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 I

Abstract 
 
The purpose with this article was to investigate cooperation between public authorities and 
non-profit organizations in matter of victims of crime. The method we have used is traditional 
jurisprudential where we have studied the law, the preparatory works and the doctrine. We 
have also participated in a seminar about support to young victims of crime. The article 
discuss which public authorities and non-profit organizations a victim of crime gets in contact 
with. We describe the social services responsibility for victims of crime and some of the 
problems. Legislation about cooperation is investigated and some of the obstacles in this 
matter brings up. Different cooperation’s describes and some suggestions about improvement 
for victims of crime.  The result we found out was that legislation is sufficient and that the 
problem is that authorities often lack knowledge about victims of crime. A good cooperation 
can lead to improvements for both victims of crime and the whole society.  
 



 II

Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att utreda gällande rätt kring samverkan mellan myndigheter i 
och utanför rättsväsendet när det gäller brottsofferfrågor. Metoden vi har använt oss av är 
traditionell juridisk metod, med studier av aktuell lagstiftning, förarbeten samt doktrin. Vi har 
även deltagit i seminarium angående stöd till unga brottsoffer samt genomfört 
informationssökning via Internet.  Uppsatsen behandlar vilka myndigheter och organisationer 
som en brottsdrabbad kan komma i kontakt med. Vi beskriver socialtjänstens ansvar för 
brottsoffer och vilka problem som kan uppstå vid eventuella insatser för brottsoffer. 
Uppsatsen utreder lagregler som möjliggör samverkan och vilka hinder som försvårar arbetet. 
Olika samverkansformer och exempel på framgångsrika samverkansprojekt beskrivs samt 
förslag på förbättringar rörande brottsofferfrågor. Vad vi kom fram till var att det finns både 
lagregler och handlingplaner som möjliggör samverkan både myndigheter emellan och mellan 
myndigheter och ideella organisationer. Vad som brister i brottsofferfrågor är att många 
saknar insikter och kunskaper om brottsoffers situationer. Med en ökad kunskap och 
kontinuerlig utbildning för alla som möter brottsoffer i sitt arbete, kan stödet för de 
brottsdrabbade förbättras. Även en god samverkan skulle leda till vinst både för den 
brottsdrabbade och för hela samhället.  
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Kapitel 1 
INLEDNING 

 
 
Under 2005 anmäldes 72 600 misshandelsbrott vilket är en ökning med 8 procent från 2004 
då cirka 67 000 anmäldes. Den största ökningen gällde misshandelsbrott utomhus där antalet 
anmälda brott steg med 12 procent, detta enligt statistik från Brottsförebygganderådet (BRÅ).1 
 
Att bli utsatt för våld eller hot om våld innebär en kränkning som i de flesta fall medför en rad 
olika känslomässiga reaktioner. De psykiska konsekvenserna av en kränkning är ofta svårare 
att hantera än den rent fysiska skadan eller de ekonomiska förlusterna. Känslor av skuld och 
skam är vanligt trots att brottsoffret inte alls har något att skämmas över. Det är vanligt att 
brottsoffer använder olika former av psykologiskt försvar för att kunna handskas med den 
ångest som händelsen medfört. Att sedan plocka fram händelsen och börja minnas igen är en 
jobbig process som ofta måste få ta sin tid. Därför är det viktigt att brottsoffer får den hjälp 
och stöd som denne behöver och då inte bara juridisk hjälp utan också personligt stöd.2 
 
En krisreaktion på ett kriminellt övergrepp följer ofta ett visst mönster som börjar med att 
individen försöker hantera alla de starka känslor som uppstår i och med övergreppet. Ofta 
tappar brottsoffret förmågan att handla rationellt och dennes medvetande är diffust eftersom 
energin går till att hålla verkligheten ifrån sig. Reaktioner i denna chockfas kan vara panik, 
gråtattacker, tomhets- och overklighetskänslor. När brottsoffret börjar få överblick över 
situationen och de konsekvenser som övergreppet medfört inträder en ny och mindre kaotisk 
reaktionsfas. Under denna fas är det vanligt med många olika symptom såsom oro, minskat 
självförtroende, ångestkänslor, sömnsvårigheter, huvudvärk, hjärtklappning och illamående. 
Den ofta förekommande försvarsmekanismen i denna fas är bortträngning av händelsen för att 
kunna handskas med ångesten som övergreppet medfört.  Detta kan leda till att all psykisk 
kraft går till att hålla känslorna under kontroll vilket gör att mindre energi återstår till att orka 
med det dagliga livet. I denna fas letar brottsoffret ofta förklaringar till övergreppet och till 
varför just hon eller han drabbades. När en individ utsätts för brott så kan det leda till att tron 
på en förutsägbar och trygg värld raseras samtidigt som kontrollen över livet försvinner. 
Dessa reaktioner är normala symptom på onormala händelser och mycket viktigt för en 
brottsdrabbad individ är det bemötande denne får från omgivningen.3 
 
Saknar polis, åklagare eller domare kunskap om brottsoffer och förståelse för hur en individ 
reagerar efter ett övergrepp så är risken stor för sekundär traumatisering4. Brottsoffer måste 
behandlas på ett sådant sätt att risken för sekundär traumatisering minskas och det går att 
genomföra med hjälp av en ökad kunskap om den brottsdrabbades situation.5 Därför är en god 
samverkan mellan myndigheter och alla i brottsoffrets omgivning mycket viktig.  
 
Den som utsatts för brott kallas för målsägande med en juridisk term. Enligt 20 kap. 8 § 
rättegångsbalken (1947:740) är målsägande den mot vilken ett brott har blivit begånget eller 
som har blivit förnärmad av brottet eller den som lidit skada av det.  I detta arbete används 

                                                 
1 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=3&id=199 
2 Brottsoffermyndigheten, Till dig som utsatts för brott, 2004 
3 Lindgren M, Brottsoffren i rättsprocessen, s. 9ff 
4 Sekundär traumatisering innebär den psykiska stress som uppstår om omgivningen reagerar på ett negativt sätt 
för den brottsdrabbade. 
5 Lindgren M, Brottsoffren i rättsprocessen, s. 9 ff 

http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=3&id=199
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termen brottsoffer/brottsdrabbad och med detta avses fysiska personer som direkt har drabbats 
av ett brott.  
 
 
1.1 Syfte 
 
Vårt syfte är att utreda gällande rätt kring samverkan mellan myndigheter i och utanför 
rättsväsendet när det gäller brottsofferfrågor. Med myndigheter avser vi i första hand 
Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Kronofogdemyndigheten, 
Kriminalvården samt Socialtjänsten. Vi vill även undersöka samverkan mellan myndigheter 
och ideella organisationer såsom Brottsofferjour, Kvinnojour och Svenska kyrkan samt 
undersöka vilka samverkansformer och framgångsrika samverkansprojekt som finns idag. De 
brottsoffer som vi kommer att fokusera på är fysiska personer som utsatts för gaturelaterat 
våld. 
 
Övrig frågeställning: 

• Vilken information från myndigheter har brottsoffer rätt till? 
• Vilka förbättringar kan ske inom brottsofferarbetet? 

 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Detta arbete kommer inte att behandla juridiska personer som utsatts för brott och inte heller 
brottsoffer i nära relationer, såsom våld mot kvinnor och barn i hemmet. Vi har även valt att 
inte fördjupa oss i de mänskliga rättigheterna, dock nämns dessa i uppsatsen. Dessa ämnen är 
så stora i sig och förtjänar att utredas särskilt. Praxis i form av rättsfall i ämnet, samverkan 
mellan myndigheter och organisationer i brottsofferfrågor, saknas och berörs därför inte i 
denna uppsats.  
 
 
1.3 Metod och disposition 
 
Vid framställningen av denna uppsats har vi använt oss av traditionell juridisk metod. Vi har 
utgått från doktrin i ämnet samt studerat den lagstiftning som finns på området. För en djupare 
förståelse har vi undersökt vissa förarbeten, såsom prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer. Vi 
har även inhämtat information via Internet på olika myndigheter och organisationers hemsidor 
såsom, Brottsförebygganderådet, Polismyndigheten, Brottsofferjouren, 
Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket. I början av arbetets gång kontaktade vi 
Brottsofferjouren som var mycket tillmötesgående med både information och inbjudan till 
deltagande i seminarium gällande stöd för unga brottsoffer. Vid detta seminarium deltog 
bland annat representanter från socialtjänsten, polisen, Brottsofferjour och skolan. Från 
Stödcentrum för unga brottsoffer i Stockholm deltog socionom, Ann Hellströmer som 
föreläste om hur hennes arbete för unga brottsoffer ser ut. Uppsatsens disposition inleds med 
en inledning för att sedan övergå i en presentation av vilka myndigheter och organisationer 
som berörs i ämnet.  Därefter följer en orientering i vilka lagregler och handlingsplaner som 
möjliggör samverkan i brottsofferfrågor. Dispositionen fortsätter i en skildring av olika 
samverkansformer och lyckade samverkansprojekt. Uppsatsen avslutas med förslag på 
framtida förändringar rörande samverkan i brottsofferfrågor och därpå följer våra egna tankar 
och idéer i en avslutande diskussion.  
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Kapitel 2 
MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER  

 
2.1 Rättskedjan för den brottsdrabbade 
 
När en individ utsätts för brott som denne polisanmäler inleds en kedja av händelser med flera 
olika myndigheter inblandade. Den första myndigheten i kedjan är polisen. En brottsdrabbad 
är inte skyldig att anmäla brott, men det är ofta nödvändigt eftersom försäkringsbolagen och 
Brottsoffermyndigheten i regel kräver en polisanmälan för att de ska pröva ersättningsfrågor i 
anledning av brottet. Polisen är alltid skyldig att ta emot anmälan och med den som underlag 
beslutar polisen eller åklagaren om en förundersökning ska inledas.6  Inleds 
förundersökningen av polisen men brottet inte är av enklare karaktär, skall åklagaren överta 
förundersökningen så snart någon kan skäligen misstänkas för brottet. I vissa andra fall skall 
åklagaren överta förundersökningen, bland annat om det blir fråga om 
tvångsmedelsanvändning7. Även om någon annan åtgärd från domstolens sida krävs under 
förundersökningen eller annars fordras med hänsyn till utredningens art eller omfattning, skall 
åklagaren överta förundersökningen enligt 23 kap. 3 § rättegångsbalken (1947:740). Dock 
sköts det faktiska utredningsarbetet av polisen oavsett vem som leder förundersökningen. 
Vissa brottsoffer, bland annat de som utsatts för sexuella övergrepp, har rätt till ett 
målsägandebiträde som har till uppgift att ge stöd och hjälp både under förundersökningen 
och rättegången och ta tillvara brottsoffrets intressen. Målsägandebiträde utses och förordnas 
av tingsrätten så snart förundersökning är inledd och efter önskemål från brottsoffret.8 
Åklagarens främsta uppgift är att utreda om det föreligger ett brott och om bevisningen räcker 
för att väcka åtal mot den misstänkte gärningspersonen.9 Åklagaren har ingen skyldighet att 
träffa den brottsdrabbade personligen och i rutinärenden träffas inte åklagaren och brottsoffer 
förrän vid en huvudförhandling. Det är viktigt att inte risk för jävsituation uppstår i kontakten 
mellan åklagaren och brottsoffer och så länge en förundersökning pågår skall åklagaren iaktta 
strikt objektivitet, vilket betyder att även de omständigheter som är till den misstänktes fördel 
skall beaktas likväl som de omständigheter som är till dennes nackdel.10 
 
När polisen lyckas gripa en misstänkt gärningsperson och åklagaren beslutar att väcka åtal 
måste den brottsdrabbade efter kallelse inställa sig vid huvudförhandling i domstol. För de 
flesta brottsoffer är det första gången som de befinner sig i en domstol och många känner sig 
osäkra inför vad som kommer att ske och på vad som förväntas av dem.11 Åklagaren har 
skyldighet att förbereda och föra skadeståndstalan i huvudförhandling om brottsoffret begär 
det, men om skadeståndstalan kräver omfattande utredning eller om kravet anses som 
uppenbart obefogat, kan åklagaren låta bli att föra skadeståndstalan.12 Dock bör åklagaren 
upplysa brottsoffret om dennes rätt att själv framställa sina yrkanden och anvisa kontakt med 
Brottsoffermyndigheten eller den drabbades eget försäkringsbolag.13 Om brottsoffret fått ett 
skadestånd tilldömt sig men den skadeståndsskyldige inte har några pengar, annan 
utmätningsbar egendom eller någon försäkring som täcker skadeståndet, kan brottsoffret 
vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få ersättning. Betalas ersättning ut får staten 
regressrätt gentemot den skadeståndsskyldige som måste betala tillbaka till staten så fort 
                                                 
6 Brottsoffermyndigheten, Till dig som utsatts för brott, 2004 
7 Till exempel häktning, husrannsakan, telefonavlyssning. 
8 Brottsoffermyndigheten, Till dig som utsatts för brott, 2004 
9 Lindgren M, Brottsoffren i rättsprocessen, s. 21 
10 Fredriksson M, Malm U, Brottsoffrens rättigheter i brottmålsprocessen, s. 45ff 
11 Lindgren M, Brottsoffren i rättsprocessen, s. 24f 
12 Brottsoffermyndigheten, Till dig som utsatts för brott, 2004 
13 Fredriksson M, Malm U, s.50 
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dennes ekonomiska situation förbättrats och då inom 30 dagar.  Kan inte den 
skadeståndsskyldige betala kan en avbetalningsplan läggas upp eller så skickas ärendet till 
Kronofogdemyndigheten som är mer restriktiva i upprättandet av avbetalningsplaner än 
Brottsoffermyndigheten. Även Kriminalvårdsanstalter berörs i brottsofferfrågor (se nedan).  
 
2.1.1  Information från myndigheter 
 
Förundersökningskungörelsens (1947:948) 13a-d, 14  § § redogör för vilken information 
brottsoffer har rätt till, bland annat att åklagaren under vissa förutsättningar kan föra talan om 
enskilt anspråk och om möjligheterna att få ersättning enligt brottsskadelagen.  Brottsoffer har 
även rätt att få information om möjligheterna till ett målsägandebiträde så snart som möjligt.  
I 1 § lag (1988:609) om målsägandebiträde anges under vilka förutsättningar ett 
målsägandebiträde kan förordnas, såsom till exempel vid sexualbrott, då detta skall förordnas.  
Alla skadelidande brottsoffer har rätt att ta del av uppgifter i nedlagd förundersökning som 
avslutats med beslut om att åtal inte ska väckas och detta utan hinder av sekretess enligt  9 
kap. 17 § sekretesslagen (1980:100). Brottsoffer skall alltid underrättas, om denne begärt det, 
vid beslut om att förundersökning inte skall inledas, att en inledd förundersökning skall läggas 
ned eller att åtal inte skall väckas.14 Uppgifter om att en brottsdrabbad vill bli underrättad av 
sådant beslut skall antecknas på en särskild handling och dessa anteckningar skall då bli 
tillgängliga för alla rättsvårdande myndigheter såsom polis, åklagare och domstolar.  
Åklagaren skall underrätta brottsoffer vid beslut att väcka åtal och om den brottsdrabbade är 
part, genom till exempel yrkande om enskilt anspråk. I dessa fall har brottsoffret rätt att ta del 
av förundersökningsprotokollet, alltså förhörsprotokoll och annan bevisning, på samma sätt 
som den tilltalade har enligt reglerna om partsinsyn i 14 kap. 5 § sekretesslagen.15 När en 
gärningsperson grips tar polisen i regel kontakt med den brottsdrabbade, likaså om brottet blir 
uppklarat eller om tvångsmedel skall användas. Polisen skall även informera brottsoffret om 
hur denne kan komma i kontakt med till exempel Kvinnojour eller Brottsofferjour och enligt 
20 kap. 15 § rättegångsbalken har brottsoffer rätt att få stöd av en så kallad stödperson.16   
 
Efter att en dom har utdömts gentemot en förövare och när det är frågan om att denne skall 
betala skadestånd till brottsoffret sänds domen automatiskt till Kronofogdemyndigheten. 
Kronofogdemyndigheten sänder då en förfrågan till den brottsdrabbade om hjälp önskas för 
att driva in fordringen, enligt 25a § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa 
brottmål. Vill den brottsdrabbade ha denna hjälp undersöks gärningspersonens ekonomiska 
förhållanden och i vissa fall även om det finns utmätningsbar egendom. Kan inte den 
brottsdrabbade få betalt sänder Kronofogdemyndigheten ett intyg på vad som gjorts. Intyget 
är viktigt eftersom det kan användas för att söka ersättning från eventuella försäkringar. 
Hjälpen från Kronofogdemyndigheten är gratis för den brottsdrabbades del.17  
 
När en intagen vid en Kriminalvårdsanstalt sitter av ett straff för ett brott som har riktat sig 
gentemot någons liv, hälsa, frihet eller frid skall anstalten kontakta brottsoffret enligt 35 § lag 
(1974:203) om kriminalvård i anstalt. Kontakten sköts genom en förfrågan om brottsoffret vill 
veta när den intagne har permission, förflyttas eller när denna ska vistas utanför anstalten. 
Skall gärningspersonen friges skall den brottsdrabbade underrättas om detta i så god tid som 
möjligt.18 

                                                 
14 Fredriksson M, Malm U, s.32 
15 A.a., s. 33f 
16 Lindgren M, Brottsoffren i rättsprocessen, s. 15 
17 Brottsoffermyndigheten, Rätten till brottskadeersättning, 2004 
18 SOU 1998:40 Brottsoffer Vad har gjorts? Vad bör göras? 
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2.2 Socialtjänsten 
 
Det yttersta ansvaret för brottsoffer ligger hos kommunernas socialtjänster enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 11 § som lyder enligt följande: 
 
”Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. 
Socialnämnden bör särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra 
övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.” 
 

Socialtjänstlagen är en slags ramlag som omfattar alla kommunens invånare (enligt 3 kap. 1 § 
socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att individer som vistas i kommunen 
får den stöd och hjälp som de behöver). Före 1991 angavs inte uttryckligen att brottsoffer 
hade rätt till hjälp men de fick ändå skydd av den tidigare lagstiftningen.  I propositionen 
2000/01:79 Stöd till brottsoffer betonas det att socialtjänstens huvuduppgift är att fokusera på 
helheten vilket betyder att utgå från individens situation i samhället, i familjen, i arbetet, på 
fritiden och i bostadsområdet. För att kunna arbeta med denna helhetsbild krävs ett gott 
samarbete mellan olika sektorsgränser.19 Genom att utforma samverkansgrupper mellan 
socialtjänsten, övriga myndigheter samt ideella organisationer ska alla berörda få information 
om vilket stöd som kan erbjudas för brottsoffren. Det ska även bidra till ett effektivare 
resursutnyttjande.20   
 
Socialtjänstlagens tidigare lydelse var att socialnämnden bör verka för att kvinnor som är eller 
har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet får stöd och hjälp för att förändra sin 
situation. Ändringen betyder att socialtjänsten har ett ansvar att stödja och hjälpa dem som 
utsatts för brott. Den nuvarande lydelsen i 5 kap. 11 § socialtjänstlagen är könsneutral vilket 
är förenligt med likställighetsprincipen som återfinns i 2 kap. 2 § Kommunallagen (1991:900) 
som lyder: 
 
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat.” 
 
När en människa utsatts för ett brott är inte socialtjänsten den första instansen som ska hjälpa 
ett brottsoffer utan när övriga myndigheter eller frivilligorganisationer inte har möjlighet att 
erbjuda hjälp ska socialtjänstens tjänster erbjudas. Det egna nätverket, såsom familj, vänner 
och andra närstående, är de som oftast har det bästa stödet att erbjuda för brottsoffer.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Prop. 2000/01:79 s. 34 
20 Prop. 2000/01:79 s. 36 
21 Prop. 2000/01:79 s. 65 
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2.2.1 Svårigheter vid socialtjänstens insatser för brottsoffer 
 
Tidningen Brottsoffer, som utges av Brottsofferjourernas Riksförbund, har sänt ut enkäter till 
21 olika socialtjänster i Sverige med frågor om socialtjänstens arbete för brottsoffer. Att 
socialtjänsten hade ansvar för brottsoffer kände de flesta till som svarade på enkäten. Däremot 
förelåg det en osäkerhet om vilka brottsoffer som skulle få hjälp och stöd. De enkätsvarande 
verkade känna en viss osäkerhet angående hur socialtjänstlagen skall tillämpas. En tredjedel 
svarade att de brottsoffer som ska få hjälp regleras knapphändigt av lagen den andra 
tredjedelen ansåg att lagen inte anger vilka som har rätt till hjälp från socialtjänsten och de 
övriga ansåg att lagen klart anger vilka som ska få hjälp och stöd. Delade meningar förelåg 
mellan de olika enkätsvaranden angående vilka brottsoffer som ska prioriteras och om 
socialtjänsterna skulle utbilda sig i brottsofferfrågor eller om ideella organisationer ska få 
resurser till att arbeta med det som socialtjänsterna inte mäktar med inom deras 
ansvarsområde. I frågeformuläret ställdes frågor om olika grupper: våldutsatta kvinnor, barn, 
unga, äldre, funktionshindrade och homosexuella. De flesta socialtjänster svarade att kvinnor, 
barn och unga är prioriterade grupper medan funktionshindrade, homosexuella och äldre 
brottsoffer inte är lika prioriterade. Endast 24 procent ansåg att äldre brottsoffer är en 
prioriterad grupp gentemot 52 procent som inte tycke detta, övriga 24 procent svarade inte alls 
i frågan. Brottsoffer som inte tillhör någon av de angivna prioriterade grupperna måste förlita 
sig på att den enskilde socialsekreteraren anser att den utsatta behöver hjälp. De allra flesta 
socialtjänster kände till Brottsofferjouren och sände vidare brottsoffer dit och ungefär hälften 
av de tillfrågade hade avtal med Brottsofferjouren. Alla tillfrågade socialtjänster ansåg att 
ideella organisationer är ett bra komplement och hur arbetet sköttes mellan ideella 
organisationer och socialtjänsten varierade från ort till ort. Det här betyder att hjälpen varierar 
beroende på vilken stad eller ort den brottsdrabbade bor i.22 
 
I den nuvarande lydelsen i 5 kap. 11 § socialtjänstlagen anges det att socialtjänsten bör ha ett 
ansvar för att brottsoffret får hjälp och stöd. En fråga i enkäten var om det skulle bli någon 
skillnad om ordet bör ändrades till skall istället. 38 procent svarade att det inte skulle bli 
någon skillnad medan 38 procent angav att det skulle resultera i en betydande skillnad. 
Anledningen till att svaren är motstridiga kan bero på att lagen är motsägelsefull, vissa 
grupper ska de behandla generellt medan individer ska behandlas individuellt. En annan 
förklaring till att socialtjänstens svar var motsägelsefulla kan bero på att brottsoffer inte får 
något specifikt bemötande utan ses som övriga människor i behov av stöd och hjälp.23 
 
För att förstå socialtjänstens ansvar för brottsoffer måste även socialtjänstlagens övriga 
paragrafer undersökas och det räcker inte med att endast ta del av 5 kap. 11 § 
socialtjänstlagen. Studier i problematiken runt socialtjänstens ansvar för brottsoffer har 
genomförts av Brottsofferjourernas Riksförbund och slutsatsen som studien kom fram till var 
att socialtjänstlagen har dubbla funktioner och roller vilket iakttas genom att lagen skall verka 
på både en generell och en individuell nivå. I 5 kap. 11 § socialtjänstlagen föreskrivs att 
brottsoffer bör få hjälp och stöd utifrån ett generellt perspektiv medan 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen anger att människor skall få bistånd utifrån ett individuellt perspektiv. 
Använda lagstiftningen till förmån för brottsoffer har visat sig stöta på hinder och lagen är 
inte så bra och genomgripande som den beskrivs. I och med att lagen består av en 
ramlagstiftning är positivt eftersom det innebär att de enskilda socialsekreterarna har stor 
frihet och inte blir låsta utan de kan fatta beslut inom de generella reglerna. Problem uppstår 
dock när förväntningar på de generella lagarna inte infrias på grund av att hjälpinsatser 
                                                 
22  http://www.boj.se/index.pl/enkt_om_socialtjnstens_insatser_fr_brottsoffer 2006-04-27 
23 http://www.boj.se/index.pl/enkt_om_socialtjnstens_insatser_fr_brottsoffer 2006-04-27 

http://www.boj.se/index.pl/enkt_om_socialtjnstens_insatser_fr_brottsoffer
http://www.boj.se/index.pl/enkt_om_socialtjnstens_insatser_fr_brottsoffer
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saknas. Anställda vid socialtjänsten efterlyser klarare regler om hur de ska arbeta och vilka 
grupper som ska främjas. Nackdelen med att prioritera fler grupper är att till slut blir ingen 
prioriterad. Många anställda kan även känna att deras arbetsroll är dubbel, de ska både 
behandla och utreda. Ett exempel som en intervjuad socialsekreterare angav var att först ska 
denne stödja en kvinna som blir utsatt för våld i hemmet och sen ta beslut i om hon är lämplig 
som vårdnadshavare för sitt barn. I grunden har alla brottsoffer samma behov av hjälp och 
stöd, det är därför viktigt att de anställda har kunskaper angående detta så alla brottsoffer 
omfattas av ramlagstiftningen i 5 kap. 11 § socialtjänstlagen. I socionomutbildningen ingår 
ingen information om brottsoffer och deras behov. Anställda socialsekreterare som intervjuats 
har haft svårt att använda ordet brottsoffer utan de har hellre velat säga människor i kris. 
Brister i samverkan är även en av anledningarna till att arbetet för brottsoffer inte alltid 
fungerar. Polisen borde alltid informera brottsoffer om att socialtjänsten har det yttersta 
ansvaret för dess stöd och hjälp. När kvinnor och barn är brottsoffer meddelar alltid polisen 
socialtjänsten om detta. Unga gärningspersoner anmäls alltid av polisen till socialtjänsten och 
minst lika viktigt borde det vara att meddela om unga brottsoffer.24 
 
2.2.2 Brottsofferjouren 
 
Brottsofferjourerna finns runt om i landet och är ideella organisationer, som är religiöst och 
partipolitiskt obundna. Dess huvudsakliga uppgift är att ge hjälp och stöd till personer som 
utsatts för brott samt att sprida information och öka förståelsen för de brottsdrabbade i 
samhället. Brottsofferjouren består av ideellt arbetande stödpersoner samt i vissa fall en 
anställd brottsofferassistent som har kunskap om aktuell lagstiftning och om normala 
reaktioner hos brottsdrabbade. En fördel med att vara en ideell organisation kan vara att de 
inte lyder under myndigheters lagstiftning och kan verka mer utifrån den brottsdrabbades 
behov. Stödpersonernas främsta uppdrag är att fungera som ett moraliskt stöd under 
tysthetslöfte och arbetet är i första hand inriktat på individer som utsatts för vardagsbrott, 
såsom till exempel misshandel, personrån, eller olaga hot.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 http://www.boj.se/index.pl/studier_om_socialtjnstlagen_och_brottsoffer 2006-04-27 
25 Lindgren M, Brottsoffer från teori till praktik s. 209f 
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Kapitel 3 
LAGREGLER OCH HANDLINGSPLANER FÖR SAMVERKAN 

 
3.1 Förvaltningslagen och polislagen 
 
I förvaltningslagen (1986:223) finns regler som utgör bas för hur myndigheter i stat och 
kommun skall handlägga ärenden och hur myndigheterna skall sköta kontakterna med 
allmänheten. Huvudtanken med lagen är att den skall medverka till att myndigheterna får ett 
så riktigt underlag som möjligt för sina beslut och att besluten därmed blir korrekta i sak. 
Förvaltningslagens syfte är dels att säkerställa att myndigheterna lämnar service till 
allmänheten och dels att motverka att förvaltningsförfarandet tar för lång tid och att ärenden 
prövas i för många instanser. Enligt lagstiftarens uppfattning främjas rättssäkerheten om 
myndigheterna lämnar snabba, enkla och entydiga besked till enskilda individer.26 
Förvaltningslagen är en slags minimistandard för myndigheternas handläggning och är även 
sekundärt tillämplig, vilket framgår av 3 § förvaltningslagen. Med detta menas att om annan 
lag eller förordning innehåller avvikande regler så skall dessa tillämpas framför 
förvaltningslagen.27 Detta gäller när det klart framgår av den speciella lagen eller 
förordningen att denna skall ha företräde framför förvaltningslagen.28 
 
I 3 § polislagen (1984:387) tas samverkan mellan polis och andra myndigheter upp. Där 
föreskrivs att:   
 
”Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete skall också äga rum med andra 
myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polisverksamheten. Särskilt åligger det 
därvid polisen att fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast 
underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. 
Andra myndigheter skall ge polisen stöd i dess arbete.” 
 
Polisens samverkan med Åklagarmyndigheterna nämns först i paragrafen med tanke på det 
nära samarbete som behövs inom ramen för brottsutredningsverksamheten. Samarbete skall 
även ske med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polisen och det 
avser både statliga och kommunala myndigheter samt allmänna och enskilda organisationer. 
Samverkan mellan polis och myndigheterna inom socialtjänsten anses som särskilt 
betydelsefull vilket är en orsak till att detta uttryckligen anges i paragrafen. Den allmänna 
uppgiftsskyldigheten emot socialtjänstens myndigheter medför att uppgifter skall lämnas utan 
hinder av eventuell sekretess, med undantag om det kan antas att syftet med beslutade 
åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten, till exempel en förundersökning i 
brottmål, skadas om uppgift lämnas. Uppgift skall lämnas först när sådan risk inte längre 
föreligger. I princip gäller att polisen kan lämna uppgifter till socialtjänsten oberoende av den 
enskildes samtycke. Andra myndigheter skall lämna polisen stöd i dess arbete vilket har 
karaktären av en rekommendation och skall ses som ett intresse från samhällets sida. Denna 
rekommendation medför inte att den sekretess som kan finnas hos andra myndigheter bryts.29 
 
 
 

                                                 
26 Hellners T, Malmqvist B, Förvaltningslagen med kommentarer, s. 11 
27 Warnling-Nerep W, En introduktion av förvaltningsrätten, s. 43 
28 Hellners T, Malmqvist B, s. 61 
29 Berggren N-O, Munck J, Polislagen En kommentar, s.38f 
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Polisverksamheten förutsätter ofta samarbete med andra myndigheter för att resultatet med 
dess arbete skall bli framgångsrikt. Denna allmänna princip att myndigheterna skall hjälpa 
varandra finns uttryckt i 6 § förvaltningslagen som lyder30: 
 
”Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten”.  
 
Grundläggande är att myndigheterna strävar efter att uppnå samstämmighet och konsekvens 
och detta även när de har olika inriktning. I viss utsträckning är det både möjligt och lämpligt 
att myndigheten själv tar kontakt med andra myndigheter som behövs för att en utredning i ett 
ärende skall bli tillräcklig.  Detta förutsätter att myndigheterna lämnar varandra den hjälp som 
de kan ge inom ramen för sin egen verksamhet. Avsikten med 6 § förvaltningslagen är att 
myndigheterna skall samverka dels för att myndigheternas verksamhet skall bli mer enhetlig 
och i övrigt effektiv, dels för att det skall bli enklare för enskilda att ha med dem att göra. 
Enligt 6 § förvaltningslagen gäller detta både vid handläggning av ärenden och vid 
myndigheternas faktiska handlande och paragrafen ger också stöd för samråd vid informella 
kontakter till exempel via telefon eller vid möten. När det gäller uttrycket ”inom ramen för 
den egna verksamheten” är en rimlig tolkning att en myndighet inte är skyldig att hjälpa till 
med annat än det som har anknytning till dess eget verksamhetsområde och som är förenligt 
med god hushållning av allmänna medel. Även den rådande arbets- och resurssituationen kan 
anses begränsa samverkansskyldigheten.31   
 
Både 6 § förvaltningslagen och 15 kap. 5 § sekretesslagen ger en myndighet stöd för begäran 
om remissyttrande från en annan myndighet. En myndighet skall på begäran av en annan 
lämna uppgifter som den disponerar över, om det inte finns hinder på grund av sekretess eller 
med hänsyn till arbetets behöriga gång. Detta gäller inte bara det som finns i allmänna 
handlingar utan även uppgifter som finns i interna handlingar eller som är kända för 
myndigheten på annat sätt.32 
 
3.2 Socialtjänstlagen 
 
1 kap. 1 § socialtjänstlagen är den så kallade portalparagrafen och där anges de övergripande 
målen och grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst, nämligen demokrati, 
jämlikhet, solidaritet och trygghet. Denna bestämmelse föreskriver att socialtjänsten skall 
medverka i en samhällsutveckling som syftar till jämlikhet i levnadsvillkor och social och 
ekonomisk trygghet och i 2 kap. 2 § socialtjänstlagen fastslås principen om kommunens 
yttersta ansvar.33 Den lyder enligt följande: 
 
”Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som 
de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän…” 
 
Enligt tidigare erfarenheter har kunnat konstateras att ju tidigare problem upptäcks och 
åtgärdas desto större är chanserna att insatserna inte behöver bli så omfattande eller 
ingripande. Därför bör socialtjänsten fästa avseende vid behovet av tidiga insatser inom alla 
verksamheter för både vuxna, barn och ungdomar. När det gäller ungdomar som begår brott 
skall samhället snabbt ingripa med distinkta, konsekventa och påtagliga åtgärder. 
Huvudansvaret över dessa åtgärder ligger hos socialtjänsten och ett väl fungerande samarbete 

                                                 
30 Berggren N-O, Munck J, s. 38ff 
31 Hellners T, Malmqvist B, s. 84ff 
32 Wennergren B, Offentlig förvaltning i arbete, s. 103f 
33 Norström C, Thunved A, Nya sociallagarna, s. 27ff 
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med andra myndigheter samt information till allmänheten underlättar tidiga insatser.34 Det är 
viktigt att övervinna sektorsgränser som ofta verkar hindrande på möjligheterna att bedriva en 
framgångsrik välfärdspolitik och för detta krävs en väl fungerande samverkan mellan olika 
verksamheter som bedrivs i offentlig regi. Ofta hänger brister i samverkan ihop med oklara 
ansvarsgränser, olika synsätt, bristande kunskaper, otillräcklig tid för samverkan samt en oro 
för övervältringar av kostnader. Även sekretesslagens bestämmelser anses ofta utgöra ett 
hinder för samverkan. Erfarenheter har dock visat på att samverkan över sektorsgränser 
istället skulle leda till en ökad kostnadsmedvetenhet och ett bättre utnyttjande av de 
gemensamma resurserna. Detta skulle även bidra till en ökad professionalitet och kompetens 
hos de olika deltagarna.  På vissa håll i Sverige har det bildats lokala råd för samordning av 
verksamheten i det brottsförebyggande arbetet. Dessa råd består bland annat av företrädare för 
socialtjänsten och de medverkandes uppgift är att förstärka samarbetet i det allmänt 
brottsförebyggande arbetet. Alla myndigheter har i uppgift att sköta sitt områdesansvar, men 
trots det måste strävan vara att utnyttja de samlade medlen optimalt och om så behövs 
samverka med andra aktörer för att inte individer ska hamna i gränslandet mellan 
myndigheter. Genom att stoppa rundgång och därmed dubbelarbete så tidigt som möjligt och 
att mer skyndsamt hitta rätt hjälp för en individ är det mest effektiva och kostnadsbesparande 
för samhället. Därför bör en väl fungerande samverkan snarare minska än öka risken för 
övervältring av kostnader. I de fall när sekretesslagens bestämmelser anses utgöra hinder för 
samverkan mellan olika myndigheter kan i många fall problemet lösas genom att den enskilde 
individen samtycker till att information får lämnas mellan dessa.35 
 
När det gäller samarbete mellan samhälle och ideella organisationer bör detta utvecklas än 
mer och socialtjänsten bör stödja det frivilliga sociala arbetet. De ideella organisationerna är 
ett viktigt komplement till kommunernas socialtjänst och att de gör ett viktigt arbete råder det 
inga tvivel om, men det är viktigt att konstatera att det är samhället som har det primära 
ansvaret över människors välfärd. Medborgarna skall kunna lita på samhällets insatser när de 
behöver dem för hjälp och ytterst är det, som tidigare nämnts, kommunerna som har ansvaret 
för att individer får den hjälp de behöver. I dagens Sverige spelar frivilliga organisationer, 
såsom Svenska kyrkan, Brottsofferjourer, Kvinnojourer med flera, en viktig roll som utförare 
av sociala tjänster. Angående det brottsförebyggande arbetet gäller som utgångspunkt att ta 
tillvara den företagsamhet som finns bland enskilda individer, organisationer och företag för 
att försöka skapa en förstärkt samverkan mellan myndigheter och dessa olika aktörer i det 
lokala brottsförebyggande arbetet. Även om de ideella organisationerna gör ett utomordentligt 
arbete får inte samhället och kommunerna lämna över ansvaret för olika behövande 
människor på organisationerna.36  
 
Av 3 kap. 4 och 5 § § socialtjänstlagen följer att socialnämnden skall samverka med andra 
samhällsorgan, organisationer och föreningar i vissa frågor. Regeringen betonade i prop. 
1996/97:124 s.58 betydelsen av lokalt utformade samverkanslösningar och även vikten av att 
det finns ett uttalat stöd för samverkan på alla nivåer i en organisation. Samverkan kan avse 
både allmänna saker som till exempel samhällsplanering och enskilda ärenden. I huvudsak är 
det socialnämndens uppgift att ta initiativ till samverkan med andra myndigheter och 
organisationer vars verksamheter berör socialnämndens område. Av särskild vikt är 
samverkan i områden som rör barn- och ungdomsfrågor samt frågor som rör vuxna kriminella 

                                                 
34 Norström C, Thunved A,  s. 76f 
35 A.a. s. 78ff 
36A.a. s. 80f 
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och missbrukare. Genom samverkan bör det kunna undvikas att flera myndigheter, på var sitt 
håll, samtidigt utreder och försöker tillgodose samma behov hos individer.37 
 
3.3 Handlingsplaner för samverkan 
 
Rikspolisstyrelsen har utarbetat en nationell handlingsplan för brottsofferarbetet inom polisen. 
Dess utgångspunkt är att vem som helst kan utsättas för brott och oavsett om brottet 
polisanmäls och ger anledning till gripanden, anhållanden eller andra åtgärder från 
rättsväsendets sida så uppstår i princip alltid brottsoffer. Alla brottsoffer har grundläggande 
rättigheter och identifierbara behov. Genom strategier och handlingsplaner som beaktar 
brottsoffers rättigheter och behov kan positiva effekter för både rättsväsendet och samhället i 
stort följa. Brottsoffer skall behandlas med respekt och empati och polisen skall erbjuda 
samma kvalitetsnivå oberoende av brottsoffrets kön, ålder, etniska bakgrund, trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuella läggning, sociala ställning, livsstil med mera. Brottsofferfrågorna är 
en del av de grundläggande mänskliga rättigheterna och ytterst handlar de om att tillförsäkra 
brottsoffer dessa. Det kan till exempel vara rätt till personlig frihet och integritet, rätt till 
ersättning och medicinsk, psykisk och social hjälp samt rätt till information i det egna ärendet.  
Arbetet för brottsoffer bör organiseras utifrån ett medborgar- och helhetsperspektiv där 
ansvarsfördelningen inom Polismyndigheten tydligt framgår. Det är även angeläget att 
klarlägga hur ansvaret skall fördelas inom myndigheten och att tydliggöra var i organisationen 
huvudansvaret för brottsofferfrågorna ligger. Det bör klargöras hur arbetet vid de olika 
enheterna vid Rikspolisstyrelsen kan samordnas i dessa frågor. Alla tjänsteföreskrifter och 
liknande dokument som beskriver ansvarsfördelning skall göras kända för de anställda så att 
de har kunskap om hur den egna organisationen fungerar och föreskrifterna bör göras kända 
för samverkande myndigheter och organisationer. 38 
 
En viktig förutsättning för det brottsofferstödjande arbetet är att det finns en utvecklad 
samverkan mellan myndigheter och ideella organisationer. Samverkan bör ske både när det 
gäller hanteringen av enskilda utredningar, ärenden och vid prioriteringar och andra 
övergripande frågor. Myndigheterna bör, med bevarande av sina respektive yrkesroller och 
ansvar, utbyta erfarenheter om kompetens- och metodutvecklingsfrågor. Även de ideella 
organisationerna bör ges möjlighet att samverka med den offentliga sektorn. Det är 
nödvändigt att Polismyndigheten samverkar med myndigheter, organisationer och andra 
aktörer i lokalsamhället för att uppnå hållbara och bra resultat. Detta för att dessa på olika sätt 
kan hjälpa, stödja och skydda brottsoffer.  
 
De konkreta åtgärder som anges för att stimulera samverkan och samordning i lokalsamhället 
är att: 

• Brottsofferfrågorna bör inordnas inom ramen för de lokala brottsförebyggande rådens 
arbetsuppgifter. 

• De brottsförebyggande strategierna bör inkludera en tydlig beskrivning av det 
brottsofferstödjande arbetet där det bland annat ska framgå hur och med vilka 
myndigheter och organisationer samverkan kommer att ske. 

• Polismyndigheten bör föra en kontinuerlig dialog med olika ideella organisationer som 
är verksamma inom brottsofferområdet, eftersom dessa besitter stor kunskap om 
situationen för brottsoffer i lokalsamhället. 

                                                 
37 Clevesköld L, Lundgren L, Thunved A, Handläggning inom socialtjänsten, s. 58ff 
38 Rikspolisstyrelsen, En nationell handlingsplan Brottsofferarbetet inom polisen, s. 6ff 
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• Polismyndigheten bör medverka till framtagandet av handlingsplaner och motsvarande 
styrdokument som beskriver vad som skall göras inom brottsofferområdet samt vilket 
ansvar som åligger olika aktörer. Polismyndigheten bör även medverka till att dessa 
dokument omsätts i praktiken.  

• Polismyndigheten bör öka dialogerna med åklagare och domstol för att se till att 
rättskedjeperspektivet beaktas utifrån ett brottsofferperspektiv. Dialogerna bör 
fokusera på hur brottsoffer får sina rättigheter tillgodosedda genom rättskedjan. 

• Polismyndigheten bör i kommunikation med hälso- och sjukvården se till att det finns 
väl fungerande rutiner till exempel vid framtagande av rättsintyg.39 

 
 
3.4 Hinder i samverkan angående brottsofferfrågor 
 
Den stränga sekretessen inom socialtjänsten medför ofta att personal inom andra myndigheter 
upplever att de lämnar uppgifter till socialtjänsten men får inget tillbaka.40  En förklaring till 
detta kan vara att sekretessen inom socialtjänsten är så pass sträng enligt 7 kap. 4 § 
sekretesslagen, om enskilds personliga förhållanden, att presumtionen är att sekretess skall 
föreligga och att uppgifter endast kan lämnas ut om det är helt säkert att ingen behöver 
utsättas för obehag.41 
 
Justitieombudsmannen (JO) har utrett frågan om under vilka förutsättningar polisen kan 
lämna ut uppgifter ur en anmälan till en Brottsofferjour. 
 
Syftet med Brottsofferjourerna är att med frivilliga insatser lämna stöd åt personer som 
drabbats av brott och de fyller ett betydelsefullt behov. Brottsofferjourernas styrka ligger i att 
de bygger på ett ideellt och frivilligt mänskligt engagemang och att de inte har ett 
författningsreglerat förhållningssätt som myndigheter måste ha. Brottsofferjourer är frivilliga 
sammanslutningar och alltså inte någon myndighet vilket gör att reglerna i 14 kap. 
Sekretesslagen, om överlämnande av sekretessbelagda uppgifter mellan myndigheter, inte är 
tillämpliga. Vad som gäller för de som verkar i en brottsofferjour angående rätten att ta del av 
sekretessbelagt material är i princip som för vilken enskild person som helst.42 
 
I 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (2002:908) regleras den enskildes rätt att ta del av 
handlingar: 
 
”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha 
rätt att taga del av allmänna handlingar.” 
 
Denna rätt begränsas bland annat med hänsyn till intresset av att förebygga eller beivra brott 
och med hänsyn till skydd för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden enligt 2 kap. 
2 § tryckfrihetsförordningen. Sekretesslagens regler är ett resultat av en avvägning mellan 
offentlighetsprincipen och sekretessintressena. Utgångspunkten för sekretesslagen är att det 
inte ska föreligga mer sekretess än vad som är verkligt nödvändigt för att skydda det intresse 
som har lett till lagregleringen. Detta betyder att en uppgift inte skall omfattas av sekretess om 
man inte kan förutse någon skada om uppgiften lämnas ut. Ibland är det möjligt att fastställa 
att röjandet av ett visst slag av uppgifter alltid medför en viss skaderisk, dock kan det vara så 
                                                 
39 Rikspolisstyrelsen, En nationell handlingsplan Brottsofferarbetet inom polisen, s. 9ff 
40 Clevesköld L, Lundgren L, Thunved A,  s. 67f 
41 A.a. s. 256 
42 Boutz K, Hultin O, JO om förundersökning och tvångsmedel, s. 453f 
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att utlämnandet av en uppgift som beskrivs på ett visst sätt kan vara helt oskyldigt i vissa 
situationer men medför en klar skaderisk i andra. Detta utgör skäl till sekretesslagens två typer 
av skaderekvisit, vilka är det ”raka” som innebär presumtion för offentlighet och det 
”omvända” som innebär presumtion för sekretess. Det raka skaderekvisitet innebär att 
sekretess föreligger om det vid röjandet av en uppgift kan antas att en viss skada uppkommer 
och bedömningen om ett rakt rekvisit är uppfyllt ska göras med utgångspunkt i själva 
uppgiften. Här gäller det om uppgiften i sig är av sådant slag att ett utlämnande typiskt sett är 
ägnat att skada det intresse som skall skyddas genom en viss sekretessregel. I vissa fall kan 
det ha betydelse vem som begär en uppgift samt vilket ändamålet är med begäran. När det 
gäller att skydda enskildas förhållanden används orden ”skada” och ”men” i reglerna. Skada 
avser ekonomisk skada medan men avser integritetskränkningar av olika slag. Det kan till 
exempel vara att någon blir utsatt för andras missaktning om dennes förhållanden blir kända 
och utgångspunkten vid bedömningen är den berörda personens egen upplevelse.43 
 
En enskild person kan efterge sekretess angående uppgifter som gäller för denne enligt 14 
kap. 4 § sekretesslagen som lyder enligt följande:  
 
”Sekretess till skydd för enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv och kan i övrigt helt 
eller delvis efterges av honom. Vad nu har sagts gäller dock inte om annat följer av bestämmelse i 
denna lag…” 
 
Även om det föreligger samtycke måste myndigheten alltid självständigt ta ställning till att 
förutse risk för skada, men eller annan olägenhet, som enligt en sekretessbestämmelse utgör 
hinder för utlämnade till enskild. I vissa fall kan sådan risk för skada, men eller annan 
olägenhet undanröjas genom att myndigheten uppställer ett förbehåll som inskränker den 
enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, enligt 14 kap. 9 § sekretesslagen. 
 
“Finner myndighet att sådan risk för skada, men eller annan olägenhet, som enligt bestämmelse om 
sekretess utgör hinder att lämna uppgift till enskild, kan undanröjas genom förbehåll som inskränker 
den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, skall myndigheten uppställa sådant 
förbehåll när uppgiften lämnas till honom.  
   Samtycker enskild till att uppgift, för vilken sekretess gäller till skydd för honom själv, lämnas till 
annan enskild endast under förutsättning att förbehåll som anges i första stycket uppställs, skall 
myndigheten uppställa förbehållet när uppgiften lämnas ut.” 
 
Detta förbehåll gäller endast för den person som uppgifterna lämnats ut till och kan leda till 
straff för brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § brottsbalken (1962:700). I ett sådant 
förbehåll måste namn tydligt anges för de som förbehållet gäller och hur förbehållet skall 
utformas är beroende bland annat av uppgifternas art, vem som tar emot dem, och i vilket 
syfte som uppgifterna begärts. Även en påminnelse om straffansvar bör tas in i förbehållet. 
Enligt dåvarande chefsJO Claes Eklund (1992/93 s.197) tillåter inte gällande lagstiftning en 
ordning som innebär att Polismyndigheter, på rutin och utan prövning i det särskilda fallet, 
skickar över brottsanmälningar till en Brottsofferjour. Brottsoffret bör alltid själv få avgöra 
om kontakt ska ske och vilka uppgifter som bör komma till Brottsofferjourens kännedom. Om 
en Brottsofferjour skulle begära att få ut en brottsanmälning från en Polismyndighet måste en 
prövning göras med grund i reglerna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.44 
 
Enligt 1 kap. 3 § sekretesslagen gäller sekretess mellan myndigheter och i 15 kap. 5 § 
föreskrivs att en myndighet på begäran av en annan myndighet ska lämna ut uppgift som den 
                                                 
43 Boutz K, Hultin O,  s. 452ff 
44 A.a. s. 456ff 
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förfogar över förutsatt att inte sekretess föreligger. Detta är en skillnad i förhållande till 
allmänheten genom att denna skyldighet omfattar alla uppgifter som myndigheten förfogar 
över, alltså även uppgifter som inte finns i allmän handling. För att en myndighet ska kunna 
utföra dess ålagda uppgifter så måste de i vissa fall kunna få tillgång till information från 
andra myndigheter som är sekretessbelagda. Sekretesslagens 14 kap. innehåller bestämmelser 
som reglerar intresseavvägningen mellan myndigheternas informationsbehov och intresset av 
skydd av hemliga uppgifter. 14 kap. 1 § sekretesslagen föreskriver att sekretessbelagda 
uppgifter kan lämnas ut till regering, riksdag och även till en annan myndighet om 
uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.45 
 
De konflikter som kan uppkomma mellan sekretessintressena och myndigheternas 
informationsbehov löses genom bestämmelserna i 14 kap. sekretesslagen, om undantag från 
sekretessen, och sekretessen mellan myndigheter regleras i princip på samma sätt som när det 
gäller sekretessen i förhållande till enskilda. Sekretesslagen innehåller bestämmelser som 
medger undantag från sekretessen i särskilda fall och för att inte oförutsedda svårigheter skall 
uppkomma i myndigheternas verksamhet finns även en generalklausul i 14 kap. 3 § 
sekretesslagen. Generalklausulen medger att uppgifter kan lämnas i de fall då det är uppenbart 
att intresset av att uppgifterna lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen skall 
skydda, dock finns undantag och vidare begränsningar.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
45 Andersson V, Offentligt eller hemligt, s. 139f 
46 Regner G, Eliason M, Heuman S, Sekretesslagen En kommentar, s. III22ff 
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Kapitel 4 
SAMVERKAN 

 
4.1 Samverkansformer  
 
Örebroprojektet var ett projekt som Brottsoffermyndigheten startade 1999 och det resultat 
som förväntades var att samarbetet mellan offentliga och ideella organisationer skulle 
förbättras. En brottssamordnare anställdes och fick i uppgift att studera vilka ideella 
organisationer som var verksamma inom brottsofferrörelsen samt undersöka vilka 
handlingsprogram som fanns hos myndigheterna angående arbetet med brottsoffer. På många 
myndigheter saknades en handlingsplan vilket resulterade i att brottsamordnanden anordnade 
utbildningsdagar för att informera om utsatta brottsoffer och deras behov. Nätverk bildades 
som arbetade med handlingsplaner för brottsoffer och där fanns även möjlighet att utbyta 
erfarenheter och kunskaper för deltagarna. Enkäter sändes ut med frågor om hur olika 
myndigheter arbetade för brottsoffer som senare fick vara underlag till de handlingsplaner 
som utformades. Projektet resulterade i att en god grund byggdes upp och med en 
förhoppning om att det fortsatta arbetet mellan de olika aktörerna skulle resultera i ett mer 
rutinmässigt arbete för brottsoffer. Örebroprojektet medförde en fungerande vittnesstöd 
verksamhet (se nedan).47 
 
Vittnesstöd har visat sig vara en god samverkansform. 1995 introducerade Brottsofferjouren 
vittnesstöd i Växjö och detta för första gången i Sverige. Övriga landet följde efter Växjös 
exempel och år 2001 fanns det ett 40-tal domstolar som hade denna typ av verksamhet. I 
regeringens proposition 2000/01:79 Stöd till brottsoffer sattes ett mål upp som innebar att 
vittnesstödverksamhet bör finnas vid Sveriges alla tingsrätter och hovrätter inom en period på 
tre år. Vittnesstöd innefattar förutom stöd till vittnen även att ge stöd åt brottsoffer vilket inte 
framgår av namnet som beror på att namnet är lånat från engelskan.48För många brottsoffer 
och vittnen kan det vara deras första kontakt med rättsväsendet vilket kan innebära en 
osäkerhet, det kan även vara så att han eller hon känner obehag inför att möta den tilltalade. 
Vittnesstödets uppgift är att ge ökad trygghet och att informera om hur själva processen 
kommer att ta form.49 Detta är särskilt viktigt för att förtroendet för rättsväsendet inte ska 
rubbas.50 Brottsofferjouren och Brottsoffermyndigheten är de som har haft de flesta 
vittnesstödsutbildningar men även en del andra ideella organisationer har tagit sig an 
uppgiften.51 I samband med att vittnen och brottsoffer blir kallade ska information medfölja 
om att vittnesstöd kan erbjudas. Undantag görs för dem som har målsägandebiträde samt för 
de som är vana att vittna i sina yrken såsom polis och väktare.52 
 
Medling är ett möte mellan förövare och brottsoffer som äger rum på en neutral plats med en 
eller två neutrala medlare. Medling vid brott är särskilt lämplig för gärningspersoner upp till 
18 år. Syftet med medlingen är att förövaren inte skall återfalla i nya brott och ges en 
möjlighet att reparera den skada som uppstått. Brottsoffret har i och med medlingen en 
möjlighet att träffa gärningspersonen och få ett ansikte på denne samt minska rädslan för att 
mötas igen. Möjlighet till medling finns både före och eventuellt efter en rättegång och efter 
medlingstillfället blir åklagaren informerad om vilka eventuella avtal som har slutits. 
                                                 
47 Prop. 2000/01:79 s. 18 
48 Vittnesstödhandboken, s. 9ff 
49 A.a., s. 25 
50 A.a., s. 49 
51 A.a. ,s. 27 
52http://www.dom.se/templates/DV.infopage_2270.aspx 20060403 

http://www.dom.se/templates/DV.infopage_2270.aspx
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Gärningspersonen kan i och med detta få möjlighet till åtalseftergift. Medlingsverksamheten 
är oftast en samverkan mellan polisen och socialtjänsten.53 
 
4.2 Exempel på framgångsrika samverkansprojekt  
 
I regeringens proposition, 2000/01:79 Stöd till brottsoffer, tas vikten av en god samverkan 
mellan myndigheter upp när det gäller stöd till brottsoffer. Projekt som inletts för att förbättra 
samverkan nämns, till exempel att det vid landets samtliga Åklagarmyndigheter inletts så 
kallade rättskedjeprojekt. Med dessa projekt menas att myndigheterna inom rättsväsendet är 
beroende av varandras verksamheter för att kunna tillgodose den enskilde individens krav på 
minskad brottslighet och ökad trygghet. Målet är att med bibehållen kvalitet och rättssäkerhet 
åstadkomma en raskare genomströmning genom hela rättskedjan från inledande 
brottsanmälan till lagföring. Rättsväsendet kan dock endast göra en del av allt det som måste 
genomföras för att förbättra situationen för brottsoffer och för att åstadkomma förbättringar 
måste även andra aktörer engageras. Det gäller till exempel en rad kommunala institutioner, 
privata och enskilda initiativförmågor, ideella organisationer, lokala brottsförebyggande råd 
och andra som direkt eller indirekt kan hjälpa och stödja brottsoffer.54  
 
Polismyndigheten i Uppsala län var först i landet med att starta en brottsofferenhet55 som 
består av brottsofferforskaren, Magnus Lindgren, som chef. Övriga som arbetar vid 
brottsofferenheten är fem poliser, en psykolog, en kriminolog och en jurist, vilket gör att alla 
fokuserar om helheten i brottsofferfrågor istället för att värna sitt eget enskilda område genom 
en sorts ”stuprörstänkande”.56 
 
Unga brottsoffer är en prioriterad grupp och därför har Socialstyrelsen gjort en utvärdering 
om stödcentrum för unga brottsoffer. Verksamheten finns på åtta olika ställen i fem olika 
kommuner och är ett samarbete mellan skolan, socialtjänsten och polisen. Forskning i ämnet 
har visat att unga människor oftare blir utsatta för brott än vuxna och de här brotten tas inte på 
allvar vare sig av ungdomarna eller av deras omgivning. Stödcentrumet ger inte bara stöd till 
brottsoffret utan även till föräldrar, syskon och till kompisar som sett brottet. Socialstyrelsens 
undersökning har visat att det är viktigt att unga människor får bearbeta sina upplevelser av 
brott, annars kan utvecklingen hämmas och hat och hämndkänslor kan växa sig starka, följden 
kan vara att den utsatte själv begår våldsgärningar. I förlängningen påverkas andra människor 
och samhället negativt om inte unga brottsoffer får stöd och hjälp. Vidare kom Socialstyrelsen 
fram till att liknande stödcentrum borde byggas på fler ställen i Sverige och bör vara ett 
samarbete mellan socialtjänsten, polisen och skolan.57 
 
Äldre människor som brottsoffer kan ibland vara försummade vilket har lett till att polisen i 
Linköping har anordnat utbildningar för avdelningschefer inom äldreomsorgen för att de ska 
uppmärksamma om de äldre blivit utsatta för brott. Det kan till exempel vara att kontrollera 
besökare för att förhindra att någon av de äldre blivit lurade på pengar. Personal som är 
anställd vid äldreboenden har även en anmälningsskyldighet vid misstanke om att hot eller 
våld förekommit gentemot vårdtagaren från övrig personal. Informations kvällar för äldre har 
även anordnats av polisen och då har brottsstatistik visats. Siffrorna visar att de flesta brott 
som utförs är i regel egendomsbrott och inte personbrott gentemot äldre. Polisen har även gett 
                                                 
53 SOU 1998:40 Brottsoffer Vad har gjorts? Vad bör göras?. 
54 Prop. 2000/01:79 s. 16f 
55 http://www.polisen.se/inter/mediacache/9140/9142/DethararUppsala_2005.pdf 
56 http://www.polisen.se/inter/nodeid=39573&pageversion=1.html 
57 http//www.boj.se/index.pl/nya_grupper_fr_std_av_individ-_och_familjeomsorgen 2006-04-27 

http://www.polisen.se/inter/mediacache/9140/9142/DethararUppsala_2005.pdf
http://www.polisen.se/inter/nodeid=39573&pageversion=1.html
http://www.boj.se/index.pl/nya_grupper_fr_std_av_individ-_och_familjeomsorgen
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brottsförebyggande information om hur plånböcker och källarförråd kan skyddas. Vid sådan 
information är det alltid viktigt att vara tydlig så att ingen som tidigare blivit utsatt känner 
skuld inför vad som har hänt. Brottsofferjouren har även deltagit i dessa kvällar och har då 
berättat om vilket stöd och hjälp som de kan erbjuda om någon skulle drabbas. Äldre som 
brottsoffer är en väldigt känslig grupp eftersom de har svårare att skilja på nu och då tid vilket 
utgör för dem en svårighet att blicka framåt och komma vidare. Om en äldre blivit utsatt för 
brott är det viktigt att Brottsofferjouren kontaktas och även att de poliser som har kontakt med 
äldre utsatta visar respekt och har en förståelse för hur deras upplevelse för brottet är.58 
 
I Stockholm anmäls ungefär 700 våldtäkter per år och antagligen finns ett stort mörkertal 
bland dem som inte gör en anmälning. På Södersjukhuset har en akutmottagning för våldtagna 
kvinnor öppnats som har en bred kompetens och kunskap. Mottagningen har öppet dygnet 
runt och är alltid bemannad med personal som har utbildning i att arbeta med utsatta kvinnor. 
På mottagningen arbetar barnmorskor/sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, kuratorer, 
psykologer och läkarsekreterare. När en drabbad kvinna kommer in på mottagningen ser 
personalen hur hennes livssituation ser ut utifrån ett medicinskt, psykologiskt och socialt 
perspektiv för att kunna lägga upp en plan för såväl akut som långsiktig bearbetning. För att 
binda gärningsmannen till brottet är det viktigt att dokumentera och säkra spår genom 
rättsmedicinska undersökningar. Personalen kan följa med den utsatta kvinnan som stöd under 
en eventuellt kommande rättegång. Juridisk rådgivning förekommer inte på mottagningen 
men de samarbetar med socialtjänst, frivilligorganisationer och polisen. Utsatta kvinnor som 
kontaktar andra akutmottagningar i Stockholm ska bli erbjudna remiss till Södersjukhusets 
akutmottagning.59 
 
Navet är en verksamhet som ligger i Malmö och deras uppgift är att hjälpa 
heroinmissbrukande prostituerade att ändra deras livssituation. Generellt sett har dessa 
kvinnor blivit utsatta för övergrepp och börjat missbruka i tidig ålder. På Navet arbetar en 
sjuksköterska, socialarbetare och en läkare, de har velat samla både sjukvård och socialvård 
för att slippa ägna en massa tid åt att ringa och försöka få tag i varandra. Detta för att 
underlätta för de sökande kvinnorna, som ofta har en misstro till myndigheter och känner sig 
många gånger svikna av samhället. Personalen på Navet anser att det är av stor vikt att arbeta 
sida vid sida därför att socialvården och sjukvården ser människor på olika sätt, men på Navet 
använder de sig av en tvärvetenskaplig syn. Vid en första kontakt med en sökande kvinna ges 
information om vad Navet har att erbjuda. För många kvinnor är prostitutionen och det sociala 
livet runt detta det enda de känner till och att ändra sin situation kan ses på med skräck. Detta 
kan göra att kvinnan avbryter kontakten (inför förändringar reagerar alla människor på detta 
sätt), men en del gånger har kvinnan endast dragit sig tillbaka för att fundera. Fortsätter 
kontakten är nästa steg individuellt. Det som förenar dessa kvinnor är att de vill sluta med sitt 
missbruk och få ett normalt liv med en egen bostad. På Navet försöker man arbeta fram en 
individuell handlingsplan i samarbete med kvinnan. Första angreppspunkten är att bli av med 
missbruket därför erbjuder Navet metadon och subutex behandling. Fördelen med Navet 
framför annan sjukvård är att vårdtagaren slipper långa köer och behandlingen kan börja 
ganska omgående. Om kvinnan läggs in på en sluten avdelning för avgiftning ska hon efter 
utskrivningen kunna gå till ett hem och ha en annan inkomstkälla än prostitution, något som 
Navet hjälper till att förmedla genom att ha en fungerande kontakt med socialsekreterarna. 
Efter utskrivning finns Navet till för kvinnorna  för att inta metadon eller subutextabletter men 
även för samtalsterapi enskilt eller i grupp. Navet har inte varit verksamt så länge och därför 

                                                 
58 Tidningen brottsoffer Okt 2005, s.10 
59 A.a. s. 17 
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har ingen utvärdering genomförts. Efter två år ska en utvärdering sammanställas och hittills 
har Navet haft kontakt med ett 20-tal kvinnor av ca 130 verksamma. Målet är att kvinnorna 
skall sluta med droger och prostitution och därmed få en högre livskvalité.60  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
60 A.a. s 18ff 
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Kapitel 5 
FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR 

 
5.1 Regeringens huvudlinjer 
 
Enligt 1 kap. 2 § regeringsformen (2003:593) föreskrivs att den offentliga makten skall utövas 
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värde.  
Att lagstifta för ett ökat skydd för brottsoffer är viktigt men det behövs ytterligare insatser för 
att stödet skall nå ut till de drabbade. Brottsofferutredningen och forskning på ämnet har 
kommit fram till att vad som ytterligare krävs är attitydförändring, ökad kunskap och ett stärkt 
samarbete mellan samhällets olika aktörer. För att uppnå ett gott samarbete krävs det ett 
långsiktigt, rationellt och målinriktat arbete. Regeringen har utformat följande 
tillvägagångssätt och arbetat fram olika huvudlinjer för att stärka skyddet för brottsoffer:61 
 
Utbildning 
Brottsoffer har rätt till ett korrekt mottagande där de ska ges information om vilket stöd som 
kan erbjudas samt hur det egna ärendet utvecklas. Alla som arbetar inom rättsväsendet och 
kommer i kontakt med brottsoffer bör ha kunskap om brottsofferproblematiken. När detta 
brister beror det oftast på att utbildning inom ämnet är ofullständigt. Genom att utarbeta 
handlingsplaner för hur brottsoffer skall bemötas och kontinuerligt diskutera detta, med den 
egna myndigheten men även med andra aktörer som möter brottsoffer, kan det bidra till att 
meningsfulla erfarenheter och kunskaper byts ut. Enstaka utbildningsdagar är inte att föredra 
eftersom att det lätt kan falla i glömska, det är bättre att arbeta kontinuerligt med 
brottsofferfrågor.  
 
Samverkan 
Hela rättssystemet måste verka för samma sak, om de flesta instanser ger ett bra mottagande 
men en brister i bemötande kommer den drabbades samlade uppfattning att vara negativ. 
Åklagare och domstol ska kunna ge information om gången i en domstolsförhandling och 
brottsoffret ska inte behöva vara på egen hand under en förhandling. Myndigheterna ska även 
kunna ge information om vilka ideella organisationer som är verksamma inom området. I 
handlingsplaner bör det skrivas ner hur samverkan med ideella organisationer ska utformas. 
 
Forskning 
Om det forskas om brottsoffer kan ett förebyggande arbete utföras så att människor blir 
mindre utsatta. Stödet till brottsoffer kan även utvecklas genom sådan forskning. Det är 
viktigt att utbildningen som ges är relevant och har stöd av forskningen. I Sverige är den 
viktimologiska forskningen62 inte så utvecklad som i andra länder vilket var en av 
anledningarna till att Brottsofferfonden inrättades 1994. Brottsofferfonden är den största 
enskilda finansiären till forskning inom brottsoffer.63 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
61 Prop. 2000/01:79 s. 11 
62 Brottsofferforskning 
63 Prop. 2000/01:79 s.12 
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5.2 Brottsofferforskningens visioner 
 
Viktimologen64, Magnus Lindgren, som är chef för Brottsofferenheten vid Polismyndigheten i 
Uppsala län (där den huvudsakliga brottsofferforskningen sker) och författare till ett flertal 
böcker inom ämnet, har kommit fram till förslag som skulle kunna förbättra arbetet för 
brottsoffer. 
  
I Sverige har vi åtalsplikt vilket betyder att alla brott som anmäls skall vara föremål för 
förundersökning. Det låter bra fast egentligen så läggs många fall ner för att det saknas 
förstahands uppgifter att gå vidare med. Det kan även vara att det kostar för mycket och 
straffet inte uppväger mödan som det kostar att arbeta med en förundersökning. Nackdelen 
med detta är att rättsäkerheten kan hotas, många brottsoffer som anmäler ett brott får många 
gånger det tråkiga beskedet att det här brottet kommer inte att utredas. Förundersökningar leds 
av både polis och åklagare, nackdelen med dubbelt ledarskap är att möjligheten att skylla på 
den andra sidan finns. Polisen säger att de saknar förundersökningsdirektiv och åklagaren 
anger att polisens förundersökningar inte håller önskad kvalitet. Åklagaren är den som oftast 
leder förundersökningen men han eller hon får inte bestämma vilka polisinsatser som skall 
råda och inte heller får åklagaren föra befäl över enskild polis. Konsekvenserna av denna 
arbetsordning är att många fall läggs ner. Lösningen på problemet hade kunna vara att lägga 
hela ansvaret på någon av parterna. En traditionell åsikt som både polis och åklagare har är att 
det bästa brottsförebyggande arbetet är att upptäcka, utreda och lagföra.65  
 
I de flesta kommuner informerar räddningstjänsten om hur arbetet kan se ut för att förebygga 
bränder och brandövningar tillämpas. Räddningstjänsten är en viktig samarbetspartner i 
samhället och de flesta har ett gott förtroende för räddningstjänsten. När räddningstjänsten har 
ansvar för ambulansen är de många gånger den personalen som är först att möta brottsoffret. I 
vissa kommuner förekommer det att räddningstjänsten deltar i brott- och skadeförebyggande 
råd. Detta skulle vara positivt att satsa på i alla kommuner eftersom det skulle kunna leda till 
att ett föråldrat skråtänkande arbetades bort.66 
 
Bevakningsbolag arbetar ofta i stora riskområden och besitter en stor kunskap angående hur 
ett förebyggande arbete skulle kunna utföras. På många ställen har bevakningsföretagen tagit 
efter det arbete som den gamla närpolisen utförde. De som arbetar med detta skulle kunna 
informera brottsoffer om vilken hjälp och stöd de kan få och de skulle även kunna ge 
information om hur brottsoffer kan undvika att bli utsatta på nytt. För att denna verksamhet 
skulle kunna fungera krävs ett nära samarbete med polis och andra lokala aktörer.67 
 
Inom stora bostadsområden har ett brottsförebyggande arbete gjorts på många håll. 
Kvartersvärdar har anställts som arbetar såväl med sociala kontakter med de boende som med 
reparationer och liknande. Vid anställning har de fått utbildning i konflikthantering, 
vardagsjuridik och ”svåra samtal”. Huvuduppgiften för de anställda är att få en fungerande 
grannverksamhet och på en del ställen finns även en trygghetsjour som är öppen efter 
kontorstid. En del av dessa trygghetsjourer har en koppling till bevakningsbolagen som kan 
rycka ut vid behov. Inom dessa områden föreligger en god kännedom om vilken brottslighet 

                                                 
64 Brottsofferforskare 
65 Lindgren M, Utsatta och sårbara brottsoffer, s. 274ff 
66 Lindgren M, Brottsoffer i rättsprocessen, s. 152 
67 A.a., s. 153 
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som finns och vad som krävs i form av förebyggande arbete. Här finns en möjlighet att i 
framtiden få en bas för både förebyggande arbete och för att stödja brottsoffer.68 
 
I Sverige är den ideella verksamheten stor, vid sidan av polisen är det Kvinnojourer och 
Brottsofferjourer som tar ett stort ansvar för brottsoffer. Det som gör att dessa organisationer 
har vuxit sig starka är att samhället har dragit in mycket på den offentliga sektorn. Att arbeta 
från en ideell organisation innebär fördelar eftersom de inte innefattar de regler som 
myndigheter blir styrda utifrån. Regeringen har framhållit att det är viktigt att myndigheterna 
samarbetar med dessa typer av organisationer. De ideella organisationernas arbete är otroligt 
viktigt och det är av största vikt att myndigheter samverkar och samarbetar med dessa för att 
tillgodogöra sig den kompetens som organisationerna besitter.69 Kyrkan har under en hundra 
års period tappat mycket av sitt inflytande vilket är en följd av industrialisering och 
urbanisering. Stöd till brottsoffer kan kyrkan hjälpa till med på ett betydande sätt liksom det 
brottsförebyggande arbetet. Polisen samarbetar med kyrkan när stora olyckor och katastrofer 
har inträffat och detta är av stor vikt. På vissa ställen samarbetar polisen och kyrkan i 
samband med att dödsfall har inträffat och då uppsöker en präst anhöriga för att informera om 
vad som skett. Polisen har även möjligheten att få hjälp och stöd av kyrkan för att bearbeta 
traumatiska händelser som har inträffat. En del Polismyndigheter har så stort samarbete med 
präster att en de får titeln polispräster och även polishögskolan arbetar mycket för att främja 
samarbetet med kyrkan. Invandrare i Sverige har många gånger ett stort förtroende för kyrkan 
något som talar för att när invandrare blivit utsatta för brott kan kyrkan vara ett bra forum för 
att få stöd och hjälp.70 
 
Föräldrar och skola har den absolut viktigaste rollen i samhället att verka förebyggande mot 
brott. Skolan har även uppgiften att stödja brottsoffer och det är därför viktigt att polisen har 
ett nära samarbete med skolan. Tidigare har poliser deltagit i skolan och undervisat om 
droger, trafik samt lag och rätt. Den här undervisningen har på många håll dragits in för att 
polisen inte har resurser att arbeta med dessa frågor. I nu läget kommer polisen in i skolan 
först efter det att ett brott begåtts. Det finns särskilda riktlinjer för hur arbetet ska se ut när en 
elev har gjort något brottsligt som har utformats av Rikspolisstyrelsen i samarbete med 
Skolverket. Liknande riktlinjer borde utformas när en elev blivit utsatt för ett brott. Unga är en 
prioriterad grupp och därför är det extra viktigt att polisen kan skydda och stödja 
skolungdomar som har utsatts för ett brott eller blivit hotade. Elever blir ofta i samband med 
våldsbrott dessutom skrämda till tystnad. Det här är något som verkar krypa längre och längre 
ner i åldrarna så kallad: övergrepp i rättssak. Det här förekommer överallt men är mest känt i 
storstäderna. Skolungdomar är tvungna att gå till skolan och kanske träffa sina plågoandar 
dagligen något som gör att deras roll som brottsoffer förstärks. Det är viktigt att denna 
problematik blir tagen på allvar annars kan ungdomar tro att makten finns i hot och våld och 
deras tilltro till vuxenvärlden och rättssamhället kan raseras. Polis och skola måste samverka 
när elever är brottsoffer men även det brottsförebyggande arbetet är viktigt.71  

 
Brottsoffer måste i många fall ta kontakt med försäkringskassan och med försäkringsbolag. 
Därför är det av stor vikt att polisen kan informera om detta. Om polisen har kunskap om 
detta och har möjlighet att dela ut informationsblad kan det underlätta betydligt för den 
utsatta. I den kollektiva försäkringen ingår ofta psykologhjälp vilket brottsoffret kan behöva 

                                                 
68 A.a., s. 153 ff 
69 Lindgren M, Brottsoffer i rättsprocessen, s. 155ff 
70 A.a., s. 156 
71 A.a., s. 157 
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för att bearbeta vad som hänt. Det är av stort värde att kunna informera om detta i ett så tidigt 
skede som möjligt för brottsoffret.72 
 
I Sverige har brottsoffren hamnat mer i fokus under de senaste 20 åren. En bättre lagstiftning 
har utformats men trots detta verkar det som att samhället ändå inte når fram till alla utsatta. 
Kritiken gentemot samhällets insatser grundas i bristande engagemang, kunskap och 
förståelse för hur offrets situation egentligen är. Insatserna för brottsoffret kan många gånger 
uppfattas som en mjuk fråga och utförs, för att det är synd om offret, av ideella organisationer 
eller hjälpsamma jurister, poliser eller socialarbetare. Grundläggande för detta arbete borde i 
stället utgå från rätten till personlig frihet och integritet samt rätt till vård, såväl psykisk som 
fysisk och ersättning för den skada som den drabbade blivit utsatt för. Myndigheterna får en 
del kritik som kan bero på att brottsofferarbetet många gånger är konstruerat av några enstaka 
entusiaster som inte har kraft eller möjligheter att göra stora förändringar. Det är en stor 
skillnad mellan vad samhället säger sig vilja göra för brottsoffer och vad som i verkligheten 
sker. Skälet till detta sägs ofta vara att det saknas resurser och poliser. Gömma sig bakom 
dessa argument är förödande istället för att verkligen arbeta för en förbättring. Politiker pratar 
ofta om en stärkt lagstiftning gentemot gärningspersoner, något som inte främjar brottsoffren. 
Det är en stor osanning att brottsoffren vill att förövarna skall straffas hårt. Politiker har 
många gånger använt sig av brottsoffren för att nå sina egna mål istället för att utgå från deras 
behov och rättigheter.73 
 
Brottsofferarbetet skulle kunna bli bättre om det ägnades mer tid till att studera hur samarbetet 
fungerar mellan olika myndigheter och sektors gränser. Utvärderingar och 
problemidentifieringar skulle kunna vara en av lösningarna istället för att satsa på enstaka 
utbildningar och kampanjer. För att uppnå ett bättre arbete behövs en attitydförändring och 
ändrade värderingar bland de anställda inom den offentliga sektorn. På vissa arbeten verkar 
enstaka för brottsoffer och när denna individ är sjuk eller på semester lämnas den 
hjälpsökande endast åt slumpen för hur hjälpen utförs. Det yttersta ansvaret ska ligga på 
chefer vid olika avdelningar som ska göra utvärderingar och uppföljningar för att urskilja vad 
som är positivt respektive negativt i deras arbete för brottsoffer. Ideella organisationer som 
arbetar för att hjälpa brottsoffer måste ideligen kämpa för att få ekonomiskt stöd från 
kommunerna. Andra aktörer inom kommunen såsom motorklubbar och liknande arbetar om 
samma pengar. Brottsofferjouren och liknande organisationer ska inte behöva konkurrera med 
sådan typ av verksamhet, eftersom att brottsofferarbetet hör till de grundläggande mänskliga 
rättigheterna.74   
 
Socialtjänsten är de som har det yttersta ansvaret för att hjälpa brottsoffer, dock har 
kommunerna vissa problem att få ihop ekonomin. De får inga nya pengar av staten men 
däremot nya uppdrag i form av normlagstiftning. Före beslutet togs angående 5 kap. 11 § 
socialtjänstlagen, uppkom det att de flesta kommuner inte skulle kunna klara av denna 
uppgift. Trots att många remissinstanser protesterade antogs beslutet. Svagheten i att lägga 
ansvaret på socialtjänsten är dels av ekonomiska skäl men även att det saknas en uppföljning 
om hur ansvaret för brottsoffer sköts ute i enskilda kommuner.75 
 
Max Fredriksson, advokat med mycket stor erfarenhet som biträde för brottsoffer i 
brottmålsprocesser, och Ulf Malm, jurist och specialiserad på offerorienterat 
                                                 
72 A.a., s. 158 
73 Lindgren M, Utsatta och sårbara brottsoffer, s. 265ff 
74 A.a., s. 267ff 
75 A.a., s. 272ff 
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brottsförebyggande arbete, anser att ett sätt att förbättra arbetet för brottsoffer kan vara att 
bygga upp så kallade ”kompetenscentrum för brottsoffer”. Vid dessa kompetenscentrum bör 
jurister och psykologer vara anställda med specialutbildning i brottsofferfrågor. Juristerna och 
psykologerna bör kunna kontaktas dygnet runt genom jourtjänstgöring. Eftersom brottsoffer i 
allmänhet har behov av information bör juristen inte bara fungera som målsägandebiträde 
utan även ge rådgivning, information och hjälp i ersättningsfrågor. Ett skyddsnät bestående av 
polis, sociala myndigheter, psykologer, sjukvård, Brottsofferjour, Kvinnojour, Mansjour, 
Röda korset, Svenska kyrkan och jurister bör vara kopplade till kompetenscentrat. Detta 
skyddsnät av samarbetande myndigheter och ideella organisationer skall garantera att 
brottsoffer får den hjälp som de har rätt till och skyddsnätet skall kunna aktiveras från vilket 
håll som helst, vilket betyder att det inte behöver startas i och med polisanmälan. Så fort 
skyddsnätet blivit aktiverat skall ansvaret för att alla stödåtgärder utförs övergå från 
brottsoffer till samhället. Även brottsofferforskning och utbildning bör vara kopplat till 
kompetenscentrat, vilket skulle kunna ge unika forskningsmöjligheter i och med att centrat 
har möjlighet att samla en stor mängd brottsdrabbade individer. Detta projekt skulle kunna 
bespara samhället kostnader för sjukvård, polisutryckningar, polisutredningar, 
psykologbehandlingar och annat arbetet via myndigheter, eftersom projektet både är 
brottsbeivrande och brottsförebyggande.76 
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Kapitel 6 
AVSLUTANDE DISKUSSION 

 
Brottsofferarbetet har under en 20 års period utvecklats från att ha haft allt fokus på 
gärninsgspersonen till att belysa brottsoffrets situation allt mer. Arbetet för brottsoffer är 
mycket betydelsefullt och kräver insatser från hela samhället. Det brottsförebyggande arbetet 
är kanske det allra viktigaste och något som hela samhället vinner på i stort. Satsas det pengar 
och resurser på det brottsförebyggande arbetet resulterar det i att antalet brottsoffer 
minimeras. Att redan i skolan börja arbeta med dessa frågor är oerhört viktigt och ett sätt kan 
vara att införa nolltolerans mot våld, hot, övergrepp och andra kränkningar. Skolmedling är 
ett bra verktyg att lära ut för unga så att de kan lära sig att handskas med konflikter på ett 
konstruktivt sätt. I dagens stressade samhälle saknar många unga en tillfredställande 
vuxenkontakt vilket gör att många unga far illa. Därför borde skolan och dess resurser 
prioriteras i högre grad, ett arbete som kräver pengar och måste få göra det eftersom att 
samhället tjänar på det i slutändan. 
 
Omfattande lagstiftning finns för gärningspersoner till exempel hela brottsbalken, men när det 
gäller brottsoffer finns endast socialtjänstlagens 5 kap. 11 § som uttryckligt använder sig av 
termen brottsoffer. Brottsofferforskaren, Magnus Lindgren, har ifrågasatt varför det inte 
existerar en brottsofferbalk där brottsoffret skulle kunna finna vilken rätt till hjälp och stöd 
denne har. Att tydliggöra lagstiftningen för brottsoffer kan medföra att känslan av skuld och 
skam kan minskas. Om alla inom rättsväsendet har kunskap om brottsoffers situation och 
vilket stöd och behov denne har resulterar det i att brottsoffret känner förtroende för 
rättsväsendet och rättssäkerheten stärks. Brottsoffers situation kan förbättras genom att 
samverkan mellan myndigheter och organisationer förstärks. Regeringen har betonat att 
Socialnämnden skall ta initiativ till samverkan med andra samhällsorgan. Vår uppfattning är 
att polis, skola och ideella organisationer känner ett stort missnöje och viss uppgivenhet 
gentemot socialtjänsten. De upplever att de lämnar information till socialtjänsten men får 
aldrig något tillbaka. Det kan hända att en polis ser en yngling ute, som polisen tror ska 
befinna sig på ungdomshem. Ynglingen kan då vara på permission eller frigiven utan polisens 
vetskap. I detta läge skulle information från socialtjänsten underlätta för alla parter. Vår åsikt 
är att socialtjänsten många gånger ”gömmer sig” bakom sekretessbestämmelserna och har en 
rädsla för tjänstefelsanmälan. 
 
Ann Hellströmer vid Stödcentrum för unga brottsoffer i Stockholm, poängterade vikten av så 
kallad win win situation vid samverkan i brottsofferfrågor, vilket innebär att båda parter ska 
”tjäna” på samarbetet. Att arbetsplatser gällande brottsofferfrågor inordnas i nära anslutning 
till varandra, helst under samma tak, underlättar samverkan ytterligare. Vi tror att 
gemensamma fikarum där brottsofferfrågor kan avhandlas informellt främjar samarbete. 
Mycket kan diskuteras i naturliga möten och utan att gå in på enskilda ärenden. När det gäller 
sekretess bestämmelserna kan dessa användas på ett humant vis. Initiativförmåga krävs för att 
arbeta runt sekretessen och fokusera på gemensamma mål istället för det egna reviret. 
Lagbestämmelser och handlingsplaner för samverkan finns men problemet är att dessa inte 
tillämpas fullt ut. I kontakten med brottsoffer är det viktigt att beakta att alla människor är 
olika och att dess behov av stöd och hjälp varierar, vilket alla i den brottsdrabbades 
omgivning måste ha kännedom om. 
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