer, där kvinnliga sexualbrottsoffer återigen lyftes fram som exempel, poängterades därför i likhet
med föregående år.558

5.2.9 Domstolsväsendets brottsofferarbete åren 2007–2012
Bemötandefrågor återkom, likt föregående år, även i regleringsbrevet för år
2007 som bland annat motiverade ett utvecklat jämställdhetsarbete vid domstolarna med att det kan förbättra bemötandet av kvinnor som utsatts för
sexualbrott.
Domstolsverket skall sträva efter en jämn könsfördelning bland personalen.
Inom Sveriges Domstolar skall finnas kunskaper om jämställdhetsfrågor, attityder och förhållningssätt som bidrar till ett korrekt bemötande av kvinnor
som utsatts för brott och till en hög kvalité i dömandet.559

Även i regleringsbrevet för 2008 fick Domstolsverket i uppdrag att utveckla bemötandet av kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, offer för
hedersrelaterade brott och offer för våld i samkönade relationer. Ett bättre be
mötande av de grupperna skulle leda till ett högre förtroende för domstolarna
som helhet.560 Under 2007–2009 skulle Domstolsverket enligt verksamhetsplanen fortsätta med samma inriktning på sitt brottsofferarbete, om än med
tydligare inriktning på kvinnliga brottsoffer. Domstolspersonalen skulle ha
kunskaper om jämställdhet och förståelse för vilken inställning som kan förbättra bemötandet av kvinnliga brottsoffer, såväl som ge en bättre dömande
verksamhet.561
I verksamhetsplanerna för åren 2008–2010 och 2009–2011 förekom
brottsofferfrågorna på liknande sätt som föregående år – som allmänna återrapporteringskrav enligt regleringsbreven.562 Årsredovisningarna från samma
558

Sveriges Domstolar, Årsredovisning 2005, s. 10 och Domstolsverket, Verksamhetsplan
2006–2008, s. 6, 30.
559
 Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Sveriges Domstolar.
560
 Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Sveriges Domstolar.
561
Domstolsverket, Verksamhetsplan 2007–2009, s. 9.
562
I Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Sveriges Domstolar, Domstolsverket, och
i regleringsbrevet för år 2009, återfanns också ett allmänt krav att återrapportera hur be
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år gav en fingervisning om den verksamhet som bedrivits i brottsofferfrågor,
och kunde i huvudsak härledas till olika utbildningsinsatser för att förbättra
bemötandet av brottsoffer och andra som möter domstolen samt informationsutlämnandet och hur lokalerna i domstolen kunde anpassas så att måls
äganden inte skulle behöva möta den tilltalade.563
I likhet med föregående års verksamhetsplaner nämndes bemötandefrågor
som ett återrapporteringskrav även framledes och att arbete skulle bedrivas i
brottsofferfrågor, men inga ramar gavs för om hur det skulle åstadkommas.
I framtidsplanen som sattes upp i verksamhetsplanen för åren 2010–2012
nämndes bemötande som ett pågående uppdrag genom utbildningsinsatser
som skulle bidra till ett bättre bemötande av brottsoffer och därigenom öka
förtroendet för domstolarna, men det nämndes inte som ett kommande
mål.564

5.2.10 Fortsatt brottsofferarbete inom domstolsväsendet
Under år 2010 utkom Domstolsverket med en bemötandestrategi och en
handlingsplan för hur den bemötandestrategin ska införlivas i verksamheten.
Strategin och handlingsplanen är inte endast kopplade till brottsoffer utan
bemötande såväl inom verksamheten bland den egna personalen som mot
alla som kommer i kontakt med domstolen, och sammankopplar bemötandefrågan med rättssäkerhet:
För att de personer som hörs i domstolen ska kunna lämna en fri, fyllig och
därmed mer korrekt berättelse, krävs att de känner sig trygga i förhörssituationen och märker att vi lyssnar på vad de säger. Att parter och bevispersoner
får ett gott bemötande är alltså ytterst en rättssäkerhetsfråga.565

Strategin innehöll däremot inte en utförlig genomgång om vad bemötandet
skulle innefatta, men vikten av ett gott bemötande och att allmänheten känner förtroende för domstolsväsendet framgick. Strategin hade även ledord
mötandet av de som kommer i kontakt med domstolen skulle förbättras. Verksamhetsplan
2008–2010, s. 30, Domstolsverket, Verksamhetsplan 2009–2011, s. 32.
563
Se bland annat Domstolsverket, årsredovisning 2008, s. 69–71, Domstolsverket, årsredovisning 2009, s. 89–90, Domstolsverket, årsredovisning 2010, s. 79, 89–90.
564
Domstolsverket, Verksamhetsplan 2010–2012, s. 30. I Regleringsbrev för budgetåret
2010 avseende Sveriges Domstolar.
565
Sveriges Domstolar, Bemötandestrategi för Sveriges domstolar, Datum 2010-12-21, Dnr
783-2010. I samband med denna bemötandestrategi arbetar Sveriges domstolar tillsammans
med Brå för att undersöka hur domstolarna uppfattas av vittnen, målsäganden och tilltalade.
Utifrån bland annat intervjuer ska förslag på förbättringar i bemötandet av de som kommer i
kontakt med domstolen lämnas under år 2013.
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som vänlighet och lyhördhet.566 Alla domstolar skulle under perioden 2011–
2014 arbeta fram egna lokala dokument på bemötandeområdet, anpassat
efter de lokala resurserna och den lokala situationen. De ska presenteras senast
vid utgången av år 2014.567
I regleringsbrevet för år 2011 fick Domstolsverket återigen i uppdrag att
återrapportera vad som görs för att ge alla som möter domstolen, däribland
uttryckligen målsäganden, ett bra bemötande och även information.568 I verksamhetsplanerna för åren 2011–2013 och 2012–2014 nämndes detta inte i
direkt anknytning särskilt till målsägandens rättsprocess men för den kommande strategiska inriktningen för verksamheten uttryckte Domstolsverket
att alla som möter domstolen ska mötas av professionalism, och det ska vara
enkelt att få tillgång till information som är begriplig.569 Brottsoffer var dock
tämligen osynliga som särskilt utpekad grupp i verksamhetsplanen, även om
de får anses omfattas av allmänna satsningar riktade till de som kommer i
kontakt med domstolarna. Något som även kan kopplas till brottsoffer är
det pågående projekt som kommenterades i regleringsbreven för år 2011 och
2012, nämligen arbetet med vittnesstöd.570
Vittnesstöd innebär ett ideellt stöd till målsäganden och vittnen som kommer till domstolarna. Vittnesstödet består inte i att samtala om det aktuella
fallet utan istället i att ge allmänt stöd och information som vittnet eller måls
äganden kan vara i behov av. De verksamma inom vittnesstöd är alltså inte
en del av domstolsväsendet, men det är upp till domstolarna att se till att det
finns praktiska möjligheter för verksamheten att fungera. Det övergripande
ansvaret för vittnesstödsverksamheten ligger dock som nämnts på BrOM,
som ska se till att vittnesstödjare rekryteras och utbildas. Domstolarna ska
dock i kallelsen eller i samband med detta upplysa vittnen och målsäganden
om möjligheterna till vittnesstöd, och gärna tillhandahålla avsedda rum där
möten mellan stödjare och vittne/målsägande kan hållas.571 Enligt reglerings566

Sveriges Domstolar, Bemötandestrategi för Sveriges domstolar, Datum 2010-12-21, Dnr
783-2010.
567
Sveriges Domstolar, handlingsplan för genomförandet av Sveriges Domstolars bemötande
strategi, Datum 2010-12-21, Dnr 783-2010.
568
Se här även Domstolsverket, årsredovisning 2011, s. 74 angående arbetet med Bemötande
strategin.
569
Domstolsverket, Verksamhetsplan 2011–2013, s. 13, Domstolsverket, Verksamhetsplan
2012–2014, s. 21.
570
 Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Sveriges Domstolar, Regleringsbrev för
budgetåret 2012 avseende Sveriges Domstolar.
571
Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket, Ju2006/5404/KRIM, Regeringsuppdraget
VITTNESSTÖD – Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten, 2008, s. 7.

149

13-33 Iustus Enarsson 25 juni 149

2013-06-25 16.40

5 Införlivande på tillämparnivå

brevet och verksamhetsplanen för 2011 ska Domstolsverket tillsammans med
BrOM se till att sådan verksamhet finns att tillgå vid alla domstolar i landet.
Värt att nämnas för domstolarnas framtida (brottsoffer)arbete är också tre
dokument som presenterades under år 2011 som behandlar god domarsed.572
Dessa dokument skulle till exempel fungera som ett diskussionsunderlag på
domstolarna samt vara ett underlag vid självreflexion. I dokumentet God
domarsed – om etik och ansvarstagande, lyftes frågor om bemötande överlag,
och exempelvis ställdes den öppna frågan om hur en avvägning ska göras mellan att bemöta målsäganden väl utan att riskera att upplevas som partisk. 573

5.3

Samverkan

Ovanstående analys av aktörernas brottsofferarbete, särskilt arbetet med information och bemötande, är tämligen utförlig till sin natur, och långt mer
utförliga i dessa delar än rörande samverkans- och samordningsfrågor. Därför
kommer nedanstående avsnitt att presenteras aktörsvis för hela 2000-talet och
inte följa föregående avsnitts uppdelning årsvis.

5.3.1 Polisväsendets samverkan under 2000-talet
I polisens regleringsbrev under början av 2000-talet ställdes krav på samverkan med andra myndigheter, främst med Åklagarmyndigheten, och detta
kopplades såväl till brottsförebyggande arbete som utredning och lagföring,
men dock inte särskilt i förhållande till brottsofferfrågor. Även samverkan
med Domstolsverket uppmärksammades under 2000-talet och Rikspolisstyrelsen fick i uppdrag att redovisa i vilken form och utsträckning formaliserad
samverkan med Riksåklagaren och Domstolsverket hade skett.574
Ett långsiktigt mål på brottsofferområdet för polisens verksamhet har varit
att tillsätta brottsoffersamordnare vid polismyndigheterna att arbeta direkt
under de olika polismyndigheternas ledningar för att på så vis bättre kunna
organisera brottsofferarbetet ute på myndigheterna. Brottsoffersamordnaren
skulle ansvara för att samtliga förundersökningsledare gav ett bra bemötande
till brottsoffer och lämnade den information som ska ges under en förun572

Sveriges Domareförbund, God domarsed – grundsatser och frågor, 2011, Sveriges Domare
förbund, God domarsed – om etik och ansvarstagande, 2011, och Sveriges Domareförbund,
God domarsed – om tjänsteansvar och tillsyn, 2011. Dokumenten har arbetats fram av f.d.
hovrättspresident Johan Hirschfeldt och en arbetsgrupp tillsatt av Sveriges Domareförbund.
573
Sveriges Domareförbund, God domarsed – om etik och ansvarstagande, 2011, s. 147–
148.
574
 Regleringsbrev för budgetåret 2002 avseende polisväsendet.
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dersökning. Polismyndigheterna hade redan vid årsredovisningen år 2007
liknande samordnande funktioner men de låg på olika nivåer i organisationerna och hade olika uppgifter och ansvar mellan myndigheterna. Att renodla
funktionen till att ligga på en övergripande strategisk nivå skulle enligt årsredovisningen höja kvaliteten på brottsofferarbetet i myndigheterna, då det i
högre grad skulle se till att övergripande kompetens i brottsofferfrågor fanns
att tillgå på myndigheterna.575
I Polisens handlingsplan från år 2003 diskuterades samverkan och samordning i stor utsträckning i förhållande till aktörernas lokala arbete, och
fördelarna av att angripa all typ av brottslighet och konsekvenserna av brott,
som hanteringen av brottsoffer, uppmärksammades i ett brett perspektiv.576
I riktlinjerna från år 2012 hade samordning och samverkande insatser, såväl
internt som externt, utvecklats till att framför allt behandlas inom ramen för
brottsofferssamordningen:
Brottsoffersamordningen ansvarar för samverkan med de externa samhälls
aktörer som utför en stor del av de rekommenderade stödåtgärderna om
brottsoffret samtycker till detta.
Det är viktigt att polisen samverkar både inom polisorganisationen och
med externa myndigheter och organisationer. Sådan samverkan är ofta en
förutsättning för ett effektivt brottsofferarbete.
Det är angeläget att brottsofferverksamheten etablerar fasta kontakter med
andra myndigheter och organisationer, och arbetar strategiskt med dessa
frågor. Rikspolisstyrelsen rekommenderar att man upprättar samverkans
överenskommelser med kommunerna m.fl. viktiga samverkanspartners, där
brottsofferfrågor ingår.577

Ur dessa målsättningar och riktlinjer för brottsoffersamordningen står det
klart att en samordning av arbetet skulle ske med andra aktörer på strategisk nivå. Även samverkan med aktörer i det enskilda fallet, om brottsoffret
samtyckt, skulle genomföras. Hur detta arbete skulle bedrivas är dock inte
närmare preciserat.
I riktlinjerna diskuterades brottsoffersamordnares ansvar och kompetens.
Där föreslogs att samordningsfunktionen ska ligga på en hög nivå i organisationen för att säkerställa att de kan ha en övergripande uppfattning om
kunskaperna i organisationen, och därmed också sätta in insatser där det bäst
behövs. Samordnaren skulle då kunna utarbeta strategier och även följa upp
575

 Rikspolisstyrelsen, Polisens årsredovisning 2007, s. 110–112.
 Rikspolisstyrelsen, 2003, s. 11.
577
 Rikspolisstyrelsen, 2012, s. 8.
576

151

13-33 Iustus Enarsson 25 juni 151

2013-06-25 16.40

5 Införlivande på tillämparnivå

arbetet med brottsoffer, till exempel för rutinerna vid utgivande av information, och följa upp hela polisverksamheten ur ett brottsofferperspektiv. 578
Brottsoffersamordnaren och dennes funktion i organisationen berördes
också i stor utsträckning i riktlinjerna för polisens brottsofferarbete. Arbetet
med brottsoffersamordnare skulle kunna vara ett sätt för polisorganisationen
att strukturera brottsofferarbetet inom de lokala polismyndigheterna efter
lokala förutsättningar och behov. Brottsoffersamordnaren skulle då arbeta
med just de frågor som ansetts ingå i polisens brottsofferarbete, nämligen
information, stöd och skydd. Detta innebar att samordnaren skulle följa
upp verksamheten ur ett brottsofferperspektiv, vara uppdaterad inom aktuell forskning, se över myndigheternas informationsmaterial osv. Ansvaret på
andra anställda ska dock inte minska då alla som möter brottsoffer skulle
kunna ge ett gott bemötande och relevant information till brottsoffret. Förundersökningsledaren eller arbetsledaren (i de fall förundersökningsledaren
är en åklagare) skulle också informera brottsoffersamordnaren om eventuella
hotbilder mot brottsoffret.579
Just hotbilder, skydd och personsäkerhet var fortsatt uppmärksammade i
riktlinjerna för brottsofferarbetet, vilket också överensstämde med den utveckling som gått att utläsa genom polisens policydokument på 2000-talet.580
Enligt riktlinjerna skulle brottsofferarbetet och personsäkerhetsarbetet inom
myndigheterna fungera i ett samspel för att gynna båda delarna av arbetet och
därför i slutänden det enskilda brottsoffret. För att det skulle fungera skulle
även arbetet med att bedöma och göra riskanalyser utvecklas på myndigheterna. Inom brottsoffersamordningens funktion föreslogs också ett flertal
åtgärder som rörde personsäkerhet. Till exempel skulle samordnaren se till att
”motivationssamtal” samt ”säkerhetssamtal” hölls med brottsoffret, och granska överträdelser av kontaktförbud, sköta tekniskt skydd av brottsoffer osv.581
Denna fokusering på säkerhetsarbetet är en tydlig skillnad mot den hand-

578

 Rikspolisstyrelsen, Riktlinjer för Polisens brottsofferarbete, 2012.
Ibid., 2012, s. 4–7.
580
Se här även tidigare nämnda Nationella riktlinjer för Polisens lokala personsäkerhets
arbete. För skydd av brottsoffer finns även en handledning utarbetad, för mer information
se, RPS handledning för tekniskt skydd av brottsoffer, 2010, vilken inte kommer att beröras
närmare här då personsäkerhetsarbete och skydd av brottsoffer inte är avhandlingens fokus.
581
 Rikspolisstyrelsen, 2012, s. 7. Riktlinjerna ställer upp exempel på vilka ansvarsområden
som brottsoffersamordnaren lämpligen kan ansvara för, och där nämns även uppgiften att
rekommendera skyddsåtgärder utifrån genomförd riskanalys. Av de 15 exemplifierande punkterna rör sju av femton hot- och riskbedömningar eller personsäkerhet, och de övriga mer
övergripande frågor som utbildning eller informationsmaterial.
579
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lingsplan som kom nästan tio år tidigare. Vikten av hot- och riskbedömningar
framgick även där, men endast som en av många delar av brottsofferarbetet.582
Brottsoffersamordnarens roll var en metod för att underlätta och förbättra
brottsofferarbetet, då riktlinjerna framhävde vikten av att ha en avsatt funktion med kompetens och ansvar just för information till brottsoffer. Att offer
får tydlig information skulle ge fördelar för offret, men även för utredningen
och för att upprätthålla förtroendet för rättsväsendet. De anställda inom polisen, oavsett arbetsuppgifter, som kommer i kontakt med brottsoffer skulle
också kunna bemöta och informera dem på rätt sätt.583 Som nämnts förtydligades det inte i den utsträckning som gjordes i handlingsplanen från år 2003.
Brottsoffer och säkerhet aktualiserades också i polisens lokala personsäkerhetsarbete.584 Rikspolisstyrelsen tog under år 2009 fram nationella riktlinjer för polisens lokala personsäkerhetsarbete.585 Detta dokument rörde inte
endast brottsoffer, utan kunde även vara aktuellt för andra med en hotbild
emot sig.586 För att personsäkerhetsarbetet skulle fungera menade Rikspolisstyrelsen att det var av största vikt att brottsofferarbetet genomfördes väl då det
är i ett välfungerande brottsofferarbete som behov av säkerhetsåtgärder många
gånger kunde uppmärksammas. Brottsoffersamordnaren är den funktion som
hanterar säkerhetsfrågor av lägre grad, som till exempel kontaktförbud eller
larmutrustning. När säkerhetsgraden ökar och behovet av skydd går utöver
detta, är ansvaret för säkerhetsarbetet inte längre brottsoffersamordnarens.
Säkerhetsfrågor av allvarligare slag hanteras inom personsäkerhetsverksamheten efter en utförligare hot- och riskbedömning har genomförts. De åtgärder
som då vidtas var enligt de nationella riktlinjerna alltför långtgående för att
innefattas i brottsoffersamordnarens arbete. Även i Riktlinjerna för polisen
brottsofferarbete sammankopplades brottsoffer- och personsäkerhetsarbetet,
och utgångspunkten var att de båda verksamheterna fungerar bäst i samspel,
582

 Rikspolisstyrelsen, 2003, s. 13–14.
 Rikspolisstyrelsen, 2012, s. 3, 6.
584
 Här finns också Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas
lokala personsäkerhetsverksamhet; RPSFS 2009:16, kring personsäkerhetsarbetet och utbildningsmaterial att tillgå, Förordning (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m. och
proposition 2005/06:138, s. 14.
585
 Rikspolisstyrelsen, Nationella riktlinjer för Polisens lokala personsäkerhetsarbete, 2009.
Personsäkerhetsarbetet finns också reglerat i ovan nämnda Rikspolisstyrelsens författningssamling, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas lokala
personsäkerhetsverksamhet, RPSFS 2009:16.
586
 Andra kan vara anhöriga till brottsoffer eller offentliga personer som upplever faktiska
eller potentiella hot. Rikspolisstyrelsen, Nationella riktlinjer för Polisens lokala personsäkerhetsarbete, 2009, s. 5.
583
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på grund av att det skulle kunna ge fördelar i verksamheten genom effektiviseringar av arbetet, och det ska i sin tur även ge fördelar för brottsoffer. 587
Regleringsbrevet för år 2011 återgick till mer generella krav på brotts
offerarbetet, och polisen skulle till exempel redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att dels vidareutveckla och dels följa upp det brottsofferarbete som
pågår i polisväsendet. Här ingick även redovisning av samverkansåtgärder.588
För året 2012 däremot lyftes särskilt brott där barn eller unga är inblandade
fram, både som offer eller förövare. Handläggningen av sådana brott skulle ske
särskilt skyndsamt. Därför fick Rikspolisstyrelsen också i uppdrag att redovisa
vad som sker för att säkerställa att sådana utredningar bedrevs både effektivt
och med tillfredsställande kvalitet. Dessutom skulle redovisning ske av i vilken
utsträckning handläggningen av sådana ärenden skedde inom lagstadgad tid.589

5.3.2 Åklagarväsendets samverkan under 2000-talet
Under 2000-talet fanns allmänna samverkanskrav riktade mot Riksåklagaren, som att återrapportera vad som gjorts tillsammans med Rikspolisstyrelsen i deras arbete för samverkan och ansvarsfördelning. En utveckling på
samverkansområdet år 2002 var att Riksåklagaren fick i uppdrag att redovisa
hur samverkan i brottsofferfrågor med andra myndigheter och ideella verksamheter skett, och omfattningen av ett sådant samarbete.590
I handböcker som utvecklades under 2000-talet har samverkan med andra
aktörer uppmärksammats. I exempelvis handboken Hedersrelaterat våld poängterades vikten av att samarbeta med andra aktörer, främst ideella men även
myndighetsaktörer lyftes fram som potentiella samarbetspartners. En genomgång av med vilka aktörer samverkan ska ske i det enskilda ärendet för att sedan
undvika missförstånd eller motsättningar under arbetets gång skulle därför
genomföras.591 Till exempel skulle målsägandebiträdet alltid vidtalas innan
587

 Rikspolisstyrelsen, Riktlinjer för Polisens brottsofferarbete, 2012.
Justitiedepartementet Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Rikspolisstyrelsen och
övriga myndigheter inom polisorganisationen, s. 5.
589
 Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter
inom polisorganisationen.
590
Se bland annat Regleringsbrev för budgetåret 2001 avseende åklagarorganisationen,
Regleringsbrev för budgetåret 2002 avseende åklagarorganisationen, Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende åklagarorganisationen, och Regleringsbrev för budgetåret 2012 av
seende åklagarorganisationen. Som nämnts i avhandlingens metodavsnitt finns inte verksamhetsplaner för åklagarväsendet att tillgå för åren 2000–2005 på grund av omstrukturering av
organisationen till en Åklagarmyndighet.
591
Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld, Handbok, 2006, s. 21–23. Även i handboken
handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn, 2006 (uppdaterad 2007) diskuteras
samverkan med andra aktörer i liknande ordalag, s. 7–8.
588
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förhör med målsäganden. Särskild företrädare för barn eller målsägandebiträde
skulle alltid förordnas i hedersärenden och åklagaren skulle också tillfråga målsäganden om eventuella önskemål av biträde, till exempel val av ett kvinnligt
eller manligt ombud.592
Kraven på samverkan mellan åklagarväsendet och andra aktörer har således
förekommit kontinuerligt under 2000-talet, men utvecklas tämligen fåordigt
i regleringsbrev och även i åklagarnas egna policydokument. Däremot finns
vissa specifika pågående samverkansåtgärder mellan bland annat polis och
åklagare.

5.3.3 Samverkan i polisens och åklagarens brottsofferarbete
Tillsammans med andra myndigheter har polisen arbetat fram dokument för
att främja samverkan i brottsofferarbetet, i synnerhet insatser riktade till barn
och kvinnor som brottsoffer.593 Tillsammans med Socialstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling har till exempel ett särskilt dokument om samordning och samverkan kring barn som riskerar att fara illa eller som redan far
illa utvecklats.594 I likhet med den nationella handlingsplanen från år 2003
är även detta policydokument framtaget till följd av ett regeringsuppdrag. 595 I
fråga om övergripande nationell samordning av brottsofferfrågan menades det
att det fanns ett symbolvärde i en central och gemensam samordning, då det
kunde ge större legitimitet till arbetet. Samordningen skulle kunna förhindra
att arbetsuppgifter föll mellan stolarna när det är oklart vilka uppgifter som
de olika aktörerna ansvarade för. Då kunde även brister i lagstiftningen mer
framgångsrikt upptäckas som kunde behöva åtgärdas på en övergripande lagstiftningsnivå. En nationell och central samverkan skulle även leda till bättre
utbildning för berörda parter då det till exempel skulle ge en övergripande
blick på verksamheterna och en större samsyn på hur arbetet skulle fungera.596

592

Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld, Handbok, 2006, s. 24.
 Observera att detta avsnitt inte är en heltäckande genomgång av de samverkansprojekt
som bedrivs på lokal nivå mellan olika aktörer i rättskedjan. Att andra lokala samverkansprojekt bedrivs och har bedrivits framgår bland annat av Åklagarmyndigheten årsredovisning från
år 2005, s. 35. För analysen i denna avhandling är dock de nationella riktlinjer som ska styra
aktörernas arbete i fokus, varför praktiska verksamheter endast framställs exemplifierande.
594
Myndigheten för skolutveckling, Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen, Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, 2007.
595
Proposition 2002/03:53, s. 58 ff.
596
Myndigheten för skolutveckling, Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen, Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, 2007, s. 22–23.
593
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Andra samarbeten riktade mot särskilda brottsoffergrupper är nämnda
Projekt Karin597 och samarbetet mellan Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen i Barnahusverksamheten, vars
syfte är att samordna utredningar kring barn som utsatts för brott. 598
Målet för samverkan är att tillförsäkra barn som misstänks vara utsatta för
brott rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov omgående krisoch behandlingsinsatser. Barnets bästa ska vara i fokus under processen. Barnet ska vara informerat om åtgärder som berör honom eller henne samt ges
tillfälle att uttrycka sin uppfattning och åsikter i den utsträckning och på det
sätt hans eller hennes mognad medger.599

Målet är alltså att de inblandade aktörerna är sekundära och barnets intresse
primärt. Verksamheten sker under samma tak och vid de tillfällen då polis,
åklagare och socialtjänst alla inleder utredningar kring barnet. Det är främst
när barnet blivit utsatt för olika typer av våldsbrott eller sexualbrott som
samverkansåtgärder inom ramen för Barnahus kan bli aktuella. Lokalerna där
Barnahus bildas ska endast ha funktionen som Barnahus för att inte begränsa
möjligheten att ta emot barn, och de ska också vara anpassade för barn genom
att vara en trygg plats vid förhör, undersökningar eller krisstöd. Bemötandet
av barnen som vistas på Barnahus ska också vara tryggt och barnvänligt.
Tillsammans med Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten har Rikspolisstyrelsen tagit fram kriterier för landets samverkande insatser för barn som har
utsatts för brott, och där parallella utredningar sker – riktlinjerna gäller alltså
även när sådan samverkan sker på orter där Barnahus inte har inrättats.600
Riktlinjerna som ställs upp i dokumentet rör frågor som avtal och överenskommelser för samverkan, hur medhörning kan ske mellan aktörerna när
ett barn förhörs och vilken målgrupp som verksamheten ska ha.601 Praktiska
frågor som ekonomi och kostnadsfördelning, anmälningsrutiner och uppföljning, bemötande och stöd vid kriser och olika medicinska undersökningar
ställs också upp i riktlinjerna. Riktlinjerna ger således vägledning för hur
597

Se vidare om detta i avsnitt 5.2.3.1 Information och bemötande – för särskilda grupper.
 Rikspolisstyrelsen, Delredovisning av regeringsuppdrag avseende gemensamma nationella
riktlinjer kring barn som misstänks vara utsatta för brott och kriterier för landets barnahus,
2009, s. 4–5. Verksamheten diskuteras även utförligt i Åklagarmyndighetens handbok, Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn 2012, s. 7 ff. Se här även Johansson, 2011,
och Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten, 2009.
599
 Rikspolisstyrelsen, 2009, s. 7.
600
Ibid., s. 9, 12–14
601
I samverkansdokumentet slås det fast att riktlinjerna ska ses som rekommendationer för
de samverkande parterna.
598
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aktörerna ska kunna tillgodose att samverkan sker i praktiken. Till exempel ska alla samverkande parter utbilda berörd personal för att säkerställa att
kompetens för att hantera frågorna finns hos samtliga inom verksamheten.
Om särskilt kunskap krävs i olika fall, så som vid människohandel, barn med
funktionsnedsättningar eller vid hedersrelaterad brottslighet, ska sådan extern
kompetens tas in.602
Även om riktlinjerna som ställdes upp ska ses som rekommendationer så
ställdes det även upp vissa kriterier särskilt för Barnahusverksamheten som
ska införlivas för att det ska kunna kallas för ett Barnahus. Inför alla ärenden, antingen inför eller i anslutning till en polisanmälan, ska det hållas ett
samråd mellan polis, åklagare, socialtjänst och hälso- och sjukvården. Under
dessa samråd ska arbetsfördelning och resursfördelning ske inför det enskilda
ärendet. Dokumentationen av alla individuella ärenden ska sedan skötas på
så vis att det så enkelt som möjligt går att utläsa vilka insatser som har gjorts
för barnet och av vilka aktörer, så att detta går att uppfölja och utvärdera i
efterhand.603 I Åklagarmyndighetens handbok om handläggning av övergrepp
mot barn utvecklades skrivningen om alla aktörers enskilda roller i samverkan:
Samverkan förutsätter att varje myndighetsutövare agerar inom sitt ansvarsoch kompetensområde och att myndigheternas olika roller är klara och tydliga. Varje myndighet genomför självständigt sina utredningar och ansvarar för
sina beslut. För åklagaren måste här, som i andra fall, kravet på objektivitet
och opartiskhet vara vägledande.604

Samverkansformen Barnahus är ett utvecklat och konkret samverkansprojekt
på brottsofferområdet, som tydligt följer de målsättningar som satts upp för
rättsväsendets arbete med barn som utsatts för brott. Såväl brottsofferutredningen, brottsofferpropositionen och propositionen Stärkt skydd för barn i
utsatta situationer poängterade vikten av särskilda insatser för dessa barn, och
kontinuerligt genom 2000-talet fanns sådana målsättningarna med i budgetpropositioner och regleringsbrev. Åtgärderna i Barnahus överensstämmer också
väl med lagstiftningen som rör samarbete och samverkan, och även FUK och
dess bestämmelser som reglerar bemötandet av unga brottsoffer som är under

602

 Rikspolisstyrelsen, Delredovisning av regeringsuppdrag avseende gemensamma nationella
riktlinjer kring barn som misstänks vara utsatta för brott och kriterier för landets barnahus,
2009, s. 9–12.
603
 Rikspolisstyrelsen, 2009, s. 10–11, 13–14.
604
Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, handbok, Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn 2012, s. 7.
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18 år gamla. Det är därför ett tydligt exempel på en faktisk åtgärd som utmynnat ur år av uppmärksamhet på brottsofferfrågan i allmänhet, och barn som
brottsoffer och vikten av samverkansåtgärder i synnerhet. Det är dock inte
möjligt att dra allmänna slutsatser baserade på den eller andra lokala samverkansprojekt om hur samverkan mellan aktörerna i övriga brottsofferärenden
ser ut.

5.3.4 Domstolsväsendets samverkan under 2000-talet
I likhet med kraven riktade mot polis- och åklagarväsendet under 2000-talet
fanns allmänna samverkanskrav riktade mot domstolsväsendet. Samverkan
med andra myndigheter har då framförallt motiverats med effektivitetshänsyn.605 Att domstolsväsendet ska arbeta för att utveckla samverkan med andra
aktörer specifikt i åtgärder för brottsoffer, förutom samordnade utbildningsinsatser, återfanns dock inte i regleringsbreven från 2000-talet.
Samordning och samverkan mellan rättsväsendets aktörer på både lokal
och nationell nivå behandlades däremot i handlingsplanen från år 2003, i
likhet med polisens och åklagarens handlingsplaner. Det framkom där att
det skedde ett nationellt samarbete med polis och åklagare och även med
ideella brottsofferorganisationer. Samarbetet med olika ideella aktörer ansågs
vara väsentligt då de aktörerna hade kunskap om brottsoffers reaktioner och
behov som var värdefull för domstolen att ta del av. Det som främst skulle
ske i samverkan med de övriga rättsaktörerna var informationen som riktade
sig till brottsoffer så den kom fram på rätt sätt, vid en bra tidpunkt och i
lämplig mängd. På lokal nivå bestämde dock domstolarna själva i vilken mån
de ville ingå i olika samordningsprojekt.606 Vid tiden för handlingsplanens
utformande var det endast 25 % av domstolarna som ingick i någon form av
samordning eller samverkan med andra, men det ska poängteras att detta var
år 2003 och det kan ha förändrats sedan dess.607
Brottsofferfrågor var således inkorporerade genomgående i Domstolsverkets interna styrdokument för domstolsverksamheten runt om i landet, men
det var otydliga formuleringar om hur det ska genomföras konkret i verksamheterna, hur det sedan skulle mätas och följas upp och i vilken utsträckning
det skulle genomföras. Genomgående för åren 2000–2012 var också en viss
605

Se exempelvis regleringsbrev för budgetåren 2000, 2003, 2005, och 2012 avseende domstolsväsendet m.m.
606
Domstolsverket, 2003, s. 21–23. Förhoppningen i handlingsplanen var också att vittnesstödprojektet ytterligare skulle utöka antalet domstolar som samverkade med andra aktörer.
607
Domstolsverket, 2003, s. 22.

158

13-33 Iustus Enarsson 25 juni 158

2013-06-25 16.40

5 Införlivande på tillämparnivå

distansering, i likhet med för åklagarväsendets diskussioner om brottsoffer.
Att Domstolsverket så tydligt uttryckte i sin handlingsplan att det huvudsakliga ansvaret för brottsoffer låg tidigare i rättsprocessen, visade också på
sådana tendenser.608
För domstolsväsendet har brottsofferarbetet under början av 2000-talet
kommit att handla framför allt om administrativa åtgärder, som lokaler, stöd
till vittnesstödsverksamheten och utbildning av administrativ personal. Polis
och åklagares dokument har i högre utsträckning fokuserat på konkreta åtgärder (i synnerhet för polisens arbete) vilket också är förståeligt med tanke på
de olika roller aktörerna har i rättskedjan. Budgetpropositionerna för 2000talet är dock tydliga med hela rättsväsendets ansvar för ett fungerande brotts
offerarbete, och att det ska bedrivas med hänsyn till den egna verksamhetens
förutsättningar och uppgifter. Trots detta fanns få krav kopplade till brotts
offer i domstolsväsendets regleringsbrev, särskilt avseende samverkansåtgärder
och interna målsättningar och riktlinjer för samverkan likaså.

5.4

Samstämmighet i aktörernas styrdokument

Med utgångspunkt i brottsofferutredningen och brottsofferpropositionen har
brottsoffers rättigheter, med särskild tonvikt på informations- och bemötandefrågor, varit framträdande genom 2000-talet i budgetpropositioner, regleringsbrev och policydokument. Men vad har detta lett till?
Polisväsendet har kontinuerligt arbetat med och presenterat olika typer av
policydokument under 2000-talet kopplade till polisens brottsofferarbete.
Diskussionen kring information och bemötande under 2000-talet i polisens
allmänna policydokument för brottsofferfrågor följde tydligt de resultat som
viktimologisk forskning visat på och som lagstiftaren också har uppmärksammat, och belyser vilken funktion information kan fylla och att brottsoffer kan
behöva upprepad information eller information i olika utföranden för att på
ett tillfredsställande sätt kunna ta till sig den.609 Årsredovisningar och regleringsbrev har också visat på genomförda satsningar och vissa uppnådda resul-

608

I Handlingsplanen uttrycker Domstolsverket att de ”[…] vill dock poängtera att huvudansvaret för att brottsoffrens rättigheter tillgodoses ligger på polis och åklagare. Det är med dessa
myndigheter som brottsoffren har de första kontakterna och det är därför av stor vikt att dessa
myndigheter informerar brottsoffren om deras rättigheter och att de får ett bra bemötande där.”
Domstolsverket, 2003, s. 14.
609
Brottsoffers reaktioner och behov behandlas mer utförligt i avsnitt 1.1 samt till viss del i
avsnitt 1.4.1.
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tat, som utveckling av informationsrutiner till offer eller kompetensutveckling
av personalen i brottsofferfrågor.610 Policydokumenten överlag, men riktlinjerna från år 2012 och 2012 års handbok specifikt, uppmärksammade aktuell
lagstiftning, och vikten av att informera enligt FUK exempelvis, och innehöll
därför väsentliga delar av lagstiftningen och lagstiftarens målsättning för vad
arbetet med att informera brottsoffer ska eller bör innehålla. Vissa dokument
har även varit mer detaljerade än lagstiftning och målsättningar, och tydligt
reglerat vilken information som ska ges, hur, varför och av vem.611
Bemötandets vaga reglering i lagstiftningen, som framförallt reglerar ett
institutionellt bemötande som service eller tillgänglighet, utvecklades även det
något genom de riktlinjer och den handbok som Rikspolisstyrelsen presenterade år 2012. I båda dokumenten diskuterades vikten av ett gott bemötande
med utgångspunkt i ett antal aspekter, som att offer ska mötas med ”respekt”
och ”empati” vilket till viss del återfinns i lagstiftning612 men framför allt i
lagstiftarens målsättningar genom att det i budgetpropositioner har framlagts
liknande krav. 2012 års handbok utvecklade möjligen detta genom användande av uttryck som att polisen ska visa ”förståelse”. Mer konkreta åtgärder
för bemötande ges dock inte.
Riktlinjerna från år 2012 nämnde inte specifika grupper, men att riktlinjerna hänvisade till andra dokument för brottsofferarbetet, som de olika
handböckerna, samt olika riktade utbildningsåtgärder som har genomförts
gör ändå att vissa slutsatser om prioriterade grupper går att dra. En uppmärksamhet på särskilt utsatta grupper gick även att utläsa genom den senaste
framtagna handbokens inriktning mot information till särskilda grupper.
År 2003, när den nationella handlingsplanen upprättades behandlades
brottsoffergruppen uttryckligen som en enhet. En enhet som visserligen hade
inbördes skillnader, men utgångspunkten var det övergripande brottsoffer
arbetet. I riktlinjerna från år 2012 och även den efterföljande handboken, syf610

Se bland annat Rikspolisstyrelsen, Polisens årsredovisning 2002, s. 21, Rikspolisstyrelsen,
Polisens årsredovisning 2003, s. 39, Rikspolisstyrelsen, 2005, s. 14, 20 och Rikspolisstyrelsen,
Polisens årsredovisning 2006, s. 57.
611
Liknande skrivningar går till viss del att utläsa i riktlinjerna, som information enligt FUK
(även om lagstiftningen inte nämns så överensstämmer innehållet med bestämmelserna i
FUK). Se här särskilt Rikspolisstyrelsen, 2005, s. 14, 20, och Rikspolisstyrelsen, 2012, s. 13,
24.
612
PF 4 kap. 1 §. Orden ”empati” eller ”respekt” går inte att utläsa i den bestämmelsen, men
lydelsen att anställda inom polisen ska uppträda ”[…] hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt
iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller småaktighet […]” är av liknande natur, och torde, som nämnts, gälla även övriga anställda inom
rättsväsendet. Wennergren, 2008, s. 60.
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tade arbetet till att vara mer specifikt inriktat mot olika grupper och områden.
Utvecklingen mellan åren 2003 och 2012 tyder på att dokumenten i mindre
utsträckning är allmänna och övergripande dokument och mer inriktade mot
olika offergrupper eller arbetssätt, likt de krav som ställts i budgetpropositioner och regleringsbrev. Riktlinjerna följde den utveckling som skett under
2000-talet med vissa fokusgrupper bland brottsoffer, och ökade satsningar
på personsäkerhet och hot- och riskbedömningar.613 En medvetenhet om
brottsoffers rättigheter och behov är märkbar i samtliga dokument, och förtydliganden i de interna riktlinjerna gavs för att nå upp till de satta målen.
Ett exempel på en sådan konkretisering var kraven som ställdes på utredarna
genom handboken, där det framgick att utredaren ansvarar för informationen
till brottsoffer och att säkerställa att det dokumenteras.
I och med brottsoffersamordnares inträde i polisväsendet har även samordnings- och samverkansarbetet inom polisväsendet utvecklats under 2000talet. Utvecklingen har nu lett till satsningar på att polismyndigheterna ska
klarlägga var i organisationen ansvaret för brottsoffer ligger och satsningarna
på brottsoffersamordning tyder på att brottsofferarbetet har gått framåt –
åtminstone så till vida att riktlinjerna försöker skapa lösningar på tidigare
identifierade problem och brister i brottsofferarbetet.
Åklagarväsendets brottsofferarbete har haft en något annan inriktning än
polisväsendets, då flertalet krav som riktats mot åklagarväsendets verksamhet
har berört brottsbekämpning av olika typer av brott, som brott mot kvinnor och barn, eller brott med rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska
inslag, och preciseringar av dessa krav har genomförts i form av mycket detaljerade krav på kamrarna på ökad lagföring av vissa brottstyper. Informationoch bemötandefrågor har förekommit som allmänna krav, i form av krav på
utbildningar under vissa år, och den förändring av krav i regleringsbreven
som skedde under år 2011 med en särskild rubrik och särskilda krav på ökad
kompetens och ett bättre bemötande av brottsoffer.614
Hur informationsarbetet skulle fungera är svårt att dra slutsatser om baserat på en handlingsplan som av naturen är allmänt hållet och även skapad
innan åklagarväsendet fick sin nuvarande organisation. Den nyare bemötande
613

Det tåls även att nämnas återigen att handlingsplanen – ett allmänt dokument om brottsofferfrågor i allmänhet riktat till all nivåer i polisväsendet – inte ersattes med direkt jämförbara dokument, då riktlinjerna riktas till den styrande nivån inom verksamheten.
614
Se exempelvis Regleringsbrev för budgetåret 2000 avseende åklagarorganisationen, Regle
ringsbrev för budgetåret 2001 avseende åklagarorganisationen, Riksåklagaren, 2003, s. 4,
Riksåklagaren, 2003, s. 1, Åklagarmyndigheten, Verksamhetsplan 2008, s. 6–7, och Åklagarmyndigheten, Verksamhetsplan 2008.
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handboken kan tänkas vara en mer aktuell version av hur åklagarväsendets
brottsofferarbete är tänkt att fungera. Informationsåtgärder behandlades dock
mindre ingående och mer inkorporerat med bemötandefrågorna i handboken,
vilket i sig inte står i strid med – snarare tvärtom – den tidigare handlingsplanen. Likt för polisens verksamhet är de olika handböckerna inriktade mot olika
typer av brott och brottsoffer mer detaljerade och utförliga vid beskrivningen
av hur arbetet ska bedrivas och varför. Tydligare riktlinjer för hur arbetet kan
bedrivas och vilka fördelar det kan medföra för såväl offer som effektiviteten i
processen gavs där.615
Riksåklagaren klargjorde redan år 2003 genom handlingsplanen att brottsofferfrågan till viss del var svårhanterlig för åklagare, då osäkerhet rådde kring
hur arbetet skulle genomföras utan att det äventyrade att sätta objektiviteten ur spel, eller ge intryck av att sätta den ur spel. I bemötandehandboken
uttrycktes det dock tydligt att konflikter med objektivitetskravet inte ska anses
förekomma.
Regeringen riktade få konkreta krav mot åklagarväsendets brottsofferarbete under perioden 2006–2012, förutom vissa specifika delar av brottsoffer
arbetet som samverkansprojektet Barnahus och utbildning i bemötandefrågor.
En minskning av allmänna krav på brottsofferområdet (eller färre framtagna
dokument) innebär däremot inte att brottsofferarbetet inte fortgick, men
om kraven i regleringsbreven minskade så torde det föra med sig även en
minskning av hur mycket resurser som satsas på att utveckla arbetet. Kraven i
regleringsbreven för år 2011 och 2012, och framför allt den nya bemötandehandboken och de två handböckerna som uppdaterades under år 2012, tyder
dock på att brottsofferarbetet kontinuerligt är aktuellt inom åklagarväsendet,
vilket även årsredovisningarna för verksamheten visat.
Domstolsväsendets arbete med information och bemötande av brottsoffer
behandlas dock i lägre utsträckning i policydokument än såväl polisväsendets
som åklagarväsendets, med få konkretiseringar och med en viss distansering
till brottsofferarbetet. De insatser som satts in för brottsoffer riktades i många
fall till samtliga som kommer i kontakt med domstolarna och är inte särskilda
insatser gentemot brottsoffer, eller arbetet med vittnesstöd. Årsredovisningarna har dock visat på vissa utbildningsinsatser om till exempel bemötande
av brottsoffer. Domstolarnas arbete och kontakter med brottsoffer skiljer sig
615

Se här Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld, Handbok, 2006, Åklagarmyndigheten,
Handläggning av fridskränkningsbrotten, 2012 (samt 2006), Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum i Göteborg, Handbok, Handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn,
2012 (samt 2006).
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också nämnvärt från polis och åklagares, varför skillnader i brottsofferarbetet
får anses vara väntade.
Domstolens brottsofferarbete har till stor del kretsat kring deras arbete med
vittnesstödsverksamheten som så tydligt anknyter just till domstolen och inte
någon av de övriga studerade aktörerna. Denna verksamhet har också visat
sig vara uppskattad av vittnen och målsäganden som kommer till domstolen, men ansvaret för verksamheten ligger i huvudsak på BrOM.616 Nivån
av konkretisering av brottsofferarbetet har möjligen förändras något i och
med Bemötandestrategin med medföljande handlingsplan, och kan utvecklas
vidare genom de lokala strategier som ska tas fram under de kommande åren.
Aktörernas egna policydokument har därför visat på vissa konkretiseringar
av brottsofferarbetet, särskilt hur arbetet med information och bemötande ska
bedrivas, men även i viss utsträckning samverkan. Dessa konkretiseringar har
dock främst rört informationsutlämnandet, som redan är detaljerat reglerat
i lag, och inte bemötandefrågor, även om vissa exemplifieringar av ett gott
bemötande har getts i aktörernas policydokument. Informationsutlämnandet
diskuterades främst genom skrivningar att den lagstadgade rätten till information, framför allt enligt FUK, ska fullgöras, och bemötandefrågorna konkretiserades utifrån aspekter som grundas i att aktörerna ska visa professionalism
och empati i mötet med brottsoffer.617
Krav i regleringsbrev har lett till insatser (främst utbildningsinsatser) som
har genomförts för att förbättra bemötandet av brottsoffer inom hela rätts
väsendet, men få faktiska riktlinjer ges för vad ett gott bemötande ska bestå i.
Detsamma gäller de krav om samarbete och samverkan som riktats, framför
allt, gentemot polis- och åklagarväsendet. De krav som rörde samverkan inom
rättsväsendet i lagstiftning, budgetpropositioner samt regleringsbrev har varit
tämligen vagt uttryckta, vilket medför att det är svårt att dra slutsatser om hur
samverkan ska gå till, i vilken utsträckning och mellan vilka. De insatser som
genomförts, bland annat Barnahus och Projekt Karin, ger dock en tydligare
bild över hur samordning och samverkan i insatser för brottsoffer kan ta sig
uttryck och är avsedda att fungera. Fördelarna för brottsoffer med samverkan,
till exempel för att förbättra informationsutlämnandet under rättsprocessen
har kontinuerligt uppmärksammats genom sådana särskilda satsningar men

616

Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, VITTNESSTÖD – Utvärdering med förslag
för den fortsatta verksamheten, Ju2006/5404/KRIM. Mer information om verksamheten
efterfrågandes dock, och krav på förbättringar på den punkten har också getts till Domstolsverket genom regleringsbrev.
617
Se exempelvis Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, 2012, s. 7.
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även genom allmänna skrivningar i samtliga aktörers framtagna dokument.
Hur och i vilken utsträckning sådant samarbete och samverkan ska bedrivas
i det enskilda fallet klargörs dock inte genom aktörernas egen införlivning av
målsättningarna för brottsofferområdet.
Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren/Åklagarmyndigheten och Domstols
verket har samtliga inkorporerat kraven på en förstärkning av brottsoffers
rättigheter i sina policydokument under 2000-talet men nivån av konkretisering, förtydliganden och fokus på av hur brottsofferarbetet ska bedrivas har
varierat mellan olika dokument och mellan aktörerna, i enlighet med budget
propositioner och regleringsbrev. Möjliga förklaringar till detta studeras i de
två kommande kapitlen.
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6.1

Inledning

Brottsoffers rättigheter och hur de är konstruerade, vad de innebär i praktiken
genom införlivande i aktörernas policydokument, vikten av att de införlivas
och hur de ämnas införlivas av de rättsliga aktörerna har hittills behandlats i
avhandlingen.
Genom budgetpropositioner och regleringsbrev har målsättningen att hela
rättsväsendet ska genomsyras av ett brottsofferperspektiv framförts, samt krav
på att brottsofferarbetet överlag ska förbättras. Till exempel finns krav på att
aktörerna ska arbeta fram brottsofferstrategier eller samverka med aktörer
inom rättsväsendet och med ideella aktörer för att förbättra bemötandet av
brottsoffer.618
Den genomförda studien berör till viss del dokument från samtliga delar
av policyprocessen,
den process där en fråga definieras som ett politiskt problem, hamnar på den
politiska dagordningen, och där beslut fattas om hur problemet ska hanteras,
vilket sedan implementeras och utvärderas.619

Det är också i denna process som politiska idéer ska få en konkret innebörd.620
Den huvudsakliga delen av undersökningen av införlivandet i denna studie är
dock, som nämnts, inte praktiskt införlivande – även om sådan förekommer
genom begränsad analys av utvärderingar och årsredovisningar – utan införlivande så som det kommer till uttryck i myndigheternas policydokument.
De målsättningar som lagstiftaren har fört fram har fått genomslag avseende
information, bemötande och samverkan då detta har förts ner i aktörernas
olika verksamhetsplaner och policydokument. Konkreta åtgärder av detta har
också genomförts, som till exempel satsningen på Barnahus. Införlivandet av
brottsoffers rättigheter i polis-, åklagar- och domstolsväsendet är dock mycket
olika beroende på aktör, såväl avseende mängd som nivån av konkretisering
i dokumenten. Möjligheterna till ett införlivande av brottsoffers rättigheter i
aktörernas arbete kan bero på ett flertal orsaker. Här analyseras inledningsvis
618
619
620

Se framställningen i kapitel 4 och i kapitel 5.
Knaggård, 2009, s. 18.
Bengtsson, 1998, s. 26–27.
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organisatoriska aspekters betydelse för införlivandet, och därefter om objektivitet, självständighet och effektivitet i förhållande till införlivandet av brottsoffers
rättigheter.

6.2

Betydelse av organisatoriska aspekter

Målen som ställs upp i regleringsbrev och i aktörernas verksamhetsplaner är
överlag vaga och heller inte nämnvärt utförliga vilket kan innebära en svårighet för såväl polis och åklagare som domstolar att veta hur de ska följa riktlinjerna som ställs upp, och det kan också vara svårt att följa upp vaga riktlinjer
på nationell nivå. Men målen ska även genom att lämna ett utrymme för
tolkning ge möjligheter att ta hänsyn till aspekter på lokal myndighetsnivå
och på så vis anpassa brottsofferarbetet till den egna organisationen.
Mängden material i de här frågorna, inte minst för polisens verksamhet,
bidrar till en svåröverskådlig bild av brottsofferarbetet och hur kedjan ser ut
från aktörernas centralnivåer ner på lokalnivå. Att en svåröverskådlig organisation och styrning av brottsofferarbetet föreligger stöds också av den inspektion
av polismyndigheternas handläggning av brottsofferfrågor som genomfördes
under år 2009. Som nämnts i kapitel 2 har polisväsendets organisatoriska
struktur kritiserats under 2000-talet och står inför en ombildning. De rapporter som Riksrevisionen lade fram år 2005 och år 2010, samt den rapport
som Ekonomistyrningsverket presenterade år 2009 visade bland annat på en
otydlighet i styrningen av verksamheten. Under 2005 fick exempelvis Rikspolisstyrelsen hård kritik av Riksrevisionen för hur det vägledande arbetet
gentemot polismyndigheterna hanterades, bland annat hur styrningen skedde
genom planeringsförutsättningarna.621
Det beror dels på att målen är många och svåröverskådliga, dels på att Rikspolisstyrelsen inte tydliggjort för polismyndigheterna i vilken utsträckning
planeringsförutsättningarna ska följas. Därmed har riksdagens och regeringens mål, såsom de är uttryckta i Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar,
fått ett begränsat genomslag i polismyndigheternas verksamhet. Ett exempel
är det nationella verksamhetsmålet för det brottsförebyggande arbetet som
saknas i ungefär hälften av polismyndigheternas verksamhetsplaner.622

Trots att ovanstående uttalande endast tar sikte på styrningen genom planeringsförutsättningarna, kan det ge en indikation på hur styrningen sker från
621

 Riksrevisionen, Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna, 2005, s. 7.
Ibid., s. 7.

622
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regleringsbrev ner till planeringsförutsättningar, Rikspolisstyrelsens verksamhetsplaner och framtagande av policydokument. Under år 2009 gav också
regeringen Rikspolisstyrelsen i uppdrag att effektivisera polisväsendet med
inriktning mot styrning, till exempel att Rikspolisstyrelsen skulle använda
sin insyn i polismyndigheternas arbete till att mer effektivt styra verksamheten.623 Under år 2010 visade Riksrevisionens uppföljningsrapport på vissa
förbättringar i verksamheten, men menade ändå att resultatmätningen inom
verksamheten var svår att överblicka.624
Även i Ekonomistyrningsverkets granskning av åklagarväsendets verksamhet framkom liknande resultat. Där menade ESV att styrningen inom verksamheten bland annat behövde förbättras och bli mer tydlig. Brister i konkretiseringar från ledningsnivå ner till kammarnivå lyftes också fram, vilket innebar att hänsyn inte tagits till olika kammares förutsättningar vid styrningen av
deras arbete. Utbytet av arbetsmetoder mellan de olika kamrarna hade också
varit bristfälligt.625 En sådan brist på enhetlighet och samarbete inom åklagar
väsendet kan då även leda till att lokal praxis för arbetsmetoder utvecklas,
vilket skulle kunna missgynna enhetligheten över landet i brottsofferarbetet,
vilket även kommenterades i kapitel 2. En otydlighet inom organisationen
om vem och vilka dokument som styr vad kan också leda till svårigheter inom
verksamheter att avgöra vilka dokument som det ska läggas särskild vikt vid.
Om det brister i den organisatoriska styrningen för verksamheterna kan
brister i brottsofferarbetet på lokal nivå uppstå, trots skrivningar i dokument
högre upp i den organisatoriska kedjan. Det visar den rapport som Rikspolisstyrelsen utgav år 2010 om polisens handläggning i olika typer av brottsoffer
frågor. Inspektionen gick ut på att undersöka om polisväsendet arbetade lag
enligt, och om de lät arbetet styras av de prioriteringar och målsättningar som
riksdag och regering ställt upp.626 Detta är relevant för brottsofferarbetet då
många aspekter av brottsofferfrågorna inte regleras i lag. Polisens effektivitet
och kvaliteten på arbetet skulle där undersökas, särskilt i förhållande till den
enskildas rättstrygghet och rättssäkerhet, samt rutiner för information och
623

Justitiedepartementet, Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att effektivisera polisverksamheten,
Pressmeddelande 26 november, 2009.
624
 Riksrevisionen, Uppföljningsrapport 2010, s. 49–50. Liknande kritik mot styrningsmöjligheterna inom polisväsendet diskuteras utförligt i SOU 2012:13.
625
Ekonomistyrningsverket, 2009, Rapport, Åklagarmyndighetens interna styrning och
kontroll, s. 45.
626
 Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2010:3, 2010, s. 7. Med bakgrund i rapporten ut
vecklades den tidigare diskuterade Handbok för information till brottsoffer, som presenterades av Rikspolisstyrelsen år 2012.

167

13-33 Iustus Enarsson 25 juni 167

2013-06-25 16.40

6 Målsättningar och motsättningar

utbildning, vilka riktlinjer som fanns för brottsofferarbetet, hur det sedan
prioriterades och följdes upp, och hur samverkan med andra aktörer skedde.627
I inspektionsrapporten kommenterades det faktum att det fanns få mål
för brottsofferarbetet uppställda i de studerade polismyndigheternas verksamhetsplaner, och att endast en av de fem studerade polismyndigheterna
hade ett särskilt avsnitt för brottsofferarbetet.628 Vissa polismyndigheter hade
dock en skrivning om att brottsofferarbetet skulle bedrivas i enlighet med den
nationella handlingsplanen, och andra nämnde brottsoffer i förhållande till
personsäkerhetsarbete.629
Enligt inspektionen var de mål som ändå satts upp, speciellt i förhållande
till brott i nära relationer,630 generellt sett svåra att följa upp. Till exempel
användes i dessa mål uttryck som att verksamheten skulle bli ”bättre” och
brottsoffer skulle bli ”mer nöjda” men inte vad det innebar, på vilket sätt det
skulle ske eller hur resultat senare ska mätas. Inspektionen lämnade därför
förslag på hur verksamheten fortsättningsvis kan lägga upp mer konkreta
mål.631 Målen skulle vara ”relevanta, tydliga, realistiska och uppföljningsbara”
och direkt påverka brottsoffers situation till det bättre.632
Inspektionen kritiserade också polisväsendets brist på brottsofferperspektiv,
när brottsofferfrågorna väl lyftes fram i olika sammanhang.
627

 Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2010:3, 2010, s. 7. Inspektionen genomfördes dels
genom enkäter till samtliga polismyndigheter, och dels genom mer utförliga inspektioner på
fem polisstationer där möten med myndighetsledning, brottsoffersamordnare och andra som
arbetar med brottsoffer hade ägt rum. Anställda på myndigheterna intervjuades också slumpvis om det enskilda brottsofferarbetet och om deras kunskaper om det brottsofferarbete som
bedrivs på polismyndigheten som helhet. Även andra aktörer, som företrädare för Åklagarväsendet, Brottsoffermyndigheten och BOJ intervjuades för att ge en helhetsbild av polisens
arbete med brottsoffer. Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2010:3, Inspektion av polismyndigheternas handläggning av brottsofferfrågor, 2010, s. 8.
628
 Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2010:3, 2010, s. 15. Föreställningar om texters
betydelse inom polisorganisationen och vad som egentligen styr det praktiska polisarbetet
diskuteras också i Ekman, 1999.
629
 Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2010:3, Inspektion av polismyndigheternas handläggning av brottsofferfrågor, 2010, s. 15.
630
 Alla polismyndigheter hade särskilda avsnitt för våld i nära relationer då myndigheterna
hade fått i uppdrag att redovisa ett antal rapporter i den frågan under år 2009. Se Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Justitiedepartementet Näringsdepartementet och
Socialdepartementet. Regeringen beslutar om handlingsplan mot våld, Pressmeddelande 15
november 2007.
631
Förslagen var att brottsoffersamordnaren regelbundet ska sitta med i möten med ledningsgruppen, att det ska finnas mål för att brottsoffers situation ska förbättras och att mätbara
såväl som uppföljningsbara mål, 3–4 stycken, ska utformas.
632
 Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2010:3, s. 16.
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Brottsofferfrågorna har också påfallande ofta inte sitt ursprung i en omtanke
om brottsoffren utan relateras, i första hand, till en bättre brottsuppklaring
om brottsoffret bemöts väl. Detta ger ett intryck av att ett gott bemötande av
brottsoffren inte har ett egenvärde vilket inspektionsgruppen anser.633

Inspektionsrapporten gav uttryck för skepsis gentemot brottsofferarbetet
inom polisväsendet på ett flertal punkter. En möjlig lösning som lyftes fram
var därför vikten av brottsoffersamordnare på en i organisationen fördelaktig
plats, och att den funktionen inte blev alltför personberoende så att stabilitet
i arbetet kunde nås. Utförliga resonemang fördes om brottsoffersamordnarens/samordningens funktion i de senare tillkomna riktlinjerna för polisens
brottsofferarbete från år 2012. Rapporten efterfrågade också fler inslag av
brottsofferfrågor i olika utbildningsinsatser.634
Inspektionen diskuterade också vikten av styrning av verksamheten, och de
brister som uppmärksammades vid genomgången av brottsofferarbetet. De
dokument som utarbetats på myndigheterna, framförallt tjänsteföreskrifter av
olika slag, ansågs vara dåligt uppdaterade bland annat avseende lagstiftning
och de handlingsplaner som berörde brottsoffer på vissa lokala polismyndigheter var inte särskilt uppmärksammade och spridda i verksamheterna. 635
I den uppföljande inspektionsrapporten som Rikspolisstyrelsen genomförde under år 2011 där bland annat intervjuer på vissa polismyndigheter hållits, framkom att brottsofferarbetet bedrevs på ett mindre fördelaktigt sätt än
personsäkerhetsarbetet, och att personsäkerhetsarbetet i större utsträckning
än brottsofferfrågorna hade uppmärksammats. För det lokala personsäkerhetsarbetet finns, som nämnts, föreskrifter som meddelats av Rikspolisstyrelsen. Sådana finns inte på brottsofferområdet. I inspektionen framkom att
en anledning till varför ”det lokala personsäkerhetsarbetet har förhållandevis
mer resurser, tydligare ledning och styrning samt får ett större utrymme i
olika sammanhang i polismyndigheterna”636 kan vara det faktum att det finns
föreskrifter på det området och inte för brottsofferfrågor. Ett förslag var därför
att utveckla sådana föreskrifter även för brottsofferområdet. I den uppföljande
inspektionsrapporten framgick det även att det fanns tveksamheter kring vilka
dokument som är rekommendationer och vad som är endast är information
inom polisväsendet, och att det leder till svårigheter i att uttyda vad som fak633

Ibid.
Se avsnittet 5.2.3.2 Polisväsendets fortsatta brottsofferarbete för utförligare resonemang
kring brottsoffersamordnaren. Se även Rikspolisstyrelsen, Riktlinjer för Polisens brottsoffer
arbete, 2012.
635
 Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2010:3, s. 17.
636
 Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2012:6, s. 9.

634
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tiskt ska genomföras på brottsofferområdet. Det kunde även, enligt inspektionen, vara en orsak till att enhetlighet i brottsofferarbetet inom polisväsendet
brast. Föreskrifter skulle vara ett sätt att åtgärda detta.
Värt att poängtera är dock att den del av brottsofferarbetet som fungerade
mest bristfälligt enligt Rikspolisstyrelsens egna inspektioner var informationsutlämnandet till brottsoffer, vilket finns detaljerat reglerat i lag. Det kan därför tyckas som att detta i sig borde ge en tydlighet och enhetlighet i att och
hur information lämnas utan att föreskrifter arbetas fram. Inspektionen uppmärksammade även det faktum att den del av brottsofferarbetet som fungerar
sämst är just det som finns reglerat särskilt i lag. Inspektionen menade dock
att de formella kraven uppfylls då en informationsbilaga läggs med i anmälningskopian.637
I inspektionsrapporten för polisens brottsofferarbete framgick även att
samverkan med andra aktörer, som åklagare, och även mellan polismyndigheter skedde kontinuerligt. Samverkan i enskilda ärenden var vanligast, men
även projekt på myndighetsnivå bedrevs till viss del. Sådana projekt var av mer
långvarig karaktär, som Barnahusverksamheten. Den vanligaste formen av
samverkan skedde dock framför allt på handläggarnivå för enskilda ärenden
och bedömdes vara framgångsrik. Emellertid poängterades att övergripande
och principiella aspekter av samverkansarbetet bör utarbetas på myndighetsnivå för att undvika att sådana ställningstaganden måste tas i vart enskilt fall.
Även avseende samverkan fanns därför vissa brister i enhetlig styrning. 638
De problem som lyftes fram i rapporterna, som otydlighet i målsättningarna och brister i uppföljningsmöjligheter gällde inte endast för polisens verksamhet utan framkom även i dokumenten framtagna för åklagar- och domstolsväsendet. Potentiellt sett kan då exempelvis en brottsoffersamordnande
funktion vara en organisatorisk lösning och fungera sammanhållande för allt
brottsofferarbete inom en lokal verksamhet.
Det kan dock även vara så att brister i rättsväsendets brottsofferarbete i
någon utsträckning påverkas av hur regeringen styr rättsväsendet. I slutet av
året 2011 presenterade Riksrevisionen en rapport som särskilt granskat rege
ringen styrning av myndigheter och även myndigheternas interna styrning
under åren 2000–2011. De krav som regeringen ställt på myndigheternas
effektivitet i rättsprocessen, som ökad genomströmning och lagföring, hade
637

 Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2012:6, se bland annat s. 10–11. Det ska nämnas
att vid genomförandet av inspektionen hade Rikspolisstyrelsen beslutat att ta fram Handbok
för information till brottsoffer, som presenterades under år 2012, se Kapitel 5.
638
 Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2012:6, s. 13.
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inte uppnåtts i tillfredsställande utsträckning trots att stora resurser lagts på
rättsväsendets arbete. Utgångspunkten togs i dessa effektivitetsproblem:
Ett flertal effektivitetsproblem i rättsväsendet har lyfts fram i olika utredningar och rapporter under 2000-talet. Det handlar bland annat om långa
genomströmningstider, att polisutredningar läggs ned utan närmare åtgärder,
att kvaliteten i förundersökningar brister, att rättegångar ställs in, att brottsoffer inte får ett bra bemötande och att alltför många personer återfaller i
brott.639

Effektivitet i rättsprocessen och oklarheter i styrningen av verksamheten är
inte endast kopplat till brottsofferfrågan, men om styrning och effektivitet
brister kan möjligheten för brottsoffer att få sina rättigheter tillgodosedda
påverkas. Utredningen konstaterade även andra problem kopplade till brottsofferarbetet i rättskedjan, nämligen brister i samarbetet mellan åklagare och
polis under förundersökningens gång, och bristande informationsrutiner i
förhållande till brottsoffer.640
Riksrevisionen menade att rättsväsendet är en svår verksamhet att styra,
med olika organisationskulturer sinsemellan som även är väldigt tydligt
utpräglade inom organisationerna, vilket Riksrevisionen ansåg att regeringen
inte tagit hänsyn till i tillräckligt stor utsträckning. Målen som ställts upp
för verksamheten kring brottmålsprocessen hade heller inte varit tillräckligt
långsiktiga och i många fall alltför vaga för att på ett tillfredsställande sätt
kunna följas upp.641
Regeringen svarade på rapporten genom en skrivelse som presenterades
under år 2012. Trots att Riksrevisionens rapport på ett flertal punkter tog upp
problematiken kring en bristande effektivitet och genomströmning kopplat
till effekterna det kan få för brottsoffer kommenterade regeringen inte just
den aspekten.642
Liknande problematik lyftes alltså fram av Riksrevisionen som tidigare
framförts i avhandlingen, nämligen att vagheten i budgetpropositioner även
leder till vaghet i aktörernas egna policydokument. Vissa delar av brottsoffer
arbetet har dock framkommit tydligt i budgetpropositioner och regleringsbrev,
som inriktning mot särskilda brottsoffergrupper. Det har också resulterat i ett
flertal handböcker och liknande för polis och åklagare, som också är mer kon-

639

 Riksrevisionen, RiR 2011:27, 2011, s. 17.
Ibid., s. 47.
641
Ibid., s. 10–11.
642
Justitiedepartementet, Skr. 2011/12:135, 2012.
640
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kreta och praktiska till sin natur. Om styrningen från regeringen har visat sig
vara vag och organisationerna svåröverskådliga till sitt upplägg kan det påverka
möjligheterna till ett tillfredsställande införlivande av brottsoffers rättigheter,
oavsett nivån av konkretisering i aktörernas egna interna dokument.
Innebär då en emellanåt problematisk styrning och ett flertal dokument
av varierande dignitet att de analyserade dokumenten i detta kapitel saknar
relevans? Nej, så är inte fallet eftersom dokumenten tydligt visar var målsättningarna för brottsofferområdet ligger och målsättningarna har trots allt
arbetats in på aktörsnivå genom de olika interna styrdokumenten. Att genom
detta avgöra om den enskilda aktören som kommer i kontakt med brottsoffer
har tillgodogjort sig de olika policydokument som finns framarbetade är inte
möjligt, men det ger en indikation för hur arbetet är avsett att fungera.

6.3	Objektivitet i förhållande till brottsoffers rättigheter
Kraven som ställs på aktörerna att genomföra olika arbetsmetoder, utbildningar eller tankesätt i organisationerna måste ses i kontexten av aktörernas
övriga verksamhet. Vissa av de grundläggande och gemensamma principer
som styr rättsväsendets arbete, som kraven på objektivitet, självständighet och
effektivitet, ska därför i följande avsnitt undersökas och analyseras i förhållande till relevant lagstiftning och införlivandet av brottsoffers rättigheter i
rättsväsendet. Därför syftar inte utredningen av objektivitet, självständighet
och effektivitet till att vara en heltäckande genomgång i förhållande till rättsprocessens alla situationer.
I följande avsnitt ska fokus ligga på aktörernas skyldighet att förhålla sig
objektiva. En potentiell konfliktsituation mellan aktörernas objektivitetsplikt
och brottsoffers rättigheter kan främst uppstå i förhållande till bemötandet av
brottsoffer i olika situationer, som vid förhör, informationsutlämnande eller
vid huvudförhandlingen, då det rör sig om att ha ett objektivt och neutralt
förhållningssätt men samtidigt ta särskild hänsyn till brottsoffer i vissa situationer.

6.3.1 Att informera brottsoffer – i konflikt med objektivitet?
Som tidigare visats i kapitel 3 är bestämmelserna om utlämnande av information, upplysningar och service till allmänheten så som det framgår av förvaltningslagen allmänt hållna bestämmelser som inte särskilt inriktas mot en
samhällsgrupp, som brottsoffer. Dock kan det likväl aktualiseras i förhållande
till målsäganden då denna vill ha allmän information eller upplysningar, vilket i kontakten med rättsväsendet kan ställa objektiviteten mot målsägan172
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dens intressen. Av förarbetena till lagen framgår att i de fall det finns två
motstående parter i en utredning måste hänsyn tas till om utlämnade av
upplysningar kan ge någon nackdel för motstående part. Frågans art ska i de
fallen bli vägledande för vad som ska kunna informeras om och inte. Polis,
åklagare och domstol måste därför väga in de faktorerna när upplysningarna
lämnas ut, så att inte olämplig fördel ges till målsäganden (eller annan part).
Den avvägningen måste då göras i det enskilda fallet och efter vilket typ av
informationsutlämning eller service det rör sig om.643
Åklagarens information till ett vittne och bemötande av detsamma m.m.
aktualiserades av JO under år 2012. Fallet rörde ett gift par som åtalats för
brott mot sina yngsta barn. Familjens äldsta barn, F, kallades av såväl makarna
som av åklagaren som vittne. Åklagaren inledde ett samtal med F en kort
stund innan F skulle avlägga sitt vittnesmål, och detta gjordes inom domstolens lokaler. Vittnet menade att åklagaren under detta samtal försökt påverka
henne att inte vittna till sina föräldrars fördel. Åklagaren menade dock att
hon endast informerade F om att närstående inte behöver vittna, och sam
talade ”[…] med F även ur ett medmänskligt perspektiv med anledning av
att F troligtvis också blivit utsatt för brott från föräldrarnas sida och att det
var beklämmande att F tagit till alltmer drastiska åtgärder för att få sina föräldrar frikända”.644 Här samtalade således åklagaren med F i med utgångspunkten att F var vittne såväl som brottsoffer (brottsoffer enligt åklagarens
uppfattning att F sannolikt också blivit utsatt av sina föräldrar). F är likväl
inte målsägande, utan fallet rör frågan om åklagaren kan anses ha utövat
påtryckningar gentemot ett vittne för att påverka dennas vilja att vittna i
huvudförhandlingen. Inte desto mindre framkommer allmänna uttalanden
från såväl Åklagarmyndigheten som JO om hur åklagaren i anslutning till en
huvudförhandling ska lämna information och i vad den informationen kan
bestå. Dessa frågor blir relevanta i förhållande till åklagarens objektivitet.
Allmänt angående åklagarens dubbla roll vid huvudförhandlingen anförde
Åklagarmyndigheten bland annat följande:
Inte sällan befinner sig den som kommer till domstolen i en ovanlig och
pressad situation. De kan också ha personliga svårigheter av olika slag. Av
serviceskyldigheten följer att åklagaren bör vara tillgänglig för att kunna ge
information och svara på frågor. Inför en huvudförhandling bör en åklagare
därför ofta – om inte exempelvis säkerhetsskäl talar emot det – försöka ta

643
644

Proposition1985/86:80 s. 60.
JO, Diarienummer 3671-2011, Beslutsdatum: 2012-08-15.
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kontakt med främst målsäganden och den tilltalade men även vittnen som
befinner sig i domstolens väntrum. Detta behov är naturligtvis mindre om
målsägandebiträde respektive försvarare förordnats.645

Detta utvecklades även i Åklagarmyndighetens utlåtande till JO, där ett mer
specifikt resonemang kring situationen med F framkom. Uttalandet från
Åklagarmyndigheten är dock också principiellt viktigt även kopplat till vilken information som kan ges till målsäganden och andra bevispersoner, och
på vilket sätt denna information ska ges.
Vid samtal med vittnen och andra bevispersoner är det viktigt att åklagaren
uttrycker sig tydligt så att missuppfattningar inte kan uppstå. Exempelvis bör
åklagarens yttranden inte kunna tolkas som en uppmaning att inte vittna eller
att vittna på ett visst sätt. I det aktuella fallet tycks F ha uppfattat åklagaren på
ett sådant sätt, vilket naturligtvis är olyckligt.
Generellt är det med andra ord viktigt att åklagaren inte uppträder på ett sätt
som ger anledning att ifrågasätta hans eller hennes objektivitet. I sammanhanget kan det nämnas att det finns situationer där det kan vara lämpligt att
även försvaret och/eller målsägandebiträdet är med vid åklagarens samtal med
målsäganden, tilltalade eller vittnen.646

Åklagarmyndigheten menade även att det inte fanns något att anmärka på
utifrån att åklagaren informerat vittnet om vittnesskyldighet eller edsplikt,
men lämnade inget uttalande om hela samtalets innehåll och dess lämplighet.
JO menade i likhet med Åklagarmyndigheten att åklagaren ska ge information och vara tillgänglig för frågor, men däremot menade JO att det kan vara
problematiskt när åklagaren tar på sig att informera om sådant som enligt JO
är domstolens uppgift.
Enligt Åklagarmyndigheten ska ett vittne i F:s situation normalt informeras
om vad som ska komma att hända under huvudförhandlingen bl.a. vad gäller
vittnesskyldighet. Information av det slaget ingår i den kallelse vittnet erhållit från domstolen, liksom i de instruktioner som ska meddelas av rättens
ordförande vid själva vittnesmålet. Det hindrar i och för sig inte att även åklagaren lämnar upplysningar om detta. Det som inträffat här visar dock vikten
av att informationen i så fall förmedlas på ett korrekt och neutralt sätt, helst
även i enlighet med etablerade rutiner. Om det bara sker när åklagaren finner
645

JO, Diarienummer: 3671-2011, Beslutsdatum: 2012-08-15. Detta uttalande är citerat i
JO-beslutet från Åklagarmyndighetens uttalande.
646
JO, Diarienummer: 3671-2011. Detta uttalande är citerat i JO-beslutet från Åklagarmyndighetens uttalande.
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särskilda skäl att närma sig ett vittne finns en uppenbar risk för att åtgärden
med fog kan uppfattas på just det sätt som skett i det här fallet. Allmänt sett
gäller också att en självpåtagen informationsplikt naturligtvis inte får utnyttjas
som förevändning för att utöva mer eller mindre subtila påtryckningar mot
den som står i begrepp att vittna inför domstol.647

I övrigt kommenterade JO att sättet som åklagaren framförde sitt budskap på
var direkt olämpligt, och om hon ska lämna liknande upplysningar ska det
ske i rättssalen eller med motpartsombudet närvarande.648
Fallet visade på principiellt intressanta uttalandena av de avvägningar åklagaren måste göra i sina kontakter med vittnen och målsäganden. Viss information, som vad som har framkommit i olika förhör eller under huvudförhandlingen, kan vara olämpliga att överhuvudtaget informera om, men även
sättet som informationen lämnas – som om motpartsföreträdaren eller rätten
är närvarande – kan avgöra hur objektiviteten i förhållande till utlämnande av
information bedöms. I detta fall ansågs det även onödigt att åklagaren skulle
informera om detta, då sådan allmän information lämnas av domstolen.
Som nämnts kan begränsningar göras efter en allmän lämplighetsbedömning. Det blir en bedömning om informationen som lämnas ger någon
enskild en olämplig fördel gentemot en enskild med motstående intresse.
Allmän information såsom det uttrycks i lagstiftningen, om hur ärendet fortskrider eller information av mer praktisk natur, torde inte strida mot objektivitet eller opartiskhet. Mer specifik information om det egna ärendet har
däremot potential att bli föremål för en gränsdragningsproblematik mellan
”utförlig” eller ”adekvat” information till brottsoffer enligt målsättningar i
budgetpropositioner, regleringsbrev och aktörernas policydokument och att
inte ge brottsoffret en fördel framför den misstänkte.649
I exempelvis polisens handbok för information till brottsoffer från år
2012 behandlades som nämnts frågan om information och objektivitet,
och informationsutlämnandet sammankopplas där starkt till det bemötande som ska ges. Vikten av att informera just kring objektivitetsplikten som
sådan poängteras där från Rikspolisstyrelsens sida, för att inte brottsoffret
ska missförstå vilken roll polis och åklagare har.650 Liknande uttalanden har
också förekommit från Åklagarmyndigheten, men även där ges få konkreta
647

JO, Diarienummer: 3671-2011.
Ibid.
649
Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m., 13 §,
proposition 1985/86:80, s. 60 och Bull, 2012, s. 124.
650
 Rikspolisstyrelsen, 2012. Vilken information som ska lämnas utgår i övrigt ifrån tidigare
nämnd lagstiftning på området.
648
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skrivningar om situationer där utlämnande av information eller en viss typ
av information riskerar att komma i konflikt med kravet på objektivitet.651
I den bemötandehandbok som Åklagarmyndigheten presenterade år 2012
behandlades information med utgångspunkten att allmän information och
att förklara innebörden av densamma ska kunna lämnas till målsäganden utan
att objektiviteten riskerar att åsidosättas. Även där rörde problemen som lyftes
fram snarast hur informationen lämnas, om kontakten blir för personlig gent
emot målsäganden, och inte framför allt vilken information som lämnas.652
Dock poängterades ett liknande resonemang som ovan refererade JO-beslut,
att åklagaren aldrig ska ge råd till målsäganden om vad som bör eller inte bör
sägas vid förhör eller på andra sätt försöka påverka målsäganden. Till exempel
genom att informera om eventuella oklarheten i utredningen som målsäganden då har möjlighet att ”rätta till” genom sitt förhör.653
Detta visar tydligt på karaktären av konflikter mellan utlämnande av information till målsäganden och objektivitet. Hur information och upplysningar
lämnas, hur situationen i övrigt ser ut och om informationsutbytet exempelvis
görs inför rätten och motpartsförsvararen eller inte får betydelse för lämpligheten i informationsutbytet.

6.3.2 Bemötande inom ramen för ett objektivt förhållningssätt
Objektivitetsprincipen aktualiseras i högre utsträckning i förhållande till hur
aktörerna lämnar ut information och i deras agerande i mötet med brottsoffer,
till exempel i polisens arbete. När objektiviteten ska ställas mot beaktandet av
målsäganden, till exempel rätten till ett gott bemötande, lämnar lagstiftningen
inte särskild vägledning eftersom den främst tar hänsyn till gärningspersonen
och dennes rätt till en rättvis rättegång. JO har däremot kommenterat objektiviteten i förhållande till mötet med målsäganden och vilken typ av kontakt
som kan anses vara lämplig och inte. Till exempel har ett fall från år 2010, som
bland annat rörde sms-kontakt mellan en polis och en målsägande, diskuterats
av JO.654 Fallet anmäldes av advokaten i målet som undrade om det kunde
anses vara lämpligt att en del av förundersökningen genomfördes via sms,
och att en stor mängd sms skickats mellan den utredande polisen och måls
651

Se exempelvis Åklagarmyndigheten, Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten – Budgetåret 2005, s. 3–5.
652
Åklagarmyndigheten, 2012, s. 12–13.
653
Åklagarmyndigheten, 2012, s. 12. Se även Riksåklagaren, 2003, s. 7–8.
654
Sms-kontakten bestod i korta textmeddelanden från den utredande polismannen och
målsäganden. Sammanlagt skickades 56 stycken meddelanden från målsäganden till polismannen och 37 stycken meddelanden från polismannen till målsäganden.
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äganden. Frågan om dokumentation av den sms-kontakten togs också upp. I
fallet menade den utredande polisen att han försökt få tag på målsäganden via
telefonsamtal men att målsäganden inte svarat, men sedan hört av sig via sms
som polisen i sin tur sedan hade svarat på. Stundtals har sms-kontakten varit
intensiv eftersom målsäganden varit rädd och orolig och därför haft många
frågor. Polismannen menade också att han betraktat sms-meddelandena som
en annan typ av telefonsamtal och därför inte lagt dem till det övriga materialet
i utredningen.655
JO menade att sms kan vara acceptabelt som kommunikationsväg om det
rör sig om kortfattade svar på enkla frågor, eller att polisen meddelar att en
person ska ta kontakt med polisen alternativt skicka ut påminnelse om att
en person ska inställa sig till förhör. JO menade också att kontakten i det
aktuella fallet i huvudsak verkar ha varit av den karaktären. Att sköta en viss
del av kommunikationen via sms är således inget principiellt problem enligt
JO. Det som kan bli ett problem är om meddelandena får en alltför informell
karaktär, då det kan ge intrycket av att polisen brustit i sin objektivitet. Vissa
meddelanden i det aktuella fallet ansågs också vara av alltför informell och
familjär karaktär enligt JO, till exempel ett meddelande från den utredande
polisen till målsäganden som löd: ”Tar du i hand på det som en man?”, ”Bra!
Se nu till att växa upp till en man du också. Sköt om dig och hör gärna av dig
när du vill”. JO avslutade med att poängtera vikten av att befattningshavares
uppträdande leder till att förtroendet för rättsskipningen upprätthålls, genom
att inte agera på ett sätt som riskerar att ge allmänheten ett intryck av att
objektiviteten brister.656
Här visades en situation där polisen mötte målsäganden på ett sätt som
målsäganden själv tycktes föredra, vilket kan ses som en typ av ”gott bemötan
de” och servicetänkande från polisens sida. På detta sätt ser även polisen till
att målsäganden nås av viss nödvändig information. Ur målsägandens synvinkel kan säkerligen den här typen av kommunikation uppskattas, kanske inte
minst hos yngre målsäganden som fallet rörde. Det är ett enkelt och lättill
gängligt sätt att be om och ta emot information för målsäganden och kan
tänkas vara ett relativt smidigt sätt för polisen att nå ut med påminnelser eller
liknande. Precis som JO poängterar finns det dock vissa svårigheter inbyggda
i den informella tonen och formen för kommunikationen i förhållande till
kravet på objektivitet.

655
656

JO, Diarienummer: 5353-2008, Beslutsdatum: 2010-05-21.
Ibid.
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I polisens policydokument behandlades inte just sådana specifika kontakter
med parterna i målet, och de ger därför ingen vägledning om hur och i vilken
omfattning personliga kontakter ska byggas. Krav på att polisen ska agera
på ett sådant sätt att brottsoffret får förtroende för såväl polisen som rättsväsendet i stort framgår dock genom krav i budgetpropositioner och regle
ringsbrev, och även i polisens egna policydokument. Det kan dock vara svårt
att definiera precis hur ett sådant bemötande ska se ut. Enligt JO finns vissa
svårigheter när tonen blir alltför familjär eller informell.657 Det skulle kunna
indikera att kontakter med målsäganden som går att motivera med kraven
på ett gott bemötande, bra tillgång till information och tillgänglighet, i vissa
situationer inte är önskvärd vid beaktande av objektivitetskravet. Gränsdragningen däremellan torde inte alltid vara enkel för aktörerna själva att göra.
Åklagarens mångfacetterade roll och förhållandet till målsäganden genom
processen kan också bli eller framstå som svårförenlig. Åklagarna själva upplevde detta som ett problem när handlingsplanen presenterades år 2003, då de
inte tydligt visste vad som förväntas av dem i den ”mjukare” rollen gentemot
brottsoffer.658 Detta diskuterades redan år 1989 i Riksåklagarens allmänna
råd om åtgärder med avseende på målsäganden i brottmål. Där menade Riks
åklagaren att åklagaren inte hade en allmän skyldighet att möta målsäganden
och informera denna inför huvudförhandlingen, just på grund av kravet på
objektivitet. I vissa fall ansågs det dock gynna både offret och processen om
brottsoffret fått information om vad denna kan förvänta sig, åklagarens roll
osv., men rekommendationen var då att en tredje person helst skulle närvara,
som stödperson eller målsägandebiträde, för att undvika spekulationer om
brister i objektivitet.659 Under 1994 lade Riksåklagaren fram ännu ett allmänt
råd om förhållandet till målsäganden under rättsprocessen, där samma linje
följdes. Objektivitetsplikten underströks och fördelarna med att ha en tredje
person närvarande likaså.660
I bemötandehandboken från år 2012 uppmuntrades dock ett möte innan
huvudförhandling med brottsoffret – om brottsoffret önskade – vid grövre
657

I kapitel 4 analyserades Rikspolisstyrelsens dokument En handledning för att förbättra
stödet till offer för homofobiska brott, 2005, där objektivitet diskuteras på sidan s. 18. Där
diskuterades enbart den aspekt av bemötande som handlar om att inte vara brysk eller otrevlig
gentemot offer, för att brottsoffer då kan uppfatta det som att polisen inte är objektiv.
658
 Riksåklagaren, 2003.
659
 Riksåklagarens cirkulär, Riksåklagarens allmänna råd om åtgärder med avseende på måls
äganden i brottmål, RÅC 1:14, 1989.
660
 Riksåklagarens cirkulär, Riksåklagarens allmänna råd: Målsäganden i brottmål, RÅC
1:122, 1994.
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brottslighet. Detta ansågs kunna vara en del av en aktiv förundersökningsledning, som kunde bidra med viktiga uppgifter, till exempel eventuellt behov
av målsägandebiträde.661
Åklagarens i många fall detaljerade informationsplikt gentemot brottsoffer
i rättsprocessen bör i sig inte vara oförenligt med objektivitetskravet, men
sättet som informationen lämnas på eller situationen vid vilken den lämnas har diskuterats i doktrinen som potentiellt svårhanterlig.662 Det har även
eventuella situationer där information lämnas som går utöver bestämmelserna
i exempelvis FUK, och att lämna upplysningar eller förbereda och ”coacha”
en målsägande.
Enligt min mening är det inte förenligt med objektivitetsprincipen att åklagaren träffar målsäganden på förhand för att förbereda honom eller henne
inför korsförhör och för att ge målsäganden tillfälle att komplettera eller
ändra uppgifter i förundersökningsutsagan på olika punkter. En omfattande
åklagarhjälp kan innebära risker för att målsägandens berättelse inte blir helt
objektiv och sanningsenlig, utan att den präglas av dennes subjektiva strävan att den tilltalade skall fällas till ansvar och åläggas skadeståndsskyldighet.
Åklagaren bör sålunda begränsa sig till att besvara frågor och lämna upplysningar på sådant sätt att hans objektivitet inte kan ifrågasättas.663

Det är däremot svårt att finna konkret vägledning i hur objektiviteten i olika
fall ska tolkas och efterlevas av åklagaren. Åklagarens roll under förundersökningen har dock beskrivits i doktrinen som att åklagaren ska hålla en viss
distans för att kunna vara så objektiv och kritisk i sin granskning som möjligt.
Av den anledningen ska åklagaren heller inte alltför direkt vara inblandad i det
faktiska utredningsarbetet då det kan riskera att denna tar intryck av vad som
framkommer i utredningen, som olika personers vittnesmål alltför tidigt i processen, och att det leder till att utredningen färgas av de intrycken. En alltför
engagerad åklagare skulle då kunna driva fall längre än nödvändigt vilket inte
skulle vara varken önskvärt eller effektivt.664 Han eller hon ska heller inte vara
alltför investerad – vare sig känslomässigt eller prestigemässigt – i utfallet. Det
innebär också att åklagaren inte bör engagera sig personligen i målsägandens
661

Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, Bemötande av brottsoffer – Handbok, februari 2012, s. 13.
662
Särskilt i förhållande till bestämmelserna i förundersökningskungörelsen. För doktrin
som behandlar svårigheterna med att förena åklagarrollen med brottsoffers rättigheter, se
till exempel Lindberg, 1997, s. 203–205, Heuman, L, 2004-05, s. 59 och Granström m.fl.,
2008-09, s. 300–303.
663
 Heuman, L, 2004-05, s. 59.
664
Lindberg, 1997, s. 203.
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sak. Det har i doktrinen beskrivits som en form av ”distanseringsprincip” och
innebär för åklagaren just att varken engagera sig för mycket i polisens utredningsarbete, sakens utfall eller i målsägandens sak.665
I Åklagarmyndighetens handlingsplan från år 2003 uttrycktes, som framkommit, svårigheter med att förena ett gott brottsofferarbete, till exempel
avseende bemötande, med objektivitet. Hur ett sådant arbete skulle kunna
bedrivas inom ramen för objektivitetsprincipen förtydligades därför i bemötandehandboken från år 2012 som fastslog att ett gott bemötande av brotts
offer inte är oförenligt med ett objektivt förhållningssätt. Det förutsatte dock
att åklagaren följer vissa i handboken uppställda riktlinjer, som exempelvis
bibehållen självständighet och att inte ha en för personlig kontakt med eller
engagera sig personligt i målsägandens sak. Svårigheter med att hantera förhållandet mellan bemötande och objektivitet tycktes därför fortfarande föreligga – eller upplevdes föreligga av åklagare – i det praktiska åklagararbetet, i
och med att en så stor del av åklagarväsendets bemötandehandbok kretsade
kring den frågan.666
För domstolen kan distans i yrkesrollen aktualiseras gentemot förhandskontakter med såväl försvarare som åklagare och att dessa inte ska bli alltför
personliga till sin natur. I de fallen har det byråkratiska och opersonliga språk
som tenderar att användas av åklagare och försvarare ansetts kunna vara en
fördel och fylla en funktion i kommunikationen inför huvudförhandlingen.
När åklagare och försvarare använder ett liknande språk, det vill säga neutralt
och utan laddade värdeord, även under huvudförhandlingen kan det dock
leda till att framställningen blir nedtonad i förhållande till hur brottet faktiskt gick till eller dess konsekvenser. Vikten av att objektivitetsprincipen inte
leder till rena förvanskningar i försöket att göra neutrala framställningar har
därför poängterats i doktrin. Målsägandens berättelse kan då fungera som ett
komplement till en eventuellt alltför nedtonad sakframställan av åklagaren i
huvudförhandlingen, så länge som den innehåller relevant information och
inte endast personliga uppfattningar.667
Under huvudförhandlingen ska rättens ledamöter, som inledningsvis
nämndes, följa rättegångsbalkens krav på saklighet och opartiskhet och lika665

Se bland annat Heuman, M, 1952, s. 127, och Heuman, L, 2004/05, bland annat s. 52.
Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, Bemötande av brottsoffer – Handbok, februari 2012, s. 12–13.
667
 Heuman, L, 2004-05, s. 52. Vidare menar Heuman att ”[å]klagarens sakframställan kan
komma att kontrastera starkt mot målsägandens berättelse, i synnerhet om den är starkt känsloladdad. Ofta förmedlar en sådan berättelse en äkta eller ingående beskrivning av skadeverkningarna.
Detta kan ha en viss betydelse för brottets straffvärde och påföljdsbestämningen.”
666
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behandling. Kraven i övrigt på domaren att vara objektiv är dock i många fall
oreglerad och inte preciserad, vilket ställer högra krav på att domaren själv
aktivt och medvetet strävar efter att vara objektiv.668
Sådana avvägningar från domarens sida kan bli aktuella är inte minst vid
bemötandet av brottsoffer. I utredningen om förtroendet för domstolarna
skildes det på institutionellt bemötande, som utformandet av kallelser och
liknande, och personbemötande vilket alltså är personliga kontakter i telefon
eller vid möten.669 Mycket lite vägledning om det personliga bemötandet ges
i de policydokument som Domstolsverket har presenterat under 2000-talet,
men det institutionella bemötandet har aktualiserats. I de utbildningsinsatser
som riktats mot domstolarna har dock personbemötandet diskuterats, som
försök att medvetandegöra aktörerna på egna inställningar och fördomar gent
emot andra.670
I de flesta fall har domare endast personlig kontakt med målsäganden vid
själva huvudförhandlingen, och domaren är viktig för att skapa förtroende
i rättssalen.671 Det finns lite vägledning för hur det mötet ska se ut, och de
bestämmelser som i första hand tar sikte på den situationen är dels objektivitetskravet och dels kravet på domare att hålla ordning i rättssalen och säkerställa att ingen blir kränkt. Det är inte alltför vanligt att domarens objektivitet
i förhållande till målsäganden diskuteras av JO/JK eller på andra sätt leder till
prövning, men viss ledning har gått att finna.
Viss vägledning ges i och med att Svea hovrätt i mars år 2011 beslutade att
undanröja en tingsrättsdom och återvisa ett mål som rörde sexualbrott mot
en underårig flicka till tingsrätten på grund av rättegångsfel. Felet bestod i att
den offentliga försvararen vid flera tillfällen hindrades från att ställa frågor till
målsäganden vid ett motförhör. Enligt hovrätten, som tagit del av ljud- och
bildupptagningen av målsägandeförhöret, försvårades den offentliga försvararens möjligheter att ställa frågor då rättens ordförande ”upprepade gånger
avbrutit honom och kritiserat frågorna, tillrättavisat honom och ifrågasatt
hans sätt att sköta försvaret.” Det ledde till att målsäganden inte hördes av försvaret i motförhöret om alla de åtalade punkterna, eftersom försvararen kändes sig förhindrad att ställa fler frågor. Ytterligare information än så rörande de
frågor som tingsrättens ordförande ansåg vara olämpliga ges inte i hovrättens

668

 Heuman, L, 2004-05, s. 49.
SOU 2008:106, s. 120.
670
Brottsoffermyndigheten, Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i
rättsväsendet, 2009, s. 17. Se vidare i kapitel 7.
671
Engström, 2009 s. 379.
669
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beslut, men målet uppmärksammades i media där tingsrättens ordförande
också uttalade sig;
– Det är möjligt att jag gjort fel, men det är jag som har ansvaret för att förhandlingen sköts på ett värdigt sätt. Det är en svår avvägning när det handlar
om en ung målsägare som utsatts för sexuella övergrepp.672

Hovrätten menade att ordförandens beteende i tingsrätten stred mot såväl
rättegångsbalkens bestämmelser om motförhör och Europakonventionens
bestämmelser om en rättvis rättegång. Därför menade hovrätten att tingsrätten begått ett allvarligt rättegångsfel, inte minst för att den fällande domen
i huvudsak därför endast grundades på målsägandens uppgifter vid huvudförhandlingen och gav ett långt fängelsestraff som påföljd.673 Målet visade på
svårigheterna som kan möta aktörer inom rättsväsendet när olika intressen
ställs mot varandra, i detta fall bemötandet av målsäganden i rättegången ställt
mot objektivitet och den tilltalades rätt till en rättvis rättegång.
Tydligare vägledning i vikten av sakliga och opartiska formuleringar i domskäl och vid utfrågning av målsäganden framkom i ett JO-beslut från år 2012.
Då beslutade JO att utdela skarp kritik till en domare för dels sättet på vilket
han formulerade domskälen, och dels för de frågor han ställde målsäganden
under huvudförhandlingen. Formuleringen ansågs inte vara opartisk och saklig i enlighet med RF 1 kap 9 §. De aktuella målen som JO-beslutet grundar
sig på rör en kvinna som fått en örfil av sin dåvarande man, när kvinnan vägrat
svara på var hon spenderat en natt i mannens frånvaro. Domaren nämnde i
domskälen att kvinnan spenderat natten med en man, som hon nu har ett
kärleksförhållande med. Ur domen framgår bland annat följande:
När M.J. till slut behagade komma hem och P.A. ifrågasatte hennes beteende
fick han till svar av sin hustru att hon inte behövde berätta med vem eller
var hon varit. I skenet av M.J:s beteende är det högst begripligt att P.A. blev
kränkt, arg och förtvivlad samt såsom en impulsreaktion utdelade örfilen.674

Domaren hade också i förhör med M.J. frågat om den nuvarande partners
ekonomi, och detaljer kring den aktuella kvällen som inte ansågs relevanta för
målet. JO utdelade därför skarp kritik mot domaren, men vidtog inga ytterli672

Dagens Nyheter, ”Grovt rättegångsfel – mål tas om” publicerad 2011-03-10. Av ljudupptagningen från förhandlingen i Solna tingsrätt mål B6697-10 framgår det exempelvis att
domaren vill bryta för lunch och hoppas därför att försvararen inte ska vara alltför långrandig
då de ”måste vara rädda om målsäganden”.
673
Svea hovrätt, mål nr: B 895-11.
674
JO, Dnr 511-2011, Beslutsdatum 2012-03-21.
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gare åtgärder då domaren redan fått en varning från statens ansvarsnämnd för
utformningen av en annan dom, och den aktuella tingsrättens lagman förde
sedan dess samtal med domaren för att komma tillrätta med hur domar ska
utformas.675
JO menade att domarens sätt att formulera domskälen stred mot bestämmelserna om opartiskhet och saklighet, och att formuleringarna i domen och
vissa frågor vid huvudförhandlingen medförde att en part ifrågasatte opartiskheten hos domstolen. JO tryckte därför på vikten av att sakligheten och
opartiskheten följs för att dels tillförsäkra den enskilda den rättssäkerhet som
rättsstaten ska innefatta, och dels för att upprätthålla förtroendet för rätts
väsendet i allmänhet.676

6.3.3 Svårigheter att förena objektivitet med ”ett gott bemötande”?
Då ett gott bemötande av brottsoffer har motiverats av lagstiftaren med att det
gynnar brottsoffers välbefinnande, rättsprocessen som sådan och förtroendet
för rättsväsendet, genom att brottsoffer i högre utsträckning anmäler brott
och fullföljer en rättsprocess, visar att det är ett viktigt begrepp att diskutera
i en rättslig kontext.677 Det visar också på svårigheterna med att diskutera
ett vagt begrepp som bemötande inom den rättsliga arenan. Ovanstående
rättsfall och domarens uttalande kring det visar på liknande tendenser. Är det
personliga bemötandet så svårhanterligt som företeelse och begrepp att rättsväsendets aktörer behöver distansera sig från det för att inte det ska kollidera
med andra krav, såsom objektivitet?
Objektiviteten är en grundläggande rättsprincip som är starkt förknippad
med demokrati och rättsäkerhet. Med bakgrund i objektivitetens betydelse
för legitimiteten för såväl demokratin som rättsväsendet har följande beskrivning av objektivitets gjorts i doktrinen:
I ljuset av detta är det svårt att överskatta dess betydelse och i avvägningen
mot andra, ibland motstående, intressen bör kravet på objektivitet rimligen
inte få vika annat än i undantagsfall.678

Ett gott bemötande och tillfredställande information genom rättskedjan har
motiverats ur brottsoffers synvinkel men även med allmänna rättssäkerhetsfördelar i åtanke. Det ska höja förtroendet för rättsprocessen så fler vågar och

675
676
677
678

JO, Dnr 511-2011.
Ibid.
Budgetpropositioner 2000–2012, se kapitel 4.
Bull, 2012, s. 132.
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vill anmäla brott och fullfölja rättsprocesser, vilket ska leda till ökad rättssäkerhet. Därför tycks brottsoffers rättigheter och objektivitetskravet vara två delar
av rättsväsendets arbete som syftar (åtminstone delvis) till att nå rättssäkerhet
men som står i, potentiell, konflikt med varandra.
Objektivitetskravet och synen på hur den ska hanteras skiljer sig åt mellan
aktörerna, så till vida att det presenteras mycket olika i de olika aktörernas
policydokument. Polisen tycks uppfatta den som minst problematisk då den
knappt diskuterats, åtminstone inte ur aspekten att brister i objektiviteten
kan påverka gärningspersonen på ett negativt sätt. Den har även lyfts fram
som en punkt att informera brottsoffer om. Polisens objektivitet, inte minst
innan förundersökningen är inledd och vid ett eventuellt möte med en måls
ägande i direkt anknytning till ett brott, fyller dock också en väsentlig funktion i att säkerställa att processen hanteras på ett objektivt och rättssäkert sätt.
Åklagarna har under den studerade perioden framställt det mest komplexa
förhållandet till brottsofferarbetet och objektivitetsplikten, och har tidigare
framhållit svårigheter med att veta hur de ska förena de två. Domstolsverket
har också diskuterat objektivitetsprincipen och har bland annat menat att
det inte ska föreligga problem att beakta objektivitet och ha ett gott bemötande av målsäganden då de ger samma goda bemötande till alla som möter
domstolen, och att det därför inte kan anses strida mot objektiviteten.679 I
riktlinjerna om god domarsed lyftes dock frågan om att visa empati gentemot
en målsägande i förhållande till att ses som partisk, varför frågan får anses vara
levande även inom domstolsväsendet.680
Att det kan förekomma situationer där det föreligger svårigheter att förena
objektivitet och ett gott bemötande av brottsoffer står klart. Att det har upplevts eller upplevs som ett problem av aktörerna, som åklagare och domare, är
också en indikation på att situationen bör utredas vidare och att hur aktörerna
ska arbeta för att undvika konflikter bör förtydligas av lagstiftaren. En sådan
utredning om avvägningar i brottsofferarbetet ställt mot aktörernas objektivitet kan då även bidra med ytterligare kunskap om vad lagstiftaren menar
att brottsoffers rättigheter faktiskt innefattar, i form av tillgången till ett gott
bemötande och information.

679

 Rikspolisstyrelsen, 2005, Riksåklagaren, 2003, jmf. Åklagarmyndigheten 2012. Domstolsverket, 2003, och Domstolsverket 2012.
680
Sveriges Domareförbund, God domarsed – om etik och ansvarstagande, 2011, s.148.
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6.4	Förenligheten mellan självständighet och
brottsoffers rättigheter
Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket riktar målsättningar genom nationella dokument ner till den lokala myndighetsnivån. Som
framgått av kapitel 4 och 5 är dessa målsättningar allmänt hållna, i likhet med
budgetpropositioner och regleringsbrev. Det medför att de ska tolkas och
följas vid kammare, polismyndigheter och domstolar som har olika förutsättningar sinsemellan och även mellan kammare till kammare etc.
Konsekvenserna av det blir att de nationella dokumenten måste vara just
allmänna, vilket leder till svårigheter att överblicka hur dokumenten sedan
mottas på lokal nivå. I den bemötandestrategi som Domstolsverket presenterade år 2010 gavs domstolarna i uppdrag att upprätta egna strategier med
beaktande av den lokala situationen och de förutsättningar som gäller för
den enskilda domstolen. Strategierna skulle också föregås av brukarundersökningar.681
I det praktiska arbetet med att uppfylla strategins intentioner måste hänsyn
tas till den enskilda domstolens specifika behov och förutsättningar. Detta
innebär att arbetet kan bedrivas på olika sätt och i olika takt.682

Att resultatet av nationella satsningar som förs ner på lokal nivå ser olika ut
är naturligt och ligger i organisationens uppbyggnad där de lokala myndigheterna bäst känner de egna förutsättningarna, bristerna och behoven, men
det kan också leda till ett brottsofferarbete som är olika utvecklat i olika verksamheter runt om i landet.
Tidigare i framställningen har det konstaterats att samarbete, samverkan
och samordning ska ske mellan samtliga aktörer i rättskedjan, och att aktörerna ska ge varandra hjälp inom ramen för den egna verksamheten. Särskilt
uttalade krav finns på samverkan och samarbete mellan polis och åklagare. Det har även presenterats förslag på en utveckling av förvaltningslagens
bestämmelser om samarbete som tydligare poängterar vikten av kontinuitet i
syfta att underlätta den enskildas process.683 Redan nu är trots allt kraven på
samarbete och samverkan tydliga och samtliga aktörer har framhållit vikten
av att sådana satsningar kommer till stånd för såväl individen som rättsproces-

681

Sveriges Domstolar, Handlingsplan för genomförande av Sveriges Domstolars bemötandestrategi, 2010.
682
Sveriges Domstolar, Bemötandestrategi för Sveriges Domstolar, 2010.
683
SOU 2010:29, s. 212.
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sen som helhet.684 Det är däremot inte praktiskt möjligt att i detalj styra det
samarbete som lagstiftningen eftersträvar då myndigheterna själva hanterar
många situationer självständigt utifrån prioriteringar och förutsättningar på
lokal, eller regional nivå, vilket också är självständighetens syfte.685 Att styra
hur och i vilken utsträckning de lokala kamrarna, polismyndigheterna eller
domstolarna bedriver samarbeten med varandra (och med andra aktörer) är
därför inte möjligt. Lagstiftningen förtydligar heller inte i vilken utsträckning
eller på vilket sätt samarbete eller samverkan ska ske, bara att det ska ske.686
För att kunna fastställa förhållandet mellan aktörernas självständighet
och införlivandet av brottsoffers rättigheter såsom de framkommer genom
policydokument eller lagstiftning krävs en undersökning även av den organisatoriska självständigheten. Nedan följer därför en sammanfattande diskussion kring aktörernas självständighet i förhållande till organisationernas
uppbyggnad. Det görs för att kunna analysera hur mycket enskilda aktörer i
det enskilda ärendet kan styra alternativt bli styrda i förhållande till information, bemötande och samverkan i ärenden som rör brottsoffer.
Som nämnts i kapitel 2 är polisorganisationen uppbyggd på så sätt att varje
enskild myndighet har en myndighetschef och myndighetsstyrelser. Det är därefter de enskilda styrelserna som finns i de 21 olika polismyndigheterna som
själva bestämmer hur myndigheterna ska prioritera och strukturera arbetet,
varför myndigheternas arbete bedrivs olika över landet.687 Övergripande målsättningar som riktas till polisväsendet i stort kan således tolkas och införlivas
olika beroende på, till exempel, den lokala polismyndighetens prioriteringar,
ekonomiska förutsättningar och resurser. I praktiken innebär det att brotts
offerfrågor kan prioriteras olika mellan de olika myndigheterna över landet,
och vad som kommer brottsoffret tillgodo kan då variera likaså. Givetvis innebär inte detta att inte samtliga polismyndigheter ska följa rådande lagstiftning,
men det kan få till följd att till exempel utbildningsinsatser i brottsofferfrågor
prioriteras högre eller lägre från en polismyndighet till en annan.
För samordning och enlighet mellan polismyndigheterna är Rikspolisstyrelsen ansvarig på den övergripande och organisatoriska nivån, och när
planeringen även rör åklagarväsendets arbete ska det ske i samråd med dem.
Rikspolisstyrelsen ska också se till att de prioriteringar som lyfts fram av
regering och riksdag, alltså även olika brottsofferfrågor, faktiskt prioriteras
684
685
686
687

Se PL, 3 §, FUK 2 §, FL 6 §, MF 6 §, PF 3 kap. 4 §.
Wennergren, 2008, s. 24–25.
Se genomgången i kapitel 3.
SOU 2007:39, s. 17. Rikspolisstyrelsen, Rikspolischefens inriktning, 2010.
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ute i verksamheterna utifrån de ekonomiska resurser som finns.688 Rikspolisstyrelsen saknar idag dock möjlighet att besluta om samverkan mellan olika
polismyndigheter.689 Det kan få konsekvenser för vilka arbetsmetoder som
används på olika polismyndigheter, vilket kan resultera i att brottsofferarbetet
också kan utvecklas åt olika håll och i olika utsträckning över landet.
Åklagarväsendets organisation, där Åklagarmyndigheten ska se till att arbetet sker effektivt och samordnat inom verksamheten och där riksåklagaren i sin
roll som chef ska verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid åklagarnas rättstillämpning, syftar till att bedrivas för att säkra att arbetet ser lika
ut mellan kamrarna och sker enhetligt över landet. Det ska styras genom de
olika centrala möjligheterna att utveckla exempelvis föreskrifter eller allmänna
råd i olika frågor. När Ekonomistyrningsverket granskade åklagarväsendet
kritiserades som nämnts dock just styrningsmöjligheterna, och kritiken motiverades med att åklagarkamrarna själva ansåg sig vara alltför självständiga i
förhållande till varandra.
Vi bedömer att en väsentlig förklaring till både ett svagt genomslag för centrala utvecklingssignaler och en svag spridning av idéer och erfarenheter mellan
kammare är tesen om det värdefulla i att kamrarna är ”självständiga”. Tanken
är att verksamheten ska bedrivas effektivt utifrån de lokala förutsättningarna
genom att skapa den bästa lösningen, utifrån varje kammares situation. Det
finns skäl för en sådan lokal anpassning men denna aspekt behöver vägas av
mot andra för att få ett för helheten effektivt resursutnyttjande. I sammanhanget finns det därför skäl att påminna om att ett syfte med bildandet av en
sammanhållen Åklagarmyndighet var att på olika sätt ta till vara alla de fördelar som kan vinnas med att samla hela verksamheten under en ledning.690

Som nämndes i kapitel 2 har också åklagarkammare, som sinsemellan kan
ha helt olika förutsättningar, haft svårt att införliva gemensammas målsättningar i den egna verksamheten. Det ledde till att lokala eller regionala praxis
utvecklades på olika områden. Kamrarnas (uppfattning om) självständighet
gentemot varandra ansågs bidra till det fenomenet, och gjorde det svårt att få
en överblick över vad som faktiskt följdes i olika delar av landet. Dessutom
hindrade det att de bästa arbetssätten spreds över landet. Liknande resonemang torde gå att föra kring införlivandet av olika nationella dokument –
utgångspunkten är olika och det ger även olika resultat för hur arbetet med
dokumenten sedan bedrivs.
688
689
690

PL 7 §, Förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen, 13b §–13c §.
SOU 2012:13, s. 211.
ESV, Åklagarmyndighetens interna styrning och kontroll, 2009, s. 37.
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Domstolsorganisationen styrs av höga krav på domstolarnas självständighet
och domarnas oberoende, och Domstolsverket ska arbeta för att den självständigheten iakttas. Domstolsverket ansvarar dock för övergripande organisatoriska frågor, och i likhet med polis- och åklagarväsendet finns ett organ
som kan ta fram föreskrifter och allmänna råd och ska se till att verksamheten
exempelvis bedrivs på ett effektivt vis. Domstolsverket kan också ta fram
handböcker som är att se som utbildnings- och informationsmaterial och
ger därför endast förslag på hur olika situationer ska hanteras.691 Det visar
även skrivningarna i bemötandestrategin och handlingsplanen för införandet
av den. Dessa ger riktlinjer för de övergripande målsättningarna och inställningen till bemötande, men det konkreta utformandet hanteras på lokal nivå.
Domarens självständighet kan också komma i konflikt med andra krav
inom rättsväsendet som också kan påverka målsägandens process, nämligen
kraven på en effektiv och skyndsam handläggning av ärenden. JO aktualiserade frågan år 2008 när frågan behandlades efter en inspektion av Västmanlands
tingsrätt där det visade sig att handläggningstiden för mål och domstolsärenden varit för lång. Till exempel hade det under ett års tid inte gjorts någon
ansats att sätta ut fem brottmål till huvudförhandling. Det ledde bland annat
till att JO inledde en undersökning om vilket ansvar en lagman kunde anses
ha för bristerna i verksamheten på tingsrätten.692
Enligt tingsrättsinstruktionen ska alla mål vid varje given tidpunkt ha en
ansvarig domare utsedd, och det är den enskilde domaren som ansvarar för
att arbetet drivs framåt och är lagenligt.693 Enligt JO innebär det också att
den enskilde domaren bör informera sin chef om handläggningen av ärendet
inte går framåt på önskvärt sätt. Chefen bör i sin tur hålla sig informerad för
att kunna leva upp till de lagstadgade kraven på att överse så att verksamheten
bedrivs lagenligt och effektivt och om arbetet inte fungerar tillfredsställande
sätta in åtgärder.694 Till skillnad från andra myndigheter är dock lagmannen
i sin roll som chef mer begränsad i vilka åtgärder som kan sättas in på grund
av domarens oberoende och självständiga ställning i sitt yrkesutövande. JO
går därför igenom vilka åtgärder som ska och kan vara lämpliga för en lagman
att vidta när denne får kännedom om brister i handläggningen som lett till
att mål inte blivit avgjorda. Genomgången tar sin utgångspunkt i självstän-

691

Jag tillåter mig här en viss upprepning från Kapitel 2, då det är av betydelse för den vidare
analysen. Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket, 1§, 4 §. MF 4 § 4 st.
692
JO, Dnr: 1677-2006, Beslutsdatum: 2008-01-24.
693
Förordning (1996:381) med tingsrättsinstruktion, 15 §.
694
Förordning (1996:381) med tingsrättsinstruktion, 1 §.
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dighetsprincipen.695 Det innebär att lagmannen till exempel inte kan driva
ett mål till ett avgörande eller beordra domare att avvisa viss bevisning. Det
innebär dock inte en konflikt med självständigheten att diskutera en situation med oskäligt lång handläggningstid med ansvarig domare, ett sådant
förfarande påbjuds till och med av JO. Vidare menar JO att
en sådan diskussion kolleger emellan, utan inslag av instruktioner eller anvisningar, bör i de allra flesta situationer kunna bidra till att en lösning uppnås
på ett relativt tidigt stadium. Det kan knappast heller ses som ett ingrepp i
den enskilde domarens självständighet i den dömande verksamheten om en
domstolschef erbjuder en domare tillfällig lättnad i tilldelningen av nya mål
eller ärenden.696

JO:s slutsats blev dock att det måste vara en skyldighet för domstolschefen att
ingripa vid handläggningar som tar alldeles för lång tid, så länge som beslutet
sker på sakliga grunder. Det ska varken anses strida mot domarens självständighet eller opartiskhet. Den enskildes intresse av att få sin sak prövad och att
få den prövad inom skälig tid ska där väga tyngre.697
Fallet från JO är relevant i förhållande till målsägandens möjlighet att
få saken prövad inom skälig tid och visar på domstolschefens övergripande
ansvar för att handläggningen av ärenden sker så effektivt och skyndsamt som
möjligt. I förhållande till självständigheten visar fallet att domaren är mycket
självständig i sitt arbete men att i frågor av rent administrativ natur – som
arbetsbelastning – har överordnade möjligheter att påverka domarens arbete.
*
Information, bemötande och samverkan, står utifrån lagstiftning och införlivandet på aktörsnivå, inte i konflikt med självständighetsprincipen, varken i
arbetet inom eller mellan myndigheterna. Målsättningar och de riktade kraven på aktörernas brottsofferarbete innebär varken styrning i hur specifika
ärenden ska hanteras eller beslut i enskilda ärenden.

695

Så som den stadgas i RF 12 kap. 2 § och i EKMR, Artikel 6.
JO, Dnr: 1677-2006, Beslutsdatum: 2008-01-24. Se också SOU 2000:99, s. 13–20 om
domstolschefens roll. Däremot kan det teoretiskt sett vara problematiskt att en lagman erbjuder den ansvarige domaren att lämna över målet, alternativt förlägger ansvaret på en annan
domare. Sådana omförflyttningar av mål kan riskera, enligt JO, att leda till att domstolen
misstänkts ha brustit i opartiskhet.
697
JO, Dnr: 1677-2006, Beslutsdatum: 2008-01-24. Se också SOU 2000:99, s. 13–20 om
domstolschefens roll.
696
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Det finns däremot ingenting som kräver att enskilda polismyndigheter,
åklagarkammare eller domstolar ska samarbeta, samverka eller samordna
brottsofferarbetet på en organisatorisk nivå, för att säkerställa en enhetlig
tillämpning. Sådana utjämnande uppgifter har dock de centrala förvaltningsmyndigheterna, men det innebär likväl inte att de kan detaljstyra brotts
offerarbetet på lokal nivå. Att det förekommer lokala skillnader i brottsoffer
arbetet är därför troligt, vilket kan påverka det stöd det enskilda brottsoffret
får tillgång till. Det innebär också att arbetet med de uttryckliga kraven på
samarbete och samverkan mellan aktörerna kan se olika ut i omfattning och
intensitet över landet.

6.5	Effektivitetskravens inverkan på brottsoffers
rättigheter
I budgetpropositionen för år 2011 beskrev regeringen hur brottmålsförfarandet skulle bli mer effektivt och vad som redan nu gjorts för att åstadkomma det. Bland åtgärderna för hur effektivitet skulle åstadkommas nämndes
samverkan och en bättre handläggning av de så kallade mängdbrotten.698
Dessutom skulle en mer effektiv informationshantering inte bara göra brottsprocesserna mer effektiva, utan det ska även främja medborgarservicen. Det
skulle ske genom att ersätta det manuella informationsutbyte mellan myndigheter med ett elektroniskt sådant. Enligt regeringen finns flera vinster med
ett sådant system; effektivitet i och med kortare handläggningstider, och dessutom mindre felaktigheter.699
Redan nu finns skyndsamhetskrav kopplade till myndigheternas informationsskyldighet och serviceskyldighet, och om frågor ställs till myndigheterna
ska de besvaras skyndsamt. Sådana krav finns som sagt även i förhållande till
utlämnande av domar och beslut.700 Effektivitet och skyndsamhet präglar
hela det förvaltningsrättsliga arbetet, och effektivitetens betydelse för måls
ägandens process poängteras uttryckligen i de processrättsliga bestämmelserna
i förundersökningskungörelsen.701 Effektivitetskraven har därför motiverats
med att det gynnar den enskilda medborgaren, inte minst målsäganden och
698

Mängdbrotten är brott som drabbar många människor och cirka ¾ av de begångna brotten i samhället är mängdbrott. Förutom brott som exempelvis cykelstölder, rattfylleribrott
eller skadegörelse kan det också röra sig om misshandel eller inbrott.
699
Proposition 2010/11:1, s. 20. Se även RiR 2011:25.
700
Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.
701
Se FL 7 § och proposition 1985/86:80 s. 62 avseende effektivitetens betydelse i de förvaltningsrättsliga bestämmelserna. Se också FUK 2 a §.
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misstänkt gärningsperson i en brottmålsprocess, men även att det är mer
rättssäkert när utredningar sker så snabbt som möjligt efter anmält brott och
utan inaktivitet under utredningens gång. Det är således fördelaktigt både
på individ- och samhällsnivå. Det är därför också en av straffprocessens tre
ledstjärnor som stadgar att processen ska vara säker, snabb och billig för att
tillgodose kraven på god rättsskipning.702
Men det kan ändå förekomma konflikter mellan de krav som ställs på hög
effektivitet och genomströmning av ärenden och att brottsoffers rättigheter
tillvaratas på ett tillfredsställande sätt. En sådan konflikt aktualiseras i ett JObeslut från år 2002. Vid en inspektion av polismyndigheten gjordes upptäckten att polismyndigheten i vissa fall utformade sina kallelser till målsäganden
att komma till ett förhör på ett sådant sätt att det framgick att förundersökningen skulle läggas ner om målsäganden inte kom till förhöret. Det skickades
endast ut när en målsägande redan missat att komma till ett förhör. Enligt
JO var formuleringarna gjorda på ett sätt som gjorde att det framgick att det
var i syfte att effektivisera arbetet. Polismyndigheten menade i sitt remissvar
att formuleringen var klart olämplig och dessutom saknade stöd i lag. Polismyndigheten menade vidare att det trots det var svårt i vissa fall att driva en
utredning vidare om målsäganden inte ställde upp på förhör. JO höll med
polismyndigheten om detta och menade att utformandet av kallelserna varit i
högsta grad olämplig.703 Polismyndighetens agerande skulle kunna tolkas som
en konsekvens av de krav som ställs på effektivisering, men som inte har stöd
i lag. JO-fallet väcker också tankar om ett institutionellt bemötande avseende
hur dessa kallelser var utformade, då de var rättsligt felaktiga och även, enligt
JO:s beskrivning, nästan ”hotfulla” i sitt uttryck för att få målsäganden att
följa kallelsen. Trots möjliga svårigheter att driva en utredning vidare utan
målsäganden bör det avgöras i det enskilda fallet och inte på ett så standardiserat vis som här skedde. Det poängterade även JO.
I ett fall från JO från år 2004 diskuterades åklagarens kommunikation med
målsäganden och brister i skyndsamheten i handläggningen av ärendet. Åklagaren i fråga ansåg att arbetsbelastningen på den aktuella åklagarkammaren
vid tidpunkten för målet var en anledning till att kommunikationen med
målsäganden brast. JO menade att det inte är en rimlig ursäkt för bristerna
i information till målsäganden. JO menade även att det var oacceptabelt att
det förekommit ett sådant dröjsmål i ärendet, trots den höga arbetsbelastning
som rådde vid kammaren vid det tillfället. Vidare konstaterade JK att det
702
703

Landström, 2011, s. 68–69, Bylander, 2006, s. 331.
JO, Dnr: 1541-2002, Beslutsdatum 2002-12-13.
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var ”högst anmärkningsvärt” att åklagaren inte insåg målsägandens intresse i
saken och därför hörde av sig efter de förfrågningar som målsäganden framfört på olika vis.704
Enligt fallet kan höga krav på effektivitet och en hög arbetsbelastning inte
frånta åklagaren ansvaret att uppfylla skyldigheter gentemot brottsoffer. Här
ansåg alltså JK att åklagaren ska beakta målsägandens behov, med hänsyn till
att målsäganden har intresse i saken och därmed förväntar sig att få viss information i ärendet. Hög arbetsbelastning är därför ingen anledning till att inte
informera målsäganden, varför en viss prioritering kan märkas – det vill säga,
brottsofferfrågor ska inte prioriteras ner vid hög arbetsbelastning. Det ställs
därför höga krav på såväl informationsutlämnandet som effektivitet vilka båda
ska uppfyllas gentemot brottsoffret, oavsett aspekter som arbetsbelastning.
Ett flertal fall har också visat att målsägandens rätt till en skyndsam process
inte går att nedprioritera från åklagarens håll, trots hög arbetsbelastning eller
svårigheter med att hitta erfaren personal, vilket vidare visar på vikten som
tillskrivs brottsoffers rättigheter. Det är särskilt tydligt just i de fall som rör
unga målsäganden under 18 år, som också särskilt lyfts fram av lagstiftaren.
Det framkom tydligt i ett fall från JO där hela rättskedjans handläggning av
ett ärende där målsäganden var under 18 år behandlades. Det aktuella fallet
hanterades alltför långsamt av samtliga aktörer i rättskedjan.705 Såväl polis som
åklagare menade dock att det var rimligt att överträda tidsfristen med tanke
på att det under förundersökningen hölls 14 förhör, men enligt JO torde de
förhörda personerna varit lätta att få tag på och inget förhör tog längre än en
timme att genomföra vilket därför inte motiverade en överträdelse. Särskild
kritik fick förundersökningsledaren för att inte levt upp till kraven att se till
att utredningen påskyndades med tanke på att det rörde misshandel av barn
och därför är särskilt prioriterat enligt förundersökningskungörelsen. När
åklagaren fick in förundersökningsprotokollet till kammaren hade tidsfristen
redan överträtts med tio månader, men trots det tog det åklagaren ytterligare
fem månader att besluta om att åtal skulle väckas. Den långsamma handläggningen hos domstolarna kommenterades också av JO:
Beträffande domstolarnas handläggning bör inledningsvis anmärkas att det
för barnets och alla andra inblandades bästa givetvis är lika angeläget att även
denna handläggning sker med skyndsamhet. Den press som det innebär
704

JO, Diarienummer: 286-2004, Beslutsdatum: 2004-10-29.
En anmälan om misstänkt misshandel av ett barn kom in till polismyndigheten den 4 maj
år 2005, och åtal väcktes den 5 november år 2006. Den 11 maj år 2007 prövade tingsrätten
åtalet. Hovrätten överprövade tingsrättens dom i juni år 2008.
705
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att vara målsägande eller misstänkt eller anhörig till någon av dem och den
påverkan på familjeförhållandena som utredningen kan innebära blir ju inte
mindre bara för att åtal har väckts.706

Uttalandet visar på vikten av skyndsamhet för brottsoffrets och dennes familjs
välbefinnande i rättsprocessen. JO tolkade även bestämmelsen i förundersökningen 2 a § på så vis att samtliga mål med målsäganden som är under 18
år ska prioriteras, men tingsrätten menade att det främst rörde fall där måls
äganden personligen skulle höras. JO menade också att det fanns risk att även
polis och åklagare skulle nedprioritera ärenden som borde prioriteras om de
vet att målen ändå fastnar i tingsrätterna.707
*
Effektivitet i form av krav på hög genomströmning och en snabb rättprocess
kan beröra brottsoffers rättigheter på olika sätt. En hög effektivitet i processen, utan onödiga dröjsmål motiveras i många fall just ur aspekten att det är
positivt för de inblandade i processen att den inte blir onödigt utdragen. På
så vis är effektivitet starkt kopplat till brottsofferfrågan. Utvidgade krav på
ökad genomströmning riskerar dock även att andra aspekter rörande brotts
offerarbetet än rent utredningstekniska sådana hamnar i skymundan då aktörernas tid och resurser är begränsade. Hur ska till exempel åklagaren göra
avvägningen mellan ett personligt, informativt möte med målsäganden inför
huvudförhandlingen som inte krävs enligt lag när ständiga krav kommer från
regeringen på ökad lagföring?
Hittills har framställningen visat på ett flertal potentiella avvägningar
och situationer som på olika sätt kan begränsa ett införlivande av det som i
avhandlingen benämnts som brottsoffers rättigheter – som vaga krav och uppföljningsmöjligheter, organisationer med bristande styrning och i viss mån
motstridiga eller konkurrerande krav och principer. I det kommande sammanfattande och avslutande kapitlet kommer ett flertal aspekter vidare att
diskuteras utifrån avhandlingens utgångspunkter och slutsatser.

706
707

JO, Dnr: 4620-2008.
Ibid.
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brottsoffers rättigheter
7.1

Inledning

De mål som regeringarna ställde upp för rättsväsendets brottsofferarbete mellan åren 2000 och 2012, bland annat genom budgetpropositioner, har syftat
till att ge fördelar för;
• Brottsoffer
• Rättsväsendet
• Samhället
I regel diskuterades dessa fördelar i avsnittet som rörde just brottsoffer. Fördelar för brottsoffer hamnade då i fokus, följt av fördelar för rättsväsendet
eller de enskilda aktörerna och samhället i stort.708 I andra fall, till exempel
i förtroendeutredningen, belystes bemötandefrågor utifrån fördelar för rätts
väsendet och samhället. Där var målet ett ökat förtroende och ett av medlen
var ett bättre bemötande av målsäganden. Frågorna var därför tydligt sammankopplade, oavsett vad det övergripande målet var. Skillnaden låg i vad
som framställdes vara ett mål och vad som framställdes vara ett medel.
En åtskillnad beträffande det övergripande syftet i olika granskade dokument i avhandlingen visade sig därför inte vara relevant då samma frågor ständigt återkom. Det som poängterades var inte endast de fördelar som adekvat
information, ett gott bemötande och samverkan genom processen kunde ge för
brottsoffer, utan även de fördelar detta kunde ge i form av bättre möjligheter
att bedriva utredningar samt ett starkare förtroende för rättsväsendet i stort.
Fördelarna med ett fungerande brottsofferarbete har därför ansetts kunna
sträcka sig utöver brottsoffers ökade välbefinnande. I förtroendeutredningen
diskuterades exempelvis kopplingen mellan förtroende, ett gott bemötande
av parter och effektivitet. Om ett lågt förtroende för domstolarna leder till att

708

Ett exempel på detta är budgetpropositionen för år 2012 där fördelarna för brottsoffer är
det främsta målet när brottsofferarbetet beskrivs under rubriken ”Stöd till brottsoffer” men
ett medel för att förbättra lagföring och utredning under rubriken ”Utredning och lagföring”,
s. 23.
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människor inte vill delta i en rättegång försvårar det möjligheten att bedriva
effektiva rättsprocesser.709
Liknande helhetsbild av målen för rättsväsendets brottsofferarbete har kunnat utläsas i budgetpropositioner under den gångna 12-årsperioden, nämligen att de insatser som genomförts för brottsoffer även skulle förbättra den
utredande verksamheten. De olika regeringarnas uttryckta mål med brottsofferarbetet har därför syftat till att gynna brottsoffer, förbättra aktörernas
utredningar genom ”bättre bevispersoner” och förbättra rättsprocessen. Om
något av dessa har varit det huvudsakliga syftet med målsättningarna på
brottsofferområdet går inte att avgöra då de olika delarna av arbetet och de
åsyftade fördelarna inte uttryckligen har särskilts från varandra i de förarbeten, budgetpropositioner, regleringsbrev och interna policydokument som
granskats. Det torde heller inte vara relevant då målen samspelar.

7.2

Brottsoffers rättigheter: krav och införlivande

I avhandlingen har information, bemötande och samverkan benämnts som
brottsoffers rättigheter, men är det möjligt att påstå att brottsoffer kan förväntas ha rätt till adekvat information, ett gott bemötande och en process
som sker i samverkan mellan aktörerna? Det vill säga; utgör lagstiftningen på
området – eller andra påtryckningsmedel som riktade krav i regleringsbrev
– krav som samstämmer med de politiska målsättningarna för arbete med
brottsoffers rättigheter? Svaret på frågan varierar beroende på vilken område
som undersöks.

7.2.1 Information som rättighet?
Den viktimologiska forskningen har visat att brottsoffer generellt sett behöver
information för att få en ökad känsla av kontroll och trygghet i processen, samt
för att ges möjlighet att fatta beslut under processens gång, vilket överensstämmer med de politiska mål som ställts upp för rättsväsendet.710 Informationen
kan röra rättsprocessen i allmänhet, vilka stödåtgärder som finns att tillgå,
utvecklingen i det egna ärendet och möjligheter till ersättning eller skadestånd.711 Det är också kring dessa punkter den lagstadgade rätten till information till brottsoffer kretsar, för samtliga aktörer men i olika utsträckning.712
709

SOU 2008:106, se exempelvis s. 74–76, 117–127.
Se framför allt avsnitt 1.1 Inledning.
711
Se exempelvis Hradilova Selin, Westlund, 2011, s. 83–99, Sahlin, 2011, 118–123 samt
Johansson och Granström, 2004, s. 248–250.
712
Se redogörelse och diskussion i Kapitel 3.
710
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Anledningen till den stora politiska markeringen av vikten av information
till brottsoffer är undersökningar som visat på brister i rättsväsendets informationsutlämnande till brottsoffer. Informationsskyldigheten utvidgades genom
förändringar i FUK under 1990–2000-talen, men vissa brister har fortsatt
ansetts föreligga.713 Såväl lagstiftning som kompletterade interna dokument
har varit tydliga i vilken information som ska utgå till brottsoffer och i vilket
skede.
Det stora antal policydokument för brottsofferarbetet som arbetats fram
inom de olika organisationerna har i en betydande omfattning framhävt vikten av att informera brottsoffer enligt gällande lagstiftning, och har motiverat detta med utredningsfördelar och med fördelarna detta kan ha ur ett
brottsofferperspektiv. Det finns därför detaljerad reglering – särskilt avseende
information under förundersökningen – och riktlinjer från regeringen och
i aktörernas interna styrdokument angående varför information är relevant
för brottsoffer, vilken information som ska ges ut och när under processen.
Det föreligger dessutom få begränsningar genom annan lagstiftning som kan
kollidera med skyldigheten att lämna information. Att aktörerna lämnar ut
upplysningar av mer allmän natur anses inte komma i konflikt med aktörernas opartiskhet eller objektivitet. Hur informationen lämnas och i vilken
situation, vilket berörs i kapitel 6, kan dock påverka lämpligheten i informationsutbytet. Information till brottsoffret är därför något brottsoffer ska
kunna förvänta sig utifrån rådande lagstiftning, så länge som informationen
som ges inte riskerar att vara till nackdel för motstående part eller att sättet
den lämnas på eller situationen i övrigt gör utlämnandet olämpligt i förhållande till kravet på objektivitet och opartiskhet.714
Aktörernas självständighet står inte heller i konflikt med brottsoffers rätt
till information, då politiska målsättningar och riktade krav på aktörerna
varken utgör styrning i hur specifika ärenden ska hanteras eller hur beslut i
enskilda ärenden ska fattas. Men hur informationsutlämningen ska gå till,
vilken utbildning enskilda myndigheter ska genomgå för att öka kunskapen
713

 Att det förekommer brister i informationsutlämningen till brottsoffer framkommer bland
annat i nämnda nationella trygghetsundersökningar som genomförts av Brå, även om brottsoffers upplevelser av rättsväsendets aktörer enligt dessa undersökningar överlag varit positiva.
Rikspolisstyrelsens egna undersökningar av brottsofferarbetet har också visat på att de största
bristerna avseende polisens brottsofferarbete är brister i informationsutlämning, se Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport, 2010:3, s. 28–30, och Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport,
2012:6, s. 10–11. Se även bland annat Riksrevisionen, RiR 2011:18, s. 35–36 och avsnitt
1.1.3 Brottsoffers upplevelser av rättsväsendet.
714
Proposition 1985/86:80 s. 60. (Här kan även sekretesshänsyn behöva tas, något som inte
har studerats i denna avhandling). Se här den mer utvecklade diskussionen i kapitel 6.
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om behovet av information, eller polisens samverkan med åklagaren vid informationsåtgärder, är till stor del oreglerat och styrs utifrån förutsättningarna
på lokal nivå. Utformningen av informationen och vilka rutiner som finns för
uppföljning av given information kan därför variera över landet då de lokala
aktörerna styr arbetet självständigt inom verksamheterna.715
Information till brottsoffer ska inte heller stå i konflikt med kraven på
effektivitet. I avhandlingen har det visats att aktörerna, trots höga krav på
skyndsamhet och effektivitet i rättsprocessen, inte fråntas ansvaret att informera målsäganden i tillfredsställande utsträckning. Ett undantag är dock om
kretsen av målsäganden är alltför stor för att ett utlämnande av information
till samtliga ska vara möjligt. I normalfallet får det dock inte anses vara aktuellt. Ökade krav på effektivitet kan dock leda till att brottsoffers rättigheter
riskerar att inte tillvaratas i praktiken, vilket har berörts i kapitel 6. I de fall
där det har uppmärksammats brister i information till brottsoffer på grund av
arbetsbelastning eller krav på ökad effektivitet, har dock vikten av information
till målsäganden tydligt poängterats. Krav på effektivitet fråntar inte aktörerna
ansvaret att lämna upplysningar och information. Skyndsamhetskravet i sig är
även något som har som syfte att, bland annat, förbättra brottsoffers process.
Det står inte i konflikt med kravet på information till brottsoffer, vilket också
uttryckts av JO och JK.716
Brottsoffers rätt till information är därför tydligt reglerat i lagstiftning, är
införlivat i aktörernas egna policydokument och bör inte stå i konflikt med
övriga studerade principer och krav i aktörernas arbete. Vad är då förklaringen
till de brister som undersökningar under 2000-talet har visat på? Utifrån det i
avhandlingen undersökta området kan potentiella (del)förklaringar till brister
i informationsutlämnandet till brottsoffer vara bristande styrning med oklar
arbetsfördelning mellan polis och åklagare och bristande kommunikation
inom och mellan aktörernas verksamheter.717
Styrningen av arbetet och fördelningen inom verksamheterna samt mellan de olika aktörerna är starkt sammankopplad med rättsväsendets aktörers
715

De centrala förvaltningsmyndigheterna har till uppgift att sträva efter enhetlighet, men
det medför inte att de kan styra brottsofferarbetet på lokal nivå i detalj då hänsyn måste tas
till förutsättningar på lokal nivå, vilket diskuterades i kapitel 6.
716
Se JO, Diarienummer: 1541-2002, Beslutsdatum 2002-12-13 och JK, Diarienummer:
286-2004, Beslutsdatum: 2004-10-29.
717
Ett försök att förtydliga styrkedjan inom polisen gjordes genom polisens vägledande
handbok från år 2012, där informationskedjan och det övergripande ansvaret inom polisorganisationen för att säkerställa att informationen gått ut till brottsoffret konkretiserades.
Rikspolisstyrelsen, 2012, s. 13, 24.

197

13-33 Iustus Enarsson 25 juni 197

2013-06-25 16.40

7 Förankring och utveckling av brottsoffers rättigheter

möjligheter att självständigt utforma arbetet i enskilda situationer. Tydligare
rutiner vid ansvarsfördelning mellan polis och åklagare för att säkerställa att
information ges till brottsoffer, framför allt enligt regleringen i FUK, är därför
en aspekt av informationsutlämnandet som kan förbättras. De interna riktlinjerna för att säkerställa att information har lämnats, alternativt ska lämnas
vid ett senare skede, måste även det fungera i aktörernas arbete.
Informationsutlämnandet är också starkt sammanlänkat med mötet med
aktörerna och är därför svårt att särskilja från bemötandefrågorna. Frågan
om ett gott bemötande är något brottsoffer kan förvänta sig är dock mer
svårbesvarad.

7.2.2 Rätten till ett ”gott bemötande”
Bemötandebegreppets mångtydighet och svårdefinierbara natur har diskuterats genomgående i avhandlingen och även av såväl lagstiftaren som aktörerna
själva. Vad är ett gott bemötande och för vem?
För att exemplifiera de försök till förtydliganden av begreppet som gjorts
har vissa skrivningar särskilt lyfts fram i avhandlingen. Till exempel domarutredningens skrivning från år 2008.
Att personbemötandet bör präglas av respekt för den enskilde i den mening
att medarbetarna ska visa hänsyn samt vara artiga, sakliga och tydliga är okontroversiellt. Det torde vidare råda enighet om att ett respektfullt bemötande
också handlar om att ha viss värdighet, t.ex. att inte klä sig hur som helst. Respekt kan emellertid förenas med antingen en distanserad och reserverad hållning eller med vänlighet, dvs. en hållning som innefattar mänsklig värme. I
vad mån ett gott och respektfullt bemötande från domstolspersonals sida alltid bör innefatta den senare aspekten kan nog vara föremål för diskussion.718

Som nämnts gjordes även en ansats att förtydliga förhållningssättet gentemot
brottsoffer i polisväsendets handbok från år 2012, när bemötandet diskuterades i förhållande till objektivitet.
Att vara objektiv innebär inte som många tror att polisen måste vara distanserad och opersonlig. Det innebär istället att genom ett professionellt förhållningssätt ge brottsoffret ett personligt bemötande genom att lyssna aktivt och
behandla brottoffret[sic!] med empati och respekt.719

En liknande skrivning återfanns i åklagarväsendets handbok för bemötandefrågor från samma år. Det personliga bemötandet framhävdes även där.
718

SOU 2008:106, s. 122.
 Rikspolisstyrelsen, Handbok för information till brottsoffer, 2012, s. 7.

719
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Objektivitetsplikten utgör inte något hinder mot ett gott bemötande. Att
vara objektiv innebär att genom ett professionellt agerande ge brottsoffret ett
personligt bemötande. Detta kan ske genom att åklagaren lyssnar aktivt på
brottsoffret, uppträder med empati och visar respekt.720

Ramarna för ett gott bemötande tycks därför kretsa kring begrepp som professionalitet och att visa respekt, eller exempel på konkreta åtgärder som att
lyssna aktivt på brottsoffret. Paralleller går att dra till polisförordningens stadganden om att anställda inom polisen ska uppträda hövligt och hänsynsfullt,
vilket också ska anses gälla övrig offentlig verksamhet.721
Det finns även i övrigt i viss mån lagstöd för åtgärder som går att härleda
till bemötandefrågor, som serviceskyldigheten enligt FL eller bestämmelserna
i FUK som reglerar den särskilda hänsyn som ska visas barn som målsägande
(eller förövare) i rättsprocessen. Men förutom de specifika bestämmelserna i FUK 17–18 §§, är lagstiftningen som på olika sätt rör rättsväsendets
bemötande av brottsoffer inriktad på mötet med enskilda i allmänhet och
reglerar inte specifikt vilket bemötande brottsoffer bör få. Detta till trots, eller
möjligen på grund av den allmänt hållna regleringen, är bemötandefrågor en
ständigt uppmärksammad fråga, som lett till krav på aktörerna om förbättringar genom hela den studerade tidsperioden.
De övriga krav på aktörerna som behandlats i avhandlingen kan samtliga,
i vissa situationer, vara svårförenliga med ett gott bemötande av brottsoffer.
Objektivitetsprincipens innebörd medför vissa begränsningar, eller yttre ramar,
för hur aktörerna kan förhålla sig till brottsoffer. Svårigheten för aktörerna blir
att tolka var dessa gränser går i det praktiska brottsofferarbetet. I åklagarväsendets bemötandehandbok gjordes försök att belysa mindre lämpliga beteenden,
som att samåka med brottsoffret, vilket ansågs kunna strida mot objektivitetskravet.722 Detta kan exemplifiera hur rättsväsendet tagit lagstiftarens generella
målsättningar om ett förbättrat bemötande av brottsoffer och preciserat och
utvecklat det i syfte att fungera inom ramen för den egna verksamheten. Den
typen av preciseringar riskerar dock även de att bli vaga, då begrepp som
”empati” eller ”respekt” inte heller är utan tolkningssvårigheter.
Objektivitet och opartiskhet ska även prägla polisens och domarens yrkesutövning men dessa aktörer behandlade inte i interna styrdokument den poten720

Åklagarmyndigheten, 2012, s. 12.
PF 4 kap. 1 §, Wennergren, 2008, s. 60. Brister i respekt har också uppmärksammats
av JO när brister i bemötandet diskuterats, JO, Diarienummer: 3912-2007, Beslutsdatum:
2008-05-14, se vidare i kapitel 3.
722
Åklagarmyndigheten, 2012, s. 13.
721
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tiella problematiken kring brottsoffers rättigheter och objektivitet i nämnvärd
utsträckning under början och mitten av 2000-talets inledande decennium. I
den handlingsplan som Domstolsverket tog fram år 2003 menade de att det
överlag torde vara oproblematiskt med ett gott bemötande av brottsoffer och
ett välutvecklat brottsofferarbete, då samtliga parter som mötte domstolen
skulle få ett gott bemötande.723 I polisens policydokument från samma period
diskuterades inte bemötandefrågorna utifrån risken att vara eller upplevas vara
opartisk gentemot gärningspersonen. Detta trots de många personkontakter
polisen kan ha med såväl brottsoffer som gärningsperson. Däremot återfanns
resonemang om bemötande i förhållande till objektivitet i Rikspolisstyrelsens
upprättade handbok från år 2012.
En förändring i hanterandet av frågan kunde, som nämnts, också utläsas i
Åklagarmyndighetens bemötandehandbok, i jämförelse med handlingsplanen
från år 2003. Det som upplevdes problematiskt år 2003, att kombinera ett
objektivitetskrav med ett gott bemötande, uppmärksammades inte som ett
problem år 2012. Att hela bemötandehandboken syftade till att reda ut hur
frågan ska hanteras tyder dock på att den potentiella problematiken fort
farande är aktuell inom verksamheten.
Det ska poängteras att det inte genom studien i denna avhandling gått
att finna rättsliga konflikter mellan ett gott bemötande, exempelvis i den
betydelsen att hälsa på målsäganden eller att som rättslig aktör ha ett respektfullt eller ”vänligt sätt” gentemot en målsägande, och kravet på objektivitet.
Det är svårare att fastställa var gränsen går till att inte längre vara, eller anses
vara, objektiv. Viss vägledning ges i aktörernas egna riktlinjer som tidigare
nämnda bemötandehandbok från Åklagarmyndigheten, samt praxis från JO.
Exempelvis kan nämnas JO-beslutet där kommunikation via sms diskuterades
utifrån frågan om sådana meddelanden var av alltför informell karaktär och
därför kunde ge intrycket av bristande objektivitet. Det fallet kan ses som
exempel på såväl bemötande av som information till brottsoffer i förhållande
till objektivitet.724
Likt information till brottsoffer står heller inte aktörernas arbete med
bemötandefrågor i uttrycklig konflikt med självständighetsprincipen. Hur
arbetet faktiskt bedrivs inom verksamheterna och i enskilda ärenden kan dock
aktörerna utforma efter dessa politiska målsättningar samt lagstiftningens
ramar, varför resultatet kan variera såväl mellan centralmyndigheterna som

723
724

Domstolsverket, 2003, s. 14.
JO, Diarienummer: 5353-2008, Beslutsdatum: 2010-05-21.
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på lokal nivå. Detta uppmärksammades i Domstolsverkets bemötandestrategi
från år 2010. Där framgick vikten av att arbetet med bemötandefrågor gent
emot allmänheten hanterades med beaktande av lokala förutsättningarna för
domstolarna, och att skillnader fanns för hur omfattande arbetet kunde bedrivas och i vilken takt.725
Att nationella dokument utformas på ett allmängiltigt och generellt plan är
därför naturligt, då arbetet ska kunna anpassas efter lokala verksamheter. Att
arbetet formas olika inom olika lokala verksamheter kan dock leda till brister
i enhetligheten över landet, och medföljande skillnader i vad brottsoffer kan
förvänta sig av aktörerna.
Andra aspekter av processen som kan påverka i vilken utsträckning brottsoffers rättigheter införlivas är kraven på genomströmning och effektivitet, i
likhet med ovan förda resonemang om förhållande till information till måls
äganden. Det står dock klart att aktörerna inte kan prioritera brottsoffers
rätt till information lägre på grund av orsaker som hög arbetsbelastning eller
krav på effektivitet, men gäller detta även bemötandeaspekter i förhållande
till brottsoffer?
I föregående kapitel ställdes den öppna frågan om vad som händer med
de goda intentioner som framkommer i policydokument, som att åklagaren
ska försöka ha personliga möten med brottsoffret inför huvudförhandlingen,
när åklagarväsendet ständigt får krav om ökad effektivitet och lagföring. De
uttryckta lagkraven på bemötande är generella, och de krav som ställs genom
budgetpropositioner och formuleringar i aktörernas policydokument sträcker
sig utöver detta. Det leder till att kraven som ställs på aktörerna visserligen
införlivas genomgående och i många fall utförligt, men genom icke-bindande
dokument som kan tolkas och genomföras i olika utsträckning på lokal nivå.
Den generella lagstiftningen reglerar det bemötande brottsoffer faktiskt har
rätt till, men övriga riktlinjer som kompletterar och utvecklar lagstiftningen
bildar ett parallellt spår. Det parallella spåret med budgetpropositioner, regleringsbrev och policydokument ger uttryck för ett framåtsyftande och utvecklat brottsofferarbete. De krav och riktlinjer som aktörerna ställer upp internt
i policydokumenten, som inte redan tidigare hade uttryckligt stöd i lagstiftning, riskerar dock att bli beroende av lokala förutsättningar som arbetsbelastning, resurser eller om eldsjälar tar ansvar för att bygga upp brottsofferarbetet.
Brottsoffers rätt till ett gott bemötande är därför svårt att säkerställa då
begreppets vaghet och mångtydighet leder till svårigheter vid tolkning av

725

Domstolsverket, 2010, s. 1.
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kraven, införlivande och uppföljning inom verksamheterna. Ett införlivande
av bemötandefrågor kräver också resurser och kunskap hos de som möter
brottsoffren i rättsprocessen, vilket kan variera mellan olika myndigheter, på
såväl nationell som lokal nivå.

7.2.3 Samverkan av information och bemötande
Samverkansinsatser för att införliva brottsoffers rättigheter har varit en målsättning för 2000-talets brottsofferarbete för att säkerställa att brottsoffers
process blir så smidig och bra som möjligt, utan informationsluckor eller
onödiga dröjsmål. Till skillnad från information och bemötande är det en
metod, ett arbetssätt, för att genomdriva brottsoffers rättigheter. Det finns
också tydligt lagstöd för att samarbete och samverkan mellan aktörerna ska
ske, och kopplat till brottsoffer är det kontinuerligt uppmärksammat från
såväl lagstiftaren som aktörerna själva. Att aktörerna ska samverka i sitt
brottsofferarbete är däremot inte en uttryckt rättighet för brottsoffret utifrån
rådande lagstiftning, till skillnad från information, som tydligt ska utgå till
det enskilda brottsoffret. I motsats till olika aspekter av ett gott bemötande
har kraven på samverkan och samarbete dock ett tydligt lagstöd, men kopplingen till brottsoffer är indirekt. Möjligheten till utkrävbarhet för ett enskilt
offer är därför problematisk.
Även på en organisatorisk nivå föreligger svårigheter med införlivande då
åklagarkamrarna, domstolarna och polismyndigheterna själva strukturerar
och styr (sam)arbetet av enskilda ärenden och det specifika brottsofferarbetet
inom myndigheterna. Dessa aspekter diskuterades, som nämnts i kapitel 6,
av Ekonomistyrningsverket. ESV:s granskning av Åklagarmyndigheten visade
att behovet av hänsyn till lokala förutsättningar också följdes av nackdelar;
Vi bedömer att en väsentlig förklaring till både ett svagt genomslag för centra
la utvecklingssignaler och en svag spridning av idéer och erfarenheter mellan
kammare är tesen om det värdefulla i att kamrarna är ”självständiga”.726

Tendenser till liknande skillnader på lokal nivå kunde urskiljas i polisens
brottsofferarbete. I den granskning som genomfördes internt av Rikspolisstyrelsen hade endast vissa polismyndigheter en skrivning om att det lokala
brottsofferarbetet skulle bedrivas i enlighet med den (sedan dess upphävda)
nationella handlingsplanen.727 Det är därför rimligt att anta att vissa lokala
skillnader i hur brottsofferarbetet bedrivs föreligger inom rättsväsendet.
726

ESV, Åklagarmyndighetens interna styrning och kontroll, 2009, s. 37.
 Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2010:3, s. 15. Där det bland annat framgick att
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Lagstiftaren har genomgående uppmärksammat kopplingen mellan för
troende för rättsväsendet och fullgod information till brottsoffer, ett gott
bemötande där ingen åtgärd som ska sättas in under processens gång faller
mellan stolarna, och i förlängningen vilka konsekvenser det får för om brottsoffret kan tillgodose sina intressen i rättsprocessen. Lokala skillnader i brottsofferarbetet riskerar dock att medföra skillnader i vad brottsoffer får tillgång
till avseende; information, som hur och när informationen ska lämnas, vilken
information som ges eller hur ansvarskedjan för detta ser ut, och avseende
bemötandefrågor, som vilken utbildning som bedrivs och vilken kunskap
om brottsoffers reaktioner och behov som finns på den lokala nivån, samt
avseende samverkans- och samordningsinsatser för brottsoffer, som förekomst
av lokala Barnahus.

7.3

Problem och lösningar i införlivandet

Brister i införlivandet kan ha många orsaker som inte varit föremål för undersökning i denna avhandling, som attityder inom verksamheterna, brister i
resurser eller resursanvändning, att innehållet i lagstiftning och aktörernas
egna policydokument inte når ut till de som möter brottsoffer etc. Det kan
även förekomma brister i den interna styrningen av myndigheterna, men
undersökningar för att visa på sådana problem och finna lösningar på desamma lämpar sig bättre för studier inom andra forskningsdiscipliner.728
Lagstiftningen som reglerar brottsoffers rättigheter är i viss utsträckning av
generell natur. Den målrationella karaktär som präglar vissa delar av brotts
offerområdet medför att de mål som ställdes upp i budgetpropositioner och
regleringsbrev och som sedan även kommit till uttryck i aktörernas policy
dokument sträcker sig utöver vad lagstiftningen reglerar. De starka politiska
drivkrafterna som finns på brottsofferområdet, så som de kommer till uttryck
i budgetpropositioner och regleringsbrev, påverkar även uttryckssätten som
används inom brottsofferområdet. Exempelvis användande av uttryck som
att rättskedjan ska präglas av ett brottsofferperspektiv. Är det genomförbart i
rättsväsendets verksamhet?
Kravet på ett brottsofferperspektiv, som tydligt lyftes fram i budgetpropositioner från studieperiodens senare del, kan möjligen strida mot kravet på
”[e]n del polismyndigheter har beslutat att myndighetens brottsofferarbete ska bedrivas på
det sätt som anges i den nationella handlingsplanen.”
728
 Här åsyftas framför allt statsvetenskaplig forskning om policyprocessen, se bland annat
Anderson, 2010 och Hill, 2007.
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objektivitet, beroende på vad som anses vara ett brottsofferperspektiv. Om det
innebär att aktörerna ska ha insikt i brottsoffers reaktioner och behov borde
ingen konflikt föreligga, inte heller om det med brottsofferperspektiv avses att
gärningspersonen hittas och döms.729 Om regeringen har den senare inställningen innebär brottsofferperspektivet i sig däremot heller ingen utveckling
av brottsofferarbetet, utan att aktörerna genomför sina grundläggande uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Innebär det istället att brottsoffer särskilt
ska värnas kan konflikter med aktörernas skyldighet att vara objektiva och
inte ge någon part fördel framför annan föreligga. Ett brottsofferperspektiv i
den bemärkelsen kan innebära att aktörerna inte längre är objektiva, eller att
de inte framstår som objektiva helt oavsett aktörernas (subjektiva) avsikt.730
De politiska krav som ställts riskerar att vara problematiska av flera skäl när
de ska införlivas av aktörerna inom ramen för rättsprocessen. Dels den vaga
natur i uttalanden om att aktörerna ska ha ett brottsofferperspektiv, och dels
avsikter om att övertyga brottsoffer att samhället står på deras sida, vilket – i
det enskilda fallet – kan stå i strid med kravet på opartiskhet, om det innebär
en ”favorisering” av brottsoffret. Då uttalandena inte har definierats tydligare
i de dokument det har framförts i, är det dock svårt att dra slutsatser om dess
betydelse och konsekvenser.
Liknande vaghet kommer till uttryck genom att olika begrepp eller uttryck
används för att benämna människor som utsatts för brott, vilket riskerar att
lämna utrymme för subjektiva tolkningar om vilka som inkluderas. Ett exempel är att regeringen i budgetpropositionen för år 2012 började använda sig av
termen ”brottsdrabbad” parallellt med begreppet brottsoffer, utan en närmare
analys av begreppet eller varför det hade valts.731 Här tycks möjligen rege
ringen ha tagit intryck av de diskussioner som förts bland annat av olika ideella rörelser med brottsofferanknytning, där brottsoffer som term har ansetts
vara stigmatiserande.732
729

Se här diskussionen som fördes i avsnitt 4.3 Likartade mål och medel åren 2000–2012, och
bland annat proposition 2011/12:1, Utgiftsområde 4, s. 31.
730
Se avsnitt 2.3 Principer för aktörernas arbete, om subjektivitet och objektivitet i bedömningen om brister i självständighet och opartiskhet.
731
Se dock fotnot 400, där det framkom att termen användes i viss mån även för åren 2007
och 2008. En diskussion om brottsofferbegreppet och ett ifrågasättande av användandet av
”offer” har förts såväl nationellt som internationellt, se exempelvis van Dijk, 2009, s. 1–33.
732
Detta framgår till exempel av stiftelsen Tryggare Sveriges värdegrund: ”Brottsdrabbade ska
inte tvingas in i en ”offerroll”. Det finns inga brotts”offer”. Däremot finns det brottsdrabbade som
har fundamentala rättigheter och identifierbara behov som ska uppfyllas, ytterst av staten.” Detta
återfinns på stiftelsens hemsida: [http://tryggaresverige.org/stiftelsen/vardegrund]. Stiftelsen
grundades år 2008.
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Aktörerna använder sig också av olika begrepp i sina olika dokument, där
åklagare och domstol överlag utgår ifrån målsägandebegreppet och jämställer
det med brottsofferbegreppet, medan polisen även använder sig av brotts
offerbegreppet, vilket kan ha en vidare innebörd. Olikheterna kan ha sin förklaring i de olika skeden vid vilka aktörerna möter brottsoffret. Det är oklart
hur begreppet ”brottsdrabbad” förhåller sig till brottsoffer- eller målsägandebegreppet eller om det kommer bli ett vedertaget begrepp, vilket potentiellt
kan leda till framtida tolkningssvårigheter för aktörerna.
Hur det praktiska arbetet på lokal nivå och med enskilda brottsoffer bedrivs
går inte att utläsa i de för avhandlingen relevanta dokumenten. Men i avhandlingen har det visats att aktörernas policydokument uppmärksammar, konkretiserar och ställer upp målsättningar för brottsofferarbetet utifrån ställda
krav från regeringen, vilket skulle kunna tyda på en förankring i verksamheten, i vart fall en förankring i policydokument. Det är rimligt att anta att
utan sådan förankring i verksamheternas policydokument hade införlivandet
av lagstiftarens krav varit än lägre.
Aktörernas policydokument är av varierande karaktär med olika grad av
konkretisering, även om samtliga aktörers samlade dokument på brotts
offerområdet innehöll konkretiseringar av hur brottsofferarbetet ska se ut
inom den egna organisationen. Regeringens krav på aktörerna har också varit
att utforma sådana interna riktlinjer för verksamheterna. Möjligheten och
ambitionen att detaljstyra verksamheterna påverkar även hur kraven till aktörerna har utformats. Det diskuterades i brottsofferpropositionen i förhållande
till polisens arbete.
Det har i olika sammanhang framförts önskemål till regeringen om att rege
ringen bör ingripa i polisorganisationen och se till att det inrättas särskilda
brottsofferenheter. Det ankommer dock inte på regeringen att lämna synpunkter på hur polisen bör organisera sin verksamhet. Generellt sett bör
brottsofferfrågor vara en integrerad del i polisarbetet. Samtidigt är det naturligtvis angeläget att det finns en klar ansvarsfördelning vid varje polismyndighet för brottsofferverksamheten. Rikspolisstyrelsen arbetar emellertid kontinuerligt för att förbättra polisens stöd till brottsoffer och hur detta stöd skall
organiseras ankommer det på myndigheten själv att ta ställning till.733

De generella bestämmelserna som går att hänföra till brottsoffers rättigheter
kan dock utvecklas, och aktörernas ansvar för brottsoffer kan uttryckas tydligare genom lagstiftning, om riksdag och regering vill lyfta fram brottsoffers
733

Proposition 2000/01:79, s. 14.
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särställning. Polisens särskilda ansvar att informera brottsoffer har redan
poängterats i lagstiftning samt även socialtjänstens särskilda ansvar för att
brottsoffer, framförallt kvinnor som utsatts för våld eller barn som bevittnat
våld, ska få stöd och hjälp.734
I nämnda rapport från ESV om Åklagarmyndighetens styrning behandlas
även frågan om detaljreglering:
Tydlig och konkret regelstyrning får ett mycket stort genomslag i Åklagarmyndigheten. Andra former för styrning möter mindre förståelse, tenderar
att få sämre genomslag och kräver därmed större insats och uthållighet för att
få avsedd effekt. Det gäller för både regeringens styrning av och den interna
styrningen i Åklagarmyndigheten.735

Sådana tendenser kan då möjligen även återspeglas i arbetet med brottsoffer.
Att genomförda undersökningar visat på brister i just polis och åklagares
information till brottsoffer, som idag är tämligen detaljerat reglerat i lag, visar
dock att det inte nödvändigtvis är bristande (detalj)reglering som leder till de
påstådda bristerna i arbetet.
Generella lagstiftningsåtgärder, liknande regleringen i socialtjänstlagen, kan
dock möjligen övervägas för polisens, åklagarnas och domstolarnas brotts
offerarbete för att förstärka kravet på, exempelvis, ett gott bemötande gent
emot brottsoffer, om det finns en politisk vilja att ytterligare markera detta
ansvar. Sådana lagstiftningsåtgärder skulle tydligt återspegla de återrapporteringskrav som redan idag ställs på aktörerna. Detta skulle framför allt verka
som en markör för vikten av arbetet snarare än ge tydligare riktlinjer än vad
som redan ges idag.
Att inom polis-, åklagar- och domstolsväsendet säkerställa att styrningskedjan fungerar från krav på nationell nivå, ner på regional och lokal nivå, att
ställa ytterligare uppföljningskrav och genomföra mer utbredd återkoppling
inom verksamheterna skulle också kunna förbättra möjligheten att genom
driva brottsoffers rättigheter. Om dessa förbättringar kan ske genom exempelvis de kommande förändringarna inom polisväsendet återstår att se. Möjligen
kan det leda till en ökad tydlighet vad gäller styrningen inom polisorganisationen. Efter förändringarna av åklagarväsendet har dock problem i styrning
och enhetlighet inom verksamheten fortsatt förekommit.736

734

PF 1 kap. 6 §. Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. 11 §.
Ekonomistyrningsverket, Åklagarmyndighetens interna styrning och kontroll, Förändringsbehov och möjligheter till utveckling 2009, s. 38.
736
Ibid., s. 45.
735
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7.3.1 Utbildningssatsningar som lösning?
Även andra åtgärder för att få genomslag för brottsoffers rättigheter i rättskedjan än de som hittills har behandlats kan dock bli aktuella. En sådan åtgärd
är utbildningsinsatser. Under den aktuella studieperioden har utbildningen
av aktörerna ständigt ansetts vara ett sätt att öka kunskapen om brottsoffers
reaktioner och behov och förbättra införlivandet av brottsoffers rättigheter.
Regeringen har genomgående i budgetpropositioner under 2000-talet och i
regleringsbrev framhävt betydelsen av utbildningsåtgärder för att stärka rättsväsendets kunskaper om brottsoffer, och syftet har varit att höja kvaliteten
på brottsofferarbetet och få genomslag för brottsoffers rättigheter i rättskedjan. Utbildningar har också genomförts både genom insatser riktade till de
enskilda aktörerna och gemensamma satsningar riktade till rättsväsendet som
helhet.
Exempel på det senare är två utbildningar som BrOM fått i uppdrag att
genomföra – Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer
i rättsväsendet, och Prostitution och människohandel för sexuella ändamål –
Utbildningsprogram för ökad kunskap och bättre bemötande.
Utbildningen för ett bättre bemötande av sexualbrottsoffer initierades i ett
regeringsuppdrag till BrOM år 2007, och syftet var att förbättra bemötandet från förundersökning till rättegång.737 En grundläggande utgångspunkt
för utbildningen var en utredning från år 2005 där det framkom att många
sexualbrottsoffer kände sig kränkta i rättsprocessen på grund av hur de blev
bemötta av rättsväsendet. Utredningen konstaterade att det berodde på att
rättsväsendet hade dåliga kunskaper om hur sexualbrottsoffer påverkas av
brottet och även om hur de ska hantera och ställa frågor till dessa offer.738
De aspekter som togs upp var därför reaktioner och behov hos barn och
vuxna som utsatts för sexualbrott, hur de brottsoffren kan reagera på mötet
med rättsväsendet och hur ett bra bemötande av den gruppen kan se ut.
737

Utbildningen var en del av regeringens satsning på att bekämpa våld mot kvinnor i
nära relationer, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, genom regeringens skrivelse
2007/08:39.
738
Brottsoffermyndigheten, Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i
rättsväsendet, 2009. Det av Brottsoffermyndigheten hänvisade betänkandet är Justitiedepartementet, 2004:1. Utbildningen pågick under en dag med inledande föreläsningar och därefter
två dagars internatutbildning. Även chefer från rättsväsendet inbjöds att delta i föreläsnings
dagen och en avslutande utbildningsdag några månader senare. På internaten kom 385 del
tagare från hela rättsväsendet, och det kom utöver det också cirka 100 chefer från rättsväsendet
på föreläsningsdagen och den avslutande utbildningsdagen. Programmet bestod av föreläsningar, interaktiv teater och gruppdiskussioner. Deltagarna arbetade i blandade grupper med
anställda från hela rättsväsendet.
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Utgångspunkten togs i förtroendeutredningens definition av institutionellt
bemötande och personbemötande, med särskilt inriktning på personbemötandet. I rapporten från utbildningen framkom att bemötande var svårt att
konkretisera då mötet mellan människor är komplext. Enligt utbildningsprogrammet var en väsentlig del av bemötande att aktörer uppmärksammade
sina egna värderingar och fördomar, och med bakgrund i dessa arbetade för
att förbättra bemötandet av de sexualbrottsoffer de mötte i sin yrkesroll. 739
I rapporten från den andra utbildningen, rörande prostitution och människohandel för sexuella ändamål, framkom också att bemötande är ett svårt
begrepp att förtydliga och förmedla, men att respekt och vänlighet är komponenter som ska ingå.740 I övrigt diskuterades även där det egna förhållningssättet och att reflektioner kring det är avgörande för att kunna bemästra
svåra bemötandefrågor och situationer. Nya kunskaper skulle då underlätta
en medveten reflektion kring det egna förhållningssättet så att det kunde
bearbetas och utvecklas.741
Interna utbildningssatsningar i brottsofferfrågor för de enskilda aktörerna, polis, åklagare och domstol har också genomförts. Enligt polisens egen
inspektion av polismyndigheternas utbildningar fanns det inom polisväsendet ingen generell utbildning för brottsoffergruppen som helhet, men vissa
informationsinsatser förekom på områdena brott i nära relationer, personsäkerhet och olika utbildningar om hot- och riskbedömningar. För brott i nära
relationer har utbildningar förekommit vid alla polismyndigheter.742 Vissa
utbildningar hade genomförts som behandlade hot- och riskbedömningar
men kunskaperna hade enligt inspektionen sedan dess fallit i glömska, varför
nya sådana utbildningar planerades. Vissa myndigheter hade även genomfört
mindre utbildningar eller informationsinsatser rörande vilken information
739

Brottsoffermyndigheten, Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer
i rättsväsendet, 2009, s. 17.
740
Brottsoffermyndigheten fick under år 2008 uppdraget att upprätta utbildningar där bland
annat polis, åklagare och domstol skulle ingå. Sammanlagt deltog ungefär 700 personer vid
olika utbildningsinsatser, som i likhet med Utbildningsprogram för bättre bemötande av
sexualbrottsoffer i rättsväsendet, bedrevs som internat och föreläsningar, med vissa interaktiva
inslag.
741
Brottsoffermyndigheten, Prostitution och människohandel för sexuella ändamål – Utbildningsprogram för ökad kunskap och bättre bemötande, 2011.
742
 Att alla polismyndigheter hade genomgått utbildning om våld i nära relationer går också
att hänvisa till det regeringsuppdrag som riktades bland annat till polisväsendet under år
2007. Se Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Justitiedepartementet Näringsdepartementet och Socialdepartementet. Regeringen beslutar om handlingsplan mot våld, Pressmeddelande 15 november 2007.
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som ska utges till brottsoffer. Enligt RAR, polisens system Rationell anmälningsrutin, ökade mängden information som gavs ut och informationen gavs
till en större skara brottsoffer under den första månaden efter utbildningen,
men en kort tid därefter var informationsutlämnandet tillbaka på samma nivå
som innan utbildningen.743
För åklagarna har också riktade utbildningar ägt rum. Under år 2007
genomgick åklagare till exempel ett utbildningsprojekt om bemötande av
brottsoffer. Bemötandeprojektet anordnades av Utvecklingscentrum Umeå
och forskare vid Umeå universitet.744
För domstolarna var en av målsättningarna i den nationella handlingsplanen från år 2003 att samtliga medarbetare inom domstolsväsendet skulle få
utbildning i brottsofferfrågor.745 Ansvaret för utbildning för ordinarie domare
ligger sedan år 2010 på Domstolsakademin. Enligt deras undervisningsplan
för utbildning av nyutnämnda domare skulle utbildningsåtgärderna syfta till
att domarna är högt juridisk kvalificerade och med god analytisk förmåga,
men även att alla som kommer i kontakt med domstolsväsendet blir bemötta
på ett sådant sätt att de känner ett förtroende för att domstolen agerar och
dömer på ett korrekt sätt.746
Utbildning är en metod för att underlätta införlivandet av brottsoffers
rättigheter genom ökad kunskap och ökad förståelse för vilka fördelar information, bemötande och samverkan kan ge för å ena sidan brottsoffer som
får en underlättad process, och å andra sidan rättsväsendet som får bättre
bevispersoner. Det blir i bästa fall en förlängning av de krav som ställs genom
lagstiftning, regleringsbrev etc., där aktörerna kan få tydligare vägledning i

743

 Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2010:3, Inspektion av polismyndigheternas handläggning av brottsofferfrågor, 2010, s. 25.
744
Verksamheten har ingått i övrig verksamhet inom åklagarväsendet sedan 1 juli, 2008.
Enligt verksamhetsplanen var det väsentligt att arbetet med bemötandefrågor skulle ses i
kontexten av åklagarnas roll under förundersökning och huvudförhandling, Åklagarmyndigheten, Verksamhetsplan 07, s. 12. Projektet genomfördes för att undersöka om en praktisk
arbetsmodell där åklagarna själva deltar aktivt genom att dela med sig av sina erfarenheter
är ett effektivt sätt för att starta diskussioner om åklagarens bemötande av brottsoffer. Deltagarna för projekten var 15 åklagare från hela landet, och urvalskriterierna utgick från såväl
geografiska faktorer som kön och erfarenhet, för att få en så stor variation som möjligt bland
deltagarna. Se, Utvecklingscentrum, Umeå, 2007, bland annat s. 2–3, och 5.
745
Domstolsverket, 2003, s. 20.
746
Domstolsverket, Domstolsakademin, Undervisningsplan för utbildning av nyutnämnda
domare, s. 5. Den enskilda domarens och domstolens behov och önskemål avgör omfattningen av utbildning för den enskilda domaren. Se här även Domstolsverket, Domstolsakademin,
Utbildningsprogram våren 2013.
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vad som krävs av dem. Utbildning kan vara ett sätt att förtydliga och exemplifiera hur brottsofferarbetet bör läggas upp och vad som kan vara att anses
som ett gott bemötande.747
Det är svårt att avgöra vad som ligger bakom det som beskrivs som brister
i rättsväsendets brottsofferarbete. Ett tänkbart problem är bristande kunskaper om brottsoffers behov och rättigheter. En annan faktor som har diskuterats, särskilt i förhållande till polisens arbete, är frågor som rör attityder
och värderingar i verksamheten. Det har bland annat framkommit att ”hjälpande” verksamhet tenderar att värderas lägre i den praktiska verksamheten
än vad rent brottsutredande arbete gör.748 Kunskap om hur egna attityder
inom yrkeskårerna kan påverka prioriteringen av arbetet kan därför också vara
väsentligt för att säkerställa att brottsoffers rättigheter införlivas i tillfredsställande utsträckning i rättskedjan.
För att utbildning ska få önskad effekt bör det även krävas återkommande
och kontinuerliga insatser, vilket kan exemplifieras med nämnda utbildning
för polisen, där informationsutlämnandet ökade en månad efter utbildningen
men därefter återgick till den ursprungliga nivån.749 Även detta behov av återkommande insatser har regeringen och aktörerna själva poängterat i diverse
interna styrdokument. Det är därför rimligt att anta att effekterna av utbildning borde vara positiva för att tillvarata brottsoffers rättigheter i rättskedjan
– förutsatt att de genomförs på ett tillfredställande och regelbundet återkommande sätt.

747

Dessa två utbildningar mottogs också väl med motiveringen att det bland annat gav möjlighet till reflektion, redskap att arbeta vidare med frågorna och kunskap om varför bemötande
är viktigt. Brottsoffermyndigheten, Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrotts
offer i rättsväsendet, 2009, s. 23 ff., Brottsoffermyndigheten, Prostitution och människohandel
för sexuella ändamål – Utbildningsprogram för ökad kunskap och bättre bemötande, 2011,
s. 36 ff.
748
Granér, 2004, se bland annat s. 131–133, där diskuterades om service anses som ”riktigt
polisarbete” av poliser själva, och bilden var där tudelad – polisen gav gärna hjälp och service
men prioriterade brottsutredning högre. Attityder mot olika typer av brottsoffer diskuterades
också på sidorna 158–163, och Granér menade där att vissa brottsoffer, som barn, förståndshandikappade eller kvinnor (särskilt ställt mot unga, starka män) ansågs ha ett större skyddsvärde. I Rikspolisstyrelsens rapport Attityd- och bemötandeproblem inom polisen, s. 42 diskuterades också inställningen till polisarbetet och det framkom att vissa poliser i yttre tjänst
menade att arbetet inte var riktigt polisarbete när det inte handlade om fysiska ingripanden,
och blev ”action”. Även i Brå, rapport 2002:9, En uppföljning av rättsväsendets insatser, diskuterades vikten av att jobba med attityder inom rättsväsendet, s. 35–41. Vad som är ”riktigt
polisarbete” diskuteras också i Knutsson och Granér, 2001, s. 82–84.
749
 Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2010:3, s. 25.
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Men kan då utbildning vara lösningen på införlivningsproblematiken i
brottsofferarbetet? Om problemet är brist på kunskap om brottsoffers reaktioner och behov, så kan en tänkbar lösning vara utbildning av aktörerna.
Det kan dock vara mer komplicerat än så och problematiken kan bero på
andra samspelande orsaker. Är det exempelvis brist på resurser, låg prioritet av
”mjuka frågor” som brottsofferfrågor eller ökade krav på effektivitet som försvårar införlivandet av brottsoffers rättigheter lär inte utbildning vara ensam
lösning för att nå önskat genomslag för införlivandet av adekvat information
och ett gott bemötande av de brottsoffer som rättsväsendets aktörer möter.

7.3.2 Målsägandebiträdet: aktör och rättighet
En annan åtgärd för att införliva brottsoffers rättigheter i rättskedjan är rätten
till målsägandebiträde. Möjligheten att få tillgång till ett målsägandebiträde
infördes år 1988 för att ytterligare stärka brottsoffers ställning, i synnerhet offer för sexualbrott, och biträdet ska ta tillvara målsägandens intressen
genom att lämna stöd och hjälp under förundersökning och rättegång.750
Kan målsägandebiträdet underlätta införlivandet av brottsoffers rättigheter
i rättsprocessen?
7.3.2.1 Målsägandebiträdets uppgifter och roll
Målsäganden i Sverige har en processrättslig rätt att biträda åtalet i ansvars
delen, ange vissa brott till åtal och föra talan om enskilt anspråk med anledning av brottet. Om åklagaren väljer att inte väcka åtal kan målsäganden
väcka enskilt åtal och om åklagaren lägger ner åtalet kan målsäganden istället
ta över åtalet.751 Målsäganden kan i och med detta i viss mån fungera som
kontroll av att åklagaren sköter sin uppgift på ett tillfredsställande sätt, och
målsäganden kan också vara en tillgång i utredningen då han eller hon kan
ha god kännedom om den aktuella händelsen eller platsen där det utspelade sig.752 Målsäganden har därför en relativt stark ställning i rättsprocessen,
och rätten till ett målsägandebiträde för vissa målsäganden är en del av den
utvecklingen.753
Målsägandebiträdet har en särställning på flera olika sätt i förhållande till
de övriga aktörer som studien inkluderar. Ett målsägandebiträde ska till viss
del tillgodose målsägandens behov av information och ska även tillhandahålla
750

Proposition 1987/88:107, s. 1.
 RB 20 kap. 8–9 §§. Se också exempelvis Träskman, 2011, s. 303.
752
Diesen, 1995, s. 79–81, Ekelöf, 1996, s. 62.
753
Se här till exempel Lindblom, 2004, s. 244 och Landström, 2011, s. 100.
751

211

13-33 Iustus Enarsson 25 juni 211

2013-06-25 16.40

7 Förankring och utveckling av brottsoffers rättigheter

stöd och ett gott bemötande, och är ur den aspekten en åtgärd för att tillförsäkra att stöd och hjälp kommer brottsoffer tillgodo. På så vis är målsägande
biträdet ett verktyg för att genomdriva brottsoffers rättigheter i processen.
Målsägandebiträdet är däremot också en rättighet i sig själv, då dennes hela
funktion är att förbättra målsägandens process.
Inledningsvis var rätten till ett målsägandebiträde främst möjlig för de som
utsatts för grövre sexualbrott eller, om det fanns särskilda skäl, även vid andra
grövre och integritetskränkande brott, men har genom åren utvidgats till
att även kunna utsträckas till andra brott, som brott mot kontaktförbud.754
Orsaken bakom den inledningsvis avgränsade kretsen som omfattades av
bestämmelsen var att sexualbrotten ansågs vara särskilt kränkande och att den
personliga trovärdigheten hos målsäganden stod särskilt mycket på spel vid
dessa brott. Dock genomfördes en första utvidgning år 1991 som innebar att
ett större antal målsäganden kom att inräknas i rätten till målsägandebiträde.
Enligt regleringen kan ett målsägandebiträde utses under ett flertal olika
förutsättningar, som vid brott enligt BrB 6 kap., det vill säga sexualbrott. Vid
sexualbrott ska ett biträde utses om det inte är uppenbart att målsäganden
saknar behov av ett eget biträde. Ett biträde kan även utses vid brott enligt
BrB 3 eller 4 kap., alltså brott mot liv och hälsa eller brott mot frihet och frid
på vilket fängelse kan följa. Vid brott mot BrB 3 eller 4 kap. utses ett biträde
om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte
eller om det på grund av andra omständigheter kan antas att målsäganden
har behov av sådant biträde.755 Ett biträde kan även förordnas vid andra brott
på vilka fängelse kan följa, om det anses vara motiverat med hänsyn till måls
ägandens personliga förhållanden eller andra omständigheter som medför att
det kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av sådant biträde.756
Biträdet ska utses när förundersökningen inleds, och således följa med målsäganden genom hela rättsprocessen.757

754

Proposition 1989/90:158, s. 4 ff. Ytterligare utvidgning av antalet målsäganden som
kunde vara berättigade till ett biträde skedde tre år senare, se proposition 1993/94:26. Att det
skulle krävas brott enligt brottsbalken för att utse ett biträde ändrades slutligen år 2001. Se
också allmänt i proposition 1987/88:107 och proposition 2000/01:79.
755
Detsamma gäller för brottsbalk (1962:700) 8 kap. 5–6 §§.
756
Lag (1988:609) om målsägandebiträde1 § 1–3 p.
757
Lag (1988:609) om målsägandebiträde 1 §. Borgström utvecklar detta och menar att det
är nog så viktigt att målsäganden får tillfälle att träffa sitt biträde så snart som möjligt som att
den misstänkte får göra det. Han menar att ett så tidigt möte som möjligt kan vara avgörande
för om brottsoffret orkar fortsätta rättsprocessen eller inte. Dock menar att han att polis och
åklagare ofta brister i sin skyldighet att informera målsäganden om rätten till biträde i ett
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Genom ändringar år 1994 infördes en utvidgning som stadgade att även
andra brott än brott enligt brottsbalken skulle kunna motivera att ett måls
ägandebiträde utses, om särskilda förutsättningar föreligger i det enskilda
fallet.758 Den restriktionen togs sedan bort och den nuvarande lydelsen, där
alla brott som kan leda till fängelse kan motivera ett målsägandebiträde och
inte endast brott enligt brottsbalken, infördes.759 Syftet med bestämmelsen
är dock att den utvidgade möjligheten att utse målsägandebiträde vid alla
brott som kan leda till fängelse ska användas restriktivt och vid fall då brottet
inneburit en särskilt svår kränkning av offret. Även när offret är mycket ung
eller mycket gammal, när offret är närstående till förövaren eller på grund
av olika fysiska eller psykiska förutsättningar kan det vara motiverat med ett
sådant biträde.760 Målsägandebiträde utses i enlighet med rättshjälpslagen,
och är i de flesta fall en advokat, men det kan även vara en biträdande jurist
eller annan person som kan anses vara lämplig för uppdraget som biträde. Om
målsäganden själv önskar någon särskild som företrädare ska den personen
utses om inte särskilda skäl talar emot ett sådant förordnande.761
Målsägandebiträdet har dock inte endast ett juridiskt ansvar gentemot
brottsoffret utan också ett allmänt upplysande och stödjande sådant. Måls
ägandebiträdet ska ”ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna
stöd och hjälp till målsäganden.”762 Orsaken till att målsägandebiträdet har en
tudelad roll, som inte endast omfattar en roll som juridiskt biträde utan även
som ett personligt stöd åt målsäganden, var ett behov av att få brottsoffer att
dels anmäla brottet och dels få det stöd, och hjälp – i form av juridisk hjälp
eller allmän information – som behövs för att kunna fullfölja en rättsprocess.
Viss hjälp, som förtydliganden och information i vissa juridiska frågor, ansågs
endast kunna ges av en juridiskt skolad person.763 Det behovet av stöd och
hjälp ansågs vara lika stort oavsett om målsäganden intar en direkt partsställning eller inte, och ett biträde ska därför kunna utses oavsett om målsäganden
är part i målet eller endast hörs med anledning av brottet.764 Som ett kurativt

tidigt skede, och att lämna in en framställan till domstolen om ett förordnande av biträde.
Borgström, 2011, s. 20, 27.
758
Se SFS 1994:59 (och Ds 1992:24 för bakgrunden).
759
Genom SFS 2001:230.
760
Liknande resonemang fördes i SOU 2006:7, bland annat s. 341.
761
 Rättshjälpslag (1996:1619) 26 § 1 st. Huvudregeln är att advokat eller biträdande advokat ska utses som biträde. Proposition 1996/97:9, s. 154–155.
762
Lag (1988:609) om målsägandebiträde 3 §.
763
Proposition 1987/88:107, s. 19 ff., se även SOU 2007:6 s. 378–379.
764
Proposition 1987/88:107, s. 17–18.
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komplement till målsägandebiträdet kan målsägande även ges en stödperson.765
Målsägandebiträdets främsta roll under förundersökningen är att säkerställa att de frågor som ställs till målsäganden under förhör är relevanta och inte
kränkande, och biträdet kan även ställa kompletterande frågor till målsäganden. Under förundersökningen bör biträdet också kunna hjälpa målsäganden
med att komma i kontakt med andra myndigheter och stödinsatser, som sjukvård eller brottsofferjourer. Enligt motiven är det lämpligt om målsägande
biträdet också går igenom vad som ska hända under huvudförhandlingen och
varför, och vilken funktion som målsägandebiträdet fyller i den processen.
Biträdet ska då förklara de rättsliga delar som kan vara relevanta för målsäganden, som vilka frågor som kan ställas, att vissa frågor kan vara obekväma att
besvara och hur de är juridiskt relevanta. Inför huvudförhandlingen kan det
även vara aktuellt att föra fram vissa praktiska handläggningsfrågor till domstolen, om det finns särskilda önskemål från målsäganden. Sådana önskemål
kan röra att förhandlingen hålls bakom stängda dörrar eller att målsäganden
och den misstänkte inte befinner sig i samma lokal när förhör hålls.766
7.3.2.2 Målsägandebiträdets särställning
De juridiska förpliktelser som målsägandebiträdet har att följa är således relativt klart, om än kortfattat, formulerade i lagtext och kan därmed antas vara
tämligen tydliga för en advokat att följa. De kurativa delarna där såväl be
mötande som en stor del av informationsutlämnandet bör falla in är dock
vagare. Det som tydligt framgår av förarbeten och efterkommande utredningar, är att ett personligt stöd ska ges. Hur det ska ges och i vilken utsträckning är däremot inte klart.767
Rätten till målsägandebiträde är inte ny, i cirka 25 år har biträdet funnits som institution i Sverige, men ännu finns inte många utvärderingar
eller utredningar gjorda på området.768 Därför fick Brå år 2008 i uppdrag av
765

 RB 20 kap. 15 §.
Proposition 1987/88:107, s. 22–24.
767
Såväl proposition 1987/88:107, s. 19–24, som SOU 2007:6 s. 378–379 poängterar vikten av ett juridiskt och ett kurativt stöd till målsäganden från biträdet.
768
Det finns dock ett fåtal utredningar. Under år 1996 presenterade Domstolsverket rapporten 1996:2 Målsägandebiträde – en utvärdering av tillämpningen av lagen om målsägandebiträde m.m, som Domstolsverket genomförde i samråd med Riksåklagaren, Sveriges
advokatsamfund och Brottsofferutredningen. I avhandlingen De politiska partiernas rättspolitik från år 2004 diskuterades målsägandebiträdet, särskilt utifrån hur de olika politiska
partierna ställde sig till införandet och de olika utvidgningarna genom åren. Under år 2007
kom den statliga utredningen SOU 2007:6 Målsägandet – ett aktivt stöd i rättsprocessen, och
766

214

13-33 Iustus Enarsson 25 juni 214

2013-06-25 16.40

7 Förankring och utveckling av brottsoffers rättigheter

regeringen att utreda målsägandebiträdets praktiska roll och lagens tillämpning, och under år 2009 presenterade BRÅ sin rapport. I rapporten skildrades
överlag en positiv inställning till målsägandebiträdet som fenomen, inte minst
från andra aktörer i rättsprocessen. Enligt åklagare förberedde till exempel
ett målsägandebiträde på ett bra sätt målsäganden för processen, vilket ledde
till bättre bevispersoner.769 I rapporten lyftes oklarheter kring målsägande
biträdets kurativa roll fram, med förklaringen att den inte tydligt preciserats
i förarbetena. Det ansågs dock stå klart att målsägandebiträdet skulle vara
ett allmänt personligt stöd och biträdet skulle även kunna hänvisa vidare till
andra stödjande funktioner i samhället. Vidare fördes en diskussion om en
begränsning av det kurativa stödet – främst av kostnadshänsyn.770 Brå hän
visade då till den statliga utredningen Målsägandebiträdet – ett aktivt stöd i
rättsprocessen, där det uttrycktes:
En annan aspekt på frågan om målsägandebiträdets roll och det kurativa stödet är att målsägandebiträdena i många fall känner sig tvungna att ge mer
kurativt stöd än vad de egentligen har förmåga och tid till, eftersom samhällets resurser brister i det avseendet.771

Utredningen uttryckte dock inte att målsägandebiträdets roll skulle renodlas
till att endast innehålla ett juridiskt stöd, eftersom de kurativa och juridiska
delarna på många sätt går hand i hand, då målsägandebiträdet till exempel
kan behöva förklara varför en förundersöknings läggs ner, vilket är svårt för
en person som inte är juridiskt skolad att göra. Utredningen uttryckte inte
heller att den kurativa rollen kunde inverka negativt på den rättsliga rollen gentemot målsäganden, utan att den rättsliga och den kurativa aspekten
av arbetet samverkade till att ge målsäganden en bättre process och stöd.772
Brå föreslog däremot istället att utökad samhällelig finansiering av ideella
stödfunktioner till brottsoffer kunde bidra till att i större utsträckning ge
brottsoffer stöd i kurativa delar. Det skulle då kunna leda till en avlastning
för målsägandebiträdet.773

under 2009 presenterade Brottsförebyggande rådet rapporten 2009:4 – Målsägandebiträde.
En beskrivning av lagens tillämpning, Se även Advokaten, Nr 3, 2011, Målsägandebiträdet –
en framgångssaga och även Förslag om förstärkt roll för målsägandebiträden lagda på is, 2011.
769
Brå, rapport 2009:4, s. 10–13, 40 ff.
770
Ibid., s. 12.
771
SOU 2007:6, s. 284.
772
Ibid., s. 284–285.
773
Brå, rapport 2009:4, s. 12.
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Under år 2011 diskuterade Advokatsamfundet målsägandebiträdets roll
och framtid.774 Samfundet menade att det fanns ett flertal fördelar med måls
ägandebiträden, som tryggare målsäganden, högre kvalitet genom rättsprocessen och en renodling av rollerna i brottmålsprocessen. Artikeln hänvisade
dock till en rapport framtagen av Domstolsverket där kostnaderna för rättsliga
biträden behandlades.775 Där framkom att kostnaderna för målsägandebiträden stadigt har ökat sedan år 2004, vilket beror på en ökad mängd förordnanden. Det är helt enkelt fler brottsoffer som får biträden än tidigare, vilket
rapporten hänförde till de utvidgningar till rätten av målsäganden som har
genomförts.776 Advokatsamfundet menade även att en förbättrad information till målsäganden om dess rättigheter har lett till att fler nyttjar rätten
till målsägandebiträde. Advokatsamfundet ansåg att ökade kostnader inte
skulle användas som en anledning att inskränka rätten för målsäganden att
få tillgång till ett biträde. Man menade att målsägandebiträdets roll hade
tydliggjorts genom åren, och lyfte fram aspekter som att biträdet är ett viktigt
komplement till åklagaren vad gäller att kunna ge stöd och hjälp i form av till
exempel juridisk information. Yrkesverksamma målsägandebiträden uttryckte
också i artikeln att det handlar om en ”balans” i rättsprocessen och fyller en
viktig funktion vad gäller att även målsäganden får tillgång till en juridiskt
skolad person så tidigt som möjligt under förundersökningen.777
Målsägandebiträdets uppgifter och utgångspunkter är alltså på ett flertal
sätt annorlunda i förhållande till polisens, åklagarens eller domstolens roll
gentemot brottsoffer. Rollen som ren partsföreträdare som ska tillgodose måls
ägandens rätt till stöd och hjälp (såväl juridisk som annan) ställer målsägandebiträdet i en intressant position i rättsprocessen, som på olika sätt inverkar även
på de övriga aktörernas arbete. Det blir aktuellt inte minst i förhållande till
objektivitet och rättsäkerhet. Där rättsväsendets aktörer har att beakta objektivitetsprincipen har målsägandebiträdet, likt andra partsföreträdare, inte den
skyldigheten att vara objektiv. Under förundersökningen, då brottsoffret inte
(ännu) är part i målet finns inte heller något krav på biträdet att vara objektiv.778 Under förundersökningen ska istället förundersökningsledaren beakta

774

Se Advokaten, Nr 3, 2011, Målsägandebiträdet – en framgångssaga och även Förslag om
förstärkt roll för målsägandebiträden lagda på is.
775
Domstolsverket, rapport 2009:5. Se även Sveriges Domstolars budgetunderlag, 2013–
2015, s. 42.
776
Domstolsverket, rapport 2009:5, s. 12.
777
 Advokaten, Nr 3, 2011, Målsägandebiträdet – en framgångssaga.
778
Lindberg, 1997, s. 203.
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objektivitetsprincipen och säkerställa att den tilltalade får en rättvis rättsprocess. Det kan till exempel innebära att målsäganden inte får närvara vid vissa
förhör om det kan anses vara till men för utredningen, som att målsägandens
berättelse ska ta intryck av andra, vilket skulle kunna leda till att bevisvärdet
av utsagan blir lägre i rätten.779 Målsäganden eller dennes biträdare kan därför
inte heller ha full insyn i de förhör som hålls eller begära att förhör ska hållas
med, för målsägandens sak, potentiellt viktiga personer.780
Den tilltalades rättigheter, med presumtion att denne är oskyldig tills motsatsen bevisats, ligger dock till grund för systemet där tilltalade ska ha fördel
framför åklagaren.781 Det kan ge upphov till frågor om hur objektivitetskravets förhåller sig till oskyldighetspresumtionen?782
Det hyckleri garantin om opartiskhet således innefattar ställd mot oskyldighetspresumtionen (m.m.) aktualiseras i allt högre grad ju mer målsäganden
släpps tillbaka in i straffprocessen. En sådan utveckling är sedan en tid tydlig
världen över, t.ex. genom att målsäganden inte bara utnyttjas som förhörsperson utan även ges rätt att biträda åtalet och därmed bli part, får företrädas av
målsägandebiträde, kan ställa frågor, plädera, yrka skadestånd, införa bevisning etc., allt möjligheter som redan föreligger enligt svensk rätt. Det skulle i
det läget ligga bättre i linje med kravet på opartiskhet att den tilltalade under
själva processen varken presumerades vara skyldig eller oskyldig och att en
favor defensionis endast skulle tillåtas om den inte går ut över målsäganden
som part. Givetvis behöver detta inte hindra att man bibehåller ett oförändrat
högt beviskrav för fällande dom.783

Utifrån ett sådant resonemang kan då biträdet, tillsammans med övriga rättsväsendet, dels svara för att brottsoffrets rättigheter tillgodoses genom rättspro779

 Heuman, 2004-05, s. 54. Möjligheten för målsäganden och andra som hörs under förundersökningen (förutom den misstänkte) att alls ha ett biträde närvarande infördes genom
proposition 2007/08:47.
780
 Att jämföra med den misstänkte och hans/hennes försvarare som får närvara vid förhör
med andra än den misstänkte om det kan ske utan men för utredningen, enligt RB 23 kap.
10 § 4 st.
781
 Oskyldighetspresumtionen ger uttryck för en presumtion som gäller, utan uttryckligt lagstöd, vid tolkning av straffprocessuella regler. I korthet lägger den grunden för tolkning och
tillämpning i rättsprocessen och innebär att den tilltalades ställning ska vara mer fördelaktig
än åklagarens som utgångspunkt för rättsprocessen. Det kan till exempel gälla vid bevisvärdering – genom processuella regeln in dubio pro reo – ”i tveksamma fall till förmån för den
tilltalade.” Nowak, 2003, s. 32.
782
Endast målsägandebiträdets roll i förhållande till kraven på rättskedjans objektivitet kommer att behandlas inom ramen för denna avhandling, inte oskyldighetspresumtionens förhållande till detsamma.
783
Lindblom, 2004, s. 244.
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cessen och dels möjligen också fylla en funktion utöver detta – nämligen att
underlätta för andra rättsliga principer, som objektivitet, att fortsatt genomsyra
rättsprocessen, med minskande potentiella konflikter med exempelvis ett gott
bemötande eller utförlig information.
Målsägandebiträdet kan fylla flera funktioner för brottsoffer i rättsprocessen och för rättsprocessen som helhet, då biträdet är den enda aktör som
har möjlighet att införliva brottsoffers rättigheter genomgående i rättsprocessen. Övriga aktörer kan inte möta brottsoffer i processens alla skeden.
Målsägandebiträdet behöver heller inte förhålla sig till objektivitetsprincipen,
som till exempel åklagaren, varför biträdet därför heller inte begränsas av
faktiska eller upplevda ramar för hur denne kan informera, instruera eller
stödja brottsoffret.
I åklagarväsendets nationella handlingsplan efterfrågades, som nämnts, en
utredning om hur åklagarens bemötande och engagemang för brottsoffret
kunde se ut innan det kunde anses strida mot objektivitetsprincipen. I och
med detta diskuterades vikten av ett målsägandebiträde som ”avlastning” och
komplement till åklagaren om denna inte anser sig kunna ge brottsoffret det
stöd denna verkar behöva.
I fall där målsäganden behöver ett mer långtgående stöd än det som ryms
inom åklagarens roll är det angeläget att åklagaren verkar för att ett måls
ägandebiträde förordnas. Om förutsättningarna för målsägandebiträde inte
är uppfyllda skall åklagaren upplysa om möjligheten att få hjälp av en stödperson.784

Även i bemötandehandboken lades stor vikt vid förordnande av målsägande
biträde där det är möjligt – och att åklagaren i de fallen ska lägga in en begäran
om målsägandebiträde så tidigt som möjligt – och om ett biträde inte är
aktuellt, i vart fall upplysa om möjligheterna till stödperson.785
Målsägandebiträdet har den största omedelbara kopplingen till åklagarens
arbete, då det till viss del påverkar åklagarens uppgifter under processen. Men
att ett målsägandebiträde förordnas kan också innebära fördelar för hela rättsprocessen om det medför att brottsoffret får en smidigare rättsprocess där
denna känner sig väl bemött, trygg och har tillräcklig information under
processens gång, utan att det står i strid med aktörernas andra skyldigheter,
som objektivitet.

784

 Riksåklagaren, 2003, s. 8.
Åklagarmyndigheten, 2012, s. 14.

785
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Enligt nuvarande ordning kan målsägandebiträdet avlasta rättsväsendet
på olika sätt, som åklagaren inför och under huvudförhandlingen, och ta
ett helhetsgrepp om processen med löpande information och kurativt stöd
till målsäganden. Det medför att målsägandebiträdet kan ses som ett sätt
att genomdriva regeringens målsättningar för information till och ett gott
bemötande av brottsoffer och förbättra brottsoffer situation i processen, givet
att biträdet uppfyller sina uppgifter. Biträdet minskar inte polis, åklagares och
domstolens ansvar men kan likväl fungera som ett ytterligare juridiskt och
kurativ stöd för målsäganden. Tillgången till ett målsägandebiträde blir då ett
komplement till övriga aktörer, som har vidare möjligheter att förklara eller
förtydliga situationer för målsäganden, och kan ha en större personlig kontakt
med honom eller henne. Biträdet kan däremot inte tillgodose behovet av
exempelvis ett inledande gott bemötande i kontakten med rättsväsendet, eller
information om hur det egna ärendet fortlöper enligt FUK.

7.4	Brottsofferfrågan i rättsväsendet – utveckling eller
avveckling?
De politiska målsättningarna för brottsofferpolitiken har varit tämligen lik
artade genom 2000-talet. Liknande tendenser går att notera för de olika riktade insatserna gentemot särskilda brottsoffergrupper, där många likheter i
vilka brottsoffergrupper som prioriterats återfinns, även om trender också
går att utläsa.

7.4.1 Rättigheter för alla brottsoffer?
Avsikten med det material som studerats i avhandlingen har genomgående varit
att undersöka brottsofferarbetet på ett generellt och nationellt plan. Därför
skulle inte en eller flera brottsoffergrupper studeras särskilt, och utgångspunkten var även att endast analysera dokument som behandlade brottsofferarbetet
i stort. Det visade sig dock under arbetets gång att de olika regeringarna i sina
krav på aktörerna prioriterade vissa typer av brottsoffer som ansågs vara i större
behov av (eller ha mer rätt till?) stöd och hjälp än andra typer av brottsoffer.
Vilka grupper som varit aktuella för sådana särskilda satsningar har även varierat i viss mån under den studerade tidsperioden. Det aktualiserar frågan om
brottsoffers rättigheter särskilt avser vissa typer av brottsoffer?
Grupperna som prioriterades mellan åren 2000 och 2012 var kvinnor
och barn som utsatts för vålds- eller sexualbrott, och framförallt under första
delen av den undersökta perioden lyftes även människor utsatta för olika
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brott av hatbrottsnatur fram särskilt. Grupper som också särskilt lyftes fram
var personer utsatta för hedersrelaterad brottslighet, och ungdomsbrottslighet
i allmänhet. Att tillskriva dessa offer en status av att vara särskilt utsatta och
skyddsvärda är överensstämmande med teorin om det ideala brottsoffret. 786
Den norska kriminologen Nils Christies teori utgår ifrån att vissa brotts
offer ses som mer idealiska än andra, i hänseendet att vissa offer har större
chans att blir erkända som offer och därmed omfattas av, bland annat, de rättigheter som studerats i avhandlingen. Vissa grupper, som män eller personer
som tidigare själva har begått brott, kan ses som icke-ideala brottsoffer enligt
Christies teori, och kan därför ha svårare att uppnå brottsofferstatus och få
tillgång till de rättigheter som en sådan status ger.787 Istället menade Christie
att offer, för att ses som ideala av samhälle och rättsväsende, ska ha vissa egenskaper och ha blivit utsatta för vissa typer av brott. Till exempel ska offret, för
att ses som idealt, vara fysiskt svagt och fysiskt underlägsen gärningspersonen,
varför det är troligare att kvinnor upplevs som ideala offer. Offret ska också i
samband med brottet haft ett hederligt uppsåt och sysslat med en respektabel
aktivitet på en plats som offret inte kan beskyllas för att besöka. Utifrån teorin
innebär det att exempelvis ett offer i brottssituationen där en (ung) man misshandlas på krogen är att betrakta som mindre idealt, och en kvinna som blir
misshandlad på väg hem från sitt arbete är i andra änden av skalan. Offret
ska därför enligt Christies teori helst framstå som förhållandevis försvarslöst
och även som följd bli uppenbart illa berörd av brottet för att fullt ut värnas
av rättssystemet och samhället. Offret ska dock inte vara så svagt att de inte
kan hävda och driva sin sak. Relationen mellan gärningspersonen och brottsoffret har också betydelse för hur brottsoffret betraktas. Desto ohederligare
gärningsperson och brutalare brott desto mer idealt brottsoffer.788
Trots att sådana ideala offer inte är de som främst utsätts för brott ansåg
Christie att de hade en betydligt större chans att ses som ideala offer och
därigenom få offerstatus och erkännas som offer. Det motsatta gäller för det
icke-ideala offret.789
786

Christie, 1986, s. 17 ff. Statusen som idealt brottsoffer diskuterades också bland annat av
Burman, 2007, bland annat s. 379–383.
787
Brå, rapport 2010:1, s. 77 ff.
788
Christie, 1986, s. 17 ff. Samma förhållande visas på i Lindgren & Lundströms bok Ideala
offer och andra, där medias framställning av offer och förövare analyseras, se Lindgren &
Lundström 2010, s. 107–111.
789
Christie, 1986, s. 17 ff. Teorin har nått bred spridning inom det viktimologiska forskningsfältet, och har även i viss utsträckning kritiserats och problematiserats, se bland annat
van Dijk, 2009, s. 21 och även Rock, 2010, s. 325.
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Prioriteringar i polisens brottsofferarbete har bland annat studerats med
utgångspunkt i Christies teori. Studien genomfördes genom att konstruera
fall och be poliser rangordna vikten av dem, vilket till viss del visade konsensus med teorin – även om poliserna själva även framhöll vikten av professionalism.790
Konsekvensen av de krav som ställts på aktörerna, tillsammans med aktörernas tolkningar och preciseringar av kraven och den lagstiftning som finns
på området, har blivit att specifika brottsoffergrupper i många fall har fått
företräde framför brottsoffergruppen som helhet. Den studerade lagstiftningen har förvisso framför allt varit av generell natur, men i många fall har
de faktiska satsningarna som satts in endast riktats till vissa brottsoffer. Rättigheterna tycks därför tydligast röra vissa typer av brottsoffer.
Orsakerna till dessa prioriteringar framkom sällan i de studerade dokumenten, och de kan säkerligen vara många. Allt från att samhället präglas av
en syn på olika typer av offer och på dess skyddsvärde, utsatthet och behov,
till politiska utspel och trender, eller resursfrågor. ”Brottsofferfrågan” och
brottsofferrörelsen har också historiskt varit starkt kopplat till kvinnorörelser,
vilket möjligen kan vara en påverkande faktor i utformandet av och synen på
brottsoffers rättigheter.791
Vid införlivandet av brottsoffers rättigheter i rättsväsendets verksamheter
leder nämnda prioriteringar till att rättigheterna och brottsofferarbetet utformas efter och riktas mot särskilda offer. Det medför en risk för en utveckling
där grupperna som inte särskilt lyfts fram, och de särskilda reaktioner och
behov dessa grupper kan ha, hamnar i skymundan.

7.4.2 Tydlig brottsofferinriktning med otydliga krav
Brottsoffers rättigheter stöds av rådande lagstiftning, om än i olika omfattning
och i bestämmelser av olika karaktär. Lagstiftningen, undantaget FUK, har
däremot inte samma uttalade brottsofferhänsyn som de politiska målsättningarna har. Målsättningarna går också utöver vad som är reglerat i lag, exempelvis i uttryck som att rättsväsendet ska präglas av ett brottsofferperspektiv.
Men är då samtliga målsättningar faktiska krav på aktörerna som de förväntas konkretisera och leva upp till? Eller är det politiska visioner – utopier – för
790

Granér, 2004, bland annat s. 173–181.
Se här till exempel Burcar som diskuterar män som brottsoffer. Hon menade att män
själva tenderar att tona ner allvaret i den egna utsattheten och motvilligt tar på sig en offerroll.
Burcar, 2009, bland annat s. 63–84. Persson menade att kvinnorörelser var en drivande orsak
bakom den rättspolitiska uppmärksamheten på brottsoffer som pågått framför allt sedan
1970-talet. Persson, 2004, s. 276.
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hur brottsofferarbetet ska bedrivas i de bästa av världar, utifrån målsättningar
som skapar minimala politiska konflikter? Det torde i stort sett råda politisk
konsensus om att söka en ”bättre” riktning för brottsofferarbetet, där brottsoffers respekteras och deras intressen tillvaratas. När dessa målsättningar och
positiva värdeord som ”ett gott bemötande” sedan ska tolkas av aktörerna kan
däremot tveksamheter uppstå kring hur abstrakta målsättningar ska leda till
konkreta och uppföljningsbara åtgärder för aktörerna.792 Sådana svårigheter
till trots kan den politiska inriktningen inte missförstås, då olika regeringar
tydligt har markerat statens ansvar för brottsoffer och rättsväsendets roll i att
uppfylla ansvaret. Det tål dock att nämnas att tillvaratagandet av brottsoffers
rättigheter endast är en av polis, åklagares och domstolens många skyldigheter.
Det är oundvikligt att prioriteringar måste göras på aktörsnivå.
De få konkreta krav som ställs medför dock svårigheter för hur de ska
uppnås och mätas. Det behövs därför ytterligare forskning för att undersöka
hur sådana målsättningar kan få önskat genomslag med ökad möjlighet till
uppföljning. Eller är andra lösningar, som ökad (detalj)reglering, att föredra
på brottsofferområdet? Om en ökad reglering på området inte anses önskvärd
är andra alternativa förhållningssätt till ett ökat införlivande tänkbara, som
nuvarande satsningar på utbildning. Effekten av utbildningar bör då även
undersökas ytterligare.
Att lagstiftaren tydligare anger sina avsikter för brottsofferområdet bör vara
fördelaktigt för ett fullständigt införlivande av brottsoffers rättigheter. Lagstiftaren bör då även tydligare skilja på visionära målsättningar för brottsofferområdet och faktiska krav på aktörernas brottsofferarbete. Kraven som riktas
till aktörerna bör också mer utförligt preciseras genom regleringsbrev eller
andra instruktioner. Vid ytterligare konkretiseringar av vad som förväntas i
aktörerna arbete med brottsoffer, förutom det som anges i lagstiftning, kan
ytterligare rättsvetenskapliga studier bedrivas avseende brottsoffers rättigheter i förhållande till andra intressen i processen. Vid sådana konkretiseringar
och efter ökad uppföljning av faktiska åtgärder på brottsofferområdet skulle
även dess effekt på brottsoffers välbefinnande mer fördelaktigt kunna bedrivas
inom viktimologisk forskning.

792

Se här även Tarschys, 2006, s. 21: ”Det finns många vittnesbörd om att sådana allmänt
hållna formulerade politiska mål skapar betydande huvudbry på de lägre offentliga nivåer som har
att (i) bryta ner dem till mer operativa påbud, (ii) verkställa sådana påbud och(iii) mäta graden
av måluppfyllelse.” Tarschys resonemang bottnar dock inte i brottsofferområdet som sådant,
utan den potentiella problematiken med målstyrning genom generellt hållna mål.
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7.4.3 Brottsoffrets rättigheter i förändring?
Vad kan då sägas om det framtida brottsofferarbetet utifrån denna studie?
Under slutskedet av detta avhandlingsarbete presenterades en statlig utredning som berörde en mängd olika frågor om brottmålsprocessen.793 Utredningen hade inte fått i uppdrag att särskilt utreda målsägandens roll och ställning i processen, men denna fråga har trots allt behandlats.794
Den största förändringen som föreslogs i utredningen avseende målsägandens ställning i processen var att möjligheten att biträda åtalet och därmed
bli part i ansvarsdelen ska upphöra. Detta förslag ledde även till en mängd
följdförlag för att tillgodose de behov som målsäganden, enligt utredningen,
har. Bakgrunden till förslaget var att rollerna skulle renodlas i processen, och
att processen skulle bli tydligare, i vart fall för den tilltalade och för domstolen, men fördelar lyftes även fram för målsäganden. Bland annat diskuterades
domarens objektivitet och bemötandet av olika målsäganden, sådana som
biträder och sådana som inte biträder åtalet:
Ett korrekt och professionellt bemötande av målsäganden står inte i strid
med den objektivitet som vare sig en åklagare eller en domare måste iaktta.
Det gäller givetvis oavsett om målsäganden för talan eller om han eller hon
endast hörs på begäran av åklagaren. Alla målsägande ska bemötas på ett sätt
som uppfyller den enskildes berättigade intresse av att uppleva att han eller
hon är en viktig person i processen. Bestämmelsen som gör det möjligt för
målsäganden att biträda åklagarens åtal är inte en garanti för att så är fallet.
Tvärtom kan detta enligt vår uppfattning motverkas av den otydlighet i måls
ägandens roll som det innebär att denne kan föra talan om straffansvar vid
sidan av åklagaren. Det kan uppstå situationer då en domare av rädsla för att
ge sken av att sympatisera med åklagarens och målsägandens talan är onödigt
reserverad mot målsäganden. Det kan också tänkas uppstå situationer då den
målsägande, som till skillnad från andra, inte väljer att biträda åtalet bemöts
på ett sätt som gör att målsäganden inte känner sig delaktig i processen.795

Domares potentiella rädsla för att inte anses objektiva skulle utifrån detta vara
en anledning till att möjligheten för målsäganden att biträda åtalet föreslogs
upphöra. Även det faktum att vissa tilltalade upplevde det som en ”två mot

793

Utredningen hade det övergripande syftet att föreslå ett mer ändamålsenligt brottmålsförfarande i tings- och hovrätterna, med förbättrad lagföring avseende kvalité och effektivitet.
En övergripande utgångspunkt var att lämna förslag på en tydligare rollfördelning i rättsprocessen.
794
SOU 2013:17, s. 265.
795
Ibid., s. 272–273.
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en”-situation när målsäganden biträdde åtalet ansågs vara en nackdel med
dagens ordning. Det framgick av utredningen att målsägandens relativt starka
roll i den nuvarande processen, ställt mot bland annat intresset av tydligheten i processen för (framför allt) domstol och den tilltalade, samt aktörernas
objektivitet och bemötandet av målsäganden i vissa fall ansågs vara problematisk i praktiken.796
I nuläget kan målsäganden eller dennes biträde justera åklagarens åtal, åberopa egen bevisning eller ge förslag på en annan påföljd än åklagaren. Vid
en förändring av målsägandens rätt att vara part i ansvarsdelen skulle enligt
utredningen exempelvis det faktum att endast en gärningsbeskrivning då kan
beaktas, åklagarens, leda till en mer förutsägbar process för den tilltalade. 797
Utredningen hänvisade till de förändringar och förbättringar som genomförts under de senaste 30 åren, och menade att rätten att biträda åtalet inte
längre var ett adekvat sätt att svara mot de behov som brottsoffer har. Utredningen utgick ifrån att den upprättelse som målsäganden värdesätter är dels
en fällande dom och dels skadestånd. Med utredningens utgångspunkt kan
då åklagaren hantera målsägandens upprättelse genom en fällande dom,
utan att målsäganden biträder åtalet. Istället för en rätt att biträda åtalet ville
utredningen öka målsägandens möjlighet att driva en framgångsrik skadeståndstalan genom ökad insyn i utredningen och genom att förstärka, eller
bibehålla, möjligheten att delta och ställa frågor vid huvudförhandlingen.798
Det sistnämnda är rättigheter som målsäganden redan idag besitter enligt gällande bestämmelser om målsäganden biträder åtalet eller för talan om enskilt
anspråk.799
Utredningens slutsatser och förslag reser intressanta frågor avseende brottsoffers ställning och framtid i rättsprocessen. Förslagen till förändringar kan ses
som en markering av att den ställning och de rättigheter som kontinuerligt
har uppmärksammats och stärkts under de senaste 30 åren bör förändras,

796

Ibid., s. 277.
Ibid., s. 274–275.
798
Detta skulle innebära en utvidgning av rätten för målsäganden att ta del av material under
förundersökningen innan åtal har väckts. ”När det gäller målsäganden anses denne inte vara
part under förundersökningen och har inte större rätt till insyn i denna än vad allmänheten har.
Detta gäller även i de fall målsäganden anmält ett enskilt anspråk som förbereds och kommer att
föras av åklagaren enligt 22 kap. 2 § RB. När åtal har väckts upphör förundersökningssekretessen. Målsäganden har då rätt att ta del av förundersökningsprotokollet, i den mån det inte råder
sekretess hos domstolen som gäller mot målsäganden (se t.ex. 35 kap. 12 § OSL).” SOU 2013:17,
s. 280.
799
SOU 2013:17, s. 271–296.
797
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även om utredningen föreslår andra åtgärder för att i viss mån kompensera
de rättigheter som försvinner, och poängterar att målsäganden är en viktig
del av processen.
Om de svårigheter som diskuterades i utredningen föreligger – som att
brottsoffer riskerar att bemötas olika beroende på om de biträder åtalet eller
inte, att rollerna i processen upplevs som otydliga, eller att domare känner
rädsla över att visa målsäganden sympati och därför uppträder alltför reserverat – bör detta kunna lösas på andra sätt än att avskaffa möjligheten att biträda
åtalet. Det kan ske genom att exempelvis ge bättre information till parterna i
processen om den inbördes rollfördelningen, vilket torde vara gynnsamt för
såväl målsäganden som den tilltalade.
Då detta endast är förslag till förändringar återstår att se om det kommer
leda till ändringar i brottmålsprocessen. Det är dock intressant att rättsliga
diskussioner om förhållandet mellan rättsväsendets arbete med brottsoffer
och andra principer som styr arbetet är fortsatt aktuella. Utgångspunkten
för utredningen tycks dock i stor utsträckning ha varit gärningspersonens
rättigheter och det vore därför önskvärt att även analysera förslaget ur ett
brottsofferperspektiv.
Ovan nämnda utredning föreslår en rad genomgripande förändringar som
kan komma att påverka brottsoffers rättsprocess. I övrigt har dock få förändringar i målsättningar och krav på rättsväsendet förekommit i det studerade materialet och inriktningen för brottsofferarbetet med information,
bemötande och samverkan har legat tämligen fast genom den studerade tidsperioden. Om krav fortfarande kontinuerligt ställs på information och ett
gott bemötande, samt utökad samverkan kan det tolkas som att detta fortfarande inte införlivas i efterfrågad utsträckning. För att nå en utveckling av
brottsoffers rättigheter inom verksamheterna kan därför förändringar behöva
genomföras, för att arbetet inte ska stagnera.
*
I nuläget är det i stor utsträckning upp till aktörerna att göra ställningstaganden, prioriteringar och avvägningar mellan arbetet med brottsoffer och andra
intressen, krav eller principer inom respektive aktörs verksamhet. Aktörerna
får även uttolka vad som avses med vaga begrepp som ett gott bemötande.
Lagstiftaren kan bli tydligare i vad som avses med målsättningarna för brotts
offerområdet och de krav som ställs, och vad detta är tänkt att syfta till. Lagstiftaren kan även välja att tydligare markera hur brottsofferarbetet ska förhållas
till andra delar av rättsväsendets arbete, hur prioriteringar eller avvägningar ska
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hanteras samt vilka bakomliggande motiv sådana avvägningar ska utgå ifrån.
Sådana förtydliganden skulle kunna öka enhetligheten i brottsofferarbetet
samt underlätta omvandlandet av abstrakta mål till konkreta insatser och därmed stärka brottsoffers rättigheter.
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English summary
Introduction
In recent decades the Swedish legislature has increasingly focused on the
treatment of victims of crime and the information they receive. Victimology
research has also shown the importance of treating victims with respect and of
keeping them informed of their rights and the progress of their case throughout the process. The requirements thus set have to be met by all judicial actors,
which presuppose a level of cooperation among them.
When victims are kept informed, and when the information given is adequate and, if necessary, provided regularly throughout the process, their sense
of control in this, often unfamiliar, situation increases. As many victims have
difficulty processing information shortly after being exposed to crime as well
as during the legal process, the information might need to be given on multiple occasions, and in different forms to best serve victims’ needs.
By showing respect for and listening to the victims of crime, the actors
in the judicial process can increase their sense of being taken seriously. The
manner in which judicial actors treat victims is important in preventing them
from being subjected to secondary victimization, that is the victim, through
being mistreated or badly treated by individuals or agencies, experiences yet
another violation in relation to the crime. To prevent this the judicial actors
need to assure that victims get support and help, and that they are treated in
such a way that they do not feel overlooked or distrusted, nor frightened or
blamed.
All judicial actors must meet the demand for information and good treatment, which presupposes cooperation among them. Cooperation therefore
constitutes a means to meet victims’ needs. It can also cause the process to
move more quickly and smoothly for all parties involved, help to avoid any
task falling through the cracks or legal actors working against each other. A
coherent process in which all judicial actors meet victims needs is important
since some victims feel that being treated well and receiving adequate information throughout the process is even more important than a conviction.
In the current study these three factors; information, good treatment and
cooperation, are referred to as victims’ rights.
Studies have shown that victims experience shortcomings in the legal process, regarding information and treatment. The causes of these shortcomings
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can be multiple, but from a legal point of view, however, the issue raises the
question of whether there may be potential legal difficulties involved in incorporating adequate information and good treatment of crime victims into the
judicial process.
The victims’ rights issue in the judicial process has been investigated and
analysed in the present study. As victims’ rights are not without a legal context, they were analysed in relation to other legislation, principles and requirements that govern the functions of the judicial system. Thus, other aspects
were also studied; such as the duty of the police, prosecutors and courts to
act objectively, conduct their work independently, and run an efficient legal
process. The main question is whether the incorporation of victims’ rights is
in conflict with other rules and legal principles.

Content
The thesis is divided into seven chapters. After the introductory chapter,
Chapter 2 provides a presentation of the central actors included in the study
– police, prosecutors and the courts – and the relevant rules, goals and tasks
that are set for their operations, with particular reference to three factors;
objectivity, independence and efficiency. It is also important to know about
the organizational framework of the different authorities in order to understand how victims’ rights can be incorporated, and how other legislation and
legal principles, in addition to victims’ rights, should be considered with reference to the legal actors’ work. The organizational framework for the judicial
system was therefore also examined in this chapter.
In Chapter 3, victims’ rights, as they are ascribed to victims through legis
lation, were studied and problematized.
This showed that information to victims is extensively regulated, in general
legislation as well as in specifically detailed legislation concerning the right to
information during the preliminary investigation.
Treatment of victims, however, is not as clearly expressed in legislation. The
legislation is of general nature and regulates the judicial actors’ interactions
with individuals in general and not specifically their interactions with victims. There are thus significant differences in both scope and clarity between
the judicial obligation to inform victims and the good treatment of victims.
However, some guidance can be found in the legislation, legal doctrine and
preparatory works, stating for example that victims should be met with professionalism and respect and that they should feel they are listened to. The
legal actors should also conduct themselves in a respectful and polite manner.
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According to the legislation, cooperation and coordination within the judicial system should take place, but how and to what extent the legal actors
should cooperate or coordinate their work regarding victims is largely left to
the actors themselves to decide. Therefore, the form this takes probably varies
across the country. Like the treatment of victims, cooperation and coordination are vaguely defined in legislation compared to supplying information,
and the intended meaning is not entirely clear.
How the legal system should prioritize and carry out its work with victims
is characterized by political elements and influences, and the political policy
towards the work is, for example, reflected in the budget bills. Therefore, in
Chapter 4 these have been studied in order to show the political goals and
aims for the judicial systems’ work with victims over the years 2000–2012,
especially regarding information, treatment and cooperation/coordination.
It was relevant to study how issues concerning victims are addressed in the
political field and to investigate whether the political goals were reflected in
the legislation and whether this further clarifies the objectives of the justice
system’s proper conduct of their work with victims. Therefore, the budget
bills, despite their occasionally broad and sweeping nature, complemented the
legislation studied in Chapter 3. Victims’ rights were constantly highlighted
over the years included in the study, although to varying degrees, and information, treatment and cooperation were identified as important components
in improved work with victims.
Chapter 5 concerns how the legal system has incorporated the legislation
and the aims set by the legislature. This was mainly done through a study of
policy documents developed by the National Police Board, the Swedish Prosecution Authority and the Swedish National Courts Administration.
Policy documents developed within the police organization between 2000
and 2012 in the area of crime victims clearly shows the incorporation of
the results of victimology studies when describing victims needs and how to
address them. They note the importance of information, and that it may need
to be given on multiple occasions and in different ways for victims to be able
to absorb and understand it. The policy documents also clarify the legislation
to some extent, by specifying routines for providing information, and who
is ultimately responsible within the organisation for making sure that the
victim receives information. A coordinating function, victim coordinator, has
also been introduced in the police force, aimed at developing and improving
collaboration and coordination inside and outside the organization.
The policy documents concerning prosecutors’ work with victims, developed by the Swedish Prosecution Authority, has a focus that differs slightly
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from those developed by the National Police Board. There have been very
precise demands from the legislature for increased prosecution of certain types
of crime, such as hate crimes and violence against women and children, and
prosecution of crimes involving certain kinds of victims has, therefore, received
a lot of attention. Handbooks on how to deal with specific groups of victims,
such as abused children, have also been published. Policy documents of a more
general nature have also been developed for the prosecutors, and a document
targeting the question of treatment of victims was presented in 2012.
The focus on specific groups of victims is seen in policy documents for the
police and courts, and those priorities are also consistent with priorities set
by the legislature in their requirement of the justice system. Some victims,
such as abused women and children, have been given more attention than
other victims.
In policy documents produced by the Swedish National Courts Administration, neither information to nor treatment of victims is as expressly considered as it is in the other legal actors referring to documents. Issues concerning
victims are not described in very concrete terms, and actions taken to improve
the courts’ work with victims are rather general actions towards everyone who
comes into contact with them. As the function of the court differs significantly from that of the police and prosecutors, differences in the victim area
are to be expected.
Regarding cooperation and coordination, some projects common to the
police and prosecutors have been conducted, providing a clearer picture of
how such cooperation might manifest themselves in practice. How and to
what extent such collaboration should be conducted in individual cases is
not clear from the legislation, the legislatures’ aims and demands on the legal
actors, or the legal actors’ policy documents.
From the study conducted in Chapter 5 the conclusion can be drawn that
the National Police Board, the Swedish Prosecution Authority and the Swedish National Courts Administration have all incorporated victims’ rights in
their policy documents between the years 2000 and 2012. But the level of
concrete proposals within the guidelines on incorporation at the local level is
quite low overall, especially regarding the prosecutors and courts.

Conclusions
The two concluding chapters, Chapters 6 and 7, discuss and summarize the
analytical parts of the thesis, and victims’ rights in relation to other regulatory
requirements are discussed and problematized further.
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In Chapter 6 the conclusion is reached that potential conflicts between
informing the victim and still remaining objective depend on a variety of factors. How the information is submitted (as in what medium), or, for instance,
whether or not the exchange of information takes place in front of the court
and the opposing party, may be relevant to the suitability of the information
exchange. However, in most situations, there should be no conflict between
informing victims in accordance with current legislation on the one hand,
and objectivity on the other.
The same goes for ”good treatment” of victims. Despite its vague nature
this thesis has shown that victims should be treated with, for instance, respect
and professionalism; these are aspects stated by the legislature, legal doctrine
and the legal actors themselves. The vague nature of the concept of good
treatment does, however, make it more difficult to determine whether or not
this could be in conflict with objectivity. It should be emphasized that in
this thesis no fundamental legal conflict between ”good treatment”, such as
having a respectful or ”kind manner”, and objectivity has been found. Where
to draw the line for when something is no longer just good treatment but
becomes instead a violation of objectivity is hard, but some guidance can be
found, for instance, in the legal actors’ own policy documents.
The independence of legal actors is also not in conflict with the victims’
right to information or good treatment, as demands for the incorporation
of victims’ rights neither implies control over how specific issues should be
handled nor decisions in individual cases. As long as the legal actors inform
victims in accordance with the law, the legislature cannot control all the issues
concerning how or to what extent the information is given to the victim, or if
the police and prosecutors collaborate to make sure that it reaches the victim.
This, for example, means that the information that reaches victims probably
varies, since the legal actors run the local operations in accordance with local
conditions.
Information is not considered to conflict with the requirements for efficiency. The legal actors’ responsibility to provide victims with information is
not diminished by demands for efficiency. One exception to this would be if
the group of victims were too large to allow effective disclose of information
to all of them. This might be different regarding treatment. What happens to
good intentions as constant demands of efficiency are directed at the justice
system? Efforts to improve the treatment of victims also require resources and
knowledge in those who encounter victims in the legal process, and this may
vary between different authorities, both at national and local level.
Cooperation and coordination are analysed in Chapter 6 regarding the
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independence of legal actors. There is nothing that requires the individual
police departments, prosecutor or courts to cooperate, collaborate or coordinate their work with victims at an organizational level, ensuring uniform
application across the country. The central administrative authorities can
address equalization in these areas, but this does not mean that they will be
able to control the work at a local level in detail. The existence of local differences is therefore likely, which can affect the support that individual victims
have access to. It also means that cooperation and collaboration between the
legal actors may vary in scope and intensity across the country.
In Chapter 7 some final comments and suggestions are given as to how to
improve the incorporation of victims’ rights.
The first ”solution” addresses the education of the legal actors, to better
understand victims’ reactions, wants and needs, but also the attitudes or
prejudices of the actors themselves. Over the years 2000–2012 the legislature
have repeatedly demanded that the police, prosecutors and courts educate
themselves in these matters. This could not only improve the legal process
for the victim, but also provide better evidence if the victim feels comfortable
about giving statements etc.
But is education the solution? If the problem when incorporating victims’
rights is lack of knowledge of victims’ reactions and needs, then one possible
solution could be education. However, it may be more complicated than
that and the problem may have other causes. It could be an effect of lack
of resources, the low priority given to ”soft issues” such as crime victims,
or demands for increased efficiency which cause – what other studies have
described as – shortcomings in the legal process, regarding victims’ satisfaction with information and treatment.
The other possible solution discussed in Chapter 7, is the counsel for the
injured party. The counsel unloads the judiciary in various ways, such as the
prosecutor before and during the trial, and takes a holistic approach to the
process. They also give continuous information and counselling support to
the injured party throughout the process. This means that the counsel already
is a way to enforce the legislators’ objectives regarding information to and
good treatment of victims of crime, and the counsel can improve victims’ situation in the process. The counsel does not reduce the responsibility of police,
prosecutors and court’s but can nevertheless serve as an additional legal and
curative support for the victim. But, the counsel cannot meet such victims’
needs as ensuring an initial good treatment and response when coming into
contact with the justice system, or provision of information about how their
case is progressing during the early stages of the investigation.
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Finally, the legislature could state more clearly the manner in which the
judicial system should conduct their work with victims. Visionary goals could
be more clearly separated from actual demands on the operations. After such
clarifications and increased evaluations, the effects of these changes on victims’
wellbeing could also be studied more rigorously within victimology research.
The legislature could also choose to further accentuate how victims’ rights
relate to other parts of the judicial process, how priorities or the balancing of
interests should be handled as well as the underlying motives for such considerations. Such clarifications could improve the consistency of the incorporation of victims’ rights, and transform abstract goals into concrete actions.
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