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bemöts och vilket stöd de får. 
 
Abstract 
The purpose of the essay is to perform a critical discourse analysis of the concept: crime victim in 
international, national and scientific documents. The basis of the analysis is Norman Faircloughs three-
dimensional model. The analysis demonstrates the discourse of crime victims and its consequences for 
society. The main results are that the discourse of crime victims is part of a larger order of discourse and is 
subordinate to a discourse of each type of text, the international, the national and the scientific type of text. 
The general view of crime victim and the discourse of crime victims are decisive of the treatment of crime 
victims and the support they receive. 
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Förord 
Efter att ha slutfört arbetet med min magisteruppsats finns det flera personer som 
jag vill tacka. Vad skulle jag göra utan min familj? Som jag har kunnat ringa till i 
ångest över skrivkramp, eller i glädje över ännu en skriven sida och alltid få det stöd 
jag behöver för att komma vidare. Min sambo är ett enormt stort stöd och min 
trygghet i vardagen. Mina vänner har givit mig en stärkande och uppmuntrande 
knuff på vägen mot målet genom att visa intresse för min uppsats och för att ni är 
mina vänner. Sist men inte minst vill jag tacka min handledare som har stöttat och 
hjälpt mig under arbetet med uppsatsen från den första bokstaven till den sista 
punkten. 
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Inledning 

Brottsoffrens roll i historien har varit väldigt skiftande. Från att ha haft makten att 
tillsammans med gärningsmannen komma överens om vilket straffet skulle bli, till 
att staten tog över hela den dömande makten. Först helt utan att höra brottsoffret 
till att brottsoffret numera är delaktig i brottmålsprocessen. En del forskare menar 
att brottsoffret i och med statens övertagande förlorade konflikten mot både 
gärningsmannen och staten. Där råder det dock delade meningar forskarna 
emellan.1 Staten tog över som domare under 1600- och 1700-talet och dömde då 
många gånger mycket grymma straff, offentliga spektakel som allmänheten och 
därmed även brottsoffren, kunde beskåda. De lokala tingen såg mer till offret än de 
statliga som främst inriktade sig på straffet.2  
 
Tidigare var det främst gärningsmannen och kriminaliteten som stod i fokus inom 
forskningen, inom disciplinen kriminologi. Många kämpade för en humanare 
kriminalvård. Den senaste tiden har dock intresset för brottsoffrens situation ökat. 
Forskningen inom ämnet viktimologi, läran om offret, har fått ett stort intresse. 
Viktimologin utformades vid sidan av kriminologin under den senare delen av 
1900-talet. Kriminologin växte fram redan på 1800-talet.3 Det råder delade 
meningar om huruvida viktimologi är en egen vetenskap eller endast omvänd 
kriminologi.4 Med omvänd kriminologi menas att forskaren med hjälp av 
brottsoffrets erfarenheter undersöker var och när brottet begicks, för att kunna 
förebygga och förstå kriminalitet. Viktimologin innebär däremot att forskaren 
undersöker brottsoffrets upplevelser och skador, både psykiska och fysiska, för att 
kunna förstå och hjälpa offren.5 Den befintliga forskningen behandlar främst 
brottsoffers reaktioner, stöd och hjälp till brottsoffer samt hur deras rättigheter 
under pågående brottmålsprocess ska förstärkas. Ju större intresset för viktimologi 
blir, desto bredare kan forskningen bli. Det är dock inte endast inom 
forskningsvärlden som intresset för brottsoffer har ökat. Även på den nationella 
och inte minst på den internationella arenan har arbetet med 
brottsofferproblematiken fått ett allt starkare fäste. De senaste 30 åren har ett antal 
konventioner, deklarationer och rekommendationer angående brottsoffer 
                                            
1 Magnus Lindgren, Karl-Åke Pettersson, Bo Hägglund, Brottsoffer, (Stockholm, 2001), s. 41. 
2 Max Fredriksson, Ulf Malm, Brottsoffrens rättigheter i brottmålsprocessen, (Stockholm, 1995), s. 
20. 
3 Ibid, s.23. 
4 Ibid, s. 7. 
5 Malin Åkerström, Ingrid Sahlin, Det motspänstiga offret, (Lund, 2001), s. 7. 
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sammanställts och antagits av FN, EU och Europarådet. I samtliga fall ligger 
arbeten med att stärka de mänskliga rättigheterna till grund.6 Arbetet med att stärka 
brottsoffers rättigheter har sedan fortsatt både på internationell och på nationell 
nivå. Förutom arbeten om brottsoffer i allmänhet har exempelvis arbeten om barn 
respektive kvinnor som offer för vålds- och/eller sexualbrott arbetats fram.7 Alla 
dessa dokument har som gemensamt mål bland annat att stärka brottsoffers 
rättigheter gällande brottmålsprocessen såsom rätt till information, respekt, skydd 
och erkännande.8 Det ökade arbetet för brottsoffer har lett fram till att myndigheter 
och andra organisationer har bildats eller engagerat sig i arbetet med brottsoffer. 
Exempel på dessa är; Brottsoffermyndigheten som bland annat övervakar 
Brottsofferfonden, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 
(ROKS) och Sveriges kvinnojourers riksförbund (SKR) som samordnar alla 
kvinnojourer i landet, Brottsofferjourernas riksförbund (BOJ) som samordnar alla 
brottsofferjourer i landet och Barnens rätt i samhället (BRIS), samt en hel del 
mindre och mer lokala organisationer. Även inom rättsväsendet har intresset och 
arbetet för brottsoffren ökat. Eftersom forskningen om brottsoffer inte kom igång 
på allvar förrän mitten av 1970- talet, finns det fortfarande ett stort behov av ny 
forskning.  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur brottsofferdiskursen framställs i olika 
dokument från FN, EU, Sveriges regering och i vetenskapliga texter, för att sedan 
göra en jämförelse mellan resultaten av analysen. Jag ämnar även undersöka hur 
detta kan påverka synen på brottsoffer i samhället. 
 
För den sortens textanalys som ska genomföras i denna undersökning anser jag att 
diskursanalys är den bäst lämpade metoden. Detta grundas på att det är just hur 
brottsoffer framställs, hur det skrivs om brottsoffer som ska undersökas. Då syftet 
med uppsatsen är att undersöka hur det skrivs och talas om brottsoffer i olika 
internationella, nationella och vetenskapliga dokument, kan man med andra ord 
säga att det är brottsofferdiskursen som ska undersökas. Eftersom diskursanalys 
består av ett flertal olika grenar har jag valt att begränsa mig till den kritiska 
diskursanalysen, eftersom den bäst stämmer överens med syftet och 
frågeställningarna. 

                                            
6 Lindgren, Pettersson, Hägglund, s. 44ff. 
7 Ibid, s. 45. 
8 Ibid, s. 48f. 
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Frågeställningar 

Under uppsatsens gång kommer följande frågor att bearbetas och besvaras: 
• Hur är brottsofferdiskursen uppbyggd i de olika dokumenten samt i de 

vetenskapliga texterna? 
• Har begreppet genomgått några diskursiva förändringar över tid? 
• Vad kan brottsofferdiskursen få för effekter för synen på brottsoffer? 

Disposition 

Efter att ha presenterat uppsatsens syfte, frågeställningar och disposition följer en 
redovisning av metoden. Den inleds med ett resonemang kring de olika 
dokumenten samt en beskrivning och diskussion kring socialkonstruktivismen. 
Sedan presenteras även den kritiska diskursanalysen bestående av Norman 
Faircloughs tredimensionella modell, samt metodens utförande och tillhörande 
begrepp. I metoden presenteras även en begreppsförklaring där viktiga begrepp, 
som används genomgående i resonemanget i uppsatsen, definieras samt det 
empiriska urvalet till undersökningen och en avgränsning. I den följande analysen 
presenteras sex olika dokument av tre typer utifrån Faircloughs tredimensionella 
modell. Analysen följs av en diskussion kring brottsofferdiskursen där uppsatsens 
frågeställningar besvaras. Uppsatsen avslutas med ett resonemang kring hur en teori 
om brottsoffer skulle kunna gestaltas. 

Metod 

Intresset för brottsofferproblematiken har successivt vuxit fram under hela 
utbildningstiden. Min egen erfarenhet inom disciplinerna viktimologi och 
kriminologi grundas på ett flertal mindre arbeten samt en större uppsats på C-nivå. 
Uppsatsen innehöll en fenomenologisk studie som behandlade tre butiksanställdas 
upplevelser kring och bearbetning av att ha utsatts för brott på sina respektive 
arbetsplatser. Inför den studien intervjuades tre brottsoffer och en stödperson från 
Brottsofferjouren. För att öka kunskaperna om begreppet brottsoffer valde jag att 
göra en analys av ett annat slag till denna uppsats. 
 
De dokument som analyseras i uppsatsen är till stor del skrivna för att stärka 
brottsoffrens ställning, samt att belysa brottsoffrens situation. Detta medför att 
dokumenten är partiska i sin framställning, vilket är något forskaren alltid ska vara 
medveten om vid en analys. Då detta är en kvalitativ analys är det på grund av 
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tidsbegränsningen endast ett fåtal dokument som har kunnat undersökas. På grund 
av detta är tillvägagångssättet vid urvalet viktigt. På grund av att det endast är ett 
fåtal dokument som analyseras i uppsatsen har jag försökt att få ett så brett urval 
som möjligt genom att välja internationella, nationella samt vetenskapliga texter för 
analys. På detta sätt blir det tre olika typer av texter som analyseras. 
 
Ett av de analyserade internationella dokumenten är på engelska, dess 
ursprungsspråk, men jag anser inte att det medför några större problem då det 
andra dokumentet ursprungligen är skrivet på engelska men därefter är översatt till 
svenska. Då jag har haft möjlighet att ta del av både den engelska och den svenska 
översättningen vet jag att den svenska är noggrant utförd, med en ordagran 
översättning. Begreppen, från det analyserade engelska dokumentet, som används i 
analysen kommer att ordagrant översättas till svenska, men de engelska 
originalbegreppen kommer att återges inom parentes första gången begreppen 
används i uppsatsen. Om det har betydelse för förståelsen av resonemanget 
kommer de engelska begreppen återges fler än en gång i texten. 

Diskursteori och diskursanalys 

Diskursanalys är både en teori och en metod. Diskursanalysen har sin grund i 
socialkonstruktivismen, vilket gör det nödvändigt med en presentation av 
socialkonstruktivismen innan diskursanalysen presenteras. Många 
socialkonstruktivister använder sig av just diskursanalys, men det finns ett flertal 
metoder som har sin grund i socialkonstruktivismen.9 Socialkonstruktivismen 
innebär att det inte finns någon objektiv sanning. Människan formar sin verklighet 
utifrån sina egna kulturella, historiska och sociala erfarenheter. Detta medför att 
människans verklighet blir en subjektiv sanning, ingen kunskap är självklar. 
Sanningen och verkligheten är med andra ord en social konstruktion.10 Människans 
kunskap om världen är en produkt av sociala processer.11 Diskursanalysen har sin 
grund i socialkonstruktivismen, vilket Fairclough tydligt påvisar genom att se 
diskurser som både konstituerande och konstituerade av den sociala världen.12 
Även tanken att varje sanning är subjektiv stämmer väl överens med 
diskursanalysens mening att varje tolkning av en och samma text är olik de andra, 
beroende på vem det är som tolkar.13 Detta medför i sin tur att en vetenskaplig typ 

                                            
9 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys, (Lund, 2003), s. 11. 
10 Ibid, s. 11. 
11 Ibid, s. 12. 
12 Göran Bergström, Kristina Boréus, Textens mening och makt, (Lund, 2003), s. 224. 
13 Winther Jørgensen, Phillips, s. 80. 
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av text om brottsoffer kan skilja sig från en internationell typ av text. Genom 
språket förmedlas den subjektiva sanningen om verkligheten mellan individer. I den 
kritiska diskursanalysen är en viktig del i analysarbetet att göra en närläsning av 
texten, en så kallad lingvistisk analys. Detta innebär att språket får en stor roll inom 
analysarbetet. Därmed blir den kritiska diskursanalysens koppling till 
socialkonstruktivismen tydliggjord. En diskurs är ett sätt att se på det undersökta 
fenomenet, en social konstruktion av verkligheten. Det finns således flera 
konstruktioner av samma fenomen. Socialkonstruktivismen menar att i 
interaktionen mellan individer hegemoniseras den starkaste bilden av verkligheten.14 
I diskursanalysen tydliggörs detta genom att det i texten undersöks vilken diskurs 
som är gällande.  
 
Socialkonstruktivistiska och diskursanalytiska perspektiv är inte helt okända inom 
brottsofferforskningen, men de är heller inte de enda. Brottsofferforskningen har 
flera olika ansatser av olika värdegrunder och teorier. En förutsättning för att förstå 
diskursanalysen är att först kunna ha en tydlig definition av diskursbegreppet, som i 
sig är ett nyckelbegrepp inom diskursanalysen. Olika forskare definierar begreppet 
på sitt eget sätt, men det grundläggande är alltid detsamma. Göran Bergström och 
Kristina Boréus ger följande definition av begreppet diskurs:  

[…] en uppsättning utsagor, talade eller skrivna, i ett bestämt socialt sammanhang, 
liksom de mer eller mindre uttalade regler som styr vad som ´kan´ och ´inte kan´ 
sägas eller skrivas i sammanhanget.15 

En diskurs sätter således enligt denna definition ramarna för hur det talas om ett 
fenomen, samt vilken syn på fenomenet som är gällande i samhället. Diskursanalys 
kan ses både som teori och metod. Språket har en viktig roll då detta anses ha del i 
konstruerandet av verkligheten.16 Diskursbegreppets innebörd skiljer sig något 
beroende på vilken inriktning man väljer. I följande analys har jag valt att utgå från 
den kritiska diskursanalysen (Critical Discourse Analysis, CDA) och Norman 
Faircloughs diskursbegrepp. Han menar att diskurs är en social praktik som 
uppenbaras genom användandet av tal och skrift. Han menar vidare att diskurs är 
något som både är skapad av och skapar den sociala världen.17 Detta skiljer 
Faircloughs sätt att se på diskurs från exempelvis ovanstående definition. 
Gemensamt är dock antagandet att diskurs uppenbaras genom det skrivna och 
talade ordet. 
                                            
14 Winther Jørgensen, Phillips, s. 104. 
15 Bergström, Boréus, s. 17. 
16 Ibid, s. 221f.  
17 Fairclough, Critical discourse analysis, (Harlow, 1999), s. 4ff. 
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Producerandet och konsumerandet av olika texter ses som en social process som 
bidrar till reproduktion och förändring av världen och verkligheten. 
Diskursbegreppet innefattar enligt CDA tal, skrift och bilder.18 CDA menar att 
diskurs inte bara formar den sociala världen utan även formas av den. Diskurs ses 
med andra ord både som konstituerande och konstituerad i samspel med andra 
sociala praktiker. Ännu en skillnad innebär att CDA menar att diskurser kan 
medverka i en process där ojämlika maktförhållanden skapas och bibehålls.19 Enligt 
Fairclough finns det inte endast en korrekt tolkning utav en text. Han menar istället 
att beroende av vem som konsumerar texten kan tolkningarna variera, varför det 
blir viktigt med en analys av just konsumtionsmönster kring den undersökta 
texten.20 Det finns även flera diskurser om samma fenomen, beroende på vem som 
har producerat texten, vilket gör det viktigt att undersöka textens 
produktionsmönster. Varje diskurs kämpar om att bli den gällande i en ständigt 
pågående process i högre eller lägre grad. Denna kamp mellan diskurser och 
uppfattningar kallas för hegemoni. Begreppet hegemoni har sitt ursprung i 
Gramscis teorier om samhälle och politik. Inom diskursanalysen innebär 
användningen av begreppet att hegemoni är en del av skapandet av 
diskursordningar och olika diskursiva praktiker.21 Fairclough menar att det snarare 
är kampen om makt än själva dominerandet som hegemoni syftar till.22 Begreppet 
hegemoni kommer att få relativt stort utrymme i analysen och resultatet. 
 
Utgångspunkten i analysen kommer att utgöras av Norman Faircloughs 
tredimensionella modell. Modellen består av tre steg som Fairclough kallar; text, 
diskursiv praktik och social praktik. I bilden nedan gestaltas Faircloughs 
tredimensionella modell på ett överskådligt sätt. De tre dimensionerna text, 
diskursiv praktik och social praktik är beroende av och kopplade till varandra i 
analysarbetet. I själva analysen innebär de tre dimensionerna att forskaren ska; 
undersöka själva texten, produktionen och konsumtionen av texten och den sociala 
praktik till vilken den undersökta texten hör.23 Tillsammans bildar dessa steg en 
analysmodell för den kritiska diskursanalysen, som presenteras nedan i uppsatsen.24  
 

                                            
18 Winther Jørgensen, Phillips, s. 67. 
19 Ibid, s. 68f. 
20 Ibid, s. 80. 
21 Fairclough, Critical discourse analysis, s. 93ff. 
22 Ibid, s. 76. 
23 Winther Jørgensen, Phillips, s. 74. 
24 Ibid, s. 74. 
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Figur 1. Norman Faircloughs tredimensionella modell.25 

Text 

Första dimensionen i modellen innebär att forskaren ska göra en lingvistisk analys 
av språket. Med språk menas förutom skrift även tal tecken och bilder. Forskarens 
uppgift är att undersöka hur det skrivs om diskurser och hur dessa formas.26 Detta 
steg ligger väldigt nära nästa steg, diskursiv praktik, och det kan emellanåt innebära 
att forskaren jobbar parallellt med båda dimensionerna.27 Fairclough menar att 
ordvalet i texter är ett socialt fenomen. Olika synonymer används beroende på 
inom vilken social praktik eller diskurs som texten produceras. Genom en 
närläsning av texten kan detta tydliggöras. I textdimensionen är det meningen att 
forskaren ska undersöka vilka ord som används, hur orden kombineras och binds 
ihop med varandra till meningar, hur meningarna hör samman och hur texten ser ut 
i sin helhet.28 Forskaren kan även i detta steg undersöka vilka ord som står som 
norm, det positiva, och vilka ord som får stå för dess motsats. Det gäller således att 
finna dikotomier i texten. Ett exempel kan vara man och kvinna, där man många 

                                            
25 Fairclough, Critical discourse analysis, s. 98. 
26 Winther Jørgensen, Phillips, s. 74f. 
27 Fairclough, Discourse and social change, (Cornwall, 1992), s. 73. 
28 Ibid, s. 75. 
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gånger står som norm och kvinna som något annat, något avvikande från normen.29 
I textdimensionen ska nyckelbegrepp i utsagan om brottsoffer att tas upp i 
analysen. Genom att undersöka relationen mellan utsagorna i diskursen kan 
forskaren synliggöra de diskursiva- och sociala praktikerna, vilket gör det viktigt att 
närläsningen blir noggrant utförd.30 Till undersökningen hör även att forskaren ska 
undersöka intertextualiteten i texten. Med intertextualitet menas hur redan 
existerande texter reproduceras genom att omnämnas i nya texter. Även kritik mot 
en tidigare text hamnar under intertextualitetsbegreppet, precis som alla andra 
former av omnämnande eller citerande av redan existerande texter.31 
 
I uppsatsen ses utsagan om det diskursiva objektet (”brottsoffer”) som en del av 
hela diskursen (brottsofferdiskursen). Det är utsagorna i de olika dokumenten som 
formar diskursen. De delar i den lingvistiska analysen som jag främst kommer ta 
fasta på är olika nyckelbegrepp, dikotomier samt intertextualitet. 

Diskursiv praktik 

Här innebär det för forskaren att undersöka hur existerande diskurser används och 
återskapas i texterna, med andra ord produktions- och konsumtionsprocesser.32 
Hur olika diskurser reproduceras och omformas inom olika diskursordningar kallas 
för interdiskursivitet, en form av intertextualitet.33 Fairclough ger följande 
förklaring till vad interdiskursivitet innebär, ”the constitution of a text from diverse 
discourses and genres.”34  
 
Beroende på i vilken diskurs och/eller social praktik texten är producerad ser 
tillvägagångssättet olika ut, både i produktions- och konsumtionsmönster.35 
Gunther Kress skriver att forskaren genom att undersöka typsnitt, stil och upplägg 
i en text kan utläsa vilken typ av konsument texten i första hand riktar sig till.36 
Detta är även ett exempel på när de båda dimensionerna text och diskursiv praktik 
flyter samman. För att kunna göra en tydlig analys av den diskursiva praktiken krävs 
att analysen av den första dimensionen är tydlig. 

                                            
29 Carmen Rosa Caldas – Coulthard & Malcolm Coulthard, Texts and practices, (Cornwall, 1996), s. 
159. 
30 Thomas Öhlund, Normaliseringspraktiker i det moderna samhället, (Finland, 1997), s. 26ff. 
31 Fairclough, Discourse and social change, s. 84. 
32 Winther Jørgensen, Phillips, s. 74f. 
33 Ibid, s. 77. 
34 Fairclough, Critical discourse analysis, s. 135. 
35 Fairclough, Discourse and social change, s. 78. 
36 Ibid, s. 25. 
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Teun van Dijk anser att makt är en viktig aspekt att undersöka för den kritiska 
diskursanalysen. Vad forskaren ska undersöka för att komma åt maktstrukturerna 
är frågor som vem/vilka som har tillgång till och kontroll över att producera text, 
hur texten skrivs, vad/vem det skrivs om och till vem/vilka texten distribueras. 
Med andra ord inom vilken diskurs texten produceras och vem som har tillgång till 
denna diskurs, alltså hur produktionsmönstret ser ut.37 van Dijk menar att det 
främst är genom massmedia som individer med makt kan reproducera och sprida 
särskilda diskurser till en stor mängd människor, som i sin tur tar till sig 
diskurserna.38 De maktstrukturer som finns inom en diskurs, behöver 
nödvändigtvis inte vara detsamma som i en annan, då varje diskurs utgör ett så 
kallat regelsystem för maktspelet.39 
 
Under den inledande texten om diskursanalys nämns att hegemoni har del i 
skapandet av diskursordningar, som är något som ska undersökas i dimensionen 
diskursiv praktik. Upphovsmannen till detta begrepp anses från början vara Michel 
Foucault. Fairclough ger begreppet diskursordning betydelsen gestaltandet av 
diskursiva praktiker inom institutioner och i samhället. Han menar vidare att 
diskursordningen är föränderlig.40 Fairclough ger denna korta, men tydliga 
förklaring till begreppet, ”totality of discoursive practices of an institution, and 
relations between them.”41 

Social praktik 

I denna dimension är det den sociala praktik i vilken texten konsumeras och 
används i som ska undersökas. För att kunna göra det krävs det att forskaren 
kombinerar diskursanalysen med en annan teori.42 Forskaren ska dock inte endast 
beskriva de sociala praktikerna, utan även förklara sammanhanget och relationerna 
mellan de diskursiva praktikerna och de sociala praktikerna.43 
 
Alla tre stegen i modellen hör ihop genom att arbetet med steg ett och två går in i 
varandra och steg två och tre går in i varandra. För att kunna undersöka de sociala 

                                            
37 Caldas – Coulthard & Coulthard, s. 85. 
38 Ibid, s. 88. 
39 Bergström, Boréus, s. 225. 
40 Caldas – Coulthard & Coulthard, s. 71. 
41 Fairclough, Critical discourse analysis, s. 135. 
42 Caldas – Coulthard & Coulthard, s. 74f. 
43 Norman Fairclough, Critical discourse analysis, s. 97. 
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praktikerna är det nödvändigt att analysen av texten, det första steget, är noggrant 
utförd.  
 
Alla dokument i uppsatsen analyseras på samma sätt oavsett språk eller typ av 
dokument. Tillvägagångssättet i analysarbetet i första dimensionen koncentreras 
främst till en närläsning av texten. Nyckelbegrepp och dikotomier kommer att 
presenteras tillsammans med resonemang kring dessa. För att underlätta 
resonemanget i analysen och resultatet kommer nyckelbegreppen att delas in i fyra 
grupper, den humanitära-, den juridiska-, den humanistiska- och den politiska 
gruppen. Det är just nyckelbegreppen och dikotomierna, som speglar 
brottsofferdiskursens uppbyggnad och grund. Detta kombineras med andra delar i 
analysarbetet för att kunna redovisa brottsofferdiskursen och eventuellt andra 
diskurser som gömmer sig i dokumenten. Andra dimensionen präglas främst av en 
analys av produktionsmönster, konsumtionsmönster och maktaspekter. I analysen 
kommer inte den tredje dimensionen, social praktik, att betonas lika tungt som de 
första två dimensionerna, text och diskursiv praktik. Detta av främst två orsaker, 
tidsbegränsning och utrymmesbegränsning. Att göra en ordentlig analys av den 
tredje dimensionen är tidskrävande då forskaren måste använda sig av en annan 
teori än diskursanalysen. Det går inte att undersöka den sociala praktiken genom 
texter. Jag anser således att med den begränsade tiden som är avsatt för uppsatsen, 
hinns inte de båda analyserna med. På grund av detta valde jag bort den sociala 
praktiken och kommer därför i uppsatsen att endast ge ett kort förslag på den. 
Även utrymmet i uppsatsen är begränsat, vilket är ännu en anledning till att den 
tredje dimensionen väljs bort. 

Begreppsförklaring 

Vissa begrepp som genomgående används i arbetet kan definieras på olika sätt och 
jag vill därför klargöra vilken definition jag använder mig av. Om jag vid något 
tillfälle använder mig av en annan definition än nedanstående kommer det att 
nämnas i det aktuella stycket. Det kan förekomma att begreppen får en något 
annorlunda betydelse i något av dokumenten. Detta kommer dock att tydligt 
framgå i analysen. 
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Brottsoffer 

Begreppet brottsoffer började användas på 1970-talet.44 Brottsoffer är det allmänna 
begreppet som används mest i dagligt tal. Brottsoffer har även en något bredare 
betydelse än nedanstående begrepp, målsägande som är den juridiskt korrekta 
termen för brottsoffer. Det råder inte full enighet om hur bred definitionen av 
brottsoffer ska vara. Definitionen av begreppet kan således skifta en aning i de 
dokument som analyseras nedan. Ofta hänvisas det till den definition som FN har 
tagit fram. FN definierar begreppet offer på följande sätt i sin Deklaration om 
grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk; 

”Offer” innebär personer som, enskilt eller gemensamt, har lidit skada, inklusive 
fysisk eller psykisk skada, känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig 
försämring av sina grundläggande rättigheter, genom handlingar eller underlåtelser 
som strider mot strafflagar som gäller i Medlemsstaterna, inklusive de lagar som 
förbjuder brottsligt maktmissbruk.45 

Detta ska gälla alla människor utan undantag, oavsett om gärningsmannen har 
gripits eller inte. Den ovan nämnda definitionen av offer verkar vara accepterad 
som allmängiltig för begreppet brottsoffer, då det i många fall hänvisas till denna 
definition. Därför kommer även jag att använda mig av begreppet med denna 
betydelse när jag skriver om brottsoffer. 

Målsägande 

Förutom begreppet brottsoffer kan även målsägande förekomma i uppsatsen. 
Målsägande är den juridiskt korrekta termen för brottsoffer. Med målsägande 
menas att ett brott har blivit begånget mot personen och att denne har blivit 
förnärmad och/eller lidit skada av brottet. Målsägande kan vara både en fysisk 
person och en juridisk person, som exempelvis ett företag. Definitionen står att 
finna i Rättegångsbalken 20 kap. 8 §.46 
 
 
 
 
 

                                            
44 Lindgren, Pettersson, Hägglund, s. 27. 
45 FN, Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, resolution 
40/34. Tillägg, punkt 1. 
46 Fredriksson, Malm, s. 25. 
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Konvention 

Internationellt bestämda regler (från exempelvis FN) som ska bli gällande lag för de 
stater som har anslutit sig till konventionen. Detta kan ske genom att konventionen 
i sig blir gällande i domstol eller att den blir omvandlad till statens egna lagar.47 

Deklaration, Resolution, Rekommendation 

Dessa är menade att vara mer riktlinjer än rättsligt bindande. Dokumenten följs 
många gånger av medlemsländerna trots att de inte är rättsligt bindande.48 

Proposition 

Förslag från Sveriges regering till riksdagen inför ett beslutfattande.49 

Empiriskt urval 

Internationella dokument 

Följande internationella dokument kommer att användas i studien; 
FN, Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, 
resolution 40/34 den 29 november 1985. 
EU, Crime victims in the European Union – Reflexions on standards and action. COM 
(1999) 349 final. 

Nationella dokument 

Följande nationella dokument kommer att användas i studien; 
SOU, Brottsoffer: Vad har gjorts? Vad bör göras?, Betänkande från 
Brottsofferutredningen, SOU 1998:40  
Regeringen, Stöd till brottsoffer, Prop. 2000/01:79. 

Vetenskapliga dokument 

Följande vetenskapliga dokument kommer att användas i studien; 
Malin Åkerström och Ingrid Sahlin, Det motspänstiga offret, (2001). 

                                            
47 Lindgren, Pettersson, Hägglund, s. 43. 
48 Ibid, s. 43. 
49 Bonniers lilla uppslagsbok, (Falkenberg, 1989), s. 336. 
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Magnus Lindgren, Karl-Åke Pettersson och Bo Hägglund, Brottsoffer - från teori till 
praktik (2001).  

Avgränsning 

Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, 
ligger till grund för flertalet dokument om brottsoffer och är därför en viktig 
utgångspunkt i arbetet. Jag har därför valt att just det dokumentet, från 1985 ska 
ligga till grund i arbetet. Därav kommer alla andra dokument att vara av ett senare 
datum än 1985. I studien av brottsofferdiskursen kommer jag endast att utgå från 
internationella-, nationella– och vetenskapliga dokument. Skönlitterära och andra 
former av litterära texter kommer därför att helt uteslutas. På grund av den 
begränsade tidsramen har jag även fått göra ett urval av de texter om brottsoffer 
som finns, två dokument av varje typ. Efter att ha läst ett större antal texter om 
brottsoffer fann jag att dessa utvalda texter ofta omnämns i andra dokument, vilket 
ledde till att just dessa valdes. Jag har även försökt att få en så stor spridning av 
dokument som möjligt, från FN, EU, en proposition, ett betänkande i SOU- serien 
och av de vetenskapliga texterna består den ena av en antologi. 

Analys av internationella dokument 

Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott 

och maktmissbruk 

Dokumentet är ursprungligen skrivet på engelska, men är sedan ordagrant översatt 
till svenska. Deklarationen innebär av FN uppsatta standardregler som 
medlemsländerna förväntas följa, men de är inte juridiskt bundna att göra så. 
Texten utgör vad brottsoffer ska kunna förvänta sig efter att ha utsatts för brott, 
och deklarationen ligger till grund för många andra dokument. Deklarationen är 
uppdelad i två större delar. Den första behandlar offer för brott och den andra 
behandlar offer för maktmissbruk. Den andra delen om offer för maktmissbruk är 
inte lika utförlig som den första delen om offer för brott. 

FN, rättvisa och rättighet 

I texten används genomgående begreppet offer när det skrivs om brottsoffer. 
Användandet av offer kan medföra ett mycket generellt intryck, då brottsoffer är 
mer specifikt. Nya stora synonymordboken använder bland andra dessa begrepp 
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för att definiera offer; tackoffer, gåva, uppoffring, försakelse, syndabock, martyr, 
utsatt, blot och drabbas av.50 Begreppet offer kan även ha en mer negativ klang 
(exempelvis genom synonymen syndabock) än brottsoffer som är mer specifik i sin 
betydelse. Trots att FN i början av dokumentet fastställer en definition av vad som 
menas med offer blir begreppet mer generellt. Den väldigt breda och generella 
betydelsen av begreppet offer förstärker risken att andra betydelser av begreppet än 
den tänkta läggs in av läsaren vilket i sin tur kan medföra att dokumentet förlorar 
lite av sin tyngd och betydelse. Jämför brottsofferdiskursen med exempelvis en 
religiös diskurs där begreppet istället får betydelsen tackoffer, martyr eller blot (se 
synonymer ovan). Att offer vid sidan av brottsoffer är ett nyckelbegrepp i en 
brottsofferdiskurs kan kännas självklart, men det kan även tänkas att begreppet 
offer tillhör en större diskurs, offerdiskursen som innefattar fler typer av offer än 
bara brottsoffer. 
 
Resterande nyckelbegrepp i texten är, brott, rättighet, rättvisa, förövare och 
upprättelse, men främst rättvisa och rättighet. Rättvisa och rättighet kanske inte är 
lika självklart som offer eller brottsoffer i en brottsofferdiskurs som sådan, men 
dessa begrepp hör väl hemma i ett dokument framställt av FN. Dokumentet i fråga 
tillhör brottsofferdiskursen såväl som FN. FN som fredsbevarande organ står för 
lika rättigheter och rättvisa. För att rättvisa ska kunna skipas krävs att brottsoffret 
får upprättelse, vilket får stor betydelse i dokumentet. På detta sätt kan de båda 
begreppen kallas för humanitära begrepp. I andra betydelser och dokument kan det 
tänkas att rättvisa hamnar i gruppen juridiska begrepp. Brott, upprättelse och 
förövare räknas dock till gruppen juridiska begrepp även i detta dokument. 
Rättighet, rättvisa och upprättelse får i dokumentet en positiv prägel medan brott 
och förövare får stå för det negativa. 
 
De dikotomier som står att finna i dokumentet är rättvisa – orättvisa och 
(brotts)offer – gärningsman. I texten talas det endast om rättvisa, men indirekt 
menas att brottsoffer har utsatts för en orättvisa, som med myndigheters hjälp 
måste ställas till rätta. Valet att inte skriva om det mer negativt laddade orättvisa 
utan istället skriva om dess positivt laddade motsats, rättvisa, ger texten en 
diplomatisk prägel. Texten utmålar inte brottsoffer som hjälplösa, utan som 
medmänniskor som precis som alla andra ska få leva i ett rättvist samhälle.  

De bestämmelser som återfinns häri ska gälla alla, utan åtskillnad, såsom ras, hudfärg, 
kön, ålder, språk, religion, nationalitet, politisk eller annan åsikt, kulturbetingad tro 

                                            
50 Alva Strömberg, Nya stora synonymordboken, (Malmö, 2000), s. 610. 
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eller sedvänjor, egendom, härkomst eller familjeställning, etnisk eller socialt ursprung, 
och handikapp.51 

En självskriven dikotomi inom brottsofferdiskursen är (brotts)offer – gärningsman, 
utan gärningsman inget brottsoffer. I FN: s deklaration används flera synonymer 
för gärningsman (till skillnad från brottsoffret där det endast används begreppet 
offer); lagbrytare, misstänkt, dem som gör sig skyldiga till brott samt förövare. 
Lagbrytare förekommer oftast i texten, men ännu oftare används exempelvis ”offer 
som har utsatts för brott” eller liknande omskrivningar. Det är brottsoffret som 
står i centrum i dokumentet, vilket kan vara orsaken till de diskreta 
omskrivningarna av begreppet gärningsman. Begreppet kriminell används aldrig, 
vilket kan ha att göra med dess hårda och negativa klang. Inom den sociala praktik 
dokumentet är menat att användas är det viktigt att hålla en diskret framtoning, då 
dokumentet ska passa alla medlemsländer. I dikotomin (brotts)offer – gärningsman 
står (brotts)offer för det positiva och gärningsman för dess negativa motsats. 
 
Dokumentet är skrivet med ett mycket formellt språk. Texten riktar sig till 
makthavarna i respektive medlemsland och det formella språket innefattar begrepp 
som gemene man inte använder i sitt dagliga tal. Språket ger därmed känslan av att 
det är ett viktigt dokument, skrivet inom en diskurs och/eller social praktik med 
maktposition. Språket är därmed typiskt för sin diskurs och/eller sociala praktik, 
det ska vara svårt att misstolka, inge ett intryck av kunskap, tyngd och det ska 
fungera över hela världen. 
 
Graden av intertextualitet i deklarationen är mycket låg. Det förekommer en 
hänvisning till Förenta nationernas Sjätte kongress om förebyggande av brott och 
behandling av lagbrytare.52 I övrigt förekommer inga hänvisningar eller referenser 
till andra dokument eller liknande. Detta skiljer deklarationen från övriga dokument 
i analysen. Däremot ger Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för 
brott och maktmissbruk upphov till en stor grad av både intertextualitet och även 
interdiskursivitet. 

Som ringar på vattnet 

Deklarationen antogs av FN: s Generalförsamling 1985. Brottsoffermyndigheten 
skriver i ett förord till deklarationen: 

                                            
51 Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, Tillägg, punkt 3, 
s. 3. 
52 Ibid, s. 1. 
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Dokumentet är inte juridiskt bindande. För att genomföra de målsättningar som 
finns i deklarationen måste dessa inlemmas i inhemsk lagstiftning. Däremot har 
brottsofferdeklarationen en politisk och symbolisk kraft. Den antogs med konsensus 
och har därför ansetts ha en särskild tyngd.53 

Deklarationen är menad att passa alla medlemsländer och alla (brotts)offer, vilket 
leder till att deklarationen är mycket generell. På grund av detta finns det 
producerat en manual och en handbok tillhörande deklarationen. Dessa kommer 
inte att presenteras närmre i uppsatsen, men de bör nämnas då de är en del av 
produktionsmönstret. Konsumtionen av deklarationen består i att 
medlemsländerna rekommenderas att följa riktlinjerna. Dokumentet är offentligt 
och är lätt att tillgå för gemene man. (Exempel är Brottsoffermyndighetens 
hemsida där även manualen och handboken finns att tillgå. Även på FN: s hemsida 
står deklarationen att finna.) Dokumentet får på så sätt en stor spridning och 
därmed en möjlig stor konsumtionskrets. På grund av att deklarationen finns 
översatt på ett flertal språk gör den även lättare att tillgå för en bredare 
konsumtionskrets. 
 
FN har som organisation en maktposition över hela världen. Genom att 
medlemsländerna rekommenderas att införa deklarationen i den inhemska 
lagstiftningen, vilket många länder har gjort54, görs maktinnehavandet ännu 
tydligare och starkare. I och med ovanstående blir det klart att deklarationen väger 
tungt som dokument från FN. Dokumentet ger intryck av att väga nästan lika tungt 
som FN:s deklaration om de mänskliga rätigheterna då språket och utformningen 
starkt påminner om varandra. 

Antar att Deklarationen om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och 
maktmissbruk, som är ett tillägg till denna resolution, vars syfte är att hjälpa 
regeringar och det internationella samfundet i deras strävan att säkerställa rättvisa och 
hjälp till offer för brott och maktmissbruk;55 

Då Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och 
maktmissbruk flitigt refereras och hänvisas till i diverse andra dokument ger den 
upphov till både intertextualitet och interdiskursivitet. Synen på brottsoffer som 
redovisas i deklarationen reproduceras och är normsättande för synen på 
brottsoffer inom hela brottsofferdiskursen. Deklarationens syn på brottsoffer 
sprids därmed i hela brottsofferdiskursen, som ringar på vattnet. 

                                            
53 www.brottsoffermyndigheten.se 
54 Ibid. 
55 Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, punkt 3, s, 1. 
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Världsomspännande konsekvenser 

En deklaration från FN är inte rättsligt bindande, men kan ändå få stora 
konsekvenser då medlemsländerna i de flesta fall följer dem. Diskursen 
reproduceras genom att regering, riksdag, myndigheter, institutioner och forskare 
samt organisationer internaliserar deklarationen i sin verksamhet. Deklarationen får 
därmed stora konsekvenser för hur det fortsatta brottsofferarbetet och synen på 
brottsoffer kommer att utvecklas. Detta gäller alla samhällen i alla medlemsländer, 
inte bara det svenska samhället. Deklarationen får även konsekvenser för senare 
texter, nationella dokument och vetenskapliga texter som i sin tur får konsekvenser 
för den sociala praktiken och det diskursiva objektet, brottsoffren. 

Crime victims in the European Union - Reflexions on standards 

and action 

Crime victims in the European Union – Reflexions on standards and action är 
skrivet på engelska och är framtaget av Europakommissionen (European 
Commission). Det är indelat i två delar, The Communication och Crime victims in 
the European Union. Den andra delen består i sin tur av ett mindre antal kapitel. 
Texten behandlar arbetet med att stärka brottsoffers roll inom den Europeiska 
Unionen, EU. Dokumentet behandlar främst turister, gästarbetare samt 
utbytesstuderande som utsätts för brott i andra länder. 

Informationsproblematik 

Till skillnad från föregående dokument från FN,  används tre olika beteckningar för 
brottsoffer; offer för brott (victims of crime), offer (victim) samt brottsoffer (crime 
victim). Vad som däremot helt saknas är en definition av begreppen samt en 
förklaring till varför just dessa begrepp används. Det märks heller inga skillnader i 
användandet av begreppen i texten, utan de används synonymt genom hela 
dokumentet.  
 
Andra nyckelord i dokumentet är; rättvisa (justice), rättigheter (rights), information 
(information), stöd (support), kompensation (compensation), brott (offence) och 
språk (language). Inga begrepp får någon direkt definition, utan används som 
självklara genom hela dokumentet. Stor tyngd läggs vid att alla invånare inom EU: s 
gränser ska ha samma rättigheter och att rättvisa ska dominera i samhället. För att 
kunna uppnå målen med rättvisa och lika rättigheter anses information vara det 
tyngsta argumentet. Detta även när det gäller brottsoffer. Information är viktigt för 
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att ett brottsoffer ska få rätt stöd och kompensation. Vikten av att ett brottsoffer 
får kompensation för brottet uttrycks som lika viktigt som att brottsoffret får rätt 
stöd. I dokumentet får dock frågan om kompensation större plats än frågan om 
stöd, vilket leder till att kompensationsfrågan uppfattas som viktigare. I 
dokumentet skrivs det att ett brottsoffer är i behov av både materiellt samt 
emotionellt stöd (material support, emotional support). Detta gäller inte minst då 
brottsoffret har ett annat språk än landets som modersmål, exempelvis turister. Just 
språk får en mycket central roll i dokumentet då det anses vara en stor bidragande 
faktor för sekundär viktimisering.  

The psychological effect of a crime can be aggravated if a person is not familiar with 
the legal system or does not speak the language. This underlines the general problem 
of languages, as well as the risk for secondary victimisation.56 

Precis som i ovanstående dokument från FN kan rättvisa och rättighet räknas till 
humanitära begrepp och brott till juridiska begrepp. Tre av nyckelbegreppen, 
rättvisa, stöd och kompensation kan räknas till både humanitära och juridiska 
begrepp då dessas betydelser passar in i båda grupperna. Språk och information 
Tillhör gruppen humanistiska begrepp. Av dessa nyckelbegrepp är det endast brott 
som i sin betydelse får en negativ klang, de andra begreppen har alla en positiv 
klang. 
 
Vid ett par tillfällen i dokumentet, främst i diskussioner kring rättsprocessen, 
likställs brottsoffer med vittnen. En brottsutsatt turist inom EU ska enligt 
dokumentet ha samma rättigheter samt skyldigheter som landets invånare som 
utsätt för brott eller blir vittne till brott och därmed blir en del av rättsprocessen. 
 
De dikotomier som står att finna i dokumentet är; brottsoffer – gärningsman, 
rättvisa – orättvisa. Dikotomin brottsoffer – gärningsman är en naturlig del i 
brottsofferdiskursen då de förutsätter varandra. Gärningsmannen är brottsoffrets 
negativa motsats, då brottsoffret får stå för den positiva polen i dikotomin. 
Eftersom det positivt laddade rättvisa är ett av nyckelbegreppen i dokumentet, 
finns det även indirekt en orättvisa. Som brottsoffer har individen utsatts för något 
negativt, en orättvis handling. I dokumentet skiljs besökare som brottsoffer och 
inhemska invånare som brottsoffer åt, utan att riktigt kunna räknas som en 
dikotomi. Texten särskiljer även brottsoffer boende i ett land utanför EU, på besök 
i ett medlemsland från vad som kallas EU - medborgare. 
 
                                            
56 Crime victims in the European Union, s. 5. 
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Språket är inte lika strikt formellt som i föregående dokument från FN. Texten når 
därmed ut till en bredare publik, vilket i sin tur medför en ökad konsumtion av 
texten, inte bara av Europaparlamentet (European Parlaiment), Europarådet (the 
Council), the Economic and Social Committee samt makthavarna i 
medlemsländerna, som dokumentet främst riktar sig till. (Tyvärr har jag inte kunnat 
finna den korrekta översättningen på the Economic and Social Committee. För att 
undvika felaktigheter och missförstånd har jag valt att behålla den engelska termen.) 
Dokumentet ger intryck av att vara diskussionsunderlag och skapa opinion. Det 
förväntas dock av läsaren att vara bekant med alla de begrepp samt organisationer 
som används och omtalas då de inte blir definierade i dokumentet. 
 
Brottsoffer är oftast beskrivet som könlöst, men omnämns emellanåt synonymt 
med han eller hans (he, his). Vid ett tillfälle används dock hans/hennes (his/her) 
synonymt. Gärningsmannen (offender) är könlöst genom hela dokumentet genom 
att inte få några synonyma omnämnanden alls. När kvinnor omnämns som 
brottsoffer syftas det på sexualbrott, trafficking ges som exempel. 
 
Intertextualiteten i dokumentet är låg och upprätthålls endast genom att omnämna 
och hänvisa till tidigare utredningar och andra dokument utförda inom EU. För 
övrigt används aldrig noter som redovisar källan efter redovisad fakta och 
information. Faktumet att det inte hänvisas till något annat än egna dokument inom 
EU leder till att dokumentet inte uppnår den höga status och makt som det annars 
kanske borde. 
 
Dokumentet koncentrerar sig främst på semesterbrottslighet och då på mindre 
allvarliga brott. Exempelvis grov misshandel, dråp eller mord nämns inte, utan 
diskussionen formas främst kring stölder. Störst tyngd i dokumentet ges vikten av 
information. Att som utländsk medborgare kunna få tillgång till information på sitt 
eget språk anses som otroligt viktigt. Språk ges överhuvudtaget som tidigare 
nämnts ett mycket stort utrymme i dokumentet. För att kunna uppnå målen med 
brottsofferarbetet med stöd och kompensation ges samarbetet mellan de olika 
medlemsländerna samt olika organisationer ett stort ansvar. Det framgår även att 
det förebyggande arbetet är mycket viktigt då, om det fungerar, leder till att det 
stödjande arbetet inte behöver vara lika omfattande. Går det att förebygga brott, 
kommer inte lika många individer att drabbas av brott. Polisväsendet anses ha en 
viktig roll då de ofta är den första kontakten ett brottsoffer får med samhället. Här 
tas återigen informations- och språkproblemet upp. 
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The level of services and information provided by the police vary in the Member 
States, but as it is often the first contact for victims, it plays an important role. A 
victim can need assistance with filing the report of the offence, but also information 
about where and how to get first aid, if the police is not the right instance for this. 
For foreigners, reporting can be especially difficult if they have to fill in a form with 
questions in a language other than their own resulting in less than complete 
statements being made.57 

Av EU för EU 

Europakommissionen (the European Commission) har producerat dokumentet 
med hjälp av en grupp brottsofferexperter. Vilka dessa experter är framgår inte av 
texten, inte heller hur många det rör sig om eller var de kommer ifrån. 
 
Dokumentet riktar sig först och främst till Europaparlamentet (European 
Parlaiment), Europarådet (the Council) och the Economic and Social Committee. 
Europakommissionen uttrycker detta själva redan på försättsbladet då de skriver; 
”Communication to the European Parlaiment, the Council, and the Economic and 
Social Committee”58. Dokumentet innehåller ett flertal förslag på åtgärder för dessa 
tre instanser att reflektera över. Detta pekar på att Crime Victims in the European 
Union – Reflexions on standards and action är en liten del i en större 
kommunikation angående brottsoffer instanserna emellan. Dokumentet är en 
offentlig handling, vilket gör det möjligt för gemene man att få tillgång till att läsa 
det. På grund av detta ökar möjligheten till en stor spridning av dokumentet och 
därmed en mycket bred konsumtionskrets. Det är dock befogat att anta att 
konsumtionen av dokumentet främst begränsas till Europa, då det är ett dokument 
producerat av Europakommissionen.  
 
Då EU har en växande maktposition i Europa med många medlemsländer och fler 
länder som vill bli medlemmar är det mycket troligt att beslut tagna inom EU får 
stora konsekvenser. EU: s arbete för brottsoffer kan därmed vara en faktor som 
bidrar till förändringar inom medlemsländernas eget arbete för brottsoffer. Det kan 
även tänkas få konsekvenser för vilken riktning arbetet tar samt vad som 
prioriteras.  
 
Det är en text producerad inom EU, för EU. Det bidrar till att normer, värderingar 
och åsikter typiska för EU bereds stor plats i dokumentet. Exempel på detta är 
                                            
57 Crime victims in the European Union, s. 5. 
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vikten av ett samarbete mellan medlemsländerna och benämningar som europeisk 
medborgare (European citizen). Nedanstående citat påvisar inte bara denna punkt 
utan sammanfattar hela dokumentet och tydliggör hela analysen på ett bra sätt. 

An Area of Freedom, Justice and Security within the European Union must include 
true access to justice for the European citizens. Individuals should be able to obtain 
adequate legal protection irrespective of where they find themselves. The situation 
and rights of the victims of crime has for too long been neglected. It is now time to 
put more focus on how their situation can be improved. If a Citizen’s Europe is to 
have relevance, measures must be taken to improve victims rights.59 

Konsekvenser inom Europa 

Dokumentet får inga direkta konsekvenser för den sociala praktiken, det innehåller 
inga lagförslag eller dylikt. Men det får indirekta konsekvenser då det ingår i ett 
större arbete för brottsoffer inom EU. Detta leder till att detta dokument 
tillsammans med andra liknade dokument kan få en stor maktposition i det 
brottsförebyggande arbetet i Europa. 

Sammanfattning av de internationella dokumenten 

De båda dokumenten från den internationella typen av texter kommer från 
organisationer med betydande maktpositioner. FN med sitt fredbevarande arbete 
präglat av rättvisa gör att även Deklaration om grundläggande rättsprinciper för 
offer för brott och maktmissbruk får en prägel av att vara ett betydande dokument. 
Detta i något större utsträckning än Crime victims in the European Union. Vad de 
båda dokumenten har gemensamt är att de båda lägger störst tyngd vid det 
förebyggande arbetet, sedan på det stödjande. De viktigaste begreppen i 
dokumenten, vid sidan av brottsoffer och offer, är rättvisa och rättighet. 
Dokumenten når ut till en bred konsumtionskrets och kan därför anses kunna få 
betydande konsekvenser för den sociala praktiken i medlemsländerna. Det är även 
en konsekvens av de betydande producenterna av dokumenten. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
58 Crime victims in the European Union, s. 1. 
59 Ibid, s. 2. 



 22

Analys av nationella dokument 

Brottsoffer: Vad har gjorts? Vad bör göras? SOU 1998:40 

Brottsoffer: Vad har gjorts? Vad bör göras? är en utredning som analyserar de, vid 
producerandet av texten, tio föregående årens brottsofferarbete. Utredningen ger 
även förslag på förändringar ämnade att förbättra brottsofferarbetet och därmed 
brottsoffrens situation. I arbetet med utredningen var en särskild utredare, en 
utredningsgrupp bestående av sammanlagt elva personer, två sekreterare och en 
referensgrupp bestående av sammanlagt sju personer involverade. 

Stöd och hjälp 

I dokumentet används två begrepp för det diskursiva objektet, brottsoffer samt 
målsägande. Brottsoffer definieras som ”fysiska personer som drabbats av brott”.60 
Målsägande definieras enligt 20 kap. 8 § Rättegångsbalken, (se 
begreppspresentationen ovan). Författarna påpekar dock att begreppen inte är 
synonyma. Författarna skriver att de behandlar brottsoffer som en generell grupp, 
trots att de är medvetna om att vissa brottsoffer är i mer behov av stöd än andra, 
som exempelvis barn. Målsägande och vittnen likställs i stödbehov under 
domstolsförhandlingar. Då hotbilden är densamma och kan vara lika stark, anser 
utredningen att säkerheten bör stärkas för båda dessa grupper på ett likartat sätt.  
 
Andra nyckelbegrepp i utredningen är följande; brott, gärningsman, stöd, hjälp, 
information, lag, målsägandebiträde, stödperson, utbildning, utredning, 
rättsväsende, åklagare, ersättning och regering. Begreppen brott, gärningsman och 
lag är begrepp som naturligt faller in i brottsofferdiskursen då ett brottsoffer 
förutsätter att en lagöverträdelse i form av ett brott har begåtts av en gärningsman. 
Då utredningen är ett politiskt dokument med juridisk anknytning faller begreppen 
målsägandebiträde, stödperson, utredning, rättsväsende, åklagare och regering på 
plats som nyckelbegrepp. Utbildning, men främst information får en mycket stor 
roll i utredningen. Stor vikt läggs vid information till brottsoffer för att dessa ska 
kunna känna en tillräckligt stor trygghet för att klara av rättsprocessen och kunna få 
den hjälp och det stöd hon eller han är i behov av.  

Det är viktigt att den som har drabbats av brott får information om vilka möjligheter 
det finns att få juridisk, ekonomisk och annan hjälp samt att informationen ges vid 
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rätt tillfälle och på lämpligt sätt. Rikspolisstyrelsen bör vid sina inspektioner 
uppmärksamma hur informationsskyldigheten sköts. Åklagarnas skyldighet att 
underrätta målsäganden om vissa beslut utökas till att avse även beslut om att åtal 
skall väckas.61 

Det anses även mycket viktigt för den fortsatta utredningen av ett brott att 
brottsoffret lämnar all information om brottet till rättsväsendet. Detta anses kunna 
vara avgörande för om ett brott överhuvudtaget ska kunna klaras upp. Vikten av 
information påpekas även när det gäller yrkesutövare som träffar brottsoffer i sitt 
yrke. Här är även utbildning en viktig faktor. 

För många brottsoffer är polisen den enda myndighet inom rättsväsendet som 
brottsoffret kommer i kontakt med. Det är därför angeläget att de enskilda 
polismännen är utbildade i att bemöta människor som har utsatts för brott. […] Det 
första mötet är både viktigt för brottsoffrets upplevelse av rättsprocessen och för 
ärendets fortsatta behandling.62 

Information är på grund av ovanstående resonemang tätt sammankopplat med 
begreppen stöd, hjälp och ersättning. Med hjälp av rätt information vid rätt tillfälle 
kan brottsoffret få det bemötandet som krävs för att sedan kunna få det behövda 
stödet och hjälp att kunna få den befogade ersättningen för brottet. Av 
ovanstående begrepp hamnar brott, gärningsman, lag, målsägandebiträde, 
stödperson, utredning, rättsväsende, åklagare och ersättning i gruppen juridiska 
begrepp. Stöd, hjälp och utbildning hamnar i gruppen humanitära begrepp, regering 
inom den politiska och information och det gränsöverskridande begreppet 
utbildning inom den humanistiska gruppen. Likt i de internationella dokumenten är 
det brott och gärningsman som är de negativt laddade begreppen och resterande 
begrepp har en mer eller mindre positiv laddning. 
 
De dikotomier som framträder i dokumentet är, brottsoffer – gärningsman, kvinna 
– man, trygghet – otrygghet och professionell – ideell. Som nämndes i det 
föregående stycket har både brottsoffer och gärningsman en del i 
brottsofferdiskursen. I utredningen försöker författarna vara så objektiva som 
möjligt i diskussionerna kring brottsoffer – gärningsman för att inte ge en felaktig 
bild av begreppen. Utredningen nöjer sig med att benämna dem som motsatser där 
bilden av brottsoffret är svagt i jämförelse med gärningsmannen. I utredningen ges 
en redovisning av brottsoffers reaktioner, vilket kan inge läsaren känslor av 
förståelse och därmed även sympati för brottsoffret. I och med sympatikänslor för 
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brottsoffret blir resultatet det motsatta för gärningsmannen. Dikotomin kvinna – 
man är inte lika tydlig. Alla begrepp är i största mån möjligt könsneutrala, men där 
en diskussion om kvinnor och män kommer in i bilden får kvinna stå för det svaga 
medan mannen står för det starka. I lagtexter omnämns målsägande emellanåt som 
han/honom. I diskussioner om kvinnor som brottsoffer är det våldsbrott och 
sexualbrott som nämns. Eftersom kvinnor som brottsoffer särskiljs betyder det att 
brottsoffer som norm annars ses som män. Fokus läggs på kvinnliga brottsoffer när 
hälso- och sjukvården samt socialtjänsten diskuteras. Även här är det främst vålds- 
och sexualbrott som diskuteras. Vikten av att olika jourer för brottsdrabbade 
kvinnor har uppkommit tas upp. Stöd och hjälp får en mycket central roll i 
resonemanget. Stödet och hjälpen koncentreras sålunda på kvinnliga brottsoffer, 
som därmed anses vara i större behov av stöd och hjälp än manliga brottsoffer. 
Utredningen menar dock att hälso- och sjukvården samt socialtjänsten behöver 
utveckla arbetet angående allmänna brottsofferfrågor, inte endast angående 
brottsoffer med särskilda behov. Mycket av informationen som utredningen 
grundar sina beslut på kommer från forskning och utredningar om just kvinnor 
som brottsoffer. 

Flera av jourerna har angett att det behövs utbildning och kunskap inom samtliga 
myndigheter som möter brottsoffer. Från flera jourer har också framförts att kvinnan 
ofta möts av misstro i samband med en anmäld misshandel. Det har vidare påpekats 
att bemötandet vid domstolen ofta är dåligt.63 

Dikotomin trygghet – otrygghet får en mycket tydlig roll i utredningen. Vid ett 
flertal tillfällen diskuteras brottsoffrens otrygghet och hur de ska få tillbaka sin 
trygghet genom rätt stöd och hjälp. I dessa diskussioner får trygghet en positiv 
laddning medan otrygghet får en negativ laddning. Det eftersträvansvärda är ett 
samhälle präglat av trygghet. I dikotomin professionell – ideell får professionell stå 
för det juridiska stödet medan ideell får stå för det kurativa stödet.  

Utredningen anser att stödpersoners insatser även i fortsättningen bör ligga på det 
personliga planet. Förslaget om en utvidgad användning innebär inte att en 
stödperson skall ges behörighet att hantera rent rättsliga frågor.64 

Författarna menar att en utvidgning av de ideellas arbetsuppgifter skulle kräva att 
dessa personer skulle behöva juridisk utbildning för att klara de nya 
arbetsuppgifterna. Detta skulle i sin tur leda till att det ideella arbetet 
professionaliserades och den ideella prägeln skulle suddas ut. Utredningen delar 
inte upp begreppen som mer eller mindre positivt laddade, utan anser att det 
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professionella och det ideella stödet bör komplettera varandra för att ge bästa 
resultat. De är däremot noga med att hålla begreppen särskilda så att de inte träder 
in på varandras arenor. 

Utredningen anser sålunda att, i de fall då det inte bedöms vara tillräckligt med det 
stöd och den hjälp som en stödperson kan ge, ett målsägandebiträde bör förordnas 
tidigare i processen än som nu sker.65 

Den bästa lösningen på ovanstående problem anses således vara att öka den 
professionella hjälpen genom att ge denna tidigare i brottmålsprocessen än vad som 
tidigare har varit standard. 
 
Språket är korrekt skrivet, något högtravande, men ändå inte alltför komplicerat. 
Vissa juridiska termer tas för givet att läsaren förstår, utan att någon definition ges. 
Texten har en informerande karaktär. Författarna mäter noggrant för- och 
nackdelar för att på ett tydligt sätt komma fram till olika slutsatser och därefter 
tydligt redovisade resultat om beslut. Lagtexternas språk är mer komplicerat, men 
inte heller dessa får någon förklaring. Konsumenterna texten är riktad till borde 
därför vara väl insatta i det juridiska språket. 
 
Intertextualiteten i texten består främst av omnämnande samt hänvisningar till 
internationella, nationella samt vetenskapliga texter. FN: s dokument, Deklaration 
om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, omnämns i 
ett flertal stycken och får även en genomgående presentation i ett eget stycke vid ett 
tillfälle. Detta ger intrycket av att deklarationen spelar en viktig roll för utredningen. 
Även den norska forskaren Niels Christies resonemang om vad som kallas för 
idealoffer får vid ett par tillfällen en betydande roll för resonemanget i utredningen. 
(Resonemanget om idealoffret återkommer senare i uppsatsen). Då hela 
utredningen bygger på ett stort antal undersökningar och utredningar omnämns 
även ett stort antal av dessa, ibland endast med namnet ibland med en kort 
sammanfattning. En del av utredningarna och undersökningarna redovisas som 
bilagor till dokumentet. Utredningen återger även ett stort antal lagtexter. De 
lagtexter som omnämns görs så på grund av utredningens lagändringsförslag. I 
lagändringsförslagen återges både dåvarande lagtext samt förändringsförslagen. Det 
råder hög grad av intertextualitet även inom lagtexterna. Ett bra exempel för att 
visa detta är förslaget till lag om ändring i lagen (1987:713) om homosexuella 
sambor: 
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Om två personer bor tillsammans i ett homosexuellt förhållande, skall vad som gäller 
i fråga om sambor enligt följande lagar och bestämmelser tillämpas även på de 
homosexuella samborna: 

1. lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem, 

2. ärvdabalken 

3. jordabalken 

4. 10 kap. 9 § rättegångsbalken 

5. 4 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken 

6. 19 § första stycket, punkt 1 nionde stycket och punkt 3 sjunde stycket av 
anvisningarna till 31 § samt punkterna 3a, 3b och 4 av anvisningarna till 33 § 
kommunalskattelagen (1928:370) […]66 

I vissa delar av utredningen får statistik en stor betydelse. Oftast återges statistiskt 
material framtaget av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) eller SCB (Statistiska 
Centralbyrån).  

Under år 1994 anmäldes 352 brott om mened m.m. Detta var en ökning jämfört med 
år 1993 med 38 anmälda brott eller 12 procent. År 1995 anmäldes 376 sådana brott, 
vilket innebar en ökning jämfört med år 1994 med 7 procent. Antalet anmälda brott 
sjönk år 1996 till 335 eller med 11 procent jämfört med året innan.67 

Statistik används främst som citatet visar för att påvisa storleken av ett problem, 
samt hur exempelvis brottet har utvecklats statistiskt sätt. Genom att visa en siffra 
på problemets storlek kan det bli lättare att i framtiden motivera ytterligare resurser 
till just det problemet. 

Från Brottsofferutredningen till Justitiedepartementet 

Utredningen beställdes av regeringen genom Justitiedepartementets 
kommittédirektiv Utvärdering av åtgärder på brottsofferområdet (Dir. 1995:94). 
Beslutet om utvärderingen togs den 15 juni 1995, med grund i ett antal motioner 
från Justitieutskottet. Meningen med utredningen var att kunna få en samlad 
överblick av vad som redan hade gjorts på området, samt vilka brister som fanns 
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och borde åtgärdas. Utredningen skulle under arbetets gång avrapportera till 
riksdagen. Den slutliga rapporten skulle överlämnas till regeringen. Som tidigare har 
nämnts bestod utredningen av en särskild utredare, en utredningsgrupp bestående 
av sammanlagt elva personer, sammanlagt två sekreterare och en referensgrupp 
bestående av sammanlagt sju personer. Till sin hjälp i utredningsarbetet använde 
gruppen enkätundersökningar, intervjuer samt tidigare utförda utredningar, 
undersökningar och dokument om brottsoffer. 
 
Den färdiga utredningen överlämnades till Justitiedepartementet 1998. Utredningen 
är menad att i första hand konsumeras av regeringen, riksdagen samt i viss mån 
berörda myndigheter. Utformningen och språket är därmed anpassade efter detta. 
Dokumentet är dock en offentlig handling vilket gör det möjligt för gemene man 
att få tillgång till det. Detta leder till en möjlighet till en mycket stor 
konsumentkrets. Utredningen finns att tillgå på bibliotek, Internet samt möjligheten 
att beställa ett tryckt exemplar.  
 
Utredningens maktposition är relativt stark då dokumentet ligger till grund för 
besluttaganden av Sveriges regering och riksdag. Detta medför att de personer som 
har varit inblandade i arbetet med utredningen har en viss maktposition genom att 
kunna påverka framtida beslut. Utredningen kan sägas leda till interdiskursivitet då 
synen på brottsoffer, brottsofferdiskursen, reproduceras i dokument, 
handlingsplaner och dylikt som kommer att grundas på utredningen. 

Konsekvenser på flera plan 

Utredningar av detta slag får direkta konsekvenser för bland annat lagstiftning samt 
hur olika myndigheter lägger upp sitt fortsatta arbete. Det sätter även upp en slags 
norm för brottsofferdiskursen och synen på brottsoffer, vilket påverkar hela 
samhället i stort. Brottsofferdiskursen reproduceras i lagstiftning samt olika direktiv 
vilket gör att utredningen kan få mycket stora konsekvenser för den sociala 
praktiken. 
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Stöd till brottsoffer, proposition 2000/01:79 

Propositionen Stöd till brottsoffer, överlämnades från regeringen till riksdagen i 
december 2001 och behandlar frågor kring hur stödet till brottsoffer ska kunna 
förbättras. Detta innebär i stort både lagändringar, andra åtgärder samt ett förslag 
på det fortsatta arbetet för att stärka brottsoffrens ställning. 

Brottsoffer, trygghet och information 

I propositionen används främst begreppen brottsoffer och målsägande för det 
diskursiva objektet. Brottsutsatt används en enda gång i texten och får ingen 
definition. Brottsoffer får ingen närmre definition, men målsägande definieras 
juridiskt korrekt genom hänvisande till Rättegångsbalken 20 kap. 8 § (se 
begreppspresentationen ovan). 
 
Andra nyckelbegrepp i propositionen är; skydd, stöd, myndighet, lag, hjälp, 
trygghet, polis, regering, information, utbildning och domstol. Bland 
nyckelbegreppen gör främst myndighet och regering det tydligt att det rör sig om 
ett politiskt dokument då dessa båda begrepp hamnar inom gruppen politiska 
begrepp. Skydd, lag, polis och domstol hamnar inom gruppen juridiska begrepp. 
Inom den humanitära gruppen hamnar begreppen stöd, hjälp och trygghet. 
Information och utbildning hamnar i sin tur inom den humanistiska gruppen av 
begrepp. Till skillnad från tidigare dokument är det inga av dessa nyckelbegrepp 
som tydligt kan uttalas som negativt laddade, inte inom brottsofferdiskursen. 
Liksom i övriga dokument ses information som det bästa sättet att stärka 
brottsoffrens ställning i samhället och i rättsprocessen. Till 
informationsproblematiken hör även att polis och domstolar ska få relevant 
utbildning gällande brottsofferproblematiken. Detta för att de yrkesverksamma 
inom dessa båda arbetsplatser ska kunna förmedla rätt information till brottsoffren 
på ett tydligt sätt. För att brottsoffret ska uppnå trygghet krävs även skydd samt rätt 
stöd och hjälp inom en rimlig tid efter att brottet utspelades.  
 
De dikotomier som kan hittas i propositionen är brottsoffer – gärningsman samt 
man – kvinna. Brottsoffer – gärningsman är något väl tillhörande 
brottsofferdiskursen. Dessa hamnar som motpoler då det nu satsas mer på hjälp 
och stöd till brottsoffer än vad som tidigare har gjorts. Under en tidigare längre 
period satsades det nästan uteslutande på gärningsmannen. Gärningsmannen står 
vid den negativa polen medan brottsoffret står vid den positiva polen i dikotomin. 
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Dikotomin man – kvinna blir mycket tydlig i texten. Man står för normalitet till och 
med i lagtext. Exempel på detta; Rättegångsbalken 10 kap. 1 §,  

Laga domstol i tvistemål i allmänhet är rätten i den ort, där svaranden har sin 
hemvist. Är svaranden folkbokförd i Sverige anses som hans hemvist den ort där han 
var folkbokförd den 1 november föregående år. […] Den som icke äger känd 
hemvist vare sig inom eller utom riket sökes där han uppehåller sig. Är han svensk 
medborgare och uppehåller han sig utom riket eller är hans uppehållsort okänd, sökes 
han där han inom riket senast haft hemvist eller uppehållit sig.68 (Författarens 
kursivering). 

I ovanstående citat är det svaranden som är normaliserad som man. Ännu ett 
exempel är Rättegångsbalken 23 kap. 10 §,  

[…] Vid förhör, som enligt 18 § andra stycket hålls på den misstänktes begäran, har 
han och hans försvarare rätt att närvara. […] Målsägandebiträde har rätt att närvara 
vid förhör med målsäganden. Detsamma gäller en stödperson, om hans närvaro inte 
är till men för utredningen.69 (Författarens kursivering).  

Enligt dessa båda exempel är det tydligt mannen som får stå som norm för det 
positiva. Vad som däremot bör påpekas är att mannen inte bara står som norm för 
det positiva utan även för det negativa. I citaten används begreppet han istället för 
svaranden, misstänkt samt stödperson. Citaten är som nämnts lagtext, Sveriges 
rikes lag, som ska gälla alla oavsett kön. Det mest naturliga borde därför vara att 
använda könsneutrala begrepp, vilket också till stor del används men inte 
genomgående. Värt att påpeka är att brottsoffret symboliseras av en kvinna när det 
skrivs om sexualbrott.  
 
Vittnen jämställs i propositionen med målsägande under rättsprocessen, vilket 
innebär att de även berättigas likvärdigt stöd. Författarna till propositionen menar 
att hotbilden och obehagskänslorna är likvärdiga för både vittnen och målsägande 
och stöder därför den ideella vittnesstödverksamhet som finns. Målet att landets 
samtliga tingsrätter ska anordna med vittnesstöd redovisas. Här får nyckelbegreppet 
trygghet stor betydelse. 
 
Barn som brottsoffer och kvinnor som brottsoffer särbehandlas i texten främst när 
det gäller misshandelsbrott och sexualbrott. I övrigt talas det om brottsoffer som 
ett generellt begrepp som innefattar alla som har utsatts för brott. Inom 
brottsofferdiskursen får barn och kvinnor många gånger status som mer hjälplösa 
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offer i behov av extra mycket skydd och stöd, vilket även kräver extra resurser. 
Inom ramarna för propositionen får barn stor betydelse både i brottsofferdiskursen 
och i vad som kan kallas för gärningsmannadiskursen. I de fall båda parter i ett mål 
har barn tillsammans kan det påverka vilket straff gärningsmannen får. Om 
exempelvis ett besöksförbud anses vara allt för negativt för barnet kan detta 
medföra att utformningen av besöksförbudet ändras.70 Barn har även rätt till en 
särskild företrädare om någon av dess vårdnadshavare misstänks för brott mot 
barnet.71 
 
Stor vikt läggs vid att brottsoffer har rätt att få så mycket information som möjligt, 
så pass stor vikt att en lagändring föreslås. Den Brottsofferutredning som har 
genomförts inför regeringens proposition har visat att både brottsoffren och 
berörda yrkesgrupper inom rättsväsendet anser att informationen måste förbättras. 
De menar vidare att brottsoffer i allmänhet är nöjda med rättsväsendet förutom ur 
informationssynpunkt. Lagändringen som föreslås i propositionen gäller främst 
åklagare men inte polis. 

Brottsoffer har, som tidigare nämnts, i flera undersökningar uppgivit att information 
bidrar till att deras känsla av trygghet och till att de känner sig delaktiga i processen. 
Enbart detta skulle, enligt regeringens mening, vara tillräckligt för att motivera 
Brottsofferutredningens förslag i denna del.72 

Informationen till brottsoffer anses vara så viktig att någon större utredning vid 
sidan om tidigare utförda undersökningar inte anses nödvändigt. Så stor roll spelar 
informationen inom brottsofferdiskursen. Det fastställs vidare att utsänd 
information om rättegångsförfarandet skulle bidra till ökad trygghet för 
brottsoffren. 
 
Intertextualiteten i propositionen består främst av hänvisningar till lagtext, 
utredningar, propositioner och departementspromemorior. I och med de 
föreslagna lagförändringarna refereras hela lagtexter, både med och utan de 
föreslagna förändringarna. Bland andra utredningar hänvisas det vid ett flertal 
tillfällen till Brottsoffer. Vad har gjorts? Vad bör göras? (SOU 1998:40). 
Utredningen presenteras med en kort redogörelse över innehållet. När fakta 
presenteras redovisas nästan genomgående hela propositionen och även källan. På 
samma sätt som i utredningen SOU 1998:40 är intertextualiteten inom de 
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refererade lagtexterna stor. Det hänvisas i många fall till andra lagar och paragrafer 
inom lagtexterna. 

Från regering till riksdag 

Genom sättet propositionen är skriven reproduceras hur propositioner i allmänhet 
utformas. Det medför interdiskursivitet inom den politiska typen av dokument. I 
propositionen hamnar brottsofferdiskursen inom en politisk genre, men i utsagorna 
är det fortfarande brottsoffer som är det diskursiva objektet. Inom den politiska 
typen av dokument får utsagor om ekonomi stort utrymme. Stödet till brottsoffer 
har en ekonomisk begränsning. Som på så många andra områden är målet ett så 
effektivt stöd som möjligt till ett så lågt pris som möjligt. 

Som skäl för detta åberopas dels att det personliga och kurativa stödet skulle bli 
bättre, dels att biträdet skulle få möjlighet att ge mera juridisk hjälp än vad som nu är 
fallet, allt inom en rimlig kostnadsram.73 

Detta är något som kan tänkas ske med alla diskurser som underordnas politiken. 
Tidigare har gärningsmannadiskursen tagits upp som exempel, vilket kan göras 
även här. Det har under senare tid exempelvis pågått en debatt om överfulla 
fängelser till följd av resursbrist. 
 
Regeringen har producerat texten till riksdagen, som senare ska fatta beslut med 
propositionen som underlag. Språket är därmed anpassat efter syftet med texten – 
en politisk proposition, en politisk utsaga. Dokumentet är även tillgängligt för 
allmänheten, vem som helst har rätt att läsa det. Språket är tyngre och mer 
avancerat än exempelvis Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för 
brott och maktmissbruk, vilket gör propositionen mer svårläst och därmed svårare 
att tillgodogöra sig för gemene man. Det blir därmed tydligt att dokumentet i första 
hand är producerat för att konsumeras av riksdagen och regeringen. Lagtexterna i 
propositionen är typiska för sitt slag. Det kan därmed skiljas mellan två olika typer 
av språk i texten, refererad lagtext samt övrig text. Följande citat är ett bra exempel 
på både språk och intertextualitet: 

JO konstaterar inledningsvis, efter att ha redogjort för regleringen i 15 kap. 5 § och 
14 kap. 2 § tredje stycket sekretesslagen (1980:100), att det enligt 2 § delgivningslagen 
(1970:428) åligger den myndighet där målet eller ärendet handläggs att ombesörja 
delgivning.74 
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På grund av textens art råder en hög grad av intertextualitet. Detta genom att 
lagtexter, propositioner, tidigare utredningar och så vidare refereras, vilket i sin tur 
leder till reproduktion av den gällande diskursen om brottsoffer, interdiskursivitet.  
 
Propositionen och därmed de som har producerat den, har en relativt stark 
maktposition. Dokumentet är producerat av regeringen till riksdagen, som styr 
landet. Därmed blir produktionens, men även den tänkta konsumtionens, 
maktposition tydlig. Propositionens föreslagna lagförändringar förstärker 
dokumentets intryck av maktinnehav. Ännu en bidragande faktor till detta är 
språket och avsaknaden av förklaringar samt definitioner gällande lagar och 
juridiska uttryck. Likt utredningen ovan kan propositionen sägas leda till 
interdiskursivitet då synen på brottsoffer reproduceras i lagtexter och andra typer 
av dokument som kommer att grundas på propositionen. 

Utsagor för en politisk diskurs 

Utsagorna i propositionen som tillhör vad som kan kallas för en större politisk 
diskurs får bland annat lagändringar som följd. Detta påverkar hela samhället, men 
kanske främst berörda yrkesgrupper inom rättsväsendet som måste förändra hela  
 
sitt arbete och anpassa sina handlingar efter dessa förändringar. Propositionen får 
därmed konsekvenser i hela det svenska samhället. 

Sammanfattning av de nationella dokumenten 

De båda dokumenten vilar på en gemensam syn på brottsoffer där ökad 
information anses vara det bästa sättet att stärka brottsoffrens ställning. Vid sidan 
om begreppet brottsoffer är stöd och hjälp de kanske viktigaste och mest 
genomgripande nyckelbegreppen i dokumenten. Juridiska och politiska begrepp 
och resonemang spelar en stor roll i både utredningen och propositionen. 
 
De båda nationella dokumenten har båda en i första hand smal konsumentkrets, 
men de kan få en mycket bred konsumtion genom att de är offentliga dokument 
och därmed finns tillgängliga för gemene man. Dokumenten kan båda få stora 
konsekvenser för samhället då de ligger till grund för beslut och lagändringsförslag 
för regeringen och riksdagen. På grund av detta kan även slutsatser om en stor 
maktaspekt dras, då dokumenten exempelvis ligger till grund för just lagändringar. 
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Analys av vetenskapliga texter 

Det motspänstiga offret 

Det motspänstiga offret är en antologi bestående av tio kapitel av olika författare. 
Kapitlen är i sin tur indelade i fyra delar; Bilden av offret, Offerbilder som sociala 
verktyg, Offer i tid och rum samt Offer utanför mallen. Boken inleds med en 
inledning skriven av Malin Åkerström och Ingrid Sahlin (red.). Det gemensamma 
för de olika kapitlen i boken är att de problematiserar vad ett brottsoffer är. 

Idealoffer med offerstatus 

Författarna använder sig av begreppen brottsoffer, offer, målsägande och målsägare 
i sina texter. Genomgående är det dock begreppen brottsoffer och offer som 
används i störst utsträckning. Då utgångspunkten för antologin är att 
problematisera begreppet brottsoffer ges ingen gemensam definition av de 
ovanstående begreppen, utan de används synonymt i kapitlen. Vad som däremot 
kan antas är att målsägande definieras enligt Rättegångsbalken 20 kap. 8 §, då detta 
är den juridiskt korrekta definitionen av begreppet målsägande. Det kan även antas 
att begreppet målsägare får samma definition. Resterande begrepp är av mer 
generell karaktär med skiftande definitioner, vilket gör det svårare att anta någon 
specifik definition av dessa. 
 
Andra nyckelord i boken är; sympati, trygghet, rättighet, stöd, makt, viktimologi, 
kriminologi, problem, forskare, informant, viktimisering, kriminalitet, och diskurs. 
Av dessa begrepp är det endast problem och kriminalitet som får en tydlig negativ 
laddning. Sympati, trygghet, rättighet och stöd ses genomgående som något varje 
människa ska kunna räkna som självklarheter, även de som har utsatts för brott. 
Dessa begrepp tillhör den humanitära gruppen av begrepp. Beroende av i vilket 
resonemang makt får sin innebörd kan begreppet vara både positivt och negativt 
laddat. Makt berörs på olika sätt i alla kapitlen i boken, men tydligast framträder 
maktperspektivet i diskussioner om kvinnomisshandel, besöksförbud och brott 
mot äldre. I diskussionerna om kvinnomisshandel är utsagor om mannens makt 
över kvinnan genom våldshandlingar mest framträdande. Det kan även utläsas en 
motmakt från kvinnornas sida, genom att exempelvis skapa ett inre rum eller att till 
slut lämna mannen.  

Det finns dock annan forskning om människors motstånd mot förtryck som pekar 
mot att förmågan att skapa ett eget inre rum där motstånd kan artikuleras utgör en 
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viktig psykologisk faktor av betydelse för överlevnaden. […] där öppet motstånd inte 
kan uttryckas, förekommer jämförbara uttryck av inre motstånd.75 

Gällande äldre är utsagor om makt mest framträdande i diskussioner kring 
vårdande anhöriga som misshandlar och/eller missköter vårdnadstagaren. Till 
skillnad från kvinnomisshandeln finns här ingen motmaktsdiskussion. Makten 
ligger helt hos vårdaren. I diskussionen kring besöksförbud är det snarare ett 
maktspel som framträder. Besöksförbudet i sig kan ses som en maktstrategi från 
den skyddades sida, medan det för personen förbudet gäller är en demonstration av 
makt att bryta förbudet eller att skrämma den skyddade.  

Det förefaller här som om just detta att vara utestängd upplevs som en provokation: 
en makt- och statusförlust, som intrånget avser att återställa. Men det kan också vara 
ett sätt för den exkluderade att återta gränskontroll och makt över ett hem som han 
eller hon fortfarande gör anspråk på som sitt.76 

Ett besöksförbud kan således kännas som en maktförlust, som den besöksförbudet 
gäller kan känna sig nödgad att återta. Utsagor om makt förekommer även i 
diskussioner kring myndigheters roll, statens roll samt ideella organisationers roll. 
Främst när det gäller normsättandet gällande syn på gärningsman och brottsoffer, 
en kamp om hegemoni inom brottsofferdiskursen. I citatet nedan är det 
kvinnojourernas syn på makt inom brottsofferdiskursen som återges. 

Det som kvinnojourerna föreskriver, är att mannen skall beskrivas som den 
dominerande som handlar systematiskt och intentionellt för att få makt över 
kvinnan.77 

Maktutsagor får därmed ett stort utrymme i dokumentet. Viktimologi, kriminologi, 
problem, forskare, informant och viktimisering är vetenskapliga begrepp som 
kommer in i bilden på grund av att boken just tillhör den vetenskapliga typen av 
texter. Begreppet kriminalitet finns med både direkt och indirekt i diskussionen om 
brottsoffer, då dessa har utsatts för just kriminalitet. Begreppet diskurs används i 
inledningen samt i flera av kapitlen. Det används i exempelvis brottsofferdiskurs, 
offerdiskurs, den moderna brottsofferdiskursen, den rättsliga diskursen, eller bara 
som diskurs i allmänhet. Författarna definierar dock inte vad diskurserna innebär. 
Det närmsta en definition av diskurs som går att finna i texten är följande; 

Ändå visar allmänheten en relativt stor acceptans mot just skattebrott. Synen på dem 
kan relateras till två olika tendenser i den moderna brottsofferdiskursen. Helt i 
enlighet med Durkheims analys av det moderna samhället har individens värde 

                                            
75 Åkerström, Sahlin, s. 106. 
76 Ibid, s. 202. 



 35

uppvärderats på bekostnad av kollektivets, vilket kommer till uttryck i att kränkningar 
av enskilda människor betonas i brottsofferdiskursen och motverkar att staten 
betraktas som ”offer”.78 

Citatet visar även att brottsofferdiskursen och den moderna brottsofferdiskursen 
används som synonyma begrepp om samma fenomen. Läsaren förväntas redan ha 
en klar (och samma) uppfattning om vad som menas med de olika diskurserna och 
resonemanget kring dessa. 
 
I boken kan ett flertal dikotomier utläsas, både direkt utskrivna och indirekta i 
texten. Dessa är, brottsoffer – gärningsman, kvinna – man, oskuld – skuld, trygghet 
– otrygghet, rättvisa – orättvisa, makt – motmakt, ungdomsvåld – åldringsvåld och 
professionell – ideell. De tre första dikotomierna (brottsoffer – gärningsman, 
kvinna – man och oskuld – skuld), går mer eller mindre in i varandra. Många 
gånger beskrivs brottsoffret som en kvinna helt utan skuld i det inträffade, medan 
gärningsmannen är en man som är skyldig. Även trygghet – otrygghet och rättvisa – 
orättvisa går in i varandra, då trygghet och rättvisa många gånger förutsätter 
varandra och orättvisa i många fall gestaltas i otrygghet. Ett brottsoffer anses ha 
varit orättvist behandlat och denna orättvisa behandling leder till otrygghet för 
brottsoffret. Makt – motmakt står för maktspelet mellan brottsoffer och 
gärningsman samt mellan myndigheter och organisationer gällande hegemoni inom 
brottsofferdiskursen. Dikotomin ungdomsvåld – åldringsvåld gestaltas bäst med ett 
citat: 

Våld mellan äldre underordnas problemet övergrepp mot äldre. Bland artiklar som 
presenterar ”åldringsbrott” och ”åldringsvåld” finner man referat om våld och brott 
som begås mot, inte av äldre. Begreppen utgår från offret, på samma sätt som 
”barnmisshandel” och ”kvinnovåld”. ”Ungdomsvåld” och ”ungdomsbrottslighet” 
däremot, utgår från ungdomar som förövare.79 

Här framgår tydligt hur samma typ av begrepp kan få olika innebörd. Den sista 
dikotomin professionell – ideell innebär dessa båda typer av verksamheters kamp 
om hegemoni inom brottsofferområdet. De professionella verksamheterna menar 
att de kan ge bästa stödet till brottsoffer. Detta uppnås med hjälp av den utbildning 
som krävs, exempelvis psykolog, terapeut eller socionom. De ideella 
organisationerna, som brottsofferjouren och olika kvinnojourer, menar att de som 
medmänniskor kan ge det bästa stödet. Med liknande erfarenheter och mycket tid 

                                                                                                                                        
77 Åkerström, Sahlin, s. 105. 
78 Ibid, s. 15. 
79 Ibid, s. 145. 
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för brottsoffret är enligt dessa organisationer det bästa stödet. Kvinnojourerna har 
däremot hegemoni gällande hur bilden av en misshandlad kvinna framställs, det 
ideala offret. 
 
Boken hamnar under den vetenskapliga typen av text genom innehåll, utformning 
och språk. Begrepp typiska för en vetenskaplig text används frekvent genom 
boken, exempelvis fallet med diskurs som diskuterades ovan. Språket förutsätter 
därmed en van läsare.  

Maktspelet om kunskapshegemoni och expertinflytande då det gäller hur 
socialtjänsten i framtiden ska arbeta med kvinnomisshandel visar tydliga likheter med 
den process varigenom narkotika- och alkoholmissbruk definierades som problem 
under 1970- och 80- talen.80 

Varje kapitel är fristående och försedd med noter samt sin egen referenslista, vilka 
båda är kännetecken för en vetenskaplig text. Även rubriker som Offer och sociala 
villkor, Definitionsprocessen, Urval och Slutdiskussion kan ses som kännetecken 
för en vetenskaplig text. De tio författarna använder samma typ av språk, på 
samma nivå. Texterna skulle därmed kunna vara producerade av samma person 
utan att läsaren skulle reagera. I boken förs genomgående en diskussion kring 
idealoffer, ett offer som uppnår hög offerstatus och därmed får hjälp och stöd 
snabbt. Idealoffret symboliseras oftast av kvinnor och äldre samt i viss mån även 
barn. Barn får dock väldigt lite utrymme i boken. Av antologins tio delar behandlar 
samtliga vuxna brottsoffer, varav fyra delar specifikt behandlar kvinnor som 
brottsoffer och en del specifikt behandlar äldre som brottsoffer. Barn som 
brottsoffer bereds inget utrymme i boken. Författarna själva ger ingen förklaring till 
detta, barn väljs helt enkelt bort. Vad detta kan bero på finns det flera olika möjliga 
orsaker till. Barn nämns emellanåt i förbifarten och då som en självskriven mycket 
sårbar offergrupp. Kan det helt enkelt vara så att barn som brottsoffer har en sådan 
offerstatus att de alltid behandlas som idealoffer och på grund av detta inte 
problematiseras i antologin? Det är en möjlighet, men fortfarande endast en 
spekulation. Kvinnliga brottsoffer utmålas ofta som den svaga motpolen till den 
manliga gärningsmannen. 

Kvinnan svarar genom dessa antaganden bättre mot föreställningen om det idealiska 
offret, en person som är ”värdig” att tillskrivas offerskap.81 

                                            
80 Åkerström, Sahlin, s. 73. 
81 Ibid, s. 83. 
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Kvinnor har lättare att uppnå offerstatus än män, just på grund av att de lättare 
uppfyller kriterierna för att vara ett idealoffer. När det gäller äldre som brottsoffer 
är det främst äldre kvinnor som framställs som de mest utsatta och rädda. Detta 
gör att det nästan uteslutande är kvinnor som framställs som mer hjälplösa och i 
större behov av skydd än män. Äldre män, som anses vara fysiskt svaga, och män 
utsatta för hatbrott (exempelvis homofobi och rasism) anses däremot ha det lättare 
att uppnå offerstatus. Detta på grund av att även dessa brottsoffer utmålas som 
svagare än gärningsmannen. 
 
Det framgår olika typer av intertextualitet i boken, omnämnande av andra källor 
samt omnämnande kapitlen emellan. Författarna till de olika kapitlen omnämner 
och refererar gärna varandra, men det finns ett kapitel som används oftare än de 
andra, Nils Christies ”Det idealiska offret”; 

Ett brottsoffer kräver en gärningsman. Genom en ”moralisk balansvåg” (Eriksson 
1998) tycks dennes skamlighet förstärkas ju mer offerskapet understryks, vilket även 
Christie (se kapitel 2) påpekar i sin skildring av det ideala offret.82 

I och med den vetenskapliga typ till vilken boken tillhör blir intertextualiteten 
automatiskt högre, på grund av noter, referenser och citeringar. Vid flera tillfällen 
refereras Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och 
maktmissbruk och SOU 1998:40, men även andra dokument av typerna 
internationella och nationella. Flera av bokens kapitel har tidigare producerats i 
andra skrifter. 

Stor produktion med begränsad konsumtion 

Det nämns aldrig vilken konsumtionskrets boken vänder sig till. Språket och 
faktumet att boken är utgiven av Studentlitteratur ger intryck av att boken främst 
riktar sig till en akademiskt införstådd konsumtionskrets. Det krävs av läsaren att 
förstå vetenskapligt vedertagna begrepp som exempelvis diskurs, då dessa inte 
definieras i texterna. Författarna är främst sociologer, men några är verksamma 
inom discipliner som kriminologi eller socialt arbete. Produktionsmönstret för de 
olika kapitlen är mycket olika: 

• Producerade specifikt för denna antologi. 
• Producerade för en annan bok, i ett fall redan 1986. 
• Producerade inom ramen för tidigare forskning/studier. 
• En utvecklad version av ansökan om forskningsbidrag. 

                                            
82 Åkerström, Sahlin, s. 272. 
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• Bilaga till betänkanden, SOU– rapport. 
Det ursprungliga produktionsmönstret kan alltså skilja sig mycket. Inför 
utformandet av denna antologi har texterna samlats in och anpassats inför 
utgivningen. 
 
I jämförelse med tidigare internationella och nationella dokument är innehavandet 
av makt litet. Boken kan vid en större spridning medverka till allmänhetens syn på 
brottsoffer och brottsofferdiskursen i stort. Enligt Teun van Dijks resonemang 
kring makt, som presenterades i metoden, har boken i sig inte makt nog att påverka 
brottsofferdiskursen, utan behöver i så fall hjälp av andra liknande dokument och 
vetenskapliga texter av samma slag. 
 
Trots sitt problematiserande av brottsofferbegreppet förmedlar ändå boken bilden 
av brottsoffret som svagt, i behov av stöd och hjälp. Boken förmedlar en strävan 
efter att alla brottsoffer ska betraktas som ideala brottsoffer för att uppnå 
offerstatus och få det stöd och den hjälp som behövs. På detta sätt motsäger den 
sig själv, men författarna påpekar själva begreppet brottsoffers breda betydelse som 
ett problem värt att tänkas över. 

Stora möjligheter 

Det motspänstiga offret med som på grund av att vara en antologi har ett brett 
angreppssätt kan få konsekvenser för den fortsatta forskningen inom såväl 
viktimologin som kriminologin. Boken kan även bidra till att befästa bilden av 
brottsoffret i samhället främst genom de yrkesgrupper som jobbar med brottsoffer 
samt ideella organisationer som kvinnojourer och brottsofferjourer. Den kan även 
bidra till att olika myndigheter och organisationer kan förstå varandras tänkande 
och därmed närma sig och komplettera varandra. Boken har därmed stora 
möjligheter att nå ut till en stor konsumtionskrets. 

Brottsoffer – Från teori till praktik 

Brottsoffer – Från teori till praktik är indelad i sex större delar, innehållande ett 
varierande antal kapitel. Delarna kallas för ”Bilden av offret”, ”Grundläggande 
utgångspunkter”, ”Brottsoffer i fokus”, ”Konsekvenser av brott”, ”De centrala 
aktörerna” och ”Lokalsamhällets brottsofferstödjande arbete”. Boken behandlar 
brottsoffers olika reaktioner och upplevelser samt hur olika aktörer i samhället som 
exempelvis polisen, socialstyrelsen, försäkringskassan och olika ideella 
organisationer på bästa sätt kan ge stöd och hjälp till brottsoffer. Författarna tar 
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även upp forskning och lagstiftning till diskussion. Boken är skriven av Magnus 
Lindgren, brottsofferforskare vid Stockholms universitet samt lektor vid 
polishögskolan, Karl – Åke Pettersson, polisöverintendent vid Rikspolisstyrelsen 
samt lärare vid Försvarshögskolan och Bo Hägglund, kriminalkommissarie samt 
expert på brottsofferfrågor vid Rikspolisstyrelsen. 

Brottsoffer, rädsla och otrygghet 

Författarna använder sig av begreppen brottsoffer, målsägande, skadelidande samt 
offer. De tre första begreppen ges en definition, men till alla fyra begreppen ges 
förklaring till varför de används. När det gäller begreppet brottsoffer diskuterar 
författarna problemet med dess olika och breda betydelser. De tar upp definitioner 
från att bara innefatta ”[…] enskilda fysiska personer som direkt utsatts för 
brott”83, till att innefatta både enskilda personer, företag, organisationer samt 
anhöriga till brottsutsatta, vittnen, djur och hela stater.84 Målsägande definieras 
enligt Rättegångsbalken 20 kap. 8 §, (se definitionen i ovanstående kapitel, 
Begreppsförklaring). Skadelidande är ett mycket brett begrepp och definieras enligt 
följande;  

Termen skadelidande omfattar alla dem som tillfogats skada oavsett om detta har 
skett på grund av brott, i samband med brott eller utan att brottslig gärning 
föreligger.85  

Begreppet offer används främst som synonym till brottsoffer, men ges ingen 
närmare definition. Offer används som ett mycket brett begrepp som omfattar alla 
slags offer, inte bara fysiska personer. 
 
Andra nyckelbegrepp i boken är; lidande, rädsla, otrygghet, behandling, viktimologi, 
offergrupp, offerstatus, skuld, rättvisa, rättighet, rättsprocess, lag, rättsväsendet, 
stöd, hjälp samt brott. De begrepp som i sin betydelse får en negativ laddning är 
följande; lidande, rädsla, otrygghet, skuld och brott. Detta skiljer boken från andra 
dokument som istället har den positivt laddade motsatserna som nyckelbegrepp. 
Följden blir att synen på brottsoffer präglas av sympati och empati. Om någon är 
rädd, lider och känner sig otrygg är det lättare att tycka synd om den individen. I 
denna vetenskapliga text märks en skillnad från de internationella och nationella 
dokumenten i fråga om nyckelbegrepp. Ord som viktimologi, offergrupp och 
offerstatus får ett större utrymme än i de föregående dokumenten. Även 
                                            
83 Lindgren, Pettersson, Hägglund, s. 28. 
84 Ibid, s. 28f. 
85 Ibid, s. 28. 
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rättsprocess och rättsväsendet är två begrepp som här får något större utrymme. 
Vikten läggs vid begreppen stöd och hjälp. Det anses som avgörande för ett 
brottsoffer att få stöd och hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Brottsoffrens egna 
upplevelser av exempelvis otrygghet, rädsla och skuld får även detta ett mycket 
stort utrymme i texten. Detta för att klargöra problemet och för att läsaren lättare 
ska kunna sätta sig in i brottsoffrens situation. Lidande, stöd hjälp, rädsla, 
otrygghet, rättvisa och rättighet kan alla räknas till humanitära begrepp. 
Rättsprocess, lag, rättsväsende och brott hamnar i gruppen med juridiska begrepp 
och viktimologi, offergrupp och offerstatus hamnar inom den vetenskapliga 
gruppen av begrepp. Behandling och skuld är två begrepp som är svårare att dela in 
i en eller ett par specifika grupper då dessa båda begrepp kan tillhöra ett stort antal 
grupper. Behandling kan exempelvis hamna inom en humanitär, medicinsk eller 
juridisk grupp av begrepp. Skuld kan hamna inom en ekonomisk, humanitär eller 
juridisk grupp av begrepp. I dokumentet kan ingen grupp anses vara bättre lämpad 
än någon annan. 
 
I texten kan ett flertal dikotomier skönjas. Dessa består av följande begrepp; 
brottsoffer – gärningsman, rädsla, otrygghet – trygghet, oskyldig – skyldig, 
medskyldig samt man - kvinna. Dikotomin brottsoffer – gärningsman är naturlig i 
en brottsofferdiskurs, men denna dikotomi är troligen vanligt förkommande i flera 
olika diskursen som exempelvis en gärningsmannadiskurs, rättsdiskurs och/eller 
kriminaldiskurs. Den är därmed inte unik för brottsofferdiskursen. Rädsla, 
otrygghet – trygghet kan tydligt utläsas i boken. Författarna skriver om brottsoffers 
vanligt förekommande känslor av otrygghet och rädsla efter att ha utsatts för brott. 
De menar att denna otrygghet med rätt stöd och hjälp kan ersättas med en ökad 
trygghet. Alla dessa tre begrepp diskuteras därför genomgående i hela boken, men 
likt dikotomin brottsoffer – gärningsman är den inte unik för en brottsofferdiskurs 
även om den mycket väl hör hemma i en sådan. Dikotomin oskyldig – skyldig, 
medskyldig diskuteras på flera olika plan. Den mest självklara användningen är att 
se brottsoffret som oskyldigt och gärningsmannen som skyldig. Detta är dock inte 
den enda användningen. Dikotomin används även enbart gällande brottsoffer, de 
brottsoffer som ses som helt oskyldiga i jämförelse med dem som kan ses som 
medskyldiga, vid exempelvis ett krogslagsmål där båda parter var påverkade av 
alkohol och lika involverade i slagsmålet. Det diskuteras även om brottsoffer som 
skuldbelägger sig själva, trots att de inte hade någon skuld i det inträffade. Detta 
kan vara tankar som, ”om jag inte hade gått just där”, ”om jag hade tagit bussen 
hem istället för cykeln” osv. Det finns även brottsoffer som upplever det som att 
det omgivande samhället och rättsväsendet lägger skulden på dem själva och inte på 
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gärningsmannen. När det gäller dikotomin man – kvinna får mannen i de flesta fall 
stå som norm, vilket innebär en stark individ. Kvinnan får däremot symbolisera det 
hjälplösa offret, den svaga individen. I resonemang kring polisväsendet är det en 
man som symboliserar polismannen, den starke. Omvänt används även mannen 
som symbol för gärningsmannen, som är den starke i jämförelse med brottsoffret, 
men gärningsmannen står inte för normen. I de flesta fall används dock brottsoffer 
och polis som könsneutrala, men i de fall de inte är könsneutrala är det 
ovanstående symbolik som används. 
 
Boken har ett vetenskapligt vedertaget upplägg, med kapitelrubriker som ”Bokens 
syfte och utgångspunkter” och ”Bokens uppbyggnad”. Efter samtliga kapitel finns 
även en sammanfattning och sista kapitlet består av en sammanfattning av hela 
boken. Detta ger ett seriöst intryck. Författarna använder sig av noter och en 
gedigen referenslista. Boken har en undervisande och förklarande karaktär, den ger 
emellanåt sken av att vara en lärobok. Kvalitativa forskningsresultat varvas med 
kvantitativa. Detta är vanligt förekommande inom samhällsforskningen då den 
kvantitativa forskningen traditionellt sett har ett högre vetenskapligt erkännande än 
den kvalitativa.86 Kvantitativa mätningar kan även vara ett mycket bra komplement 
då dessa på ett annat sätt kan påvisa problemets storlek.  

Under 1990 – talet har det i Sverige varje år anmälts över en miljon brott till polisen. 
År 2000 anmäldes 1 214 968 brott, varav 887 757 tillgreppsbrott, 61 788 våldsbrott 
samt 8 734 sexualbrott.87 

Citatet visar hur författarna ger en bild av problemets storlek och därmed hur 
många personer som utsätts för brott varje år. Det verifierar ett fortsatt arbete för 
och med brottsoffer. 
 
Som nämndes ovan är graden av intertextualitet hög i boken, bland annat refereras 
både Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och 
maktmissbruk och Stöd till brottsoffer. Från deklarationen är det främst 
definitionen av begreppet (brotts)offer som reproduceras i texten. Dokumentet får 
en kort men noggrann presentation i ett stycke som presenterar FN: s arbete om 
brottsoffer i stort. Andra betydelsefulla dokument som tas upp i samband med FN 
är Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, 
Barnkonventionen och Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor. Då 
författarna själva anser att propositionen Stöd till brottsoffer har spelat en stor roll 
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för brottsofferarbetet i Sverige ges denna större utrymme i boken. En annan form 
av intertextualitet som författarna använder sig av är att upprepa sig vid flera 
tillfällen i boken. En viktig slutsats påpekas om igen, vilket ger den ännu mer tyngd 
i texten. Detta för även tankarna tillbaka till att boken är något utav en lärobok. Ett 
tydligt exempel på intertextualitet som återkommande har dykt upp i samtliga 
nationellt framställda dokument i mitt analysarbete är definitionen av målsägande, 
Rättegångsbalken 20 kap. 8 §. Då boken är av vetenskaplig karaktär refererar 
författarna till befintlig forskning i sina resonemang och slutsatser. Detta leder till 
att intertextualiteten blir än mer omfattande. Som nämndes ovan är det en gedigen 
referenslista bestående av forskning, förordningar, propositioner, utvärderingar 
deklarationer med mera.  
 
Barn som brottsoffer och kvinnor som brottsoffer får stort utrymme i boken. 
Dessa båda offergrupper anses vara mer utsatta och därmed behöva mer stöd och 
hjälp. Författarna menar att dessa grupper är så kallade prioriterade grupper, just på 
grund av sitt stora behov av stöd. Resonemanget grundas på att när kvinnor och 
barn utsätts för våld, hot och sexuella brott sker det ofta av någon närstående i 
hemmet.  

Brottsligheten mot kvinnor kännetecknas dock inte sällan av ett systematiskt förtryck 
av kvinnan som person. Brotten begås ofta i hemmet och spänner över ett vitt fält av 
brottskategorier. Den brottsliga handlingen kan bestå av fysiskt- och sexuellt våld, 
lika väl som inbrott och skadegörelse. När det gäller mäns våld mot kvinnor är det 
många gånger inte de enskilda handlingarna i sig som karaktäriserar kvinnans utsatta 
situation, utan främst den systematiska kränkning hon utsätts för.88 

Det krävs då extra stora försiktighetsåtgärder för att brottsoffret inte ska lida större 
skada. Särskilt när det gäller brott mot barn. 

Brott mot barn är särskilt allvarliga då de kan få avgörande konsekvenser för barnets 
utveckling och personlighet. Många kommer att känna en grundläggande misstro mot 
omvärlden lång tid framöver. Barnet saknar ofta möjligheter att själv bearbeta det 
inträffade på ett effektivt sätt. […] Yngre barn har också mindre utvecklad språklig 
förmåga och har därmed svårt att verbalisera sina upplevelser. Detta kan medföra att 
de inte blir trodda när de berättar om det inträffade. Barn kan också ha svårt att 
uttrycka sin ilska och vrede mot den vuxne förövaren eftersom de står i 
beroendeställning och att de därmed har svårt att ifrågasätta den vuxnes auktoritet.89 

Även offer för homofobiska och rasistiska brott särskiljs i boken som prioriterade 
grupper, dock inte i samma utsträckning som kvinnor och barn. Vid ett flertal 
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tillfällen i boken framställs vikten av att även dessa grupper får högre prioritet inom 
resursfördelningen för brottsoffersatsningar. Dessa grupper presenteras 
tillsammans med barn, kvinnor, äldre, funktionshindrade, resenärer och socialt 
utslagna och kriminellt belastade under huvudrubriken ”Särskilt sårbara 
brottsoffer”. Vad som gör dessa grupper särskilt sårbara är att de många gånger inte 
slumpmässigt utsätts för brott, utan de utsätts för brott (främst våld och hot) på 
grund av deras person, vem dem är.  
 
Författarna skriver att många låter brottsoffer hamna i en vad jag har valt att kalla 
”tycka - synd - om - diskurs”. Detta för att brottsoffret ska vinna sympati och 
empati för att få den hjälp och det stöd hon eller han är berättigad, men även för 
att väcka debatt om ämnet. Författarna ämnar inte göra det i sin bok, men tar ändå 
upp problemet i en diskussion om idealoffret, som är en vad författarna kallar 
schablonbild av ett brottsoffer. Idealoffret är en oklanderlig och helt oskyldig 
person som utsätts för en brottslig handling. Det kan tyckas vara svårt att undgå 
denna diskurs helt eftersom alla fysiska, psykiska och ekonomiska men tas upp. 
Detta kan leda till att läsaren automatiskt tycker synd om brottsoffren.  

För vissa människor blir brottet livsavgörande. Man tvingas kanske ändra hela sin 
livsföring, till exempel byta yrke på grund av att man inte vågar arbeta på kvällstid 
eller flytta från sin bostad eftersom man inte [längre] känner sig trygg där.90 
(Författarens anmärkning) 

Författarna menar att ett brottsoffer inte får någon slags hjälp, stöd eller ersättning 
såvida hon eller han inte har blivit indelad i vad de kallar för en offergrupp, vilket i 
sin tur innebär att brottsoffret har tilldelats offerstatus.91 De menar vidare på att 
brottsoffer inte alltid får det stöd de borde få. 

Det man framför allt skulle behöva är lugn och ro och en varm hand, någon som 
lyssnar tålmodigt och tar sig an de praktiska bestyren som blir aktuella för att rida ut 
stormen. Istället blir man fokuserad, rättskränkt, ringaktad och överbeskyddad.92 

Här tas problemet upp med att brottsoffer många gånger känner sig kränkta under 
rättsprocessens gång, inte minst under förhör samt att under rättegången behöva 
konfrontera gärningsmannen igen. Risken att målsägande och vittnen hotas under 
rättegången har ökat under de senaste åren.93 
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Stor tyngt läggs vid information, utbildning och kunskap. Boken är i sig en stor 
informationskälla för både yrkesutövare som träffar brottsoffer men även 
brottsoffren själva. Författarna menar att information inte bara är till för 
brottsoffret utan även för och mellan olika myndigheter, samt att dessa ska få 
kunskap genom utbildning. Information anses vara avgörande för brottsoffrens 
fortsatta upplevelser och rehabilitering. Ett stort ansvar läggs på olika myndigheter i 
frågan om stöd och information till brottsoffer. Bland andra Europarådet har i en 
rekommendation fastslagit att polisen har skyldighet att ge brottsoffer den 
information de behöver samt att polisen ska utbildas i att bemöta brottsoffer på ett 
korrekt sätt. Rekommendationen fastställer även vikten av information under hela 
rättsprocessen, då gällande åklagare och domstolar.94 

Lärobok med bred konsumtionskrets 

Boken är avsedd för en mycket bred konsumtionskrets, studerande och 
yrkesverksamma inom polis, rättsväsende, hälso- och sjukvård samt den sociala 
sektorn, inom brottsoffer- och kvinnojourer, journalister, politiker och 
brottsförebyggande råd, men även för brottsoffren själva. I och med den tänkta 
breda konsumtionskretsen krävs ett språk som passar alla. Författarna behåller 
dock den vetenskapliga framställningen och i viss mån det vetenskapliga språket, 
dock inte för avancerat. Intertextualitet råder genom att många lagar och paragrafer 
återges i texten. Dessa är däremot omskrivna så att de är lätta att förstå och ta till 
sig, vilket är ett tecken på att boken riktar sig till en bredare konsumtionskrets. 
Jämfört med propositionen Stöd till brottsoffer, där lagar återges ordagrant, blir det 
tydligt hur konsumtionsmönstret skiljer sig mellan de båda texterna. Propositionen 
riktar sig till en invigd läskrets som är van vid att läsa lagtext, medan boken riktar 
sig till gemene man som inte nödvändigtvis är van vid lagtexter. Detta är något som 
författarna medvetet utförde under produktionen av de båda texterna då 
produktionen i sig skiljer sig.  
 
Boken har en maktposition genom att kunna påverka och kritisera. Författarna är 
dock försiktiga med sin kritik, de är noga med att påpeka ett problem och sedan ge 
tänkbara orsaker till varför problemet uppstod, ofta brist på utbildning och 
information. Detta för att inte utpeka enskilda yrkesutövare/personer, eller att 
dessa ska känna sig utpekade. Författarna är särskilt försiktiga när det gäller 
polisväsendet. 

                                            
94 Lindgren, Pettersson, Hägglund, s. 157. 
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Även om det inte var uttalat eller medvetet så gjorde enskilda poliser, särskilt 
brottsutredare och spanare, många gånger ett bra och för brottsoffren viktigt arbete i 
detta hänseende.95 

Exempelvis socialtjänsten och försäkringskassan utsätts för hårdare kritik. Bristerna 
i socialtjänstens arbete med brottsoffer förklaras med att det blir fler människor i 
behov av hjälp då kommunerna sparar in pengar och familjestrukturen i samhället 
har förändrats på senare tid.96 Det finns flera tänkbara orsaker till författarnas 
försiktiga kritik. Dels kan det ha att göra med den vetenskapliga genren, där 
objektivitet många gånger anses som en viktig del inom forskningen. Det kan på 
grund av detta vara författarnas avsikt att ge en så objektiv bild som möjligt. Dels 
kan det bero på författarnas bakgrund och yrke, de arbetar alla tre inom 
Rikspolisstyrelsen eller Polishögskolan. Mycket av materialet och undersökningar 
som används som grund i boken är framställda på uppdrag av Rikspolisstyrelsen. 
Ännu en orsak kan vara att det helt enkelt är hela organisationen som måste se till 
att arbetet blir bättre, de enskilda personerna kanske redan gör vad de kan med de 
resurser som finns. Även här ger författarna information och utbildning som bästa 
medlet att göra situationen bättre. Media är ännu en grupp som författarna menar 
kan bidra till ökad viktimisering bland brottsoffer. De trycker på Europarådets 
rekommendation som menar att ett brottsoffer ”[…] skall skyddas mot publicitet 
som kan vara till skada för hans eller hennes privatliv och värdighet”.97  
 
I form av lärobok för studerande inom juridik och rättskunskap samt personal 
inom rättsväsende har dock boken och författarna makten att förmedla sin syn på 
brottsoffer. Läroböcker kan tyckas ha mycket stor makt i samhället, det man en 
gång har lärt sig som sanning kan vara svårt att lära om. Brottsoffer – från teori till 
praktik kan således säga ha stor maktpotential. Förutsättningen är då att boken 
sprids och att den används som just lärobok för dem den är ämnad. 

Konsekvenser för rättsväsende 

Boken Brottsoffer – från teori till praktik kan först och främst få konsekvenser för 
den fortsatta forskningen inom viktimologin. I och med att boken är menad att 
användas av studenter inom rättsväsende och vård kan den få konsekvenser för 
deras handlande senare i yrkeslivet. Eftersom boken har en mycket bred 

                                            
95 Lindgren, Pettersson, Hägglund, s. 224. 
96 Ibid, s. 205. 
97 Ibid, s. 219. 
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konsumtionskrets är möjligheten stor att den får större konsekvenser i individers 
handlande i samhället. 

Sammanfattning av de vetenskapliga dokumenten 

Den vetenskapliga typen av dokument kännetecknas av en hög grad intertextualitet, 
främst i form av källhänvisningar och referenser. De båda dokumenten som har 
analyserats här kännetecknas av att de värnar om brottsoffret och mer eller mindre 
uttalat kritiserar myndigheter i deras arbete med brottsoffer. Kvinnor och barn får 
stort utrymme och anses särskilt hjälplösa och sårbara. Författarna problematiserar 
bilden av brottsoffret samtidigt som de reproducerar den. De båda böckerna riktar 
sig till en bred konsumtionskrets och kan på grund av detta få konsekvenser främst 
inom vetenskapen, men även hos yrkesgrupper som i sin vardag möter brottsoffer.  

Resultat 

Brottsofferdiskursen innehåller många olika typer av dokument. Eller snarare, 
många olika typer av dokument reproducerar brottsofferdiskursen, ännu fler än vad 
som har presenterats här. Denna breda reproduceringsprocess borde kunna bidra 
till en mycket bred brottsofferdiskurs. Tidigare i uppsatsen har tre olika typer av 
dokument, med två analyserade dokument i vardera typen, redovisats. Den fråga 
som nu blir aktuell är hur brottsofferdiskursen ser ut. Vad ger de olika dokumenten 
för bild av brottsofferdiskursen? 
 
Ännu en faktor att fundera över är tiden. Utgångspunkten i uppsatsen dokumentet 
från FN, Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och 
maktmissbruk, producerades redan 1985, medan de båda vetenskapliga 
dokumenten, Det motspänstiga offret och Brottsoffer – från teori till praktik, 
producerades 2001. Det innebär ett tidsspann på 16 år. Kan det då inte ha skett 
några diskursiva förändringar och hur gestaltas i så fall dessa? 
 
Denna bredd av producerande av dokument om brottsoffer borde kunna antas få 
vidare konsekvenser i samhället. Vilka kan dessa konsekvenser antas vara och vad 
resulterar de i? Dessa tre områden kommer att vidare diskuteras och utvecklas 
nedan. 
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Brottsofferdiskursens uppbyggnad 

De mest centrala begreppen inom brottsofferdiskursen är de begrepp som används 
för det diskursiva objektet. Det är främst brottsoffer samt målsägande som 
används. Andra begrepp som används för att namnge det diskursiva objektet är 
brottsdrabbad, offer för brott eller av en mer generell art, som exempelvis att bara 
använda begreppet offer. När det gäller att definiera begreppen har alla dokument 
samma sätt att definiera målsägande, enligt 20 kap. 8 § Rättegångsbalken. Där 
definieras målsägande genom att ett brott har blivit begånget mot personen och att 
denne har blivit förnärmad och/eller lidit skada av brottet. Då det endast är denna 
definition som används i fråga om målsägande råder intertextualitet i varje fall där 
begreppet används. Definitionen ifrågasätts heller aldrig i de dokument som har 
analyserats, vilket innebär att det råder hegemoni i fråga om definitionen av 
målsägande inom brottsofferdiskursen. Brottsoffer får inte en lika specifik 
definition som målsägande. Ofta hänvisas det till FN: s definition av offer för att 
definiera brottsoffer; 

”Offer” innebär personer som, enskilt eller gemensamt, har lidit skada, inklusive 
fysisk eller psykisk skada, känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig 
försämring av sina grundläggande rättigheter, genom handlingar eller underlåtelser 
som strider mot strafflagar som gäller i Medlemsstaterna, inklusive de lagar som 
förbjuder brottsligt maktmissbruk.98 

Denna definition reproduceras på detta sätt i många andra dokument tillhörande 
flera olika typer av texter. Sättet att se på och definiera brottsoffer förs hela tiden 
vidare, vilket i sin tur innebär att FN: s definition mer eller mindre blir gällande i 
hela brottsofferdiskursen och därmed ger upphov till interdiskursivitet då den 
präglar alla typer av dokument men även organisationers och institutioners sätt att 
se på brottsoffer. I övriga fall definieras brottsoffer oftast som fysiska personer 
som har utsatts för brott. Därmed utesluts företag, institutioner, organisationer och 
liknande från begreppet brottsoffer. Det innebär således att det diskursiva objektet i 
brottsofferdiskursen främst består av fysiska personer. Konsekvenserna som följer 
av detta är att företag, organisationer och staten inte inbegrips i resonemanget om 
offerstatus och därför kan ha svårt att bli sedda som offer för brott, vilket i sin tur 
kan leda till att de inte får det stöd och den hjälp som behövs för att få ordning 
inom organisationen. Ett uteslutande i en diskurs kan ge upphov till att företag, 
organisationer och staten inbegrips i en annan diskurs, vilken kan konkurrera med 
brottsofferdiskursen om hegemoni inom offerdiskursen. 
                                            
98 FN, Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, resolution 
40/34. Tillägg, punkt 1. 
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Andra nyckelbegrepp som genomsyrar hela brottsofferdiskursen är främst stöd, 
hjälp, information, rättvisa, rättighet, trygghet och brott. Övriga nyckelbegrepp i de 
olika dokumenten skiljer sig något från varandra, men det rör sig dock inte om 
några större skillnader. Det är olika synonymer för gärningsman, olika institutioner 
inom rättsväsendet, men även politiskt- och forskningsrelaterade begrepp typiska 
för den typen av text dokumentet tillhör. Begreppen skiljer sig beroende på vilken 
typ av text dokumentet tillhör. Nyckelbegreppen i de nationella texterna får en 
politisk prägel, medan de vetenskapliga dokumenten får en vetenskaplig prägel. 
Genomgående för de flesta nyckelbegreppen är att de hör samman med begrepp 
som omhändertagande, stödjande, empati och rättvisa. Hela brottsofferdiskursen 
får därmed en prägel av dessa begrepp. Trots att det inte råder någon stor skillnad 
mellan begreppen råder det ändå en intressekonflikt mellan de olika dokumenten 
inom brottsofferdiskursen. När politiska, vetenskapliga, humanitära, juridiska och 
humanistiska begrepp kämpar om samma erkännande kan det ge upphov till 
slitningar inom diskursen. Detta blir dock inte något avgörande problem för 
brottsofferdiskursen, utan många olika begrepp går att kombinera på ett bra sätt 
inom diskursens breda fält. 
 
Allt som oftast ses det diskursiva objektet som en grupp utan speciell 
könstillhörighet. Alla kan bli brottsoffer, kvinna som man, gammal som ung. 
Brottsofferdiskusen ska på så vis innefatta alla människor utan åtskillnad. Det finns 
dock två typer av brott där brottsoffret omtalas som kvinna, vålds- och sexualbrott. 
I vissa fall kan brottsoffren även omtalas som barn, i detta fall både flickor och 
pojkar i en och samma grupp. Förövare har flera olika synonymer, bland andra 
används begreppet gärningsman. Ofta reproduceras bilden av brottsoffret som 
svagt och oskyldigt och gärningsmannen som stark och ond, inte minst när det 
gäller sexual- och våldsbrott där det ofta underförstått skrivs om kvinnor som 
brottsoffer. I dessa fall blir det kvinnliga, oskyldiga och svaga brottsoffrets motsats 
en manlig, ond och stark gärningsman. I fall som detta, men även i andra fall, där 
begreppet gärningsman används förstärks bilden av att det är en manlig förövare, 
just på grund av begreppet gärningsman. Ingen har väl någonsin hört talas om 
begreppet gärningskvinna? Dikotomin man – kvinna är i dagens samhälle så djupt 
rotat att den tas för givet, så även i brottsofferdiskursen. En följd av detta är att 
kvinnor har det lättare att få offerstatus än män, såtillvida mannen inte tillhör 
någon annan prioriterad offergrupp, utsatt för hatbrott. 
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Något som ges mycket stort utrymme i dokumenten och därmed även i 
brottsofferdiskusen är vikten av information, utbildning och kunskap. Författarna 
menar att för att brottsoffer ska slippa gå igenom en sekundär viktimisering eller 
sekundär traumatisering krävs att han eller hon får information kring brottet och 
brottmålsprocessen samt vilken hjälp det finns att tillgå. Det är även viktigt att 
brottsoffret får rätt information vid rätt tillfälle. För att detta mål ska uppnås 
behöver de personer som i sitt yrke möter brottsoffer, få rätt utbildning. För att 
kunna få rätt utbildning behövs kunskap om hur ett brottsoffer kan reagera, hur ett 
brottsoffer på bästa sätt ska bemötas och så vidare. Det är med andra ord inte bara 
brottsoffret som är i behov av information för att klara situationen, utan även alla 
dem som i sitt yrke träffar brottsoffer. Främst gäller detta polisen som många 
gånger är de första som ett brottsoffer träffar efter att ha utsatts för ett brott. 
Informationen hör samman med att brottsoffret ska få rätt stöd och hjälp. I 
brottsofferdiskursen skiljs två sorters stöd åt, det professionella och det ideella. 
Båda ges samma tyngd, men enligt alla typer av texter bör de förbli åtskilda för att 
kunna ge brottsoffren det bästa möjliga stödet och hjälpen. Det professionella står 
för den rättsliga hjälpen, medan det ideella står för det personliga stödet. Hela 
brottsofferdiskursen präglas av ett stöd- och hjälpperspektiv, vilket ger diskursen en 
medmänsklig framtoning. 

Tycka – synd – om - diskurs 

En tydlig risk som framställs inom brottsofferdiskursen är att alla brottsoffer 
hamnar inom en vad som kan kallas tycka – synd – om – diskurs. Med detta menas 
att brottsoffer i litteratur ofta framställs som ett, för att låna Niels Christies 
begrepp, idealoffer. Ett idealoffer sammanfattas ofta i fem punkter, vilket även har 
gjorts i de flesta av ovanstående analyserade dokument, dock inte i de 
internationella dokumenten där idealoffret inte behandlas överhuvudtaget. Dessa 
fem punkter innebär att offret är; svagt, upptaget med en respektabel syssla som att 
exempelvis ta hand om en sjuk släkting, befinner sig på en vad som kan kallas 
ofarlig plats, att gärningsmannen är stor, stark och ond och till sist att offret inte 
har någon anknytning till gärningsmannen.99 Meningen med att framställa 
brottsoffer som idealoffer är att de ska få så mycket sympati och empati som 
möjligt. Detta innebär att fler engagerar sig i brottsoffrens situation och att 
brottsoffret lättare får tillgång till den hjälp och det stöd hon eller han är i behov av. 
Kvinnor och barn är mer benägna att hamna inom denna tycka – synd - om - 
diskurs. Detta beror på att kvinnor och barn som brottsoffer anses vara mer 

                                            
99 Åkerström och Sahlin, s. 48. 
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hjälplösa än manliga brottsoffer och är på så sätt i större behov av stöd och hjälp. 
När det talas om kvinnor och barn som brottsoffer är det allt som oftast vålds- och 
sexualbrott med en manlig förövare som diskuteras. Förövaren framställs likt ovan 
som stor, stark och ond, medan brottsoffret framställs som oskyldigt och svagt. Till 
skillnad från idealoffret handlar det i dessa fall oftast om en nära anhörig som 
förövare. Om perspektivet breddas något kan det antas att tycka – synd – om – 
diskursen underordnas en ännu en diskurs, vad som kan kallas offerdiskursen. Med 
offer menas här alla typer av offer, som exempelvis offer för naturkatastrofer, offer 
för miljöförstöring och offer för maktmissbruk. Brottsofferdiskursen är i sin tur 
med andra ord en del av offerdiskursen och tycka – synd – om – diskursen är en 
del av brottsofferdiskursen samt alla andra typer inom offerdiskursen. Detta 
resonemang mynnar ut i följande diskursordning, först offerdiskursen som följs av 
brottsofferdiskursen samt alla andra mindre typer av diskurser inom offerdiskursen 
och slutligen då tycka – synd – om – diskursen som underordnas alla tidigare 
nämnda diskurser i ordningen. 
 
En annan viktig utsaga inom brottsofferdiskursen är den om offerstatus. Denna 
utsaga hör på sätt och vis samman med ovanstående resonemang kring idealoffer 
och tycka – synd – om – diskursen, som hamnar under brottsofferdiskursen i 
diskursordningen. För att ett brottsoffer ska få stöd och hjälp så fort som möjligt 
måste han eller hon uppnå offerstatus. Desto oskyldigare brottsoffret anses vara, 
desto snabbare får personen den befogade hjälpen. I samma resonemang bör 
begreppet offergrupp nämnas. Vissa offergrupper har högre offerstatus än andra. 
En misshandlad kvinna eller ett barn tillhör en offergrupp med hög offerstatus, 
medan en ung berusad man med skador från ett krogslagsmål tillhör en offergrupp 
med lägre offerstatus. Många gånger ges vittnen offerstatus, vilket beror på att 
hotbilden mot vittnen ofta liknar den mot målsäganden. Detta innebär i sin tur att 
vittnen i en domstolsförhandling blir en del av brottsofferdiskursen, utan att för 
den skull vara brottsoffer. 

Ordets makt 

Beroende på vem som har makten att tala om brottsoffer kan diskursen se något 
annorlunda ut. Nyckelbegreppen skiljer sig åt och olika utsagor får olika stor 
innebörd och plats i dokumenten. De vetenskapliga dokumenten präglas av både 
de nationella och de internationella dokumenten. De nationella texterna präglas av 
de internationella texterna. Det kan på så vis urskiljas en slags rangordning bland 
dokumenten. De internationella texterna hamnar högst i denna rangordning då de 
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är normsättande för synen på brottsoffer. Den som har makten att producera texter 
om något har därmed även makten att kunna påverka diskursen. Ju starkare 
ställning den producerande individen/de producerande individerna har på 
världsarenan desto starkare är makten att påverka diskursen. 
 
Varje sorts utsaga får betydelse på just sin arena. Utsagorna i de vetenskapliga 
texterna kan få stor genomslagskraft på den vetenskapliga arenan, men kanske inte 
på den internationella arenan i första hand. Det kan däremot tänkas att de 
vetenskapliga texterna kan påverka nerifrån och uppåt på de nationella och 
internationella arenorna. Får vetenskapen ett starkt fäste kan dess slutsatser få 
konsekvenser på fler än bara den vetenskapliga arenan.  

Diskursens förändringar över tid 

Den tydligaste förändringen över tid är den som redovisades i inledningen, den 
historiska förändringen. Brottsofferdiskursens maktposition har varit mycket 
skiftande, från att ha varit mycket stark till att vara nästan obefintlig. Den 
förändring som presenteras i inledningen pågick under ett par hundra år, det är på 
så vis en långsam process.  
 
Det framkommer i analysen att det har skett en förändring inom 
brottsofferdiskursen även den senaste tiden. Denna förändring spänner endast över 
drygt 20 år och är en jämförelsevis snabb process. Då forskningen först och främst 
inriktade sig på kvinnor som hade utsatts för brott, främst vålds- och sexualbrott, 
har diskursen förändrats när brottsoffer för andra typer av brott har kommit in i 
bilden. Även diskussionen kring manliga brottsoffer har fått större utrymme inom 
brottsofferdiskursen på senare tid. Det kan även utläsas att det numera är befogat 
att kunna säga att brottsoffret själv i vissa fall har medverkat till brottet. Det är då 
främst krogslagsmål som tas upp som exempel i de olika dokumenten. Vad som 
däremot inte har förändrats är att ju oskyldigare ett brottsoffer anses vara desto 
mer hjälp och stöd är hon eller han berättigad till. 
 
Utsagorna i brottsofferdiskursen har även förändrats inom varje typ av text. 
Tydligast gestaltas detta i de vetenskapliga texterna där en helt ny disciplin har vuxit 
fram, viktimologin. Tidigare var brottsoffer en del inom kriminologin, som lägger 
vikten på kriminalitet och gärningsmannen. 
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Effekter av brottsofferdiskursen 

Det råder många gånger konsensus mellan de olika dokumenten angående vilka 
åtgärder som bör genomföras för att förbättra brottsoffrens situation. Problemet 
som nämns i de olika dokumenten, är att förankra dessa i samhället. Det finns stora 
likheter mellan dokumenten, vilket innebär att det lätt går att utläsa en 
brottsofferdiskurs. Resonemangen och slutsatserna är i stort sätt samma trots att 
dokumenten tillhör olika typer av texter. Det är dock främst de nationella texterna 
och de vetenskapliga texterna som resonerar på liknade sätt. 
 
Den entydiga synen på brottsoffer inom de olika typerna av dokument visar att det 
finns en vedertagen brottsofferdiskurs i samhället. Då denna är så pass entydig 
borde den även kunna bidra till effekter i samhället. När både den vetenskapliga 
och den politiska sfären är överens om hur diskursen ser ut och då även vad som 
bör göras för att stärka brottsoffrens ställning borde konsekvenserna kunna bli 
stora. 

Synen på brottsoffer 

Synen på brottsoffer är ett område där det råder konsensus. Idealoffret präglar hela 
brottsofferdiskursen, vilket kan ses som både positivt och negativt. Det får positiva 
konsekvenser när det leder till att brottsoffer får den hjälp och den uppmärksamhet 
som behövs. De negativa konsekvenserna är att de brottsoffer som är i behov av 
hjälp, men som inte passar in i bilden av ett idealoffer inte får den befogade 
hjälpen. Det kan även ses som en negativ konsekvens av brottsofferdiskursen att 
det överhuvudtaget krävs något som ett idealoffer för att uppmärksammas. 
 
En viktig följd av den internationella uppmärksamheten av brottsoffer är att 
problematiken även uppmärksammas på nationell nivå. FN har en maktposition i 
världen att kunna sätta olika frågor på de nationella dagordningarna. Deklaration 
om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk har som 
tidigare nämnts, givit upphov till både intertextualitet och interdiskursivitet, trots att 
det är en deklaration som då inte är rättsligt bindande för medlemsländerna. Detta 
påvisar FN: s maktposition på världsarenan. Med hjälp av deklarationen har 
organisationer och institutioner som jobbar för att stärka brottsoffrens ställning 
kunnat göra sig hörda. 
 
Brottsoffer synliggörs mer och mer ju starkare brottsofferdiskursen blir. Ett aktuellt 
exempel på detta är alla undersökningar om hur brottsoffer, främst våldtäktsoffer, 
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framställs och behandlas under domstolsförhandlingarna. En stark 
brottsofferdiskurs kan även medföra att brottsoffers situation hamnar på 
dagordningen, vilket i sin tur kan medföra större resurser och ett större intresse för 
viktimologi. Genomförda lagförändringar tar fasta på mänskliga rättigheter och 
därmed även på brottsoffers rättigheter. 

Samhällets resurser 

Genom ökade resurser skulle samhället kunna ta hand om brottsoffren bättre, 
vilket leder till att de kan återgå till ett normalt liv snabbare. Färre och kortare 
sjukskrivningar är inte bara positivt för brottsoffren själva utan även för hela 
samhället. Det blir tillåtet att må dåligt efter att ha utsatts för brott, vilket leder till 
att brottsoffer vågar be om hjälp, det ses inte som skamligt. Nackdelen kan bli att 
ett brottsoffer blir stigmatiserat, för att använda Goffmans begrepp, till att vara ett 
svagt brottsoffer i behov av stöd och hjälp. En del brottsoffer behöver mer 
resurser än andra, vissa behöver ingen hjälp alls utan klarar sig själva, vilket kan 
orsaka problem för både samhället i stort och brottsoffren själva. Vem ska ha 
rätten att bestämma vilka brottsoffer som har rätt till stöd och hjälp och vilka som 
får klara sig själva?  
 
Arbetet med att stärka brottsoffrens ställning går hand i hand med det 
brottsförebyggande arbetet. Vid förebyggande av brott, förebyggs även 
viktimisering. Färre brott ger färre brottsoffer. Det är därför viktigt att resurserna 
fördelas mellan både brottsoffersatsningar och gärningsmannasatsningar. 
Brottsofferproblematiken blir en del av det brottsförebyggande arbetet, vilket på 
sikt är menat att resultera i ett tryggare samhälle. Ett tryggare samhälle med färre 
brott innebär att mer resurser kan förflyttas till andra områden som exempelvis 
skolan. Ett väl fungerande brottsförebyggande arbete kan på så vis få stora positiva 
konsekvenser för hela samhället. 

Kampen om hegemoni 

Det har tidigare i uppsatsen konstaterats att det finns en tydlig brottsofferdiskurs. 
Vissa skillnader kan dock skönjas beroende på vilken typ av dokument som 
analyseras. Beroende på om det är ett internationellt, ett nationellt eller ett 
vetenskapligt dokument sker det en liten förändring i diskursen. Detta på grund av 
att brottsofferdiskursen är hegemoniserad av en annan större diskurs. I den 
internationella typen av texter kan en internationell rättvisediskurs utläsas. 
Dokumenten koncentreras främst kring att alla människor har rätt till en rättvis 
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behandling. Har en människa blivit utsatt för en orättvisa som exempelvis ett brott, 
ska rättvisa skipas på bästa möjliga sätt genom att gärningsmannen får sitt straff 
och brottsoffret får kompensation samt stöd och hjälp. I den nationella typen av 
texter kan en inrikes rättspolitisk diskurs utläsas. I dessa dokument är det främst 
bemötandet av brottsoffret i rättsprocessen, samt hur denna ska kunna förbättras 
på bästa sätt som ligger i fokus. Även ekonomiska aspekter tas upp som viktiga i 
arbetet med brottsoffer, det ska vara så kostnadseffektivt som möjligt. Den 
politiska diskursen blir på så sätt först och främst gällande, den har hegemoniserat 
brottsofferdiskursen. I den vetenskapliga typen av texter kan en forskningsinriktad 
viktimologisk diskurs utläsas. Dessa texter behandlar främst brottsoffer som 
begrepp, vad det innebär att vara ett brottsoffer, hur brottsoffer reagerar, 
psykologiska konsekvenser av brott samt hur samhället på bästa sätt kan stödja och 
hjälpa brottsoffer att kunna leva ett normalt liv igen. Var och en av dessa tre 
diskurser formar brottsofferdiskursen utifrån sina egna intressen. Faircloughs 
påstående att det finns flera diskurser om samma fenomen som kämpar om 
hegemoni,100 stämmer således väl in på analysen av dessa dokument där ett flertal 
diskurser kämpar om att bli gällande. 

Diskursordningar 

Det finns även en hierarki mellan den internationella rättvisediskursen, den inrikes 
rättspolitiska diskursen och den forskningsinriktade viktimologiska diskursen, där 
den internationella rättvisediskursen står högre än de andra två diskurserna. Det 
råder således inte endast en kamp om hegemoni mellan brottsofferdiskursen och 
vardera av de övriga diskurserna, utan även en kamp mellan de tre diskurserna som 
har hegemoniserat brottsofferdiskursen. Det råder en diskursordning mellan dessa. 
Överst i denna diskursordning står som nyss nämndes den internationella 
rättvisediskursen, främst med FN som normsättande. Följaktligen finns det olika 
diskurser i det undersökta materialet, där kampen om hegemoni är en ständigt 
pågående process. 
 
Som nämndes tidigare i arbetet finns det ännu en diskursordning. Nämligen 
diskursordningen mellan tycka – synd – om – diskursen, brottsofferdiskursen samt 
offerdiskursen, där offerdiskursen står högst i ordningen. Man kan således skönja 
två olika diskursordningar i det undersökta materialet. Kan dessa båda 
diskursordningar kombineras? Troligtvis skulle de kunna kombineras på följande 
sätt; överst i diskursordningen står den internationella rättvisediskursen, den inrikes 

                                            
100 Fairclough, Critical discourse analysis, s. 93ff. 
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rättspolitiska diskursen och den forskningsinriktade viktimologiska diskursen som 
följs av offerdiskursen, brottsofferdiskursen och till sist tycka – synd – om -
diskursen.  

Avslutande kommentarer 

De senaste decennierna har avsevärt mycket hänt för att stärka brottsoffrens 
ställning, inte bara i Sverige utan på hela den internationella arenan. Både media 
och samhället i övrigt uppmärksammar brottsofferproblematiken mer och mer. I 
och med arbetet med denna uppsats har jag fördjupat mina kunskaper kring 
brottsofferdiskursen och jag hoppas att den kan väcka ett fortsatt intresse hos 
läsarna. 
 
Jag själv är medveten om att genom min egen uppsats har det getts upphov till 
både intertextualitet och interdiskursivitet då jag själv har återgett resonemang ur de 
analyserade texterna, många gånger med hjälp av citat. 

Mot en teori om brottsoffer? 

Den viktimologiska forskningen går över flera disciplingränser. Forskningen 
innefattar exempelvis sociologi, psykologi, kriminologi, juridik, rättskunskap och 
beteendevetenskap. Brottsofferdiskursen innehåller en mängd utsagor om olika 
fenomen. Dels beroende på vem som har makten att tala om brottsoffer, dels 
beroende på om och i så fall vilken diskurs som har hegemoniserat 
brottsofferdiskursen. Hur skulle då en teori om brottsoffer kunna se ut?  

Föränderlighet 

Då synen på brottsoffer är en social konstruktion är den även föränderlig över tid. 
Under historiens gång har synen på brottsoffer varierat och kommer så även att 
göra i framtiden. När samhället genomgår större förändringar kommer det även att 
spelglas i brottsofferdiskursen och synen på brottsoffer. I dagens syn på brottsoffer 
och brottsofferdiskursen är den internationella rättvisediskursen, med FN: s 
deklaration i spetsen, normsättande gällande definitionen av brottsoffer. När det 
gäller definitionen av målsägande är 20 kap. 8 § Rättegångsbalkens definition 
normsättande. Den senaste tiden har brottsofferdiskursen präglats av en 
underordnad tycka – synd – om – diskurs med nyckelbegrepp som offerstatus och 
offergrupp. Det är dock inte alla brottsoffer som är värdiga att kallas idealoffer med 
dagens syn på brottsoffer inom diskursen. En gammal dam som blir attackerad och 
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utsatt för en väskryckning har lätt att uppnå offerstatus, medan en kriminell man 
med narkotikaproblem som utsätts för misshandel har svårare att uppnå 
offerstatus.  
 
De begrepp som är relevanta i teorin har sin grund i olika discipliner, som 
sociologi, psykologi och juridik. Inom brottsofferdiskursen menas att när en individ 
utsätts för brott, främst grövre brott, kan han eller hon gå in i en kris eller chock. 
Om en människa i kris inte får hjälp att ta sig ur denna kan det få stora negativa 
följder för individens fortsatta livssituation.101  

Maktperspektiv 

Makt och hegemoni är viktiga begrepp inom brottsofferdiskursen. Vem som 
innehar makt och/eller hegemoni är däremot föränderligt, precis som samhället 
och brottsofferdiskursen med det. 
 
I dagens brottsofferdiskurs framgår det tydligt att makt spelar en viktig roll i alla de 
analyserade dokumenten, maktspelet mellan gärningsman och brottsoffer samt 
maktspelet mellan rättsväsende och brottsoffer. Maktspelet mellan rättsväsende och 
gärningsman hör kriminologin till och bör därför inte få särskilt stort utrymme i en 
teori om brottsoffer. Då teorin bör passa en tvärvetenskaplig forskning bör även 
maktperspektivet passa in.  

Genusperspektiv 

Genusperspektivet är något som genomsyrar hela dagens samhälle och därmed 
även brottsofferdiskursen. Det har dock inte alltid varit så och kommer heller inte 
att alltid förbli så. Forskaren måste vara lyhörd för förändringar i samhället och 
inom de olika diskurserna för att kunna utläsa vilket eller vilka perspektiv som 
påverkar synen på brottsoffer som fenomen. 
 
Eftersom vålds- och sexualbrottsoffer hittills har fått ett stort utrymme inom 
brottsofferforskningen finns det anledning att kombinera dagens brottsofferdiskurs 
med ett genusperspektiv. Anledningen till att just dessa två typer av brott har fått  
 
 
 

                                            
101 Johan Cullberg, Kris och utveckling, (Finland, 1990), s. 13. 
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ett så stort utrymme inom brottsofferdiskursen är att kvinnoforskningen 
intresserade sig för denna problematik, då det är främst kvinnor som faller offer för 
dessa brottstyper. I dagens samhälle där genus får ett större inflytande med en 
alltmer intensiv debatt borde genusperspektivet beredas plats jämte andra 
perspektiv inom en teori för en tvärvetenskaplig forskning. I många frågeställningar 
och forskningsperspektiv där genus är huvudperspektiv får även maktperspektiv 
ofta spela en stor roll, vilket leder till att dessa perspektiv utan större problem ska 
kunna kombineras inom ramarna för samma teori. 
 
Synen på brottsoffer som fenomen och brottsofferdiskursen som social 
konstruktion är historiskt föränderlig, vilket gör forskningen kring dessa till en 
ständigt pågående process där förändring blir fokus. 
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Sammanfattning 

Viktimologin, läran om offret, har fått ett växande intresse och mer 
uppmärksamhet de senaste 30 åren. Flera olika organisationer, myndigheter och 
institutioner har startat ett arbete för att stärka brottsoffrens ställning i samhället. 
Brottsofferproblematiken har uppmärksammats på internationell, nationell såväl 
som på vetenskaplig nivå. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur brottsofferdiskursen framställs i 
olika dokument från FN, EU, Sveriges regering samt i vetenskapliga texter, för att 
sedan kunna göra en jämförelse mellan dessa olika dokument. De dokument som 
analyseras i uppsatsen är främst producerade för att medverka till att brottsoffrens 
ställning i samhället stärks och delas in i tre olika typer, internationella dokument, 
nationella dokument och vetenskapliga dokument. Dessa är; ”Deklaration om 
grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk”, resolution 40/34 den 29 
november 1985, ”Crime victims in the European Union – Reflexions on standards and 
action”, ”Stöd till brottsoffer”, Prop. 2000/01:79, ”Brottsoffer: Vad har gjorts? Vad bör 
göras?”, SOU 1998:40, Magnus Lindgren, Karl-Åke Pettersson och Bo Hägglund, 
”Brottsoffer- från teori till praktik” (2001) och Malin Åkerström och Ingrid Sahlin, ”Det 
motspänstiga offret”, (2001). 
 
Metoden som används är den kritiska diskursanalysen, med Norman Faircloughs 
tredimensionella modell som utgångspunkt. Denna innebär att forskaren ska 
undersöka de tre dimensionerna text, diskursiv praktik samt social praktik. 
Tillvägagångssättet i analysarbetet i första dimensionen koncentreras främst till en 
närläsning av texten. Nyckelbegrepp och dikotomier presenteras tillsammans med 
resonemang kring dessa. Nyckelbegreppen och dikotomierna speglar 
brottsofferdiskursens uppbyggnad och grund. Detta för att kunna redovisa 
brottsofferdiskursen och eventuellt andra diskurser som gömmer sig i dokumenten. 
Den andra dimensionen präglas främst av en analys av produktionsmönster, 
konsumtionsmönster och maktaspekter. Den tredje dimensionen, social praktik, 
betonas inte lika tungt som de övriga två dimensionerna i arbetet. 
 
I analysen av de internationella dokumenten framkommer att de båda dokumenten 
kommer från organisationer med betydande maktpositioner. FN med sitt 
fredbevarande arbete präglat av rättvisa gör att även detta dokument får en prägel 
av att vara betydande. De båda dokumenten lägger störst tyngd vid det 
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förebyggande arbetet, därefter på det stödjande. De viktigaste begreppen i 
dokumenten, vid sidan av brottsoffer och offer, är rättvisa och rättighet. 
Dokumenten har en bred konsumtionskrets och kan därför få betydande 
konsekvenser för den sociala praktiken i medlemsländerna. I analysen av de 
nationella dokumenten framkommer att ökad information till både brottsoffer och 
personer som i sitt yrke träffar brottsoffer, anses vara det bästa sättet att stärka 
brottsoffrens ställning. Vid sidan om begreppet brottsoffer är stöd och hjälp de 
kanske viktigaste och mest genomgripande nyckelbegreppen i dokumenten. 
Dokumenten har i första hand en smal konsumentkrets, men de kan få en mycket 
bred konsumtion på grund av att de är offentliga dokument. Dokumenten kan få 
stora konsekvenser då de ligger till grund för beslut och lagändringsförslag och kan 
därmed anses ha stor makt. I analysen av de vetenskapliga dokumenten 
framkommer att de kännetecknas av intertextualitet, främst i form av 
källhänvisningar och referenser. De värnar om brottsoffret och mer eller mindre 
uttalat kritiserar myndigheter i deras arbete med brottsoffer. Kvinnor och barn får 
stort utrymme och anses särskilt hjälplösa och sårbara. Författarna problematiserar 
bilden av brottsoffret samtidigt som de ställer sig bakom den. De båda böckerna 
riktar sig till en bred konsumtionskrets och kan på grund av detta kunna få 
konsekvenser främst inom vetenskapen, men även hos yrkesgrupper som i sin 
vardag möter brottsoffer.  
 
Brottsofferdiskursen präglas av begrepp som stöd, hjälp, rättvisa, rättighet och 
information, vilket ger diskursen ett intryck av att vara fylld av medmänsklighet, 
sympati och empati. För att ett brottsoffer ska kunna få den hjälp och det stöd som 
hon eller han är berättigad behöver de räknas till en offergrupp med hög 
offerstatus. Brottsofferdiskursen är på så sätt överordnad en tycka – synd – om – 
diskurs. Brottsofferdiskursen är föränderlig över tid och har därför inte alltid sett ut 
som dagens brottsofferdiskurs. Den kommer även med största sannolikhet att 
förändras i framtiden vid sidan om hela samhället. Viktiga konsekvenser av 
brottsofferdiskursen är att brottsoffer hamnar på dagordningen och att samhället 
ger ökade resurser för att kunna stärka brottsoffrens ställning.  
 
Kampen om hegemoni är en del av analysen där det framkommer att 
brottsofferdiskursen både överordnas och underordnas en rad andra diskurser i 
samhället. Den diskursordning som framträder i uppsatsen är följande; den 
internationella rättvisediskursen, den inrikes rättspolitiska diskursen, den 
forskningsinriktade viktimologiska diskursen, offerdiskursen, brottsofferdiskursen 
och till sist tycka – synd – om – diskursen. Uppsatsen avslutas med ett försök till en 
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teori om brottsoffer, som i dagens samhälle skulle innehålla ett maktperspektiv och 
ett genusperspektiv. Det viktigaste att poängtera om teorin är att 
brottsofferdiskursen är historiskt föränderlig. Samhällsförändringar får därmed 
konsekvenser för hela brottsofferdiskursen och därmed synen på brottsoffer som 
fenomen. 


