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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka om socialtjänster tillämpar 11 § i 5 kapitlet Socialtjänstlagen, 

där ansvaret för brottsofferstöd är lagstadgat. Samt ge en inblick i hur arbetet ser ut då 

kommunerna arbetar med brottsutsatta. Grunden i studien baseras på de allmännas och 

myndigheters uppfattning i sakfrågan, vilket var att socialtjänsten tillhandahåller 

brottsofferstöd i varierande grad. Lagrum, riktlinjer och teoretiska utgångspunkter presenteras 

med reflektioner som syftar till att väcka alternativa tankar hos läsaren och belyser därmed 

”båda sidorna av myntet”. Verktyget för att samla in empirisk data utgjordes av en 

enkätundersökning och resultatet bekräftar tidigare uppfattning i ämnet. 200 kommuner blev 

tillfrågade om att delta i undersökningen, 31 kommuner deltog. Resultatet visade att 

socialtjänsterna tillämpar brottsofferstöd i varierande grad. Minst 50 procent av kommunerna 

begår kanske lagbrott, dels genom att inte arbeta uppsökande och dels för att drygt 60 procent 

enbart har brottsofferstöd i form av; våld i nära relation. Kunskapen hos socialkontoren om de 

centrala aktörerna; Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjouren var bristfällig och höll 

ingen högre reliabilitet.  
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1. Inledning 

Denna studie avser att undersöka hur socialtjänster runt om i landet arbetar med stöd till dem 

som blir eller blivit utsatta för brott. Det var brottsoffermyndigheten som utlyste förfrågan 

efter examensarbeten som berör brottsoffer, samt mitt intresse för området som ligger till 

grund för denna studies ämne. Med denna anledning finner jag det intressant att ta reda på 

vilket stöd som finns och ska finnas i varje kommun. Därför ska nu socialtjänstens ansvar för 

brottsoffer och om de fullföljer sitt uppdrag att hjälpa denna grupp i samhället belysas.   

 

1.1 Problembakgrund  

I en preliminär rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ),(2016) uppges att år 2015 

anmäldes 1 500 000 brott i Sverige. 17 procent, 257 000 av anmälningarna kategoriseras som 

”brott mot person” vilket inkluderar bland annat misshandel, olaga hot, sexualbrott och 

dödligt våld. Stödinsatser är ofta aktuellt för en person som blivit utsatt för brott inom 

kategorin ”brott mot person” vilket kan förefalla som en självklarhet. Debatter, artiklar och 

undersökningar fokuserar gärna på dem som blivit misshandlade eller utsatta för sexualbrott 

och ofta kan offret bära titeln ”det ideala brottsoffret” som beskrivs i det viktimologiska 

perspektivet. 

 Viktimilogi är läran om brottsoffer och inkluderar bland annat begreppet ”det ideala offret” 

och copingperspektivet . Copingstrategier ”synliggör, förklarar och skapar förståelse för 

drabbade individers handlingar” (Nilsson, 2015,s. 137). Det ideala brottsoffret ifrågasätts inte, 

vilket enligt Nils Christie bygger på moral och föreställningar om kategorier där människor 

kan placeras (Heber, Tiby & Wikman, 2012).  

Stödinsatsers relevans bör dock inte förminskas för den som blivit utsatt för bedrägeri, stöld 

eller skada. Barlind (u.å.) redovisar bland annat att 3 892 personer fick stöd av 

brottsofferjourer år 2014 efter att de blivit utsatta för ekonomisk brottslighet, inbrott eller 

trafikbrott. 

 

Vem har då ansvaret för att stödinsatser tillhandahålls för de som är hjälpbehövande? 

Det är, som Wiklander Josefsson (2015) skriver i sin rapport för ett tryggare Sverige, att 

kommunernas socialtjänster bär det lagstadgade ansvaret för personer som blivit utsatta för 

brott. Utöver socialtjänsten finns flera centrala aktörer kring arbetet med brottsoffer till 

exempel Brottsoffermyndigheten (BrOM) som också hänvisar på sin hemsida 

(http://www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brott/finns-det-nagon-att-prata-med) till 
andra viktiga instanser som erbjuder olika typer av hjälp och stöd. I fallande ordning 

presenteras; brottsofferjourer, kvinnojourer och kvinnofridslinjen som alternativ att söka stöd 

hos. Först på fjärde plats presenteras socialtjänsten som ett alternativ där hjälp kan fås. Vad 

kommer detta sig? Har ideellt drivna föreningar utnämnt sig själva till huvudmän? Finns inte 

tilltron till och kunskap hos socialtjänsten för tillhandahållandet av stödinsatser? Om kunskap 

och intresse finns hos aktörer som bedriver verksamhet på ideell grund kanske huvudansvaret 

också borde ligga hos dem… Eller så tillämpar vi det regelverk som är väl framarbetat och 

syftar till att fylla sina givna funktioner. Se citat nedan:  

 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brott/finns-det-nagon-att-prata-med
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SoL, 5 kap. 11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för 

brott och dennes närstående får stöd och hjälp.  

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 

andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 

situation.  

Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får 

det stöd och den hjälp som de behöver.  

 

Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra 

övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd 

och den hjälp som barnet behöver. Lag (2012:776).  

(La Torre Ek, 2013, s.211) 

 

Enligt Svensson (2006) har det genomförts väldigt få studier inom just brottsofferstöd, både 

nationellt och internationellt. De projekt och studier som genomförts har i huvudsak kretsat 

kring brottsofferjourer och kvinnojourer samt brottsoffer ur polisiär synvinkel. Fokus ska då 

ha kretsat kring brottsoffers utsatthet, istället för att belysa stödinsatsernas funktioner och 

effekter.  

 

Få undersökningar har alltså genomförts om hur stödet till brottsoffer ser ut och om det som 

finns fyller sin funktion, något som också i dag dato även genomsyras i kunskapssök på 

internet. Denna studie riktats därför till dem som bär det primära ansvaret för brottsofferstöd -

Socialtjänsten.   

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om socialtjänster tillämpar 5:11 (Socialtjänstlagen) i 

praktiken. 

 

1.3 Frågeställningar 

En enkätundersökning förväntas besvara studiens syfte. För att sätta syftet i ett bredare 

samanhang har följande frågeställningar valts:  

 

1. Vilken vägledning om brottsofferstöd ger Socialstyrelsen till socialtjänsten? 

 

2. Hur kan socialtjänstens arbete med brottsofferstöd tolkas utifrån en analysmodell som 

är grundad på de viktimologiska begreppen: ”det ideala offret” och copingstrategier? 

 

1.5 Avgränsning 

Studien avser att presentera en helhet där kontentan (studiens syfte) är baserad på empiriskt 

material. Socialstyrelsen, polisen, Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjouren kommer 

belysas då de tillhör den helhet som kan utgöra läsarens referensram. Andra aktörer i arbetet 

med brottsoffer som till exempel Nationellt centrum för kvinnofrid kommer inte ges något 

nämnvärt utrymme i denna kandidatuppsats, detta på grund av tidsskäl. Viktimologiska 
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perspektivet har valts till att utgöra en analysmodell på empirisk data och är även det 

avgränsat till begreppen ”det ideala brottsoffret” och ”copingstrategier”. Valet av de två 

begreppen är grundat på en personlig nyfikenhet om innebörden för brottsoffer och deras 

omvärld.  

 

1.6 Disposition 

Som läsare får du först ta del av förkunskap i ämnet och vad tidigare forskning påvisar. 

Därefter klargörs studiens kontext, för att sedan redovisa processen för insamlad data. 

Uppsatsen avrundas med ett resultat och ett diskussionsavsnitt.   

 

2. Bakgrund 

Brottsoffer definieras olika beroende på vem och i vilket samanhang som brottsutsatta 

beskrivs. I juridisk terminologi talar man om målsägande, inte brottsoffer, innebörden av 

målsägande klargörs i rättegångsbalkens 20:e kapitel 8 §. ”Målsägande är den, mot vilken 

brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada. Lag (1964:166).” (Zeteo, 

2016). Kriterierna för begreppet målsägande innebär att det inträffade är polisanmält och 

genom registrering fått ett målsnummer (Svensson, 2006). En kontrast till juridiken kan till 

exempel vara; Brottsofferjouren (BOJ) som hjälpte 467 personer år 2014 som inte hade 

anmält vad de hade varit med om (Bralind, u.å.). Inom de verksamheter som arbetar för 

brottsoffer har tonvikt legat på fysiska personer som utsatts för våldsbrott i varierande grad. 

Därmed har termen om sekundärt brottsoffer växt fram, vilka är personer som indirekt 

påverkats av brottsoffrets upplevelse. En ytterligare definition av vem som betecknas som 

brottsoffer är individen själv och hennes egen uppfattning av händelsen (Nilsson, 2003). De 

mångdefinierade begreppen brottsoffer samt sekundärt brottsoffer är att beakta då vi granskar 

lagrum som klargör innebörden; brottsofferstöd, samt socialtjänsters förhållningssätt till deras 

uppdrag. Kunskapen genererar medvetenhet till det tolkningsutrymme som uppstår då 

brottsofferverksamhet uppmärksammas.  

 

Socialtjänstlagen (SoL) andra kapitlet, första paragrafs första mening lyder: ”Varje kommun 

svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det 

stöd och den hjälp som de behöver.” I tillhörande lagkommentar förtydligas ”yttersta 

ansvaret”, ”Med det yttersta ansvaret följer emellertid uppgiften för kommunen att vidta 

åtgärder i väntan på att andra huvudmän kan ge den enskilde behövlig vård.” (Zeteo, 2016). 

Socialnämnders arbete för vissa grupper ansågs bristfälligt därav tydliggjordes eventuella 

behov för särskilda grupper genom Lag 2012:776 (Zeteo, 2016). 

 

Det redogörs alltså redan i lagkommentarer, att bristande arbete för särskilda grupper 

förekommit så sent som 2012, då SoL 5:11 senast redigerats. BOJs brottsofferstödjande och 

vittnesstödjande verksamheter hjälpte år 2014, 85 687 brottsoffer, vittnen eller anhöriga 

(Bralind, u.å.). Vilket utgör ca sex procent av de 1 440 000 anmälda brotten. Rimligtvis borde 

det varit fler än sex procent som var i behov av hjälp. Vem fanns där för resterande okänt 

antal individer som hade ett hjälpbehov? En del frivillighetsorganisationer troligtvis och en 

del socialtjänster förhoppningsvis… 
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Brottsoffermyndigheten (BrOM) 

BrOM är en statlig verksamhet och arbetar för brottsoffers rättigheter och belyser deras behov 

och intressen. Arbete inkluderar hela landet och inbegriper fyra ansvarsområden. 

Ansvarsområdena innefattar ärenden om brottsskadeersättning, brottsofferfonden, regress 

(återkrav om brottsskadeersättning från gärningspersonen), samt agera kunskapsspridare i 

landet om råd och rön till brottsofferinriktade verksamheter och enskilda 

(www.brottsoffermyndigheten.se).  

 

Brottsofferjouren (BOJ) 

Detta är en ideellt bedriven verksamhet som har ca 90 jourer runt om i landet. Till BOJ kan 

primära och sekundära brottsoffer vända sig för att få stöd och information. Jouren kan 

erbjuda kontakt till olika hjälpinstanser där skyddat boende, ekonomiskt understöd och 

psykologisk hjälp kan fås. Personer som frivilligt arbetar för brottsofferjouren som vittnesstöd 

får utbildning för att kunna stödja och informera brottsoffret om rättsprocessens gång. 

Jourerna har också en gemensam stödlinje för kostnadsfria samtal (www.brottsofferjouren.se). 
 

2.1 Tidigare forskning om brottsofferstöd 

Under 1700-talet fram till slutet av 1800-talet låg fokus på brottet i sig, därefter riktades 

intresset allt mer mot brottslingen. Man försökte förstå gärningspersonen utifrån biologisk, 

psykologisk och sociologisk synvinkel. Det var så sent som för ca 45 år sedan som 

brottsoffret fick uppmärksamhet i det offentliga rummet. I statens offentliga utredning (SOU) 

1976:9 framstod kvinnan som medbrottsling vid tillfällen av våldtäkt, vilket då väckte denna 

samhällsdebatt. Kvinnors (o)skuld diskuterades även i de fall där misshandel ägt rum. 

Misshandel betraktades i vissa fall som en familjeangelägenhet och inte ett fall för polisen, 

kvinnan har del i händelsen och har därmed sig själv att klandra (RPS rapport 2001:1).  

Skuldfråga tycks vara en följetång eftersom SOU (2004:061) beskriver att brottsoffer 

upplever sig negligerade. Även om teorin de senaste tio åren präglats av en självklarhet om 

brottsoffrets rättigheter så ställs frågan i betänkandet; om varför det inte är lika självklart i 

praktiken och varför det finns myndighetsföreträdare som inte känner till 

Brottsoffermyndighetens verksamhet.  

 

2.1.1 Siffror & fakta 

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP, 2013:1) 

presenterar i sin rapport om hur föräldrar till barn som tagit sitt liv upplevt hela händelsen, 

vilket stöd som erbjudits, bemötandet som olika instanser gett osv. Nedan följer en kort 

redogörelse av NASPs rapport om föräldrars stödbehov efter ett barns självmord, 

publikationen påvisar också socialtjänstens från/närvarande.  

 

När ett barn tar sitt liv är det en så oerhört traumatisk och skrämmande händelse. 

Omgivningen vet därför sällan hur de ska bemöta den sörjande föräldern. Företeelsen anses så 

dramatisk att till och med professionella inom ämnet kan bli osäkra och oroliga att ”säga fel”. 

Denna problematik resulterar inte sällan i att föräldrar lämnas åt att bearbeta sorgen på egen 

hand.  Professionens förhållningssätt och den hjälp som finns har ändå en stark inverkan på 

sorgens utvecklingsprocess. Oavsett hur den drabbades nätverk ser ut kan närstående inte bära 
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allt ansvar till att ge stöd. Föräldrarna behöver därför de professionellas hjälp i bearbetningen 

av att deras barn begått självmord. Skuldfrågan är ett exempel som de drabbade kan behöva få 

hjälp att reda ut. Föräldrarna är i behov av stöd och vill också ha stödet tidigt i processen 

(NASP, 2013:1). NASP (20013:1) genomförde en enkätstudie med 116 föräldrar som förlorat 

ett barn i självmord där 46 procent svarade att de inte blivit erbjudna någon hjälp alls. 57 

procent uppgav att de själva sett till att få terapeutisk hjälp och 63 procent säger att dem 

önskat annan hjälp än vad de fick. En del ville ha praktisk hjälp, som med städning, 

matlagning, hjälp med att sköta ekonomin osv., medan andras preferenser handlade om 

psykiatrisk hjälp, att få prata och bli uppsökt av hjälparen.  

 

Eftersom begreppet brottsoffer och sekundärt brottsoffer som nämnts tidigare har definitioner 

i flera, är frågan om dessa föräldrar är brottsoffer eller ej. Se vidare diskussion om detta 

resonemang under rubriken ”Diskussion”.  

 

2.1.2 Människorna bakom siffrorna 

Kvalitativa vetenskapliga publikationer, om hur brottsoffer upplevt stödet specifikt från 

socialtjänsten var för mig omöjligt att hitta.  Därför kommer tre citat följa nedan som belyser 

upplevelser/känslor ur den hjälpbehövandes aspekt. Citaten återfinns i medier utan 

vetenskaplig inriktning.  

 
Maria är fortfarande kritisk till bristen av stöd till efterlevande efter självmord och 

ifrågasätter vilka rutiner som finns.  

– Det viktigaste är att det finns en krishantering och nätverk beredda när det händer. Det 

är viktigt att följa upp och inte lägga ansvaret på den drabbade att hela tiden söka hjälp. 

Det hade räckt att någon bara kommit hit, knackat på eller ringt och bara erbjudit hjälp 

och lyssnat, säger Maria Stening. 

(Hassner, 2015, 29 juli, stycke 27 & 28) 

 

I detta fall genomgick intervjupersonen Maria Sterning sorgeprocessen ensam vid två olika 

tillfällen. Den ena gången när hennes pappa tog sitt liv, det andra tillfället då hennes bror 

också han begick självmord. Hon påpekar att den drabbade inte ska bära ansvaret för att söka 

hjälp, utan ett telefonsamtal där hon blir erbjuden hjälp hade räckt (Hassner, 2015). Detta till 

trots att SoL 3 kapitlet 1 § klargör socialnämndens ansvar att ”genom uppsökande verksamhet 

och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden” (La Torre Ek, 2013, 

s. 209). 

 

Följande citat handlar om en 5-årig flicka som våldtogs av en bekant till familjen:  

 
Enligt anmälan har tiden hemma handlat om att behöva kämpa för sitt barns rättigheter, 

trygghet och mentala hälsa istället för att familjen fått stöd av kommunen. En hantering 

som är under all kritik, menar föräldern, som nu anmält de sociala myndigheterna till 

inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

(Svensson, 2015, 13 mars, stycke 3) 
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Hela 97 procent uppger att de inte fått stöd av socialtjänsten efter olyckan. 25 procent 

säger att de hade velat haft hjälp därifrån. 

För en stor del av de som drabbats har olyckan fått långsiktiga konsekvenser. Andelen 

som har ett arbete som anställd har minskat från 59 procent före olyckan till 48 procent 

efteråt. 20 procent uppger att de har sjuk- eller aktivitetsersättning i dag, motsvarande 

siffra före olyckan är två procent. 23 procent säger att det har fått mycket sämre ekonomi 

efter olyckan. 

(Andersson, 2011, 20 april, stycke 4 & 5) 

 

Sista citatet kommer från accent, en tidning om droger och nykterhet. Andersson (2011) 

belyser i sin artikel hur stödfunktionen i samhället ser ut för dem som råkat ut för 

rattfylleolyckor. Som nämnt tidigare så fick sex procent år 2014 av de som blivit utsatta för 

brott stöd från brottsofferjourer runt om i landet, men att det rimligtvis borde vara fler som var 

hjälpbehövande. Citatet från Andersson (2011) kan i princip understödja teorin om att fler än 

de som får hjälp önskar hjälp. Faktum är att positiva erfarenheter av stöd från socialtjänst 

upplevs inte bara som avsaknad utan också som obefintlig i kunskapssök på internet. Kanske 

denna studie kan redovisa motsatsen, att det faktiskt pågår ett aktivt arbete för brottsoffrens 

rätt till stöd.  

 

2.2 Socialstyrelsens vägledning om brottsofferstöd  

 

Syftet med denna vägledning är att uppmärksamma socialtjänsten på ansvaret för att, vid 

behov, erbjuda stöd och hjälp till brottsoffer och deras närstående. Vägledningen ska ge 

stöd för tillämpningen av socialtjänstlagen vid bedömningar av behov av insatser för 

brottsoffer och deras närstående, men också ge en första allmän orientering om vad 

brottsutsatthet kan innebära. 

(Socialstyrelsen, 2012b, s.8) 

 

Socialstyrelsen har i fallet om socialtjänstens ansvar för brottsofferstöd gett ut vägledande 

publikationer. ”Brottsoffer och deras närstående Socialtjänstens ansvar för att ge stöd och 

hjälp” (Socialstyrelsen, 2012b) är en av de utgivna texterna. Denna del av kapitlet syftar till 

att besvara studiens första frågeställning; Vilken vägledning om brottsofferstöd ger 

Socialstyrelsen till socialtjänsten? 

 

2.2.1 Socialtjänstens ansvar 

Socialstyrelsen (2012b) redogör för vad vi nu vet, att brottsoffer är ett begrepp med vid 

definition. De berör flera exempel hur brottsoffer kan betraktas och vem som i olika 

synvinklar tillhör denna grupp. Den definition som begreppet ändå landar i är att ”Den som 

utsatts för ett allvarligt brott är inte i första hand ett offer utan befinner sig i en utsatt situation, 

med möjlighet att återhämta sig, vid behov med lämpligt stöd.” (Socialstyrelsen, 2012b, s. 

10). Brottens karaktär återfinns i varierande grad med skiftande konsekvenser för de 

brottsutsatta. De exempel Socialstyrelsen (2012b) ger på vad brottoffren kan ha råkat ut för 

spänner allt mellan ekonomiska brott, övergrepp på det särskilda boendet till dem som hotas 

på grund av att de övergivit kriminell organisering. Brottet kan vara en engångsföreteelse eller 

upprepad systematisk händelse, gärningspersonen kan vara bekant eller helt främmande för 
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den utsatta, det kan beröra inte bara det primära brottsoffret utan också det sekundära 

(närstående).  

 

2.2.2 Socialtjänstens insatser 

Utifrån socialtjänstens ansvar för brottsoffer skall den hjälpbehövande (brottsoffer och eller 

närstående) tillhandahållas relevant stöd och hjälp, detta av socialtjänsten själv eller annan 

tillämplig aktör. Organisationer inom området som bedrivs på ideell basis är ett essentiellt 

komplement för socialtjänstens verksamhet. Frivillighetsorganisationer kan för den delen inte 

kan frånta socialnämndens ansvar och kvalité om brottsofferstöd (Socialstyrelsen, 2012b). 

Socialtjänsten behöver alltså inte nödvändigvis tillgodose den enskildes behov utan kan 

genom samverkan med andra instanser tillgodose individens hjälpbehov, där 

frivillighetsorganisationerna nämns som viktiga aktörer. Dock så ska, som nämnts tidigare 

och som Socialstyrelsen (2012b) upprepat återkommer till, socialtjänsten enligt SoL 3 kapitlet 

1 & 4 §§ informera om sitt arbete i kommunen och bedriva uppsökande verksamhet och 

därmed erbjuda sin hjälp. SoL 3:3 svarar för vikten av att arbetet håller god kvalité och att 

lämplig utbildning samt erfarenhet återfinns inom organisationen.  

 
Efter individuell bedömning enligt SoL 4:1 kan socialsekreterare bevilja stödinsatser till den 

enskilde. Vad som ska finnas tillhands att erbjuda individen är skyddat boende, stödjande 

samtal, ekonomiskt bistånd, kontaktperson samt förmedling av andra kontakter till 

myndigheter eller frivillighetsorganisationer (Socialstyrelsen, 2012b). 

 
Skyddat boende 

Personer som kan vara i behov av skyddat boende är inte bara dem som utsätts för våld i nära 

relation utan kan även vara de som utsatts för hedersrelaterat våld, homofobiska hatbrott och 

liknande. Riskbedömning görs socialtjänsten eller polis och då de anser det nödvändigt ska 

individen erbjudas lämpligt boende i privat eller offentlig regi.  

 

Stödjande samtal  

Individens egna förutsättningar, vilket brott som den utsatts för och upplevelsen av vad som 

inträffat är parametrar som påverkar i vilken omfattning och typ av samtal som den enskilde 

behöver. I vissa fall kan behandling erfordras från hälso- och sjukvården. 

 

Ekonomiskt bistånd 

Om skyddsåtgärder behöver vidtas i form av ny mobiltelefon, larminstallationer eller flytt kan 

ekonomiskt bistånd i vissa fall vara aktuellt för dessa oförutsedda utgifter i samband med att 

den enskilde blivit brottsutsatt. Vid bedömning om ekonomiskt bistånd bör det ske enligt 

Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd. Den enskilde kan beviljas enligt 

riksnormen till en högre nivå av ersättning, om individen på grund av brottsutsatthet har 

temporärt höga kostnader för mat, kläder och telefon.  
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Kontaktperson  

Enskild som känner behov av stöd, råd och hjälp kan hon tilldelas en kontaktperson av 

socialtjänsten, enligt SoL 3 kapitlet 6 § tredje stycket. Kontaktpersonen har då till uppgift att 

stödja personen och hjälpa till med kontakter hos andra myndigheter.  

 

Förmedling av andra kontakter eller frivillighetsorganisationer 

Socialtjänsten kan behöva hjälpa den brottsutsatta vid kontakt med andra myndigheter. De 

kan också informera brottsoffret om vilken hjälp som finns att få till exempel av 

frivillighetsorganinsationer och hur de verksamheterna arbetar. Informationsrollen är av stor 

vikt i arbetet för brottsoffer, det kan även handla om att få kunskap om hur försäkring och 

rättprocesser kan gå till och hur man gör en polisanmälan. Denna information ska vara 

tillgänglig även för dem med funktionsnedsättning och de som inte talar svenska.  

 

(Socialstyrelsen, 2012b) 

 

2.3 Lex Sarah 

Den som arbetar utifrån socialtjänstlagen och lagen om stöd och service skall vid 

missförhållanden eller vid påtagliga risker för missförhållanden i arbetet skyndsamt 

rapportera detta till huvudman för verksamheten. Den chef/föreståndare som bedriver eller har 

ansvar för verksamheten ska åtgärda för vad som framkommit i rapporten från den anställde. 

Visar sig missförhållandet vara av allvarlig karaktär ska chef eller föreståndare genast 

rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anställd eller enskild klient kan 

inte göra en Lex Sarah-anmälan till IVO utan hänvisas till IVOs webbplats för att framföra 

missnöje (http://www.socialstyrelsen.se/lexsarah).  

 

Med missförhållanden, som ska rapporteras enligt 14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS, ska 

avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat 

skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har 

medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.  

 

Med en påtaglig risk för ett missförhållande, som också ska rapporteras, ska avses att det 

är fråga om en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande.   

         (SOSFS 2011:5, § 3) 

 

Kommuner som av någon anledning underlåter sig att tillämpa lag SoL 5:11 (ansvaret för 

brottsofferstöd), är det då fog för en Lex Sarah-anmälan? Om hjälpen hos socialtjänsten inte 

finns så kanske klientens säkerhet ha utmanats eller att personen lidit men av socialtjänstens 

frånvaro. För att bringa klarhet i detta resonemang skickades frågan till Upplysningstjänsten 

hos Socialstyrelsen. Fråga: ”om en kommun inte har en tjänsteman som ansvarar för 

brottsoffer begår då kommunen lagbrott genom att inte tillämpa 5:11?” Upplysningstjänsten 

svarade följande; 

  

Socialstyrelsen kan ge information om lagstiftningen men kan inte ange om kommunen 

begår lagbrott eller inte. Det kan exempelvis vara en fråga för Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet för socialtjänsten. Paragrafen anger att det hör 

http://www.socialstyrelsen.se/lexsarah
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till socialtjänstens uppgifter att verka för att den som utsatts för brott och dennes 

närstående får stöd och hjälp. Paragrafen anger inte exakt hur kommunen ska organisera 

detta, dvs det framgår inte att kommunen ska ha en specifik tjänsteman som arbetar med 

det. 

Med vänlig hälsning 

Upplysningstjänsten (2016-02-29, 15:42) 

 

2.4 Polisen + Socialtjänsten = Samverkan? 

I RPS (2001:1) menar man att förutsättningarna för att en god brottsofferstödsverksamhet ska 

finnas behöver myndigheter emellan ha en god samverkan, vilket även krävs mot de ideella 

föreningarna. När arbetet inom den offentliga sektorn på 90-talet effektiviserades på grund av 

ekonomiska skäl fick polisen hårdare krav på sig. Det handlade bland annat om underrättelse 

och informationsskyldigheten, vilket förtydligas i polisstyrelsens rapport (2001:1). Utöver hot 

och riskbedömning ska den som utsatts för brott få lättförståelig information från polisen om 

exempelvis förundersökningens process. Huvudregel för polisen är även att informera den 

utsatta individen om vart och hur den kan få hjälp från andra myndigheter och organisationer, 

hit hör socialtjänsten med flera (RPS, 2001:1). Tidigare nämndes att sex procent av alla 

anmälda brott under brottsbalken och lagen om kontaktförbud år 2014 fall för BOJ. 3.7 

procent av fallen rörde den brottsofferstödjande verksamheten. I Brottsofferjourens statistik 

för verksamhetsåret 2014 redovisas att av de 3.7 procenten förmedlade polisen 84 procent av 

de hjälpbehövande (Barlind, u.å.). Förmedlingen av ärenden varierar över hela landet och 

endast två procent av dem var förmedlade av andra instanser, till exempel socialtjänst, 

skolkurator eller sjukvården.  

 

Ärendeförmedlingen varierar kraftigt över landet vilket kan tyckas uppgivande, att beroende 

på vart i landet du bor kommer information, stöd och hjälp variera. Jag har inte funnit 

motsvarande siffor för hur många brottsärenden som förmedlas från polis till socialtjänsten 

men enligt lagrum Polislag (1:6) bör polisen förmedla brottsutsatta till socialtjänsten. I lagen 

står det: ”Polismyndigheten ska fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom 

socialtjänsten och snarast underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd 

av dem”. I tillhörande lagkommentar förtydligas innebörden av samarbete med myndigheter 

inom socialtjänsten; 

 

I princip gäller att uppgifter kan lämnas till socialtjänsten oberoende av den enskildes 

samtycke. Eftersom socialtjänsten normalt inte lämnar hjälp mot den enskildes vilja, kan 

Polismyndigheten emellertid ibland ha anledning att i sin bedömning av om uppgift bör 

lämnas väga in den enskildes inställning till frågan. 

(Zeteo, 2016, stycke 8 i lagkommentar till 1 kap. 6 §) 

 

Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen talar för samverkan mellan dem båda. Socialtjänstlagen 

fastslår att uppsökande verksamhet ska bedrivas av socialtjänsten och polislagen stödjer, till 

synes, informationsutbyte mellan organisationerna.
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3. Teorier om brottsoffer 

SOU (2004:061) reflekterar i sitt betänkande om myndigheter har kunskap, vilja och 

värderingar för att förverkliga brottsoffrets rätt till stöd. Därför ska detta kapitel belysa några 

grunder/begrepp om brottsoffer för att klargöra viss kunskap om klientgruppen utifrån ett 

viktiomologiskt perspektiv. Begreppen kommer sedan att utgöra basen i en egenkomponerad 

analysmodell som insamlat data till viss del ska tolkas utifrån.  

 

3.1 Viktimologi 

Viktimologi, läran om brottsoffer, är forskningen om hur offer för kriminalitet påverkar en 

människa negativt i psykiska, fysiska, sociala och finansiella hänseenden.  Parametrar som 

forskarna undersöker, kring och om brottsoffer, är bland annat hur de blir bemötta beroende 

på kön, etnicitet, ålder, plats och andra situationsbundna faktorer som har något värde för 

samanhanget (Nilsson, 2003). De fysiska och psykiska besvär som olika undersökningar kan 

påvisa efter en eller flera traumatiska händelser i livet är många. Insomningssvårigheter, 

mardrömmar, rastlöshet, oro, huvudvärk, mag-och tarmproblem är några exempel på vad en 

person kan lida av efter att ha reagerat allvarligt på brottsutsatthet. Flera sekundära åkommor 

kan uppkomma efter en tid med redan nämnda besvär. Självförtroende och självkänsla 

minskar eller försvinner i takt med att ångestsymptom och skuldkänslor blir återkommande 

något som inte är en ovanlighet. Brottsoffer som upplever sig bemött av omgivningen på ”fel 

sätt” kan den psykiska stressen öka till att offret får genomgå en så kallad sekundär 

traumatisering. Tjänstemän som kan fylla informationsrollen kan leda till att sekundär 

traumatisering undvikas för brottsoffret (Nilsson, 2003).  

 

3.1 Det ideala brottsoffret  

För att uppbära rollen som ”det ideala offret” behöver aktörer och händelser uppfylla vissa 

kriterier. Offret karaktäriseras som svagt (har en utgångspunkt i underläge), individen är 

”upptagen av ett respektabelt projekt” och befinner sig i tid och rum som den inte kan 

klandras för. Gärningspersonen och sin sida kategoriseras som stor, ond och står utan en 

personlig relation till sitt offer. Exempel på tillfälle då offer helt legitimt blir det ”ideala 

offret” är då hon blir rånad. Butiksarbetare (respektabelt projekt, arbetar) är på sitt jobb och en 

rånare med tillhygge kommer hotfullt in i butiken och stjäl varor. Till att utföra ett 

respektabelt projekt hör också att den utsatta ska agera ”rätt”, till exempel genom att trycka på 

ett tyst larm, sätta händerna i luften och inte hota rånaren. Det är alltså inte bara offrens 

relation som kan beteckna ett idealt offer, utan det handlar om händelsens helhet (Svensson, 

2006).    

 

Våldtäkt som diskuteras upplevs ofta leda till att en stereotyp bild målas upp, en tjej går 

ensam (gärna igenom en mörk park) och blir överfallen av en okänd person som våldtar 

henne. Hon skriker på hjälp men inget tycks värja henne från förövaren. Tjejen blir ett idealt 

brottsoffer. Sällan illustreras kvinnan som offer när hon efter påtryckningar av sin partner har 

ofrivilligt sex. Ändå är det enligt BRÅ (2005:7) den vanligaste typen av våldtäkt och i 60 
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procent av fallen där kvinnan är våldtagen av en man hon har eller har haft en nära relation 

med, så anmäls våldtäkt i samband med något mer brott, som till exempel misshandel. Vad 

innebär det för brottsoffren, att det finns möjlighet till att vara idealt eller o-idealt offer, olika 

mycket stöd och hjälp? Enligt Nilsson (2003) är det den ideala offerrollen som väcker känslor 

hos omgivningen i form av empati och medkänsla. Hur återhämtningsprocessen ser ut och hur 

lång återhämtningstid ett offer har kan även det påverka vilka reaktioner som väcks hos 

omgivningen. Den allmänna uppfattningen av återhämtning är att den är långvarig och offret 

är uppenbart skadad fysiskt eller psykiskt, vilket visar sig genom att individen uppträder 

introvert en tid efter händelsen.  

 

3.2 Copingstrategier  

I de professionellas värld kan strategier för att hantera en traumatisk upplevelse benämnas 

som ”copingstrategier”. Vad som är coping (återhämtningsstrategi/försvarsmekanismer) 

beskrivs olika beroende på vem som definierar begreppet (Nilsson, 2003). Följande 

copingstrategier som nämns är hur Nilsson (2003) beskriver dem. 

 

Ombeskrivningar 

Individen gör ombeskrivningar vilket innebär att den som blivit utsatt, verbalt återger 

händelsen i förmildrande termer vilket avdramatiserar det inträffade. En person som varit 

utsatt för övergrepp kan till exempel på grund av skam och skuldkänslor förklara att festen 

”spårade ur”. Detta istället för att personen säger att den gått med på något mot sin vilja. 

Metoden kan anses funktionell, men det har påvisats kunna generera i ”seneffekter” i form av 

fysiska blockeringar, så som ångest och magont.  

 

Förnekelse och isolering 

Individen förnekar det inträffade och upplever en kognitiv kontroll. Alternativt kan personen 

arbeta mentalt med att isolera händelsen från andra erfarenheter och på så vis hanteras känslor 

kortvarigt.  

 

Mental simulering 

Genom att (re)konsturera reella händelser mentalt förbereder sig personen på hur hon ska eller 

kunde ha hanterat händelsen. Strategin blir ett verktyg som inger trygghet och tilltro för att 

bemästra vad som har hänt eller kan komma att hända.  

 

Att hjälpa  

Genom att hjälpa andra som utsatts för likande erfarenheter kan den egna upplevelsen kännas 

som mindre meningslös.  

 

Det finns fler typer av copingstrategier och vad som förefaller hos varje brottsoffer är 

individuellt.  

(Nilsson, 2003) 
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Fördelen med copingperspektivet enligt Nilsson (2003) är att det ”synliggör, förklarar och 

skapar förståelse” för brottsoffers handlingar. Copingbegreppet blir problematiskt för att så 

gott som alla typer av handlingar/aktiviteter en person gör efter att ha varit utsatt för 

kriminalitet kan i detta perspektiv förklaras i termer av försvarsmekanismer. Detta gör idéen 

om coping väldigt vid och därmed ifrågasättbar som utredande verktyg. Beteenden som 

förknippas med traumatiska händelser antyder det till ett kausalt samband mellan händelse 

och beteende. Vilket i sin tur kan leda till att vissa handlingar hos individen blir ”bevis på 

offerskap” (Nilsson, 2003, s.137-139).  

 

4. Metod 

Denna studies syfte är av beskrivande art, om socialtjänsten tillämpar SoL 5:11, vilket 

undersöks med hjälp av en kvantitativ metod i form av enkätstudie. Webbenkäten epostas till 

IFO-sektioner (individ och familjeomsorgen) runt om i landet där de anonymt får svara på 

frågor som redogör om de arbetar med brottsofferstöd. I detta kapitel presenteras och 

motiveras undersökningens tillvägagångssätt, från metodval till analysmetod.   

 

4.1 Kvantitativt eller Kvalitativt? 

Fördelar med att undersöka kvantitativt är många, det är bland annat ett sätt att presentera 

resultat från underökningen i form av siffror. Undersökningen kan inkludera många 

respondenter vilket kan ge resultat att generalisera för målpopulationen. Det är just kvantitativ 

metod som är att föredra då undersökningen syftar till att ”mäta på bredden” där en enkät kan 

täcka in många variabler som är av betydelse för studien. Fler fördelar med kvantitativ metod 

är att det inte är lika tidskrävande som kvalitativa undersökningar, till viss del på grund av att 

efterarbetet att sammanställa resultat går relativt snabbt. Metodens nackdel är bristen på 

möjlighet att undersöka studiens syfte i ett djupgående perspektiv (Eliasson, 2013). 

Förtjänster med kvalitativa undersökningar är vad kvantitativa inte kan ge, möjligheten att 

forma inhämtandet av information beroende på hur studien löper ut. Det finns en flexibilitet 

som tillåter datainsamling så länge undersökningsledaren finner det nödvändigt. 

Begränsningar för kvalitativa undersökningar är möjligheten att presentera siffror och 

generalisera till omfattande kontexter, är det detta forskaren vill uppnå är kvantitativa former 

mer lämpade (Elisasson, 2013). Några få djupintervjuer på socialkontor bedömdes inte kunna 

ge resultat som är representativt för att dra slutsatser om 290 kommuner. Därav ansågs 

kvantitativ metod ha fler fördelar och lämpa sig bättre än kvalitativ metod för att undersöka 

hur socialtjänster tillämpar brottsofferstöd i deras verksamheter.  

 
4.1.1 Etiska reflektioner 

Etiska principer för svensk forskning handlar om; informationskravet som inbegriper att 

respondenterna är informerade om studiens syfte, att deltagande är frivilligt och möjligheten 

att dra sig ur medverkan. Samtyckeskravet, att deltagare väljer själva om de vill medverka. 

Konfidentialitetskravet som innebär att deltagare i undersökningen och personuppgifter 

behandlas diskret. Nyttjandekravet är den sista principen som innebär att uppgifter om 

enskilda individer endast brukas för forskningsändamålet (Bryman, 2011). Etiska 

överväganden har inför denna studie inte gjorts utöver konstaterande om att inga enskilda 

individer undersöks. Respondenter representerar var deras kommun där de deltar anonymt, 
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därför antas inte några risker förefalla. Kommunerna blir i forskningsbrevet tillhörande 

enkäten informerade om studiens syfte, det frivilliga deltagandet, användningsområdet av 

besvarade enkäter och anonymiteten för respondenterna.  

 

4.2 Urval 

Obundet slumpmässigt urval (OSU) utgör den huvudsakliga urvalsmetoden för statistiska 

undersökningar. OSU innebär att respondenter slumpas fram och alla individer i hela 

målpopulationen har samma chans till att bli utvald för att delta i undersökningen. Fördelen 

med ett OSU är att systematiska fel i urvalsprocessen undviks. Målpopulation, den grupp som 

man avser att undersöka utgör i bästa fall också studiens urvalsram, alltså de personerna som 

urvalet väljs ifrån. Personer som (eller som i detta fall, kommuner) finns med i urvalsramen 

men  som inte representerar målpopulationen innebär att övertäckning. Inträffar motsatsen, att 

individer (kommuner) inte återfinns i urvalsramen, men som är en del av målpopulationen 

betyder det att undertäckning inträffat (Lantz, 2011). I denna undersökning undviks alla 

täckningsfel då alla Sveriges 290 kommuner utgör målpopulationen och undersökningens 

urvalsram. Urvalsramen (alla kommuner i Sverige) har förts in i bokstavsordning i 

databehandlingsprogrammet ”Excel”. Med funktionen ”slump” har de 290 kommunerna 

ändrat ordning från bokstavs – till slumpmässig ordning. De 200 kommunerna som då 

hamnade först i listan fick utgöra studiens urvalsgrupp.  

Svar från undersökningen ska generaliseras och skattas innebär desto större urval desto lägre 

osäkerhet i resultatets skattningar. Hur stort urvalet bör vara beror på matematiska uträkningar 

samt vilken konfidensnivå forskaren väljer (Lantz, 2011). Valet av urvalsstorlek landar ofta 

efter en avvägning mellan aspekter som rör tid, pengar och precisionsbehovet i studien 

(Bryman, 2011). 

För att undvika vissa systematiska-och urvals fel har OSU tillämpats i denna undersökning 

och urvalets storlek har inte följt några mattematiska linjer utan enbart skattats fram. Beräknat 

bortfall var 100 respondenter, eftersom strävan var att uppnå så hög validitet som är möjligt 

för en kandidatuppsats utan totalundersökning antogs att drygt 66 procent som urval av 

målpopulationen var tillräckligt.  

 

4.3 Datainsamling & Enkätkonstruktion 

För att nå ut till så många kommuner som möjligt har, som redan nämnts, datainsamling i 

form av webb-enkätundersökning använts. Fördel med enkät (utöver att nå ut till ett stort 

urval) är valmöjligheten tidsmässigt, när respondenterna har tid kan de besvara 

frågeformuläret. Dessvärre finns nackdelar med den fördelen som tros bero på avsaknad på 

personlig kontakt med medverkande i studien. Responsen tenderar till att vara svagare i 

jämförelse med kvalitativa studier där undersökning görs med hjälp av intervjumetod samt att 

missförstånd uppstår lättare med frågeformulär utan direkt kontakt med forskaren (Eliasson, 

2013). Pilotstudie genomfördes av enkäten på ett socialkontor i Västra Götaland. 15 

socialsekreterare som arbetar i IFO-sektionen fick besvara enkäten i pappersform för att 

kommentera svåra formuleringar, om svarsalternativ saknades och enkätens helhetsintryck. 
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Pilotstudien resulterade i rättstavning, reviderade svarsalternativ, ordval och förtydligande av 

vissa frågor.  

 

Önskvärt är att pilotstudier genomförs av personer som är eller skulle kunna vara en del av 

studiens målpopulation. När dessa personer får ”testa” enkäten öppnas ofta möjligheter till 

förbättring av undersökningen, vilket i sin tur leder till ökad validitet i studiens slutgiltiga 

resultat (Lantz, 2013). 

 

Enligt Lantz (2011) har webbenkäter under en längre tid blivit allt vanligare, enkäten 

distribueras med hjälp av e-post. Respondenten använder en given länk och besvarar frågorna 

direkt på internet. Metoden resulterar i att kostnader för undersökningen hållas nere. 

Forskaren kan snabbt nå ut till ett stort urval och bearbetningsfel undviks eftersom data 

registreras automatiskt när respondenten skickat sitt svar. Det som talar till webbenkäters 

nackdel är att det föreligger stor risk för bortfall. Teknisk ovana kan utgöra en grund för att 

vissa respondenter blir underrepresenterade medan andra ”upplever tekniken som ett möjligt 

hot mot den personliga integriteten” (Lantz, 2011, s. 46). Individbortfall värderades som den 

högsta risken för denna undersökning. En avvägning mot att nå ut till ett stort urval och 

uppsatsens tidsbegränsning resulterade i en bedömning där webbenkät ansågs som lämplig 

metod.  

 

Vid konstruerandet av en enkät finns det flera aspekter att beakta. Frågor skall vara så klara 

och tydliga som möjligt med ett anpassat språk och inte ledande. Prestigefyllda frågor som 

kan innebära att något svar, normmässigt sett, är mer ”rätt” än det andra kan generera i ”fel” 

svar. Respondenten svarar vad som kan anses önskvärt och inte sanningen. Vidare ska 

svarsalternativen vara heltäckande och ömsesidigt uteslutande, där flera svarsalternativ inte 

täcker in samma svar. Beroende på hur resultatet ska presenteras och analyseras bör även 

svarsalternativens variabelskala värderas och väljas med omsorg (Lantz, 2011). Dessa 

aspekter har tagits i beaktning vid enkätens utformning, dock var det vanskligt att uppfylla 

alla variabler. Det är inte troligt att ett socialkontor vill ”erkänna” brister i sin verksamhet. 

Prestigefyllda frågor har ändå tagits med i enkäten för att studiens syfta ska få svar, om 

kommunerna tillämpar sitt ansvar om brottsofferstöd i praktiken.  

 

4.4 Kvalitetsmätning 

Av intresse är vid undersökningar av denna art, om resultaten harmonerar med verkligheten. 

Innebörden av detta ter sig huruvida resultatet är giltigt och tillförlitligt. För att beskriva dessa 

aspekter används begreppen ”reliabilitet” och ”validitet” som syftar till att definiera graden av 

avvikelser och systematiska fel i studien (Lantz, 2011). 

 

4.4.1 Reliabilitet 

För att skatta en studies tillförlitlighet används begreppet reliabilitet, hög reliabilitet innebär 

att slumpfel inte präglat studiens resultat (Lantz, 2011). Alltså huruvida undersökningen 

erhåller samma resultat om den genomförs en gång till. Reliabilitet blir ett mått på svarens 

stabilitet (Bryman, 2011). Reliabiliteten för min undersökning bedöms vara låg, 

huvudsakligen på grund av att några kommuner avsäger sig medverkan och hänvisar till hög 
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arbetsbelastning och prioritering. En kommun förklarar också att de enbart besvarar enkäter 

utsända från Socialstyrelsen. Om Brottsoffermyndigheten eller Socialstyrelsen begärde svar 

från kommunerna i min forskningsfråga skulle resultatet troligtvis få en högre reliabilitet och 

högre svarsfrekvens. 

 

4.4.2 Validitet 

När en studie uppnått hög validitet har undersökningen mätt det som avsågs att mäta. I annat 

fall har forskaren i regel valt fel metod, tänkt eller planerat fel under processen. Resultat som 

har låg validitet och därmed inte speglar verkligheten beror på något annat än slumpmässiga 

skäl (Lantz, 2011). Trots låg svarsfrekvens på min undersökning är jag nöjd med resultatet då 

det genererat i en relativt hög validitet. Pilotstudie har genomförts och respondenterna som 

medverkat i den riktiga undersökningen har gett mig en bild av vilken kunskap som finns hos 

dem som besvarat enkäten. Att ha insamlat denna bild över rådande situation för 

socialkontoren är huvudsaken för studiens analysarbete är till för att besvara en av studiens 

frågeställningar. 

4.5 Analysmetod 

Någon specifik analysmodell finns inte för att tolka kvantitativt data utöver presentation av 

siffror i form av diagram och statistisk analys (Lantz, 2011) som tolkats relevant för denna 

studie. Därför kommer insamlad data tolkas mot kunskap om viktimologi, det ideala offret 

och copingstrategier.  

 
…teoretiska begrepp kan användas för att analysera data. Detta är något som många 

studenter kämpar med. Ofta fastnar man i försök att bekräfta teorin och oroas av exempel 

som inte passar in. Här visas ett öppnare förhållningssätt, där teoretiska resonemang och 

begrepp används för att belysa snarare än att bekräfta, och där analysen bidrar till att 

teorin ifrågasätts och utvecklas. 

(Heber, Tiby & Wikman, 2012, s.117)  

  

Att analysera statistisk data med hjälp av en egenvald teori kan till synes verka som en 

godtycklig metod. Men för att komplettera diagram och siffror används teorin som Heber, 

Tiby & Wikman (2012) beskriver. Teorin blir en motpol i sammanhanget och exemplifierar 

praktiken istället för att styrka den. Så för att få kontrast till siffror har teorin valts som del i 

analysmetoden. Insamlad data presenteras i form av diagram, som tydligt åskådliggör 

resultatet. Vid hög respons (100 st. svar eller mer) presenteras resultatet med fördel i procent 

medan ett fåtal svar bör anges i antal (Eliasson, 2013). Att redovisa diagram i procent är 

välbekant för de flesta människor, valresultat, råd och rön i media anges gärna på det viset. 

Men för att vara så tydlig som möjligt kompletteras de procentuella svaren med beskrivande 

text där antal svar på respektive fråga klargörs.  

 

4.5.1 Bortfallsanalys  

Resultat som generaliseras utan någon bortfallsanalys i grunden riskerar innehålla betydande 

brister och felaktiga slutsatser (Lantz, 2011). (E)Post-enkäter har i regel högt bortfall och en 

svarsfrekvens under 50 procent anses av vissa som icke acceptabel. Detta har dock inte 

hindrat studier från att publiceras, snarare tvärt om. Enligt en studie gjord av Mitchell (1985) 
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låg spannet mellan 30-94 procent i svarsbenägenhet för många publicerade 

forskningsrapporter (Bryman, 2011). ”Det viktiga är att man inser och tar hänsyn till de 

konsekvenser och tänkbara begränsningar som en låg svarsfrekvens innebär” (Bryman, 2011, 

s. 232). Åtgärder för att undvika bortfall vid enkätstudier är bland annat att forskningsbrevet 

är väl utformat. Det är viktigt att redogöra hur studiens urval ser ut, sekretess och anonymitet 

och motivera varför respondentens svar är viktigt (Bryman, 2011). Dessa tips som återfinns i 

Brymans bok har eftersträvats i forskningsbrevet, se bilaga.  

 

En annan viktig åtgärd enligt Bryman (2011) är att dokumentera vem/vilka som har respektive 

inte har besvarat enkäten. Detta för att kunna skicka påminnelser till respondenterna att delta i 

undersökningen.  Registrering av vem som besvarat enkäten har inte varit möjligt i min studie 

då flera frågor varit prestigeladdade. För att undvika att kommuner känner sig ”utpekade” så 

har de endast behövt ange vilket län/region/landsting de tillhör. Svarsfrekvensen på denna 

undersöknigen, om hur socialtjänster tillämpar lag SoL 5:11, var dessvärre låg. 15,5 procent 

har besvarat enkäten, alltså 31 socialkontor av 200 utvalda. Fyra kommuner återkom via email 

och förklarade att de inte kunde besvara enkäten på grund av hög arbetsbelastning, vilket kan 

vara grunden för fler av bortfallen. Epost från fem återkom med hänvisning till annan 

handläggare och att de skulle vidarebefordra enkäten, frågan är om rätt person faktiskt fick 

enkäten till sig. Att rätt person aldrig fick enkäten kan vara en potentiell grund för bortfall och 

att de skedde vid fler enkäter än vad som kom till min kännedom. Det problemet var oturligt 

nog svårt för att inte säga omöjligt att förhindra eftersom alla kommuner arbetar olika, de är 

uppdelade i sektioner och enheter på olika vis. Framförallt så var det uppskattningsvis 40 

procent av kommunerna som inte angav mailadress till sina anställda för varje specifikt 

område på deras hemsida. I vissa fall fanns enbart mailadress till kommunen, sen vart eller 

hos vem mailet hamnar framgick inte.  

 

Tre återkopplingar inkom från kommuner som inte kunde hitta sitt län på fråga ett (som var en 

obligatorisk fråga). Därför kunde de tre kommunerna inte bevara, men detta var ett 

tolkningsfel. Landsting, län och regioner var uppskrivna från www.skl.se där alla län och 

regioner återfinns. Respondenterna ville fylla i sitt län, inte landsting. Ett annat fel som 

uppstod i enkätkonstruktionen var att Örebro och Västmanlands län inte sparades som 

svarsalternativ i webbenkäten. Detta korrigerades två dygn efter att enkäterna redan varit 

utsända. Korrigeringen gjordes när 22 svar var mottagna, felet bedöms oavsett inte ligga till 

grund för ett större individbortfall. Enkäten låg öppen för svar i sex arbetsdagar efter att sista 

kommunen mailats, därefter antogs enkäten vara bortglömd eller bortprioriterad av de som 

inte dittills medverkat. Fråga ett, två, fem, sex, nio, 11 och 12 besvarades av alla 

respondenter. Fråga åtta, tio, 13 och 15 besvarades av 30 respondenter och frågorna 16 och 17 

var det 28 respondenter som besvarade. Övriga frågor (tre, fyra, sju & 14) stod för helt eller 

delvist större partiellt bortfall, vilket troligtvis kan förklaras med att det var öppna frågor som 

krävde svar med egna ord. Med undantag för fråga fyra som hade svarsalternativ och partiella 

bortfall, frågan kunde troligtvis tolkas som irrelevant för vissa kommuner och att de därav 

hoppat över att svara. Vad som i denna studie bedöms som mycket bekymmersamt är inte de 

partiella bortfallen, utan det är individbortfallen som utgör osäkerhet för en generalisering av 

undersökningens resultat.   

http://www.skl.se/
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5. Resultat & Analys 

I detta avsnitt ska empirin tolkas mot studiens bakgrund samt mot studiens teoretiska kontext. 

Analysen mot de viktimologiska begreppen avser därmed under denna del besvara 

frågeställning nummer två. Konkreta siffror presenteras och analyseras utifrån insamlat data.  

 

5.1 Empiriskt resultat i analys mot Bakgrund 

Svarsfrekvensen var spridd över hela landet, från Norrbottens län till Skåne län, av 21 

regioner/län representeras 31 kommuner i 13 olika län/regioner i undersökningen. 64.5 % (20 

kontor) uppgav att de har verksamhet för "våld i nära relation" men inget annat specifikt stöd 

för andra brottsutsatta. Endast 12,9 % (fyra kommuner) har samverkan med annan kommun 

och kan hänvisa brottsutsatta dit. De låga siffrorna för brottsofferstödjande verksamheten kan 

antas spegla den verklighet som Svensson (2015, 13 mars) och Andersson (2011, 20 april) 

belyser. En kommun uppgav att de inte bedriver brottsofferstöd med tillhörande kommentar: 

”Vi är en liten kommun med få tjänster. Om vi får ett sådant ärende hanterar 

socialsekreterarna det, ibland i samverkan med Kvinnohuset Ö-o/Kga, familjecentral, BUP, 

sjukvården beroende på vad ärendet handlar om”. Samma kommun menade också på fråga 

fyra att SoL är en ramlag, därmed är det inte ett krav att kommuner aktivt ska bedriva 

brottsofferstödjande verksamhet.  Upplysningstjänsten hos Socialstyrelsen kunde inte besvara 

om det innebär lagbrott att inte tillämpa 5:11, det var upp till IVO att bedöma. Vidare 

förklarar Upplysningstjänsten att 5:11 inte anger exakt hur socialtjänsten ska arbeta med att 

tillgodose stödet. Nedan redovisas hur 22 andra respondenters uppfattning var i frågan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fem kommuner menar att det är ett lagbrott, tre stycken menar motsatsen och fyra 

respondenter visste inte. På denna fråga förekom ett partiellt bortfall om åtta svar.  Totalt 

utgör bortfall och ”osäkra” svar 19 respondenter (63 %). Tre, fyra, fem och åtta är en relativt 

jämnfördelad ambivalens mot frågeställningen, om man nu kan räkna bortfallen om åtta svar 

som osäkra respondenter. Men vad beror ambivalensen på? 11 kommuner svarade att de 

bedriver brottsofferstödjande verksamhet och tio kommuner uppgav på fråga två att de arbetar 

heltid eller deltid med brottsofferstöd. Här harmonerar svaren med varandra och en reliabilitet 

kan skönjas bland andra mer vacklande svar. Socialstyrelsens publikation (2012b) och SoL 3 

kapitlet 1 & 4 §§ klargör att kommuner ska informera om sitt arbete och bedriva uppsökande 

verksamhet. Av 31 svar framkom det att 51 % (16 kommuner, 31 % + 19 %) inte bedriver ett 

uppsökande arbete för brottsoffer. 
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Om dessa 51 % borde överväga en Lex Sarah-anmälan är ovisst, hur ska en enskild 

tjänsteman veta om klienter de inte mött lider psykiskt eller fysiskt av socialtjänstens 

frånvaro? Upplysningstjänsten kan inte heller de ange om det är ett lagbrott att underlåta sig 

paragrafer i ramlagen, det är upp till IVO att avgöra. 93 % (29 kommuner) kan på ett eller 

annat sätt tillgodose skyddat boende för den som behöver vilket är i enlighet med 

Socialstyrelsens vägledning (2012b) Som tidigare nämnts är myndigheters ansvar att 

samverka med varandra lagstadgat. För att underlätta ett samarbete mellan polis och 

socialtjänst och socialtjänstens uppsökande arbete, kanske polisen per automatik borde 

vidarebefordra anmälningar om våldtäkt, mord/självmord och misshandel till socialtjänsten.  

39 % (12 st. kommuner) var eniga i att uppsökande verksamhet skulle underlättas, 42 % (13 

st. kommuner) uppgav i undersökningen att de i dags dato har denna goda samverkan med sitt 

polisdistrikt. Tre socialkontor kunde inte ta ställning i frågan, två kontor menade att den typen 

av samarbete skulle generera i för mycket arbete för socialtjänsten och endast en hävdade att 

det är gott nog om polisen informerar att hjälp kan sökas hos socialtjänsten. 13 respondenter 

uppgav i enkäten att de hänvisar till frivillighetsorganisationer för att tillgodose klientens 

behov. Men kommunernas kunskap om den frivilliga organisationen BOJ och myndigheten 

BrOM varierade, 67 % svarade att BrOM tillhandahåller stöd för brottsutsatta, vilket är fel, 

det är BOJs arbete. 35 % (11 respondenter) uppgav att de inte kunde redogöra för BOJs 

verksamhet.  

 

5.2 Empiriskt resultat i analys mot Teori 

Enligt viktimologisk lära kan sekundära besvär komma i form av att självförtroende och 

självkänsla minskar eller försvinner, ångestsymptom uppstår och skuldkänslor blir ett 

återkommande fenomen för individen.  77 % (24 respondenter) trodde att dessa sekundära 

åkommor var primära. Samma antal respondenter menade också att individen kan få s.k. 

sekundär traumatisering om offret upplever sig ”fel” bemött, vilket stämmer med 

viktimologin. Fem kommuner uppgav att de inte visste vilka åkommor som är primära och 

sekundära.  

 



 

21 
 

57 % (17 kommuner) prioriterar sina klienter, vilket inte behöver bero på mer eller mindre 

empati för någon part utan helt enkelt resursbrist i organisationen. Oavsett kvarstår faktum  att 

det ideala offret, en våldtagen kvinna, prioriteras vid hög arbetsbelastning framför en man 

som blivit misshandlad efter ett krogbesök. Innebörden om det ideala offret blir alltså att den 

enskilde riskerar att stå utanför socialtjänstens hjälp om denne inte tillhör gruppen som är 

ideal. Ytterligar ovisshet hos 27 % (åtta kommuner) av respondenterna visas då de menar att 

de vanligaste våldtäkterna sker i samband med unga individer i alkoholrelaterade situationer. 

Bara 43 % (13 kommuner) uppger sig vara förtrogen med Socialstyrelsens definition av 

brottsoffer varav sju kommuner återgav definitionen med egna ord korrekt.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramet visar antal kommuner som markerat vad de vet är sant om copingstrategier, frågan 

hade ett partiellt bortfall om två respondenter. Det är alltså 28 kommuner som besvarat frågan 

som godtar att respondenten väljer flera svarsalternativ. Åtta individer uppger att de inte har 

kännedom om begreppet. Svarsalternativ fyra som fick sex respondenters svar är det enda 

falska påståendet. Det innebär att majoriteten markerat sanna påståenden där spridningen som 

är ett spann om tio enheter tyder på stor osäkerhet i svaret, att svaren är helt eller delvis 

gissningar.  

 

5.3 Studiens syntes 

Enkätundersökningen kan som helhet konstatera att kunskap och tillgång på hjälp hos 

socialtjänsten för brottsoffer varierar från kommun till kommun. Drygt 50 % av kommunerna 

begår kanske lagbrott, dels genom att inte arbeta uppsökande och dels för de drygt 60 % som 

enbart har brottsofferstöd i form av ”våld i nära relation”. 82 % (21 kommuner) antar att en 

brottsutsatt individ hellre vill bli uppsökt och erbjuden hjälp än att uppsöka hjälpen på egen 

hand vilket också Hassner (2015, 29 juli) bekräftar i sin artikel. 80 % (24 respondenter) 

uppgav att de inte vet om deras klienter är nöjda med de brottsofferstöd som erbjuds, 20 % 
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(sex kommuner) vet att deras klienter är nöjda. Stödarbetet utifrån det viktimologiska 

perspektivet präglas med sin frånvaro, bortsett från viktimologins begrepp ”det ideala 

brottsoffret”. För trots att det sociala arbetet ska utgå från allas lika värde prioriterar 57 % (17 

kommuner) vid hög arbetsbelastning sina brottsoffer och då utifrån vad den enskilde varit 

med om. Beroende på hur viktimologin värderas kan socialtjänstens arbete tolkas, men nästan 

oberoende av vem som tolkar så är kunskapen om respondentens klientgrupp till synes 

bristfällig. På vilka fler områden än brottsofferstöd behöver kunskap hos socialtjänsten 

förbättras? 

 

6. Diskussion 

Studiens bakgrund 

I RPS (2001:1) framgick det att för bara 45 år sedan ifrågasattes kvinnors oskuld och 

samhällsdebatten väcktes. Hur ser egentligen attityder ut idag? Socialtjänstlagen redogör 

kommuners ansvar och arbete för sina invånare, se SoL 2:1, 3:1, 3:3, 3:4, 4:1 och inte minst 

huvud paragrafen för denna studie 5:11. Hur är det möjligt att ett tolkningsutrymme kvarstår 

som tillåter denna studies respondenter och upplysningstjänsten att tveka i sakfrågan om det 

är ett brott att inte tillämpa SoLs alla paragrafer? Reflektionerna i SOU 2004:061 upplevs 

ärliga, när konstaterande görs om att det inte är lagstiftningen som brister utan vilja, kunskap 

och värderingar.  

Brottsofferjourens verksamhet/ansvar är slående lik vad Socialstyrelsen vägleder om, vilket 

borde underlätta arbetet för socialtjänsten om de bara fångade upp brottsoffren och 

förmedlade dem vidare till BOJ. Vad gäller BrOMs arbete om att vara ett kunskapscentrum 

undrar jag om deras kunskap och verksamhet når ut till landets socialtjänster. Vad som 

framgår i min fältundersökning verkar det dessvärre så, då 67 procent svarade att BrOM 

erbjuder brottsofferstöd. För att förbättra socialtjänsternas kunskap om BrOM men även om 

BOJ, kanske de båda skulle vidareutveckla sitt arbete (se förslag till interventioner i denna 

uppsats). Barlind (u.å) presenterar att 3,7 procent av de brottsutsatta förmedlas till BOJ, om 

den informationen stämmer, kan den låga siffran bero på just kunskapsbrist hos 

socialtjänsten? Enligt Polislag (1:6) stödja informationsutbyte mellan polis och socialtjänst. 

Något som borde innebära att goda förutsättningar existerar i teorin, inför arbetet med 

brottsofferstöd. Rimligtvis borde ärendeförmedlingen till brottsofferjourer vara jämt fördelat i 

landet och mer frekvent än 3,7 procent. Så vad beror denna låga ärendeförmedling på? 

Brottsutsatta påtalar ändå önskan om stöd från socialtjänsten vilket Hassner (2015), Svensson 

(2015) och Andersson (2011) tydliggör i sina artiklar. Även undersökningen från NASP 

presenterar konkreta önskemål som deras respondenter har gentemot socialtjänsten. 

Föräldrarna som förlorat ett barn i självmord kanske inte faller i kategorin för dem som 

behöver brottsofferstöd utan snarare anhörigstöd. Skillnaden redogörs inte i denna studie men 

både brottsofferstöd och anhörigstöd faller inom SoL och där med också 3 kapitlet 1 och 4 §§ 

(La Torre Ek, 2013). Enligt NASPs undersökning lider socialtjänstens klienter av 

socialtjänstens frånvaro. NASP klargör också är det komplicerat även för den professionella 

personen att bemöta människor i extrem sorg och förtvivlan. Kanske socialtjänsten kan 

bedriva uppsökande arbete till de drabbade och koordinera hjälpinsatserna? Ansvara för att de 

stödbehövande hamnar i kö till psykiatrin eller kommer till brottsofferjourens kännedom så att 
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jourerna sedan ska kunna ta kontakt. Dessa exempel kanske känns mer rimligt, för en 

socialsekreterare utan spetskompetens inom området.  

 

Studiens teoretiska kontext 

Viktimologin beskriver fysiska/psykiska symptom i form av primär och sekundär 

traumatisering samt olika exempel på copingstrategier (Nilsson, 2003). Att kunna urskilja 

olika handlingar klienten gör borde vara relevant för hjälparen då bedömning görs av vilken 

insats som är aktuell i det enskilda fallet. Om kunskapen hos socialtjänsten inte utgår från 

någon redan grundad teori, vad utgår de från när en avvägning ska göras för vad en klient 

behöver? Finns det inte någon teori(er) att utgå från blir då bedöminingen godtycklig? 

 

Metodval 

Kvantitativ metod var väl motiverat och genomtänkt och bedöms även med facit i hand som 

den bästa metoden för forskningsfrågan. Alla kommuner har frihet att utforma och anpassa 

sitt arbete efter egna förutsättningar, därav varierar utseendet på brottsofferstödet kraftigt. 

Svårigheten med detta blev enkätens utformning, att täcka in alla möjliga sätt att arbeta i 

området blev ett dilemma. Om tid och resurser funnits skulle en kvalitativ kompletterande del 

vara önskvärt för att skapa en mer ingående insikt över hur arbetet ser ut. Undersökningen 

förväntades få ett bortfall som motsvarade hälften av urvalet, resultatet visade ett bortfall 

mycket högre än så. Mer erfarenhet hos mig som undersökningsledare skulle troligtvis gett en 

mer korrekt skattning för bortfallet.  Totaltundersökning var till en början tanken för 

enkätstudien men efter övervägande gjordes en omprioritering, där andra delar i uppsatsen 

fick den tiden. Studien håller relativt hög validitet och enkäten har mätt vad som avsågs men 

enkäten kunde utformats mer professionellt för att undvika de partiella bortfallen samt 

minimera missförstånd. Ett exempel är fråga ett, där var jag inte källkritisk nog, utan tog 

förgivet att på www.skl.se är alla län listade. Att regioner, län och landsting blandas kändes 

invecklat men i brist på källkritiskt tänkande i detta avseende skrev jag ändå som det stod. Jag 

är nöjd med frågan men vid ett annat tillfälle skulle jag valt en annan källa för att få en lista 

över enbart alla län. Enkätens öppna frågor hade, med facit i hand, också valts bort då de gav 

enkäten ett intryck av komplexitet och tidsödande. Några formuleringar i enkäten kunde 

uppfattas knepiga, framför allt ”Kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning av 

gärningspersonen”. Det handlar om att den summa som BrOM har betalat ut till offer ska 

inkrävas från förövare, vilket kanske inte var helt uppenbart. Den som är väl insatt i BrOMs 

arbete antas ändå förstå svarsalternativets innebörd. Ett annat svarsalternativ som jag kände 

viss tvetydighet emot var ”Vid hög arbetsbelastning prioriteras en våldtagen kvinna framför 

en man som blivit misshandlad efter ett krogbesök”. Vad gäller frågeformulärets 

kunskapsfrågor kan, som en respondent kommenterade, vederbörande med enkelhet googla 

fram svaren och på så vis svara ”rätt” i enkäten. Den aspekten har dock inte värderats i 

studiens syntes då sannolikheten bedöms vara obefintlig att kommunerna vill lägga den extra 

tiden på en enkät som besvaras anonymt. Till de etiska principerna hör möjligheten för 

respondenten att dra sig ur medverkan. Detta var en aspekt som inte framgick i 

forskningsbrevet och som inte heller var möjlig att uppfylla. Enkäterna besvarades anonymt 

vilket medförde att när en enkät väl var inskickad gick den inte att återfinna för att tas bort 

från undersökningens totala resultat. Fick jag möjlighet att göra om undersökningen skulle 
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den informationen framgå i forskningsbrevet för att uppnå de etiska principerna till fullo. 

Resultatet för studien bedöms dock inte påverkats av denna miss.  Andra förändringar jag 

skulle gjort var att dubbelkolla lagrummet jag hänvisar till, förtydligande av lagnumret som 

anges tyder på att det gäller SoL 5:11. Detta stämmer inte, Lag 2012:776 är numret på den 

lagändring som gjorts och inkluderade fler paragrafer än 5:11. I pilotstudien var det flera 

respondenter som inte visste varken vad som redogörs i SoL 5:11 eller vilket lagnummer som 

gällde. Så troligtvis var det ingen av respondenterna i enkätstudien som visste eller ens 

reagerade över denna felskrivning. Distributionen av enkäten skulle förmodligen också sett 

annorlunda ut, som det var denna gången så sparades inte kommunerna som fått mail i någon 

form av lista. Hade den typen av funktion funnits skulle en allmän påminnelse kunnat skickas 

ut för att öka svarsfrekvensen. 

 

Studiens resultat 

Resultatet visar bland annat en varierande grad för kunskapsfältet vad gäller begreppen ”det 

ideala brottsoffret”, copingstrategier samt om de centrala aktörerna BrOM och BOJ. Är det 

rimligt att den som jobbar med brottsofferstöd inte har fast kunskap om de närmsta aktörerna i 

området? Vid första anblick kan det faktumet uppfattas mycket anmärkningsvärt. Enkäterna 

besvarades av enskilda individer men undersöker kommuners kunskap. Vad den svarande 

individen vet om kunskapsfältet betyda inte en absolut sanning för vad hela deras organisation 

kan och vet. Vissa organisationer kan mycket väl ha en god intern och extern samverkan som 

kompenserar för teoretisk kunskap. Vad som dock upplevs paradoxalt är att 82 procent av 

respondenterna svarade att en brottsutsatt individ hellre vill bli uppsökt och erbjuden hjälp än 

att söka hjälpen själv. Rimligt vore då om alla arbetade efter den filosofin, men ca hälften av 

kommunerna arbetar inte uppsökande. Detta till trots att SoL 3:1 klargör socialnämndens 

ansvar att ”genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden” (La Torre Ek, 2013, s. 209).  

Drygt 64 procent svarade att de har enbart verksamhet för våld i nära relation. Då det inte 

finns verksamhet för brottsutsatta annat än för våld i nära relation är det inte heller konstigt att 

offer i rattfylleolyckor eller sexuellt utnyttjat barn inte kan få den hjälp de önskar. Vilket 

återkopplar till Andersson (2011) och Svensson (2015). Drygt hälften av respondenterna är 

oeniga i frågan om det är ett lagbrott att inte tillämpa 5:11 vilket borde väcka intresse hos 

exempelvis Socialstyrelsen för att klargöra frågan. För om ingen vet vad som är lagbrott blir 

ingen Lex Sarah-anmälan gjord och därmed blir IVO inte heller inkopplade i sakfrågan. När 

blir ett förändringsarbete då möjligt och vilka andra paragrafer underlåter sig kommunerna att 

tillämpa? 25 respondenter var positiva till samverkan mellan polis och socialtjänst då det 

skulle underlätta socialtjänstens uppsökande verksamhet. Kanske rutiner skulle inarbetas för 

att verkställa åsikten? 

Föreställningen om det ideala brottsoffret borde rimligtvis inte förekomma inom socialt arbete 

då det grundar sig på allas lika värde. Men trotts detta så görs prioriteringar för vilket 

brottsoffer som är mest offer. 57 procent av respondenterna uppgav att deras kommun skulle 

prioritera brottsoffer beroende på vad de varit med om. Att på ett nitiskt sätt konstatera att 

socialtjänsten prioriterar brottsutsatta och vem som är i mer eller mindre behov av hjälp kan 
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uppfattas som ”avslöjande”. Men faktum är att alla arbetsplatser prioriterar, tillochmed 

cancerpatienter prioriteras och står i kö till vård. Så därför är det inte några konstigheter med 

att även socialtjänsten värderar vem som ska hjälpas i vilken ordning dock så föringar det inte 

faktumet att utsatta individer riskerar att stå utanför socialtjänstens hjälp. 

 

Studien i sin helhet 

Studiens induktiva ansats har präglat både förkunskap och datainsamling, ändå kan jag själv 

skönja en underton av deduktion i studien. Som om studien utgick från att socialtjänster inte 

tillämpar brottsofferstöd. Men det har aldrig varit en given premiss eller föreställning även om 

det kanske uppfattats så.  Avsaknad på forskning i sakfrågan har härlett till artiklar utan 

vetenskaplig grund och forskning som inte uttryckligen handlat om just brottsoffer. Men i 

kombination med rapporter och myndigheters utsaga i hänseendet finner jag personligen 

studiens grundstenar som stabila. Området är lagstyrt, finns i allmän och myndigheters 

uppfattning vilket redovisas i uppsatsens grund. Kontentan av bakgrunden i forskningsfrågan 

är att socialtjänsten brister i sitt utförande av brottsofferstöd. Teoriavsnittet påvisar faktiskt 

kunskap om klientgruppen med tillhörande reflektioner som synliggör olika aspekter som går 

att tänka utifrån. Enkätundersökningens brist var individbortfallet medan förtjänsten var 

påtaglig då resultatet efter analys kan bekräfta tidigare uppfattning i ämnet.  Studiens validitet 

är relativt stark och har alltså ett trovärdigt resultat som rimligtvis borde vara till nytta för 

Brottsoffermyndighetens kännedom när de arbetar som kunskapscentrum mot andra aktörer i 

samhället.  

 

Övriga tankar om uppsatsen 

Personligen önskade jag mer tid och utrymme för att göra en utförligare analys av resultatet 

med modellen av viktimologiska begrepp. En sammanfattande bild utifrån den 

”egenkomponerade” analysmodellen gick att redovisa men vid ett annat tillfälle skulle jag valt 

att avgränsa arbetet ännu mer. En starkare avgränsning skulle gett plats åt ett mer uttömmande 

resultat grundat på analysmodellen. Vad studien redovisar och kan presentera är jag nöjd med 

och jag har gjort mitt yttersta för att även läsaren ska finna arbetet intressant, innehållsrikt och 

välarbetat. Läsaren informeras om förkunskap, metod, bortfalls analys, enkätkonstruktion, 

resultat och kvalitetskriterier. Med detta återfinns därmed förutsättningar till läsaren för att 

själv bedöma studiens dignitet. 

 

Förslag till interventioner 

Att Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen arbetar fram rutiner för att allvarliga brott alltid 

förmedlas till socialtjänsten. Detta för att underlätta kommunernas uppsökande verksamhet 

samt tillfredsställa brottsoffers önskemål om att bli erbjudna hjälp. Socialstyrelsen kan också 

skapa rutiner för samverkan med kommunerna om att ramlagen SoL, som har stort 

tolkningsutrymme, efterlevs. Den typen av rutiner skulle inte bara säkerställa kommunernas 

likvärdiga arbete utan även öppna upp för kommunikation när arbetet brister på grund av 

kunskap – eller resursbrist. En väg till starkare samverkan med BrOM och BOJ är förslagsvis 

att de årligen håller seminarium och workshop där minst en representant från varje kommun 

är obligatoriskt. 
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Bilaga, Forskningsbrev & Enkät 

Mitt namn är Emma Nordstrand, jag är socionomstudent vid institutionen för socialt arbete på Umeås 

universitet. Jag läser på 6:e terminen och skriver nu min kandidatuppsats, om hur socialtjänster 

tillämpar brottsofferstöd.  

 

Syftet med denna enkät är att undersöka hur socialtjänster runt om i landet tillämpar Lag 2012:776 

(SoL 5  kap.11 §), om brottsofferstöd. 

Medverkan i undersökningen är frivilligt, ditt svar på denna enkät behandlas anonymt och kommer 

vara material till min kandidatuppsats. Enkäten har mailats till 200 slumpvis utvalda kommuner. Detta 

är ett tillfälle för dig och din kommun att framföra hur verkligheten ser ut för er och anonymt delge 

detta till; inte bara lektorer och studenter vid Umeås universitet, utan även Brottsoffermyndigheten. 

Den färdiga uppsatsen kommer sändas till Brottsoffermyndigheten då de efterfrågat examensarbeten 

inom detta ämne.  

 

Du ombeds att besvara enkäten sanningsenligt och endast en gång (även om möjlighet finns att 

använda svarslänken fler gånger).  

 

Är du inte rätt person i din verksamhet för att besvara frågan om hur din kommun arbetar med 

brottsofferstöd, vänligen vidarebefordra mailet till ansvarig person.  

 

Vill ditt socialkontor ta del av studiens resultat som kommer presenteras i kandidatuppsatsen, skicka 

ett email till: emma.nordstrand@outlook.com 

 

Tack för din medverkan! 

 

1. Vilket län/region/landsting tillhör din kommun? 

Stockholms län 

Uppsala län 

Landstinget Sörmland 

Region Östergötland 

Jönköpings län 

Region Kronoberg 

Kalmar län 

Region Gotland 

Landstinget Blekinge 

Region Skåne 

Region Halland 

Västra Götalandsregionen 

Landstinget i Värmland 

Landstinget Dalarna 

Region Gävleborg 

Landstinget Västernorrland 

Region Jämtland Härjedalen 

Västerbottens län 

Norrbottens län 

Örebro Län 

Västmanlands landsting 
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2. Har din kommun verksamhet som arbetar med brottsofferstöd? (Du kan välja flera 

alternativ) 

-Ja, heltid. 

-Ja, deltid. 

-Nej. 

-Vi har verksamhet för "våld i nära relation" men inget annat specifikt stöd för andra brottsutsatta. 

-Vi har samverkan om brottsofferstöd med annan kommun och hänvisar ansökningar om hjälp dit. 

 

3. Om du svarade "nej" på föregående fråga, vänligen beskriv med egna ord vad det kommer 

sig.  

 
 

4. Om ditt socialkontor inte erbjuder aktivt brottsofferstöd, bryter er kommun då mot Lag 

2012:776? 

-Ja det gör vi. Men vi prioriterar andra, mer akuta ärenden. 

-Nej, SoL är en ramlag och därför finns det inget krav om att vi ska ha en aktiv arbete för brottsutsatta 

klienter. 

-Vår kommun bedriver en aktiv brottsofferstödjande verksamhet (Brottsoffer enligt Socialstyrelsens -

definition ). 

-Vet ej. 

 

5. Bedriver ditt socialkontor uppsökande verksamhet för brottsoffer? 

-Nej, vi erbjuder endast hjälp tilll den som själv sökt upp oss. 

-Ja, till viss del utgörs vårat arbete av uppsökande verksamhet. 

-Vår kommun arbetar inte med brottsoffer, utöver våld i nära relation. 

 

6. Om det fanns möjlighet, anser du det då önskvärt att polisen rapporterade till socialtjänsten 

när de tar emot anmälningar där vuxna individer utsatts för våldtäkt, mord/självmord och 

misshandel? 

-Ja, då skulle vår uppsökande verksamhet underlättas. 

-Nej, det räcker med att polisen hänvisar brottsoffret till att själva ringa socialtjänsten för att söka stöd. 

-Nej, det skulle generera i för mycket arbete för socialtjänsten och till det finns inte resurser (tid & 

pengar). 

-Vi har god samverkan med vårt polisdistrikt och vi blir i dagsläget informerade om brott där offer 

eller anhörig kan behöva uppsökande hjälp. 

-Vet ej. 

 

7. Enligt 5:11 ska socialtjänsten förmedla kontakter till andra myndigheter och 

frivillighetsorganisationer. Om er verksamhet för brottsofferstöd av någon anledning saknar 

möjlighet att ge adekvat brottsofferstöd, vart hänvisar ni klienten då? 

 
 

8. Vilken uppgift har Brottsoffermyndigheten? (du kan välja ett eller flera alternativ) 

-Tillhandahålla stöd för den som blivit utsatt för brott. 

-Administrera ärenden om brottsskadeersättning. 
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-Administrera brottsofferfonden. 

-Vara ett "kunskapscentrum" för olika aktörer i samhället. 

-Kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning av gärningspersonen. 

 

9. Har din kommun möjlighet att erbjuda skyddat boende till den som behöver? 

-Ja, kommunen har ett skyddat boende i egen regi. 

-Ja, kommunen hyr in en privat aktör som erhåller skyddat boende. 

-Nej, tyvärr kan vår kommun inte erbjuda skyddat boende. 

-Ja, genom samverkan med annan kommun. 

 

10. Socialstyrelsen skriver i sin vägledning om arbetet brottsofferstöd, att den drabbade kan 

behöva stödjande samtal. Hur arbetar din kommun när en brottsutsatt person kan behöva 

samtalsstöd? 

-Vi har utbildad personal, inom öppenvården, som kan ta emot klienterna. 

-Vi hänvisar till den enskildes närmaste Vårdcentral eller brottsofferjour. 

 

11. Vänligen, markera de påståenden du vet STÄMMER överens med Brottsofferjourens -

verksamhet.  

-I Sverige finns det ca 90 st. aktiva brottsofferjourer. 

-Sourerna stödjer endast det primära brottsoffet (alltså stödjer inte anhöriga till offret). 

-På jourerna arbetar avlönad personal. 

-Jourerna erbjuder vittnesstöd. 

-Jourerna har en gemensam stöd-telefonlinje som är gratis att ringa. 

-Polisen och socialtjänsten förmedlar ungifär lika många brottsoffer varje år till landets 

brottsofferjourer. 

-Vet ej. 

 

12. Viktimologi är läran om (brotts)offer, markera de alternativ du vet är sanna 

-En brottsutsatt person känner ofta i första hand skuld, skam och låg självkänsla samt har 

återkommande ångestsymptom. 

-En brottsutsatt person lider ofta i första hand av insomningssvårigheter, mardrömmar, oro och 

huvudvärk. 

-Om en brottsutsatt person upplever sig "fel bemött" kan hen drabbas av s.k. sekundär traumatisering. 

-Vet ej. 

 

13. Markera de påståenden som stämmer överens med din organisations kunskap och 

värderingar ang. brottsofferverksamheten 

-Vid hög arbetsbelastning prioriteras en våldtagen kvinna framför en man som blivit misshandlad efter 

ett krogbesök. 

-De vanligaste våldtäkterna sker i samband med unga människor och alkoholrelaterade situationer. 

-Ett brottsoffer har ofta en långvarig återhämtningsprocess och individen blir ofta introvert under 

bearbetningsprocessen. 

-Vår kommun är förtrogen med hur socialstyrelsen betecknar vem som avses som brottsoffer. 

-Vår kommun hjälper både primära och sekundära brottsoffer (drabbad och dens närstående). 

-Vi bedriver inget aktivt brottsofferstöd. 
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14. Brottsoffer har många definitioner, om du kryssat i föregående fråga, att din organisation är 

förtrogen med Socialstyrelsens definition av brottsoffer, vänligen beskriv den definitionen med 

egna ord. 

 
 

15. Våra klienter är nöjda med det brottsofferstöd vår kommun bedriver 

-Ja. 

-Nej. 

-Vet ej. 

 

16. Brottsutsatta vill hellre söka hjälp själva, än att bli uppsökta och erbjudna hjälp 

-Stämmer. 

-Stämmer inte. 

 

17. Markera de påståenden du vet stämmer överens med viktimologins copingperspektiv. 

-Kan inte besvara frågan då begreppet "copingstrategi" är okänt för mig som besvarar enkäten. 

-En traumatisk händelse har ett kausalt samband med copingstrategier. 

-En brottsutsatt person kan använda ombeskrivningar som strategi för att hantera händelsen, vilket 

innebär att den talar om de inträffade i förmildrande termer. 

-De flesta brottsoffer tillämpar förnekelse och isolering som försvarsmekanism mot händelsen. 

-Ombeskrivningar är en effektiv metod för att komma över en traumatisk händelse. 

-Mental simulering är en copingstrategi som innebär att den drabbade rekonstruerar händelsen mentalt 

för att inventera hur den kunde agerat och hur den ska/borde agera om någon likanande händelse 

uppstår igen. 

-Att hjälpa andra individer som upplevt liknande händelser är en copingstrategi som ger individens 

egna upplevelse en "mening". 

-Fördelen med copingperspektivet är att det synliggör, förklarar och skapar förståelse för brottsoffrets 

beteenden. 

 

Är det något du vill lägga till eller kommentera kan du göra det här. Tack för din medverkan! 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


