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Abstract 

 
The purpose of this essay is to define the meaning of the concept of crime victim and how the 
crime victim as a concept is constructed. The question is answered through an investigation of 
the discourse that constructs and reproduces the crime victim. Furthermore the purpose is to 
open a theoretical discussion which aims to clarify whether or not the crime victim is a 
subject or an object through an examination of how the individual is constructed as a crime 
victim by the crime victim discourse. 
 
The essay takes a theoretical point of view based on a mixture of Michel Foucault’s and 
Ernesto Laclau & Chantal Mouffe’s discourse theories. The method used to organize the 
research – regarding the meaning of the concept of crime victim – is Laclau & Mouffe’s 
discourse analysis which is an extension and a part of the theory mentioned above.  
 
The discourse analysis creates a model of the crime victim discourse which answers the 
question of how the concept of crime victim is constructed, and how this concept should be 
understood. By observing the construction closely – of the individual as a crime victim – a 
discussion concerning the crime victim as a subject or an object is elaborated upon. 
Throughout the discussion the view of the subject as a construction is questioned and another 
theoretical complementary addition is being made – to the discourse theory – to solve the 
questions that otherwise would have been left unsolved. The theory which is brought in to 
complement the discourse theory at this point is Emma Engdahl’s theory about the elementary 
forms of social life. 
 
The essay ends in five conclusions which together answer the essays questions in order to 
fulfil its purpose. The conclusions are: (1) The concept of crime victim is defined by two 
statements: (a) A crime victim is a person who has been subjected to a crime and has suffered 
pain. (b) All crime victims are in need of redress. (2) A crime victim who has been 
constructed exactly like the pattern of the concept of crime victim is an object. (3) The crime 
victim is a construction of an individual with innate capability to create a subject. (4) The 
discourse of the crime victim is trying to construct an object of a subject. (5) Whether the 
crime victim is a subject or an object depends on how the individual chooses to conduct 
himself in relation to the concept of crime victim used in the discourse. 
 
 
Key words:  crime victim, discourse of crime victim, subject or object,  
 sociology, victimology, discourse analyse. 
 



 
 
 
 

 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på vad brottsofferbegreppet innebär, och hur 
brottsofferbegreppet är konstruerat. Frågan besvaras genom en kartläggning av den diskurs 
som har konstruerat och reproducerar brottsoffret. Vidare syftar studien till att öppna en 
teoretisk diskussion som har för avsikt att klargöra om brottsoffret är ett subjekt eller ett 
objekt genom att titta på hur brottsofferdiskursen konstruerar individen till ett brottsoffer.  
 
Studien har tagit utgångspunkt i både Michel Foucaults och Ernesto Laclau & Chantal 
Mouffes diskursteorier. Den arbetsmetod som används i studien är Laclau & Mouffes 
diskursanalys vilken bör ses som en förlängning och en del av den teoretiska utgångspunkten 
som nämnts ovan.  
 
Den diskursanalys som genomförs i studien målar upp en modell av brottsofferdiskursen 
vilken svarar på frågan om hur brottsofferbegreppet konstrueras och hur begreppet ska förstås. 
Genom att titta på hur individen konstrueras som ett brottsoffer utvecklas en diskussion kring 
brottsoffret som ett subjekt eller ett objekt. I diskussionen uppkommer en kritisk hållning till 
att se subjektet som en konstruktion och ytterligare en teoretisk komplettering till 
diskursteorin görs för att lösa de frågor som annars skulle ha lämnats obesvarade. Den teori 
som här förs in i diskussionen och förenas med diskursteorin är Emma Engdahls teori om det 
sociala livets elementära former.  
 
Uppsatsen mynnar ut i fem slutsatser som tillsammans svarar på studiens frågeställningar och 
uppfyller dess syfte. Dessa slutsatser är: (1) Definitionen av brottsofferbegreppet är tvådelad: 
(a) Den individ är ett brottsoffer som utsatts för ett brott och därav oskyldigt lidit skada. (b) 
Alla brottsoffer är i behov av upprättelse. (2) Ett brottsoffer som är helt konstruerat efter 
brottsofferbegreppets mönster är ett objekt. (3) Brottsoffret är en konstruktion av en individ 
med medfödda förmågor att skapa ett subjekt. (4) Brottsofferdiskursen försöker att göra ett 
objekt av ett subjekt. (5) Om brottsoffret är ett subjekt eller ett objekt beror på hur individen 
väljer att – i brottsofferdiskursen – positionera sig till begreppet brottsoffer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Förord 
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1. Inledning 
Vem är ett brottsoffer? Vid en första anblick känns svaret självklart. Den person som har 
utsatts för ett brott är ett brottsoffer. Men vid en orientering i litteratur på området blir det 
uppenbart att frågan inte är så enkel. Bland det som har skrivits om brottsoffret finns det 
definitioner som skiljer sig åt på många sätt, framför allt skiljer de sig åt när det gäller vilka 
personer som inkluderas i brottsofferbegreppet (se t.ex. Nilsson 2003, Lindgren 2004 & 
Lindgren m.fl. 2004).  
 
År 2002 lade Brottsoffermyndigheten – på regeringens uppdrag – fram Sveriges första 
viktimologiska forskningsprogram (Wergens 2002a). Namnet viktimologi kommer från 
latinet och betyder läran om offret (Lindgren m.fl. 2004: 31). Forskningsprogrammet inleds 
med att poängtera den oenighet som råder när det gäller att definiera brottsofferbegreppet.  
”Det finns inte någon allmänt accepterad definition av vem eller vilka som är att betrakta 
som brottsoffer. Olika definitioner används i olika sammanhang” (Wergens 2002a: 14). 
 
Jag ska här ge två exempel på dessa olikheter. Det första exemplet är hämtat från den norske 
kriminologen Nils Christies teori om det ideala offret (Christie 2001). I teorin framgår det 
tydligt att det finns skillnader mellan vilka individer som blir brottsutsatta och vilka individer 
som betraktas som brottsoffer (ibid.). Christie menar att det finns grupper av människor som 
när de blir brottsutsatta självklart ses som brottsoffer – t.ex. gamla människor, sjuka 
människor eller barn – medan andra personer väldigt sällan ses som brottsoffer – så som den 
unga mannen som full hamnar i bråk på pubben (ibid.: 48). Även om alla individer som här 
räknats upp utsatts för brott ses alltså inte alla som offer. Christie menar t.o.m. att det 
paradoxalt nog är de individer som inte ses som brottsoffer som oftast utsätts för brott (ibid.: 
57). Christies teori menar alltså att det inte går att betrakta begreppen brottsutsatt och 
brottsoffer som synonyma.  
 
Det andra exemplet på den splittring som finns när det gäller att definiera brottsoffret är Bo 
Nilssons studie Brottsoffer (2003). Studien försöker kategorisera och beskriva de många 
möjliga sätt en brottsutsatt kan agera på. Genom intervjuer med brottsutsatta visar Nilsson att 
det finns en mängd reaktionsmöjligheter till följd av att en individ utsatts för ett brott. 
Reaktionsmöjligheter som alla – enligt Nilsson själv – bör betraktas som tecken på att den 
brottsutsatte är ett offer. Men alla reaktionsmöjligheter accepteras inte, vissa marginaliseras i 
dagens brottsofferdebatt. Exempel på en marginaliserad grupp som Nilsson menar vanligtvis 
inte betraktas som brottsoffer är det obekväma offer som genom sitt handlande – av 
omgivningen – inte upplevs ta det som hänt på allvar och därför inte blir betraktade som 
brottsoffer trots att de – enligt Nilsson – befinner sig i ett sorts offerskap (ibid.: 118f). 
Nilssons studie visar med andra ord på ett synsätt där alla brottsutsatta är brottsoffer men där 
brottsoffret kan definieras på olika sätt (se en utveckling av Nilssons teori i kapitel 2). 
 
De två exemplen visar på den otydlighet som råder kring vem som är ett brottsoffer och vad 
begreppet brottsoffer innebär. Här finns ett vetenskapligt problemområde som borde vara av 
ett stort intresse både för viktimologin och för sociologin. För viktimologin är 
problemområdet självklart intressant, eftersom brottsoffret är begreppet kring vilket 
vetenskapen är uppbyggd. Att området är sociologiskt intressant är däremot inte lika 
självklart, men ack så sant. Att undersöka konstruktionen av brottsofferbegreppet – och 
därmed brottsoffret – är av stort sociologiskt värde då det skapar möjligheter till att förklara 
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hur individen utvecklas och konstrueras. Problemområdet brottsofferbegreppet blir en möjlig 
utgångspunkt i undersökningen av individen som en social varelse.  
 
Ett av de problemområden som av Brottsoffermyndighetens viktimologiska forsknings-
program lyfts fram som obeprövad och intressant forskningsmark är också just 
brottsofferbegreppets definition. I kortversionen av rapporten tas problemområdet upp på 
följande sätt. 
 

Brottsofferbegreppet är föränderligt. Det är svårt att bestämma vad som är ’den allmänt vedertagna 
synen’ på brottsoffer. De föreställningar som finns om brottsoffer kolliderar ibland med den 
processuella definitionen av brottsoffer; av målsägande. Bilden av ’det ideala brottsoffret’, har 
länge intresserat viktimologer. Det är en konstruktion som syftar på en person som genom sitt 
uppträdande och sin roll i samhället har legitim rätt att vara offer. Men även denna bild förändras i 
takt med samhället. Hur är vår bild av offret idag och hur ser den ut i morgon? Hur verkar 
offerskapet normbildande och uteslutande? (Wergens 2002b: 11-12) 

 
Att problemområdet brottsofferbegreppet så tydligt tas upp av det viktimologiska 
forskningsprogrammet visar på att frågorna om vem som är ett brottsoffer och vad 
brottsofferbegreppet innebär verkligen är av viktimologiskt intresse och därmed relevanta att 
undersöka vetenskapligt. 
 
Med det viktimologiska forskningsprogrammet som grund håller den viktimologiska 
forskningen på att etablera sig i Sverige som en egen vetenskapsgren. Den viktimologiska 
forskningsgrenen är dock i sin natur en gren som sträcker sig genom en mängd olika 
vetenskapliga discipliner såsom rättsvetenskapen, kriminologin, psykologin och sociologin. 
Vad som ses som intressant och relevant att undersöka inom viktimologisk forskning – och på 
vilket sätt det bör undersökas – beror på i vilken av disciplinerna forskaren befinner sig. 
Magnus Lindgrens (2004) forskning om brottsoffer i rättsprocessen är t.ex. ett bra exempel på 
viktimologisk forskning i den rättsvetenskapliga disciplinen genom att de olika instanserna i 
rättsprocessen studeras från brottsoffrets perspektiv. Kriminologiska undersökningar på det 
vitimologiska fältet intresserar sig istället – exempelvis – för offrets roll och funktion för 
brottets uppkomst. Den psykologiska disciplinen undersöker eventuella psykiska 
konsekvenser som uppstår hos en person som utsatts för ett brott. Medan sociologer 
intresserar sig för området bl.a. genom perspektivet att brottsoffret är en social konstruktion. 
Det blir därmed sociologiskt relevant att undersöka hur denna konstruktion förhåller sig till 
individen (se t.ex. Burcar 2005). 
 
Denna studie kommer att bedrivas inom den sociologiska disciplinen för att – som en del av 
den viktimologiska forskningsgrenen – bidra till en större förståelse inom problemområdet 
brottsofferbegreppet. Studien kommer att ta sin utgångspunkt i Michel Foucaults social-
konstruktionistiska samhällssyn för att undersöka hur brottsofferbegreppet diskursivt 
konstrueras. Därefter kommer det att undersökas vilken påverkan brottsofferskapet har på 
individen när det gäller frågan om brottsoffret är ett subjekt eller ett objekt. Är brottsoffret ett 
subjekt i den meningen att det medvetet och med avsikt fritt kan styra sin delaktighet i de 
sociala interaktionerna? Eller ska brottsoffret ses som ett objekt som skapas genom 
normaliseringar och handlingsrestriktioner?  
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1.1. Problemområde 
Brottsoffret är ett ungt begrepp. Ordet dök inte upp hos Svenska Akademins ordboksredaktion 
förrän under 1970-talet (Bergenlöv 2002: 13). Att det dök upp tyder samtidigt på att en ny 
diskurs som gav och ger betydelse till och en förståelse för begreppet i fråga var på väg. 
Under de årtionden som brottsofferdiskursen existerat har den förändrats. Den har växt i 
omfattning både på det teoretiska och det fysiska planet (Wergens 2002a). Dagens 
brottsofferdiskurs omfattar vetenskaplig forskning och brottsofferteorier så som Nils Christies 
teori om det ideala offret (Christie 2001). Diskursen innehåller även statliga utredningar, 
skönlitteratur och massmediala reportage och andra texter. Men diskursen består också av fler 
fysiska institutioner så som brottsoffermyndigheten och brottsofferjourer. 
 
Trots att denna bild av brottsofferdiskursens många delar är väldigt schematisk visar den 
tydligt på den spridda karaktären av deltagare som finns i brottsofferdiskursen. Tillsammans 
skapar dessa deltagare en allmän upplevelse av att vissa personer är brottsoffer vilket gör att 
begreppet existerar. Men vilka individer är det som ses som brottsoffer och vad innebär 
begreppet brottsoffer egentligen? 
 
Tar man ett steg till in i problemområdet brottsofferbegreppet blir det – ur en sociologisk 
synvinkel – extra intressant. Undersökningen av vad begreppet brottsoffer innebär skapar en 
möjlighet att ta reda på vad det medför för individen att bli ett brottsoffer. Undersökningen av 
hur brottsofferbegreppet konstrueras ger möjligheten att granska frågan om individen är ett 
subjekt eller ett objekt. Vad händer med individen när det blir sett som ett brottsoffer? Vad är 
det som ses – vad är brottsoffret – ett subjekt eller ett objekt? 
 

1.1.1 Studiens syfte 
Denna studies syfte är att ta reda på vad brottofferbegreppet innebär genom en kartläggning 
av den diskurs som har konstruerat och reproducerar brottsoffret. Vidare syftar studien till att 
öppna en teoretisk diskussion som har för avsikt att klargöra om brottsoffret är ett subjekt 
eller ett objekt genom att titta på hur brottsofferdiskursen konstruerar individen till ett 
brottsoffer.  
 

1.1.2. Studiens frågeställningar 
1. Hur är brottsofferbegreppet konstruerat? 
2. Är brottsoffret ett subjekt eller ett objekt? 
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1.2. Avgränsningar 
Att brottsofferdiskursen är en ung diskurs betyder – som tidigare visats – inte att den är av 
ringa omfattning. Diskursen sträcker sig tvärtom i många riktningar och uttrycks på många 
sätt. Att i denna uppsats genomföra en kartläggning av hela brottsofferdiskursen är därmed 
ogenomförbart. Analysen tvingas istället avgränsas till en liten del av diskursen. För att det 
avgränsade studieområdet ska vara relevant att studera har en liten förstudie gjorts. Förstudien 
hade karaktären av en översiktlig orientering i material och information från diskursens olika 
delar. Ett dokument som i alla diskursens delar återkommande dykt upp är en 
brottsofferdeklaration från Förenta Nationernas generalförsamling, Deklaration om 
grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk (FN 1985). I A-delen i 
deklarationens tillägg framgår det vad det innebär att vara ett offer för brott, hur offer bör 
behandlas, ersättas, kompenseras och hjälpas.  
 
Oavsett vart i brottsofferdiskursen som deklarationen omnämns – i vetenskapliga skrifter (se 
t.ex. Lindgren m.fl. 2004), statliga publikationer (se t.ex. SOU 1998: 40) eller verksamhets-
beskrivningar för brottsofferjourer (se t.ex. Mörner 2007) – behandlas dokumentet som en 
sanning. Dokumentet varken ifrågasätts eller diskuteras. Deklarationen från FN kan – med 
denna iakttagelse som stöd – ses som brottsofferdiskursens kärna. Att välja att avgränsa 
analysen av brottsofferdiskursen till detta dokument kan därmed ses som ett väl motiverat val. 
Även om analysen kommer att beröra ett litet utsnitt av den stora diskursen kommer den 
beröra ett av de mest centrala utsnitten. Detta gör att det enbart med utgångspunkt i det 
dokumentet går att skapa en modell över hur brottsofferdiskursen ser ut. 
 
Denna studies studieobjekt är därmed avgränsat till del A i tillägget till FN:s 
brottsofferdeklaration Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och 
maktmissbruk (FN 1985)1. Del A i tillägget – som har samma namn som den deklaration det 
är en del av – kan läsas i sin helhet i bilaga 1. 
 

1.3. Disposition 
Denna uppsats består av sju kapitel. Det inledande kapitlet lyfter fram och ringar in 
brottsofferbegreppet som ett viktimologiskt och sociologiskt intressant problemområde. I 
kapitlet klargörs också studiens syfte vilket är att ta reda på vad brottofferbegreppet innebär 
genom en kartläggning av den diskurs som har konstruerat och reproducerar 
brottsofferbegreppet. Samt att öppna en teoretisk diskussion som har för avsikt att klargöra 
om brottsoffret är ett subjekt eller ett objekt genom att titta på hur brottsofferdiskursen 
konstruerar individen. Kapitlet beskriver även var gränserna går för studiens studieobjekt.  
 
Kapitel nummer två redogör för forskning som tidigare gjorts på området och som är relevant 
att ta upp i förhållande till denna studie. Den forskning som tas upp är gjord av Bo Nilsson 
(2003) och Veronika Burcar (2005). I kapitlet beskrivs vad denna forskning innebär och hur 
den har inspirerat och påverkat denna studie.  
 

                                                 
1 Fortsättningsvis kommer Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk 
(FN 1985) att benämnas endast som Deklarationen. 
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Det tredje kapitlet behandlar studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt. Här 
redogörs dels för Michel Foucaults socialkonstruktionistiska samhällssyn och dels för Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Kapitlet beskriver först hur dessa teorier 
tillsammans skapar studiens teoretiska utgångspunkt och övergår sedan till hur teorin formar 
det metodologiska arbetssätt som använts vid studiens genomförande. 
 
I det fjärde kapitlet skildras hur brottsoffret är konstruerat. Detta görs genom att visa hur 
brottsofferdiskursen är konstruerad. Brottsofferdiskursens konstruktion redovisas i fyra 
avsnitt. I de första två avsnitten redogörs det för hur brottsofferdiskursen kan delas upp i två 
delar och hur dessa delar ser ut. Det tredje avsnittet talar om hur dessa två delar sammanfogas 
och den avslutande fjärde delen beskriver brottsofferdiskursens förhållande till andra 
parallella diskurser.  
 
Kapitel fem diskuterar om brottsoffret är ett subjekt eller ett objekt. Denna diskussion sker 
genom en granskning av hur brottsoffret konstruerats samt en problematisering av Foucaults 
subjektssyn. Synen på subjektet som konstruerat ifrågasätts och Emma Engdahls teori om det 
sociala livets elementära former lyfts in i diskussionen för att fylla de luckor som 
diskursteorin visar sig ha. 
 
I kapitel sex och sju knyts studien samman. Det sjätte kapitlet gör detta genom att 
sammanfatta studiens arbete och lägga fram fem slutsatser som besvarar studiens 
frågeställningar och uppfyller studiens syfte. Det sjunde kapitlet avslutar studien genom några 
kommentarer om den studie som gjorts och om hur arbetet på området kan föras vidare. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer den forskning som har fungerat som inspiration till denna studie att 
lyftas fram och beskrivas. Inspirationen är hämtad från två forskare; Bo Nilsson – nuvarande 
programföreståndare för kulturanalysprogrammet på Umeå universitet – som genomfört 
studien Brottsoffer (2003) och Veronika Burcar som 2005 disputerade i sociologi med 
Gestaltningar av offererfarenheter. De två forskarna befinner sig båda inom det 
viktimologiska forskningsfältet men de har tagit sig an fältet på olika sätt vilket resulterat i 
olika problemområden och arbetssätt. Nilsson undersöker i sin studie vilka individer som är 
brottsoffer genom att ta reda på vilka brottsofferbilder som florerar i samhället. Nilsson utgår 
i sitt arbete ifrån offentliga representationer från vilka han hämtar det material som behövs för 
att diskutera brottsoffret som kategori. ”Med offentliga representationer avses [av Nilsson] i 
första hand mediers reportage om människor drabbade av kriminalitet” (Nilsson 2003: 81). 
Burcars forskning undersöker ”unga män som brottsoffer” (ibid.: 11), inte för att kunna ge en 
beskrivning av hur dessa män som offerkategori är, utan i syfte att ta reda på ”hur en 
offeridentitet och en identitet som man blir till – eller inte blir till” (ibid.). 
 

2.1. Brottsoffer 
Nilssons forskning i Brottsoffer (Nilsson 2003) är ett bra exempel på hur forskningen kring 
brottsofferbegreppet hitintills har gått till i den svenska viktimologin (jfr. t.ex. Lindgren 2004 
& Lindgren m.fl. 2001). Brottsofferbegreppet har diskuterats och definieras genom olika 
former av empiriska undersökningar av brottsutsatta. I Nilssons diskussion framkommer 
många vitt skilda bilder och beskrivningar av de personer som utsatts för brott. Bilder som 
Nilsson menar borde betraktas som brottsoffer, men inte alltid betraktas som sådana i 
brottsofferdiskussioner. Brottsoffret beskrivs i studien som oskyldig, hjälte, överlevare, 
medskyldig, lidande, politiskt utnyttjad, obekvämt, mm. (Nilsson 2003: 81-120). Dessa bilder 
jämförs sedan med den mer traditionella tanken om det ”ideala offret” eller som Nilsson 
väljer att kalla det ”den ’rena’ offerkategorin” (ibid.:110).  
 
Nilssons diskussion övergår efter presentationen av brottsofferbilderna till att behandla de 
skilda åsikter som finns kring hur de många olika brottsutsatta individer skall betraktas, som 
brottsoffer eller inte brottsoffer. Nilsson lyfter fram och redogör för två skilda ståndpunkter i 
denna diskussion. Den första ståndpunkten är att brottsofferbegreppet bör rymma alla 
brottsofferbilder. Den andra ståndpunkten är att brottsofferbegreppet tvärtemot behöver 
smalnas av till ett minimum för att undvika att alla människor ska uppfatta sig själva som 
offer (Nilsson 2003.: 121f). Nilsson själv ställer sig någonstans mitt emellan och förespråkar 
”en mer nyanserad offerkategori” (ibid.: 126). Vad detta innebär framgår dock inte då Nilsson 
inte ger något förslag på en sådan kategori. 
 
Nilssons forskning är ett tydligt bidrag till brottsofferdiskursen i syfte att definiera 
brottsoffret. Men vad som är av intresse att beakta är att Nilssons definition av brottsoffret är 
väldigt otydlig. Hur är tanken att vi bör förhålla oss till alla olika brottsofferbilder? Varför ska 
vissa inkluderas eller uteslutas ur definitionen av brottsoffret och vilka ska i så fall inkluderas 
eller uteslutas? Vad är egentligen definitionen av brottsoffret? Finns det kanske flera 
definitioner? Trots ett ambitiöst försök att definiera brottsoffret kvarstår med andra ord frågan 
om hur brottsofferbegreppet bör förstås och hur det är konstruerat. De många frågor som 
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Nilssons studie genererar har väckt mitt intresse för vilka svaren skulle kunna vara. Nilssons 
studie har på så vis motiverat mig att genomföra en undersökning av problemområdet. 
 

2.2. Gestaltningar av offererfarenheter 
Burcar har i sin studie Gestaltningar av offererfarenheter (2005) ett – i jämförelse med 
Nilsson (2003) – annorlunda förhållningssätt till brottsofferbegreppet. Burcar använder sig av 
brottsofferidentiteten för att se hur den – när den sammanförs med identiteten man – påverkar 
individens identitetsskapande. ”Mer precist handlar det [studien] om hur identiteterna 
gestaltas i samtal med unga män som utsatts för misshandel eller rån” (ibid.: 11). 
 
Burcar betraktar identiteterna brottsoffer och man som sociala konstruktioner (Burcar 2005: 
26f). Hon ger inga klara definitioner av hur dessa konstruktioner ser ut utan ger i studiens 
första bilaga endast en allmän bild av hur begreppen brottsoffer och manlighets 
innehållsmässiga utveckling har sett ut. Kort kan sägas att brottsofferbegreppet beskrivs med 
uttryck som ”associeras till passivitet. Ett offer ’dukar under för’, ’blir utsatt för’ eller ’råkar 
ut för’ någonting” (Burcar 2005: 190). Manlighet karakteriseras som ”kraftig djärv 
hjältemodig viril rakryggad ädel modig kaxig stolt tapper oförfärad dristig orädd ’som ej lätt 
förlorar fattningen’ ’som med lugnt mod och av pliktkänsla går faran tillmötes’” (ibid.: 189). 
 
I samtal med unga brottsutsatta män – där utgångspunkt tas i männens egen uppfattning av 
hur de två identiteterna är konstruerade – undersöker Burcar hur männen upplever att dessa 
konstruktioner påverkar deras identitet (Burcar 2005: 11). Analysen som Burcar gör av 
samtalen visar att de unga männen upplever sig stående i en konfliktfylld situation där de 
känner sig osäkra på hur de ska förhålla sig till de två identiteterna (ibid.: 161f). Männen 
beskrivs som mycket ambivalenta till rollen som brottsoffer. De uttrycker en känsla av 
offerskap p.g.a. att de utsatts för en brottslig handling, men de säger sig samtidigt inte kunna 
identifiera sig med den bild av brottsoffret som de bär med sig och relaterar till (ibid.). 
 
Burcars (2005) forskning tydliggör möjligheten att använda brottsoffret för att undersöka hur 
individen konstrueras. Burcars arbete ger på så vis en ingång till problemområdet 
brottsofferbegreppet där brottsoffret inte står i centrum. Istället används brottsofferbegreppet 
som ett redskap för att undersöka något annat, i Burcars fall identitetsskapandet. Detta 
förhållningssätt till brottsofferbegreppet har inspirerat mig till att försöka se längre än 
begreppet i sig. Dessa ambitioner kommer till uttryck i den andra delen av studiens syfte; att 
öppna en teoretisk diskussion som har för avsikt att klargöra om brottsoffret är ett subjekt 
eller ett objekt genom att titta på hur brottsofferdiskursen konstruerar individen till ett 
brottsoffer.  
 
Att genom intervjuer undersöka konflikten mellan identiteterna brottsoffer och man kan ses 
som ett alternativt arbetssätt för att besvara frågan om brottsoffret är ett subjekt eller ett 
objekt. Genom intervjuerna blir det möjligt att ta reda på hur individerna själva upplever 
konstruktionen brottsoffer, om konstruktionen upplevs objektiverande eller som en del av en 
subjektiv identitet. Detta är däremot inte Burcars syfte med sin forskning och därför för hon 
inte någon direkt diskussion om detta utan diskuterar istället huruvida de två identiteterna – av 
de unga männen – upplevs kommensurabla eller ej. Den här studiens problemområde bör och 
kan därmed inte ses som direkt det samma som Burcars utan den här studien bör istället ses 
som en fortsättning av och ett komplement till Burcars forskning. Denna studie ligger 
nämligen på ett teoretiskt plan i förhållande till Burcars empiribaserade forskning.  
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3. Diskursanalys som teori och metod 
Diskursanalys talas ofta om som ett metodologiskt arbetssätt. Men diskursanalysen är mycket 
mer än ett sätt att arbeta. En diskursanalys bygger på en samhällssyn som ser samhället som i 
grunden konstruerat genom språket (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 10). På denna grund 
finns sedan en mängd diskursteorier som har olika teoretiskt innehåll. Varje diskursteori ger – 
genom det teoretiska innehållet – i förlängningen upphov till premisser för hur forskning rent 
metodologiskt bör gå till. Diskursteorin är därmed samtidigt en forskningsmetod och en teori 
om samhället. De diskursteorier som i denna studie kommer att användas är Michel Foucaults 
teori i kombination med Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. 
 
Nedan kommer det först att redogöras för studiens diskursteoretiska utgångspunkt för att 
sedan övergå till att behandla de metodologiska konsekvenser som teorin genererar och som 
kommer att användas i denna studie. 
 

3.1. Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie har en teoretisk utgångspunkt i Foucaults socialkonstruktionistiska samhällssyn. 
Enligt Foucault skapas och består samhället av diskurser (Sunesson 2003: ix, Heede 2007: 
74ff). Diskurser är kunskaper om hur verkligheten ser ut och är beskaffad. Med sådan 
kunskap får vi en förståelse av hur samhället och världen hänger ihop (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000: 11f). Foucault förklarar på så vis hur kunskapen – d.v.s. vetandet om samhället 
– skapar möjligheten att tolka världen. Genom tolkningen blir världen förståelig. Genom 
förståelsen kan individen se samband och sammanhang. Först när individen har tillräcklig 
kunskap för att ge en förklaring till verkligheten går det att tala om ett samhälle. Samtidigt 
som vetandet skapar möjlighet att tolka världen skapar vetandet också de möjligheter på 
vilket sätt man kan tolka världen. På detta sätt har vetandet skapat en förklaring – en diskurs – 
som talar om hur det sociala rummet/samhället ska se ut (Heede 2007: 42ff). 
 

Vetenskaperna ’ordnar’ världen. Det som ordnar världen i tanken bestämmer indelningsgränserna 
och kategorier, som sedan kommer att lämna tankens värld, när kunskaper och vetenskaper 
institutionaliseras och blir maktapparater. (Sunesson 2003: vi)  

 
Att vetandet/kunskapen ligger till grund för de diskurser som konstruerar världen kan tyckas 
ge upphov till en samhällssyn där samhället existerar endast i tanken. Men som Sune 
Sunesson ger uttryck för i citatet ovan konstruerar i förlängningen de konstruerande 
diskurserna även den materiella och fysiska världen. Genom individens påverkan på de 
materiella tingen – en påverkan som utgår från diskursens konstruktion av världen – 
konstrueras även den fysiska och sociala verkligheten enligt diskursens ordning. Detta gör att 
det inte finns någon skillnad mellan de delar av diskursen som är ren kunskap och de delar 
som är materiella ting. Alla delar är lika verkliga. 
 
Även individen är en konstruktion av diskurserna. Individen konstrueras genom att 
diskurserna skapar speciella handlingsmöjligheter som individen kan agera utifrån (Heede 
2007: 74f). På detta sätt bli individen – genom diskursens konstruktion – ett agerande subjekt. 
Denna möjlighet att agera är det som gör individen mänsklig. Men p.g.a. att diskursens 
konstruktion av subjektets handlingsmöjligheter är strängt begränsande – efter diskursens 
mönster – kan inte subjektet ses som ett fritt subjekt. Subjektet är aldrig fritt eftersom 
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subjektet alltid är konstruerat/begränsat av en diskurs och därmed också styrt av den 
(Foucault 2003 [1975]: 34f, Ritzer 2004: 457).  
  
I dagens samhälle betraktas vetenskapen som det vetande som ger starkast legitimitet åt de 
konstruerande diskurserna (Börjesson 2003: 36). Men det samlade vetenskapliga vetandet är 
inte en diskurs. Vetenskapen innehåller en mängd diskurser som ger möjliga konstruktioner 
av samhället. Till detta kommer att Foucault med vetandet syftar på all kunskap oavsett om 
den betraktas som vetenskap eller ej (Heede 2007: 42, 45). De parallella diskurserna – både 
innanför och utanför vetenskapen – har alla ett förslag till en förklaring – en sanning – av hur 
samhället ser ut och är möjligt. Konsekvensen av detta – att vetandet, och därmed sanningen, 
endast är förslag på olika sätt på vilket man kan tolka verkligheten – blir att sanning är relativ 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 19). Detta betyder att vetenskapen inte kan ses som 
kumulativ och att sanningen inte är en enda. Vetandet och sanningen byts ut när historiska 
system och diskurser byts ut (Ritzer 2004: 457).  
 
Laclau & Mouffe har utvecklat en diskursteori som i grunden delar Foucaults 
socialkonstruktionistiska synsätt. De har sedan från den grunden vidareutvecklat teorin om 
samhällets konstruktion genom att tydligare hänvisa till att – och beskriva hur – det även 
inom historiska system finns motstridiga diskurser som kämpar om att förklara samhället 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 34ff). Laclau & Mouffe menar att det förs en ständig 
kamp mellan diskurser om hur verkligheten ska konstrueras. Olika diskurser konstruerar ofta 
samma delar av verkligheten vilket vanligen inte leder till några problem men som ibland 
skapar stora konflikter, så kallade antagonismer. Konflikter som löses genom att den ena 
diskursen tvingas tillbaka av en kraft – genom att betraktas som mindre sann än den andra – 
som Laclau & Mouffe kallar en hegemonisk intervention (ibid.: 54ff, se en vidareutveckling 
av förhållandet mellan antagonism och hegemonisk intervention i avsnitt 3.2.1. nedan).  
 
Foucault tar också upp denna kamp om sanningen men talar inte då i första hand om en kamp 
mellan diskurser utan en kamp – eller ett motstånd – inom diskursen. Foucault menar att det 
finns en ständig kamp inom diskurserna som skapar ett motstånd till diskursen och kämpar 
om hur konstruktionen av samhället ska se ut och vilken sanningen ska vara (Ritzer 2004: 
455). Detta motstånd är enligt Foucault av avgörande betydelse för diskursernas existens. 
Utan ett motstånd – ett alternativt sätt att konstruera samhället på – kan diskursen innehålla 
allt och inget (Heede 2007: 40, 45, Foucault 2003 [1975]: 32). För det är först i konflikten 
mellan diskursens sanning och motståndet som diskursens konstruerande makt blir synlig 
(Heede 2007: 39f). Till Foucaults teori om kampen om sanningen ger Laclau & Mouffes 
teoriutveckling ytterligare en dimension av den maktbalans som finns i kampen om 
sanningen. Laclau & Mouffes komplettering av diskursteorin skapar slutligen den 
socialkonstruktionistiska samhällssyn som denna studie utgår ifrån. Samhället konstrueras 
socialt genom en ständig kamp inom och mellan diskurser som alla kämpar om att konstruera 
verkligheten på sitt sätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 36).  
 
Avsikten med denna redogörelse – för studiens teoretiska utgångspunkt – är inte att 
problematisera de oundvikliga frågetecknen kring den relativistiska synen på sanningen som 
kommer med diskursteorierna. Istället är avsikten att lyfta fram de konsekvenser som de 
parallella diskurserna – i en socialkonstruktionistisk samhällssyn - får för en studie av 
vekligheten. Foucault och Laclau & Mouffes diskursteoretiska samhällssyn får till följd att 
beskrivningar, undersökningar och förklaringar av och till ett socialt fenomen endast kan 
genomföras genom en beskrivning, undersökning och förklaring av den diskurs som 
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konstruerar fenomenet (Heede 2007: 78). Utanför diskursen – i en annan diskurs – förklaras 
det sociala fenomenet på ett helt annat sätt – om ens alls (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 
13).  
 

3.2. Val av metod 
Eftersom studiens teoretiska utgångspunkt är en kombination av två teorier som var och en 
ger upphov till varsitt metodologiskt arbetssätt krävs det inför denna studies genomförande ett 
val mellan de två metoderna. För att göra detta val behövs en jämförelse mellan de två 
metoderna för att kunna avgöra vilken som passar bäst för att besvara studiens 
frågeställningar och uppfylla studiens syfte. 
 
Foucault utvecklade två diskursanalytiska arbetssätt, arkeologin och genealogin. Båda 
arbetssätten gör anspråk på att ge förklaringar av sociala fenomen genom att undersöka stora 
studieområden, hela diskurser. Arkeologin som metodologiskt arbetssätt syftar till att 
strukturera upp hela den diskurs som konstruerar det sociala fenomenet. Diskursens 
uppbyggnad struktureras genom att sortera och organisera alla de dokument som diskursen 
består av. Genealogin söker i stället svar på varför diskurserna ser ut som de gör genom att 
undersöka dess historiska utveckling (Ritzer 2004: 456).  
 
Laclau & Mouffe har utvecklat ett analytiskt arbetssätt som skiljer sig från Foucaults 
metodologi, men som i vissa drag liknar hans arkeologiska diskursanalys. Även Laclau & 
Mouffe vill sortera och organisera diskursens delar. För att kunna sortera och organisera 
diskursen har de skapat begrepp som beskriver diskursens olika delar och deras inbördes 
relationer (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 31- 56). Med hjälp av dessa begrepp kan 
diskurser analyseras i sin helhet. Men begreppen kan även användas för diskursanalyser i 
mindre skala så som analyser av en ögonblicksbild ur en diskurs – en text t.ex. (ibid.: 57- 62). 
 
Vid jämförelsen av metoderna – även om den är väldigt förenklad – blir det tydligt att alla de 
metodologiska arbetssätten skulle fungera för att uppfylla studiens syfte. Men två aspekter var 
avgörande för det val av metod som har gjorts. Den första av dessa aspekter är studiens 
begränsade studieområde. Avgränsningen till att studera ett dokument ur brottsofferdiskursen 
talar för att välja Laclau & Mouffes metodologiska angreppssätt eftersom det ger möjligheter 
till att undersöka delar av diskurser, medan Foucaults arbetssätt kräver ett mer omfattande 
studiematerial. Den andra aspekten som var avgörande vid valet av metod är skillnaden 
mellan metodernas tydlighet när det gäller genomförandet av diskursanalysen. Foucault är 
otydlig i sin beskrivning av hur arbetet rent praktiskt går till medan Laclau & Mouffe ger 
forskaren konkreta analysredskap genom de framarbetade begreppen. Genom att Laclau & 
Mouffes diskursanalys visar sig som fördelaktig vid båda dessa aspekter föll valet av metod 
för denna studie på Laclau & Mouffes diskursteori.  
 
I detta kapitel kommer jag närmast att kort redogöra för hur en diskurs enligt Laclau & 
Mouffe är konstruerad. I samband med detta kommer jag att beskriva de begrepp som bidrar 
till diskursens uppbyggnad och som även bör ses som användbara verktyg vid en 
diskursanalys. Avslutningsvis kommer jag att redovisa hur begreppen använts vid analysen av 
studiens studieobjekt, Deklarationen. 
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3.2.1. Metodologisk utgångspunkt 
Verkligheten är full av tecken. Från abstrakta tecken som språk och sociala mönster till 
fysiska tecken som människor, hus och lagar. Dessa tecken blir synliga för oss människor och 
får en betydelse och mening för oss först när de bli artikulerade som delar i en diskurs. Att ett 
tecken blir artikulerat betyder att det blir omnämnt, det får ett namn. Tecknet blir 
uppmärksammat och konstruerat som en del av verkligheten. När ett tecken blir artikulerat 
sätts det in i ett sammanhang – i en diskurs – och blir genom relationerna till andra tecken i 
det sammanhanget konstruerat på ett sådant sätt att vi förstår det (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000: 35). Genom artikulationen av ett tecken – och därmed också konstruktionen av 
tecknet – vet vi hur vi ska bete oss mot tecknet och använda oss av det. Till exempel kan det 
fysiska tecknet som är ett hus ha många former. Men just det faktum att den fysiska formen 
artikulerats i en diskurs som konstruerar den som ett hus gör att vi förstår formen som ett hus 
och agerar mot det som ett hus, oavsett om det är byggt av lera, snö eller betong. 
 
En diskurs kan ses som ett nät som konstruerar, skapar och upprätthåller förklarande 
relationer mellan tecknen. De flesta tecken i diskursen kan man endast förstå på ett sätt, det 
känns omöjligt att tolka det på något annat sätt. Att det är så självklart vad tecknet betyder 
beror på de upprättade relationerna till de andra tecknen i diskursen. Det kan liknas med ett 
föremål som inte kan röra sig p.g.a. att den är fastbundet i många rep som är uppspända som 
solstrålar åt alla håll. Föremålet kan inte röra på sig till en annan plats och tecknet kan inte 
byta innebörd till en annan. Tecknen som på detta sätt har en bestämd betydelse kallas 
moment (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 33). Ett moment konstrueras således genom de 
relationer de har till andra moment inom diskursen. Ett tecken som är fixerat på detta sätt är 
den brottsliga handlingen. Genom lagstiftningen skapas en diskurs där vad som är en brottlig 
handling är klargjort men en betydelse. Men på grund av att momentens betydelse skapas av 
relationer till andra moment påverkas momentets konstruktion av nya relationer eller 
förändrade relationer. De bestämda betydelserna som är orubbliga för stunden är med andra 
ord inte bestämda för alltid (ibid.: 34). Även detta är den brottsliga handlingen ett bra 
exempel på. Vissa handlingar som varit fixerade brottsliga handlingar längre tillbaka i tiden är 
det inte längre medan handlingar som varit lagliga förr i tiden idag fixeras som brottsliga 
handlingar, d.v.s. är moment. 
 
Alla verklighetens tecken ingår av förklarliga skäl inte i alla diskurser. Diskursen som 
konstruerar statens lagar artikulerar inte samma tecken som den diskurs som förklarar hur 
reglerna för sporten fotboll ser ut. Dessa två diskurser kommer troligen aldrig göra anspråk på 
att försöka konstruera samma tecken. Men det finns alltid diskurser som ligger nära varandra 
och tecken som kan sägas befinna sig i utkanten av diskursen – mellan två diskurser. Dessa 
tecken har inte en bestämd betydelse utan om dessa förs det en ständig kamp mellan de olika 
diskurserna om hur tecknet bör konstrueras. Dessa tecken kallas element (Winther Jørgensen 
& Phillips 2000: 34). En diskurs strävar efter att upprätta så många relationer som möjligt till 
elementen så att tecknen endast konstrueras av den diskursen. När ett element övergått till att 
vara ett moment har elementets många alternativa konstruktioner tvingats bort och glömts till 
förmån för en enda konstruktion (ibid.).  
 
Vissa moment har centralare platser än andra i diskursen. Dessa moment kalls nodalpunkter 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 33). Nodalpunkten eller punkterna är tecken till vilka 
alla de andra momenten och elementen i diskursen har en relation. Relationen till 
nodalpunkten är den viktigaste relationen för att ett tecken ska bli förståelig i diskursen. Utan 
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en relation till nodalpunkten spelar det ingen roll om tecknet har andra relationer till andra 
moment inom diskursen, tecknet saknar ändå betydelse (ibid.). Till exempel – viket kommer 
att bli tydligt i avsnitt 4.2.2. – så saknar tecknet lön betydelse i brottsofferdiskursen eftersom 
det inte har någon relation till diskursens nodalpunkter – upprättele eller lidit skada (se 
kapitel 4.) – trots att det har en relation till tecknet ersättning som ingår i brottsofferdiskursen. 
Tecknet lön blir förståeligt först i en diskurs som förklarar lönearbete där det samtidigt har en 
relation till tecknet ersättning och nodalpunkterna.   
 
Som vi sett kan olika diskurser kämpa om att konstruera samma tecken, kampen om 
elementen. Eftersom konstruktionerna görs utifrån olika diskurser får elementen olika 
betydelser. På samma sätt kan det vara med ett moment och i vissa fall även med 
nodalpunkter. Moment som kan ges en bestämd betydelse av flera olika diskurser kallas 
flytande signifikanter (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 35f). För att vara säker på hur ett 
moment som är en flytande signifikant ska tolkas och förstås är det därför viktigt att veta 
inom vilken diskurs man befinner sig när man konfronteras med tecknet.  
 
Alla möjliga tolkningar/konstruktioner som kan göras av ett tecken kallar Laclau & Mouffe 
för det diskursiva fältet (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 34). Ibland artikulerar två eller 
flera diskurser samtidigt – som visats ovan genom beskrivningen av de flytande 
signifikanterna – olika parallella tolkningar i det diskursiva fältet. Denna gränskontakt eller 
överlappning av diskurserna ställer oftast inte till några problem vid förståelsen av ett tecken 
som konstrueras av flera olika diskurser. Men ibland hindrar konstruktionerna varandra. Det 
går t.ex. oftast bra att förstå en persons åsikter – som utgår ifrån deras identitet – trots att 
identiteten är konstruerad som både kristen och biolog. Denna kombination brukar vara 
förståelig både för personen själv och för omgivningen. Men när personen måste ta ställning 
till hur världen har skapats uppstår det en konflikt mellan hur denne ska förhålla sig till den 
kristna skapelseberättelsen och evolutionsläran. En sådan intressekonflikt kallas enligt Laclau 
& Mouffe antagonism (ibid.: 54f). Konflikten löses genom att en av de två diskurserna 
tvingas backa i sin kamp om att konstruera tecknet ifråga, vilket här var en persons identitet 
och medföljande åsikter. Den ena diskursen blir att betraktas som för tillfället mindre 
förklaringsduglig, mindre sann. Konfliktlösningen kallas med Laclau & Mouffes terminologi 
för en hegemonisk intervention (ibid.: 55f). I exemplet skulle antingen skapelseberättelsen 
eller evolutiosläran tvingas tillbaka och betraktas som mindre sann. 
 
Laclau & Mouffe beskriver den hegemoniska interventionen som en kraft (force) som kan 
skapa hierarkier mellan diskurser och konstruktionsmöjligheter (Winther Jørgensen & Phillips 
2000: 55f). Denna kraft är inte ett mått på sanningshalten i de olika diskurserna utan ska ses 
som en social process som endast reglerar vilken sanning som för tillfället ska ha företräde 
före den andra. Detta i syfte att lösa de antagonistiska situationerna. Vad som styr och ger 
näring åt den hegemoniska interventionen är Laclau & Mouffe otydliga med och ger inget 
direkt svar på. 
 

3.2.1.1. Sammanfattning av begreppen 
En diskurs är ett nät av moment där trådarna är relationer som konstruerar momenten. I 
diskursens utkanter finns element som konstrueras på flera olika sätt. Diskursen strävar efter 
att reducera de olika konstruktionerna av elementet till en konstruktion av tecknet och göra 
elementen till moment. I mitten av diskursens nät – till viket alla moment och element i 
diskursen har en relation – finns nodalpunkten. Nodalpunkten är det moment som har den 
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sammanlänkande kraften och ger diskursen dess mening. Men trots att nodalpunkten har en 
sammanlänkande kraft är det fortfarande relationerna till de andra momenten i diskursen som 
ger nodalpunkten dess betydelse, d.v.s. konstruerar tecknet. Detta blir synligt och tydligt 
genom de så kallade flytande signifikanterna, tecken som är moment i flera olika diskurser 
och som därmed – p.g.a. vilka relationer som för stunden konstruerar dem – byter betydelse.  
 
Det diskursiva fältet är alla de möjligheter som det går att tolka och konstruera ett tecken på. 
Det diskursiva fältet gör det möjligt för diskurser att existera parallellt med varandra. Genom 
att det finns en mängd olika möjligheter att konstruera ett tecken på, pågår en ständig kamp 
om att förklara tecknen enligt diskursernas olika konstruktionsmodeller. Oftast sker kampen 
utan större kontroverser, men ibland uppstår en konflikt – antagonism – när ett tecken 
samtidigt konstrueras på två oförenliga sätt. För att lösa konflikten tvingas en diskurs genom 
en hegemonisk intervention att tona ner sin konstruktion av tecknet och stiga åt sidan till 
fördel för den andra diskursen. På så vis upprätthålls ordningen och balansen mellan 
diskurserna. 
 

3.3. Begreppsanvändning 
Begreppen som Laclau & Mouffe tillhandahållit och som redogjorts för i föregående avsnitt 
har använts som ramar och riktmärken i analysarbetet. Laclau & Mouffes framställning av 
diskursers uppbyggnad har fungerat som utgångspunkt vid analysen av Deklarationen.  
 
Analysarbetet inleddes med att alla de tecken som ingår i studieobjektet lokaliserades. 
Därefter undersöktes relationerna mellan tecknen genom att se till i vilket sammanhang varje 
tecken blev förståeligt d.v.s. konstrueras. Efter de att studieobjektets teckenrelationer 
klargjorts matchades dessa mot de olika typerna av tecken som Laclau & Mouffes begrepp 
ger uttryck för. På så vis klassificerades alla studieobjektets tecken som moment, element, 
flytande signifikant, etc..  
 
Genom att applicera begreppen – så som moment och element – på studieobjektets tecken 
abstraherades tecknen från att ha varit delar av en verklig diskurs till att bli delar av en 
teoretisk modell av diskursen. I den teoretiska modellen blev – de nu teoretiskt abstrakta – 
tecknens olika karaktärer och egenskaper mycket tydligare än utan klassificering och 
abstraktion. Den teoretiska abstraktionen gjorde det möjligt att skapa en överblick av hur 
brottsofferdiskursen var konstruerad.  
 
Utifrån de abstrakta begreppen strukturerades brottsofferdiskursens tecken upp efter de 
inbördes relationer som studieobjektet gav uttryck för. Struktureringen tog formen av en 
modell, likt en karta över brottsofferdiskursen (se bilaga 2). Modellen användes sedan som 
grund och utgångspunkt för redogörelsen av analysen av brottsofferdiskursen som återfinns 
nedan i kapitel 4.  
 
Redogörelsen av analysen kan upplevas som teknisk och i någon mån i avsaknad av ett 
sociologiskt perspektiv. Men det som bör tas i beaktande är att en diskursanalys av det här 
slaget – p.g.a. det otydliga brottsofferbegrepp som idag råder i viktimologin – är en 
nödvändighet för att kunna genomföra den sociologiska diskussion som följer i kapitel 5. Den 
tydlighet som används i analysen – vilken ger upphov till viss teknikalitet – är viktig för att en 
distinkt definition av den sociala konstruktionen brottsoffer ska kunna ges.  
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3.3.1. Teckenförklaring 
För att förenkla förståelsen av brottsofferdiskursens uppbyggnad kompletteras redogörelsen 
av diskursen kontinuerligt med modeller av diskursens centrala delar. Modellerna av 
diskursens olika delar är väl förankrade i den skriftliga redogörelsen. För att underlätta 
förståelsen av dem följer här en teckenförklaring som är tänkt att ytterligare underlätta 
läsandet av modellerna.   
 
 
 

= Skiljelinje mellan diskurser 

= En dialektisk relation som alltid finns mellan två tecken 

= Element i diskursen 

= Institutioner  
   konstruerade av diskursen 

= Moment i diskursen 

= Nodalpunkt i diskursen 

= Det moment som resten av  
   diskursens moment  tillsammans      
   konstruera. 

= En enkelriktad reaktion som alltid finns mellan två tecken 

= En enkelriktad relation som ibland finns mellan två tecken 
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4. Analys av brottsofferdiskursen 
Analysen som gjorts av Deklarationen – vilken det kommer att redogöras för nedan – har 
visat på att brottsofferdiskursen består av sju centrala moment kring vilka resten av diskursens 
tecken är orienterade. Momenten är; (1) brottslig handling, (2) lidit skada, (3) offer, (4) 
upprättelse, (5) ersättning, (6) kompensation och (7) hjälp. Bland dessa moment bör 
momenten lidit skada och upprättelse ses som nodalpunkter medan momentet lidit skada även 
bör betraktas som en flytande signifikant. Vad dessa moment betyder, har för funktion i 
brottsofferdiskursen och hur dessa moment och övriga ännu oomnämnda tecken är relaterade 
till varandra kommer jag att redogöra för i detta kapitel. 
 
Sex av de sju momenten – och därmed diskursen – kan schematiskt delas upp i två delar. Den 
första delen omfattar momenten brottslig handling och lidit skada. Den andra delen av 
diskursen består av momenten upprättelse, ersättning, kompensation och hjälp. På olika sätt 
förhåller sig de två delarna av diskursen till det sjunde momentet, offer. Den första delen av 
diskursen konstruerar momentet offer genom att förklara vilka som är offer för brott. Den 
andra delen av diskursen konstruerar momentet offer genom beskrivningar av hur offer ska 
bemötas. De två delarna skiljs inte av vattentäta skott utan påverkar varandra vilket får stora 
konsekvenser för konstruktionen av momentet offer.  
 
För att underlätta förståelsen av de många relationerna inom brottsofferdiskursen kommer 
redogörelsen av analysen att börja vid den första delens moment och tecken för att sedan 
övergå till diskursens andra del. Därefter kommer redogörelsen att handla om hur de två 
delarna sammanfogas och påverkar varandra. På detta sätt kommer brottsofferdiskursens 
nätliknande förklaring av brottsoffret att bli synligt och överskådligt. Avslutningsvis kommer 
analysen att behandla vad som ur Deklarationen framkommer om förhållandet mellan 
brottsofferdiskursen och andra närliggande diskurser. 
 

4.1. Brottsofferdiskursens första del 
Redan i deklarationens första stycke finns i princip hela den första delen av 
brottsofferdiskursen. De moment som där tas upp bör också ses som brottsofferdiskursens 
kärna. Det första stycket ger nämligen en tydlig och grundläggande beskrivning av vilka 
personer som är offer. ”’Offer’ innebär personer som […] har lidit skada [---] genom 
handlingar eller underlåtelser som strider mot strafflagar som gäller i Medlemsstaterna” 
(Deklarationen: stycke 1). I detta citat syns tydligt diskursens tre första moment och deras 
inbördes relationer.  
 
Det första momentet som nämns är offret. Momentet offer konstrueras genom relationen till 
det andra momentet lidit skada. Men för att momentet lidit skada ska konstruera momentet 
offer krävs det att det finns en relation till det tredje momentet brottslig handling.  
 
I citatet synliggörs även det moment som konstruerar momentet brottslig handling vilket gör 
att vi får en förståelse för vad som är en brottslig handling. Momentet är strafflagar. 
Momentet strafflagar konstrueras av den juridiska diskursen – inte av brottsofferdiskursen – 
vilket gör att brottsofferdiskursen genom detta moment länkas samman med den juridiska 
diskursen. I olika stater finns olika juridiska diskurser som resulterar i olika konstruktioner av 
strafflagarna. Vad som förstås som en brottslig handling beror därför på till vilken juridisk 
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diskurs brottsofferdiskursen är länkad. Förhållandena mellan de fyra momenten i diskursens 
första del kan illustreras med hjälp av modellen i bild 1.  
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Det är vanligt att offer brukar betraktas som ena parten i dikotomin offer – förövare (se t.ex. 
Christie 2001). Med det dikotoma synsättet blir förhållandet mellan förövaren och offret av 
avgörande karaktär – d.v.s. vilken specifik fysisk person som är förövare respektive offer – 
för offrets vara eller icke vara. Men i Deklarationen blir det tydligt att det viktigaste vid 
konstruktionen av brottsoffret inte är hur relationen ser ut mellan de fysiska personerna 
förövare och offer. ”En person kan, enligt denna Deklaration, betraktas som ett offer, oavsett 
om förövaren är identifierad, gripen, åtalad eller dömd” (Deklarationen: stycke 2). Det är 
alltså inte viktigt vilken specifik fysiska personer som är förövaren. Enligt Deklarationen är 
det centrala i brottsofferdiskursen istället den brottsliga handlingen – inte 
förövaren/lagöverträdaren – och av ännu större vikt är hur den brottsliga handlingen påverkar 
den brottsutsatte, om den brottsutsatte lidit skada. 
 
Det börjar här att blir tydligt att momentet lidit skada har den avgörande rollen i diskursens 
första del, att momentet lidit skada är en av diskursens nodalpunkter. En person som ha 
utsatts för ett brott blir inte automatiskt ett offer. En person som har utsatts för ett brott blir 
automatiskt brottsutsatt. Men det behövs en relation till momentet lidit skada för att momentet 
offer skall konstrueras och den brottsutsatte ska bli ett brottsoffer. Det blir härmed tydligt att 
momentet lidit skada är en avgörande länk i konstruktionen av offret. Med andra ord, den 
person är ett offer för brott som utsatts för en brottslig handling och lidit skada av den.  
 
Även om momentet lidit skada har en nyckelroll när det gäller att konstruera momentet offer 
är momentet lidit skada – på samma sätt som alla andra moment – i behov av relationer till 
andra tecken för att det ska konstrueras och vi ska förstå dess innebörd. Vilka tecken som 
konstruerar momentet lidit skada framkommer av Deklarationens första stycke. ”’Offer’ 
innebär personer som […] har lidit skada, inklusive fysisk eller psykisk skada, känslomässigt 
lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig försämring av grundläggande rättigheter”. Dessa 
förklarande tecken – så som fysisk eller psykisk skada – bör till skillnad från momentet 
strafflagar ses som element. De är element därför att de ligger på gränsen till en mängd andra 
diskurser, inte bara en. Många olika diskurser så som psykiatrin och olika religiösa rörelser 
kämpar t.ex. om att konstruera tecknet känslomässigt lidande och därmed ge en förståelse för 
vad det innebär att lida en känslomässig skada.  
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Att elementens betydelse – t.ex. fysisk eller psykisk skada och känslomässigt lidande – är 
lättpåverkade och kan konstrueras på flera olika sätt är viktigt att komma ihåg eftersom det i 
högsta grad påverkar hur momentet lidit skada ska förstås. Momentet lidit skada är på så vis 
kopplad till och delar av många diskurser. Just p.g.a. att momentet lidit skada kan få en 
betydelse av många olika diskurser bör det momentet betraktas som en flytande signifikant. 
Slutsatsen blir att om konstruktionen av ett element med en relation till momentet lidit skada 
ändras – p.g.a. byte av diskurs – förändras också konstruktionen av momentet lidit skada och i 
förlängningen även vilka individer som betraktas som offer. Förenklat kan förhållandet 
mellan momenten och elementen målas upp i den modell som visas i bild 2. 
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Det andra stycket i Deklarationen tar upp andra offer än den direkt brottsutsatta. Här 
omnämns som offer – ”då så är tillämpligt” – nära släktingar eller anhöriga till den direkt 
brottsutsatta. Vilka dessa är – hur många av den brottsutsattas släkt och anhöriga som ska 
räkans in – lämnas det stort tolkningsutrymme för. Det stora tolkningsutrymmet gör att 
tecknen släkt och anhöriga bör betraktas som element, eftersom tolkningsutrymmet öppnar 
upp för många olika konstruktionsmöjligheter.  
 
Vid sidan av berörda släktingar beskrivs även de personer som offer som ”ingripit för att bistå 
offret i trångmål eller försökt att förhindra brott” (Deklarationen: stycke 2) och därutav lidit 
skada. Beskrivningen av vilka som konstrueras som ingripare för att bistå offret i 
brottsituationen är betydligt tydligare än den för släkt och anhöriga. Det finns litet utrymme 
för olika tolkningar till avvikande konstruktioner vilket gör tecknet ingripare till ett moment. 
Ytterligare en skillnad mellan elementen släkt och anhöriga och momentet ingripare är att 
släkten och de anhöriga lidit skada indirekt genom den brottsutsattas upplevelser och 
situation, medan ingriparen lidit skada direkt från den brottsliga händelsen, trots att händelsen 
var avsedd för någon annan.  
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4.1.1. Sammanfattning av brottsofferdiskursens första del 
Första delen av brottsofferdiskursen kan sammanfattas med modellen som framgår av bild 3. 
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Den person är ett offer för brott som utsatts för en brottslig handling och lidit skada av den. 
De är också offer – då så är tillämpligt – som är nära släkt eller anhöriga till brottsoffret. Även 
ingripare i brottssituationen som bistått brottsoffret och som därav lidit skada bör ses som ett 
offer. 
 
Vad som bör förstås som en brottslig handling respektive vad momentet lidigt skada innebär 
beror på relationer från tecken – element och moment – som i sin tur konstrueras av andra 
diskurser. Hur momentet brottslig handling konstrueras beror exempelvis på vilken diskurs 
som konstruerar statens strafflagar. 
 

4.2. Brottsofferdiskursens andra del 
Diskursens andra del innehåller framförallt de fyra momenten upprättelse, ersättning, 
kompensation och hjälp. Tillsammans förklarar de hur ett offer bör behandlas och indirekt 
konstruerar de därmed även hur ett offer är. När man tittar på den andra diskursens alla olika 
tecken finns det en ny sorts tecken som inte fanns i diskursens första del. I den andra delen 
omnämns nämligen institutioner som skapats av och i brottsofferdiskursen, exempelvis 
hjälporganisationer så som brottsofferjourer.  
 
Beskrivningen av den andra delen av brottsofferdiskursen kommer att börja vid momentet 
upprättelse. De andra momentens relationer till momentet offer går nämligen via detta 
moment. Momentet upprättelses centrala plats i diskursen gör det – vilket kommer att visas – 
till en nodalpunkt.  
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4.2.1. Upprättelse 
Att ett offer ska få upprättelse är av stor vikt enligt Deklarationen. I flera stycken tas detta 
upp, exempel på det är: ”Judiciella och administrativa mekanismer ska vid behov skapas och 
förstärkas för att sätta offer i stånd att få upprättelse genom formella eller informella 
förfaranden som är snabba, rättvisa, billiga och tillgängliga.” (Deklarationen: stycke 5) och 
”De [offer] har rätt att få tillgång till rättsväsendet och omedelbar upprättelse […] för den 
skada som de har tillfogats” (ibid.: stycke 4). 
 
Ordet upprättelse betyder att man blir friad från orättvisa beskyllningar (Nordstedts). Här 
krävs en liten anpassning av användandet av ordet med tanke på att det offret – enligt det 
andra citatet ovan – ska få upprättelse för inte är en orättvis beskyllning utan den skada som 
denne har blivit utsatt för. När offret får upprättelse – vilket alla offer enligt Deklarationen har 
rätt till – bör det istället ses som att offret blir befriat från konsekvenserna av en orättvis 
handling som skapat skada. Att den brottsutsatta utsatts för en orättvis behandlig är det som 
avgör om upprättelse är befogad. Om inte den brottsutsatte behöver någon upprättelse är den 
brottsutsatte inte ett offer. Momentet upprättelse är – som vi ser – av avgörande betydelse för 
konstruktionen av offret och bör därför betraktas som en nodalpunkt. Att skadan är orättvis – 
viket ställer krav på upprättelse – kan även uttryckas på så vis att den brottsutsatta var 
oskyldig till det inträffade. För att vara ett brottsoffer måste den brottsutsatte alltså vara 
oskyldig till den inträffade brottsliga handlingen.  
 
Likt momentet brottslig handling i diskursens första del konstrueras momentet upprättelse av 
olika former av lagar som – likt momentet strafflagar – är moment i en annan diskurs. 
Deklarationen gör tydligt att momenten lagar – i vissa fall – konstruerar vad som menas med 
upprättelse och utifrån denna konstruktion skapas de förlängda relationer som binder samman 
momentet upprättelse med bland annat momentet ersättning och även med momentet 
kompensation. Men flera stycken i Deklarationen visar också på att momentet upprättelse kan 
konstrueras genom en annan relation. Momentet upprättelse kan konstrueras genom en 
förbindelse till momentet hjälp och får då en helt annan betydelse. Nedan kommer först de 
länkar som skapas genom lagarnas konstruktiva kraft att behandlas och därefter redogörs för 
hur momentet upprättelse konstrueras genom relationen till momentet hjälp. 
 
Deklarationens fjärde till sjunde stycke åskådliggör att när momentet upprättelse förklaras av 
något lag moment konstrueras institutioner som nya delar av brottsofferdiskursen. 
Institutionerna har i uppgift att bidra till förverkligandet av den upprättelse som offret har rätt 
till. Till dessa institutioner hör de judiciella och administrativa mekanismerna som omnämnts 
i ett av de ovanstående citaten. Hit hör även krav – som Deklarationen ger uttryck för – på 
information till offren om deras rätt till upprättelse.  
 
Deklarationen pekar även på ytterliggare former av institutioner som bör konstrueras som 
delar av brottsofferdiskursen genom att ”[i]nformella mekanismer för lösning av tvister, 
inbegripet medling, skiljeförfarande och sedvanerätt eller inhemska metoder” (Deklarationen: 
stycke 7) förespråkas att användas ”då så är lämpligt” (ibid.). Det Deklarationen här för första 
gången ger uttryck för är diskusens skapande kraft. Diskursen konstruerar nya delar av 
verkligheten som är nödvändiga för diskursens upprätthållande. 
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4.2.2. Ersättning – Kompensation 
Så länge som momentet upprättelse konstrueras av något lag moment finns det – enligt 
Deklarationen – en relation till momentet ersättning. Även detta moment konstrueras av de 
olika lag momenten. För det är lagarna som beskriver hur offret ska ersättas.  
 
Relationen mellan momentet upprättelse och momentet ersättning framställs i Deklarationen 
som dialektisk. Relationen är dialektisk å ena sidan därför att momentet upprättelse 
konstruerar momentet ersättning så att ersättningen förstås som upprättelse och inget annat, 
såsom lön eller motprestationer. Relationen är å andra sidan dialektisk därför att vad som är 
upprättelse i sin tur konstrueras och förstås genom att se till hur ersättningen av offret ser ut. 
Om momenten lagars relationer till båda momenten är anledningen till att relationen dem 
emellan är dialektisk eller om det är det dialektiska förhållandet som tvingat fram två 
relationer från momentet lagar går dock inte att få svar på från Deklarationen.  
 
Momentet ersättning har ingen direkt relation till momentet offer. Men det finns ändå en 
ständig relation mellan momenten ersättning och offer genom att momentet ersättning 
konstruerar momentet upprättelse i det dialektiska förhållandet som beskrivits ovan. Genom 
att konstruera hur upprättelsen ska se ut talar även momentet ersättning indirekt om – genom 
nodalpunkten upprättelse – hur ett offer kan och ska bli uppfattat och vilka behov ett offer 
har. Bild 4 visar hur relationerna ser ut mellan momenten i fråga samt den relation till 
momentet kompensation som ibland uppstår som en förlängning av momentet ersättning, mer 
om detta nedan. 
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Även momentet ersättning konstruerar olika former av institutioner som på olika sätt bidrar 
till att ersättningen till offret genomförs, t.ex. institutioner som reglerar; ”återlämnande av 
egendom eller betalning för den lidna skadan eller förlusten, ersättning för kostnader som 
ådragits till följd av brottet, ombesörjande av tjänster och återställande av rättigheter”. Andra 
institutioner är de som konstrueras på uppmaningen av FN till medlemsstaternas regeringar att 
tar ansvar för att ”se över sin allmänna praxis, sina förordningar och lagar för att överväga 
ersättning som ett tillgängligt alternativ till domar i brottmål, förutom andra straffpåföljder” 
(Deklarationen: stycke 9).  
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Konstruktionen av momentet ersättning inbegriper det faktum att ”Lagbrytaren eller tredje 
personer som är ansvariga för deras uppträdande ska […] skäligen ersätta offer” 
(Deklarationen: stycke 8). Ansvarig för ersättningen är med andra ord den som utfört den 
brottsliga handlingen och skapat den skada som offret oskyldigt utsatts för. Institutionerna är 
endast till för att se till att ersättningen verkställs och att den verkställs på rätt sätt. 
Deklarationen gör klart att ”[d]å kompensation inte går att utveckla till fullo från lagbrytaren 
eller andra källor ska Staten sträva efter att ombesörja ekonomisk kompensation” (ibid.: 
stycke 12). Detta stycke ur Deklarationen gör momentet ersättnings relation till moment 
kompensation synlig. 
 
I det fall där ersättning inte ”går att utveckla” (Deklarationen: stycke 12) uppstår en relation 
från momentet ersättning till momentet kompensation. Därmed blir momentet kompensation 
det moment som – likt momentet ersättning – konstruerar hur momentet upprättelse ska 
förstås och därmed indirekt konstruerar vilka behov ett offer har. 
 
Funktionen av momentet kompensation kan liknas vid ett skyddsnät som gör att alla offer – 
som ju är berättigade till upprättelse – skall få upprättelse oavsett om offret kan få upprättelse 
genom ersättning eller ej. Deklarationen gör tydligt att detta är av största vikt genom att 
uppmana medlemsstaterna att sträva efter att konstruera fler institutioner – och förstärka de 
redan existerande – som kan ge kompensation till offret då ersättning inte är möjligt som 
upprättelse (Deklarationen: stycke 13). Kompensation kan enligt deklarationen ges både av 
institutioner utanför och innanför statsapparaten.  
 
Momentet kompensation har i sin tur enligt deklarationen relationer till andra moment i den 
första delen av diskursen som i högsta grad påverkar konstruktionen av offret. Dessa 
relationer beskrivs nedan i avsnittet 4.3.  
 

4.2.3. Hjälp 
Konstruktionen av momentet upprättelse ser ut på ett helt annat sätt om man utgår ifrån den 
relation som – enligt Deklarationen – finns till momentet hjälp. Momentet hjälp åberopar att 
”Offer ska få nödvändig materiell, medicinsk, psykologisk och social hjälp” (Deklarationen: 
stycke 14). Denna beskrivning – av den hjälp som offret är i behov av – antyder att offret lidit 
en skada som ligger på andra plan än det ekonomiska. För att offret ska få upprättelse krävs 
det därför att upprättelsen har en annan utformning, det räcker inte med ekonomisk ersättning.  
 
Hur utformningen av upprättelsen ska se ut – hur momentet hjälp är konstruerat – beror på 
andra diskurser än brottsofferdiskursen som alla har relationer till momentet hjälp. I 
Deklarationen kan man finna exempel på de många olika kontakter momentet hjälp har till 
diskurser som kämpar om att konstruera momentet hjälp. De många konstruktions-
möjligheterna skapar ett ifrågasättande av synen på hjälp som ett moment. Alternativa 
klassifikationer skulle kunna vara flytande signifikant eller element. Men oavsett vilken 
klassificering som väljs behåller tecknet hjälp sin relation till momentet upprättelse och sin 
funktion i diskursen. 
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Även om diskurserna som gränsar till brottsofferdiskursen genom momentet hjälp ger varsin 
konstruktion av momentet ifråga – och därmed även momentet upprättelse – har alla 
diskurser en gemensam syn på offret som någon som är i behov av hjälp. Ett tillstånd som är 
orsakat av att offret lidit skada. Förhållandet till momentet lidit skada vidareutvecklas nedan i 
avsnittet 4.3.. 
 
Momentet hjälps konstruktion av upprättelse gör att även detta moment – likt momentet 
ersättning och momentet kompensation – indirekt konstruerar vika behov ett offer har. Men 
samtidigt konstruerar momentet upprättelse momentet hjälp som just upprättelse. Detta gör 
att relationen mellan momentet hjälp och momentet upprättelse inte kan ses som en 
enkelriktad relation utan den måste betraktas som dialektisk. 
 
Flera av Deklarationens stycken visar att även momentet hjälp resulterar i institutioner. 
Exempel på dessa institutioner är utbildningar till ”Personal inom polisen, rättsväsendet, 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten och annan berörd personal […] som gör dem lyhörda 
för offers behov” (Deklarationen: stycke 16). Andra exempel är den konkreta hjälp offret kan 
få genom ”hälso- och sjukvård och socialtjänst” (ibid.: stycke 15).   
 

4.2.4. Sammanfattning av brottsofferdiskursens andra del 
Brottsofferdiskursens andra del konstruerar hur offret är.  Ett offer är i behov av upprättelse 
p.g.a. att det oskyldigt lidit skada genom en brottslig handling som utförts mot dem. Alla offer 
är i behov av upprättelse. Är den brottsutsatte inte i behov av upprättelse är denne därmed 
inget offer. Upprättelse kan konstrueras på tre sätt. Antingen konstrueras upprättelse som 
ersättning, kompensation eller så konstrueras upprättelse som hjälp. Oavsett vilken 
konstruktion man väljer att titta närmare på så finner man institutioner som konstruerats av 
diskursens olika moment och som därför tillhör brottsofferdiskursen. Bild 6 på nästa sida ger 
en överblick över hela den andra delen av brottsofferdiskursen, inklusive institutionerna. 
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4.3. Sammanfogning av brottsofferdiskursens delar 
Även om brottsofferdiskursen kan delas upp i två delar – vilket ovan gjorts – ska inte dessa 
delar ses som oberoende av varandra. Det finns relationer mellan moment i de två olika 
delarna. Relationer som får stor betydelse när det gäller frågan om vad som konstruerar 
momentet offer och hur konstruktionen ser ut. I detta avsnitt kommer det därför att redogöras 
för de relationer som sammanfogar diskusens delar med varandra. 
 
Deklarationen visar att det är ett moment i den första delen av diskusen och två moment i den 
andra delen som är inblandade i sammanfogningen. Momenten i fråga är lidit skada, 
kompensation och hjälp (se bild 7 på nästa sida). 
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Momentet kompensation har en relation till momentet lidit skada genom att det ställer krav på 
vilken typ av skada som offret har blivit utsatt för. ”Staterna [ska] sträva efter att ombesörja 
ekonomisk kompensation till: (a) Offer som har lidit väsentlig fysisk skada eller försämring 
av den fysiska eller psykiska hälsan till följd av grova brott” (Deklarationen: stycke 12, min 
kursivering). Momentet kompensation ställer ett betydligt högre krav på skadans allvar för att 
en brottsutsatt individ ska kunna konstrueras som ett offer än vad som tidigare framkommit ur 
Deklarationen. Det räcker inte längre med att den brottsutsatte har lidit skada för att den ska 
konstrueras som ett offer och därmed få ut kompensation – om inte lagbrytaren har möjlighet 
till att betala ersättning – utan skadan måste vara väsentlig.  
 
Också relationerna förändras när momentet kompensation konstruerar momentet lidit skada. 
Genom att kravet på att en väsentlig skada ska ha inträffat blir relationerna mellan momenten 
brottslig handling, lidit väsentlig skada, offer och upprättelse bakvända. Konstruktionen av 
vad som är en väsentlig skada konstrueras på samma sätt som momentet lidit skada. Men 
ansvaret att bevisa att den brottsutsattas skada uppfyller kraven på en väsentlig skada – och 
därmed har rätt att bli betraktad som ett offer – läggs på offret självt. Enligt Deklarationen 
finns det ingen annan som för den kampen åt offret. Den som blivit brottsutsatt får alltså själv 
ansvaret att kunna bevisa att det finns en relation från momentet lidit väsentlig skada – vilken 
måste ha uppstått genom en brottslig handling – för att legitimera konstruktionen av sig själv 
som ett offer.  
 
Momentet hjälp ställer också krav på allvaret av momentet lidit skada. ”Vid 
tillhandahållandet av tjänster och hjälp till offer ska uppmärksamheten ägnas de som har 
särskilda behov på grund av arten av den skada de tillfogats” (Deklarationen: stycke 17). 
Detta krav på momentet lidit skada ger en gradering av hur mycket offer de brottsutsatta 
individerna är. För att få prioriterad hjälp – och därmed upprättelse – kräver momentet hjälp 
att den brottsutsatte är ett offer med särskilda behov.  
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Även i detta fall vänds relationerna bak och fram. Momenten hjälp och upprättelse 
konstruerar inte längre momentet offer. Den brottsutsatte måste istället själv rättfärdiga sin 
offeridentitet och sitt behov av upprättelse genom att visa på en existerande relation till 
momentet lidit skada och helst också att skadan skapat särskilda behov. Inte heller här för 
någon annan kampen om att få hjälp – och därmed bli sedd som ett offer – åt den 
brottsutsatta. Initiativet att bli sedd som en brottsutsatt med särskilda behov måste komma 
från den brottsutsatte själv. 
 
Att relationerna mellan momenten vänds bak och fram när diskursens delar sammanfogas – 
och att stora krav därmed ställs på offret självt i diskursen – är en iakttagelse av största vikt. 
Något som i diskussionen – i kapitel 5 – kommer visa sig ha stor betydelse för individen.   
 

4.3.1. Sammanfattning av sammanfogningen av brottsofferdiskursens delar 
Konstruktionen av offret blir genom sammanfogningen av de två delarna i 
brottsofferdiskursen en komplex konstruktion. Genom att momentet lidit skada konstrueras av 
momenten kompensation och hjälp uppstår det nyansskillnader inom konstruktionen av offret. 
Momenten kompensation och hjälp gör det möjligt att konstruera en brottsutsatt som mer eller 
mindre offer. Samtidigt läggs bevisbördan angående om en brottsutsatt ska konstrueras som 
ett offer på den brottsutsatte själv genom att denne måste vara initiativtagaren till att bevisa att 
det uppstått en skada och skadans allvar. 
 

4.4. Det diskursiva fältet 
I deklarationens tredje stycke beskrivs hur brottsofferdiskursen förhåller sig till andra 
diskurser som också kämpar om att konstruera de personer som blivit brottsutsatta. 
Deklarationen säger att ”De bestämmelser som återfinns häri ska gälla alla, utan åtskillnad” 
(Deklarationen: stycke 3). Därefter radas en mängd diskurser upp som alla konstruerar de 
brottsutsatta individerna genom skillnader och olikheter ”så som ras, hudfärg, kön, ålder, 
språk, religion, nationalitet, politisk eller annan åsikt, kulturbetingad tro eller sedvänjor, 
egendom, härkomst eller familjeställning, etniskt eller socialt ursprung, och handikapp” 
(ibid.).  
 
Utan att gå närmre in på hur alla de omnämnda diskurserna förhåller sig till varandra går det 
att konstatera att alla är en del av samma diskursiva fält, d.v.s. alla skapar möjliga 
konstruktioner av de individer som är brottsutsatta. Vissa diskurser är överlappande, andra 
gränsar till varandra. Den brottsutsatte som diskursivt fällt kan ses som en tårta med många 
lager som alla ger möjliga konstruktioner av tecknet brottsutsatt. Vissa diskursers 
konstruktioner fungerar ihop, andra skapar kollisioner - antagonismer – som måste lösas 
genom en hegemonisk intervention där en av de två diskurserna tvingas tillbaka (jfr. avsnitt 
3.2.1.). Men vilka diskurser som fungerar eller inte fungerar tillsammans – av de diskurser 
som tas upp i Deklarationens tredje stycke – är irrelevant för frågan om hur 
brottsofferdiskursen förhåller sig till alla dessa diskurser. Det är irrelevant därför att det 
Deklarationen ger utryck för är att det inte ska spela någon roll om den brottsutsatt individen 
samtidigt konstrueras med en annan eller flera andra diskursers konstruktioner av den 
brottsutsatte. För konstruktionen som görs i Deklarationen av ett offer gäller alla, utan 
åtskillnad.  
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Det tredje stycket i Deklarationen är i sitt innehåll ett av de allra tydligaste styckena. Stycket 
ger en neutral beskrivning av relationerna till övriga diskurser eftersom oavsett hur den 
brottsutsatta konstrueras av de andra diskurserna ska alla individer behandlas lika av 
brottsofferdiskursen vid konstruktionen av offret. Men denna hållning ifrågasätts efter det att 
man läst stycke sjutton. ”Vid tillhandahållande av tjänster och hjälp till offer ska 
uppmärksamhet ägnas de som har särskilda behov […] på grund av faktorer som de som 
nämns i stycke 3 ovan” (Deklarationen: stycke 17). Denna uppmaning förändrar den neutrala 
hållningen till de övriga diskurserna och påvisar istället att det finns faktorer i de andra 
diskurserna som gör en brottsutsatt till mer eller mindre i behov av hjälp. Med andra ord kan 
andra diskursers konstruktioner av individen göra en brottsutsatt till mer eller mindre offer, 
(jfr. det parallella resonemanget i avsnitt 4.3. som rör momentet kompensation och hjälp).  
 
En brottsutsatt kan – enligt det som framkommer av stycke sjutton – både gynnas och 
missgynnas av andra diskursers konstruktioner när det gäller att bli konstruerad som ett 
brottsoffer. I vissa antagonismer vinner brottsofferdiskursen i den hegemoniska 
interventionen och blir den diskurs som konstruerar individen. I andra antagonismer är 
brottsofferdiskursen den svagare parten och dess konstruktion tvingas tillbaka i den 
hegemoniska interventionen. Detta betyder att vissa brottsutsatta har lättare att bli 
konstruerade som ett offer – och därmed bli behandlad som ett sådant – genom att de 
samtidigt konstrueras i diskurser som är svagare än brottsofferdiskursen. Medan andra 
individer har svårare att bli konstruerade som offer p.g.a. att de också konstrueras i andra – 
starkare – diskurser. Vilka parallella diskurser som är starkare respektive svagare än 
brottsofferdiskursen ger Deklarationen dessvärre inte några signaler om. 
 

4.5. Sammanfattning av brottsofferdiskursen 
Inledningsvis kan konstateras att brottsofferbegreppet är en komplex konstruktion som 
konstruerar vissa brottsutsatta individer. Mer preciserat beskrivet är ett offer den som utsatts 
för ett brott och därav oskyldigt lidit skada. De är också offer – då så är tillämpligt – som är 
nära släkt eller anhöriga till brottsoffret. Även ingripare i brottssituationen som bistått 
brottsoffret och som i och med det lidit skada bör ses som offer. Fortsättningsvis är alla offer i 
behov av upprättelse. Offret kan få upprättelse på två sätt. Dels genom ersättning eller 
kompensation – någon form av ekonomisk upprättelse – dels genom annanhjälp. Båda 
formerna av upprättelse har skapat och skapar mängder av institutioner i samhället som har 
till uppgift att se till att upprättelsen verkställs. 
 
Det som gör förklaringen av offret komplext är det faktum att konstruktionen av momentet 
lidit skada varierar kraftigt. Vad som bör förstås som lidigt skada beror dels på konstruktioner 
som görs av element som i sin tur konstrueras av andra diskurser och dels på moment inom 
diskursen som ställer krav på graden av den lidna skadan. Medan elementen ger en antingen 
eller förklaring av brottsoffret – antingen har den brottsutsatte lidit skada och är ett offer eller 
så har den det inte och är inte ett offer – skapar momentens krav på att visa graden av skada 
ett spektrum av potentiella offer. Kraven på skadans grovlek skapar brottsutsatta som är mer 
eller mindre offer. 
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Med offerspektrumets uppkomst flyttas fokus – vid frågan om den brottsutsatte ska 
konstrueras till ett offer eller inte – från vad personen varit med om till individen själv. Det är 
den brottsutsatte själv som genom att bevisa att den lidit skada rättfärdigar konstruktionen av 
sig själv som ett offer. Som hjälp eller hinder i denna bevisning tillkommer de parallella 
diskurser som samtidigt konstruerar den brottsutsatte individen på andra sätt. Vissa diskursers 
konstruktioner underlättar bevisningen för att en skada lidits medan andra motarbetar ett 
sådant påstående. 
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5. Individen i brottsofferdiskursen  
Det ovanstående kapitlet har visat hur brottsofferdiskursen konstruerar individen till att bli ett 
brottsoffer. I detta kapitel kommer jag genom en teoretisk diskussion att titta närmre på 
denna konstruktion för att besvara frågan om brottsoffret är ett subjekt eller ett objekt. 
Diskussionen kommer att påbörjas med att undersöka brottsofferdiskursens två delar, vilka 
analyseras i kapitel 4:s två inledande avsnitt. Därefter kommer resten av studiens resultat att 
diskuteras. 
 
I den första delen av brottsofferdiskursen är individen passiv. Individen blir passivt utsatt för 
en brottslig handling, lider skada och tillskrivs epitetet offer. I den andra delen beskrivs hur 
det med epitetet brottsoffer följer ett sätt att vara. Individen tvingas forma sig efter ett visst 
sätt att vara, känna och agera för att passa in i konstruktionen offer. I båda dessa delar blir det 
påtagligt hur passiv individen är i konstruktionen av sig själv som ett offer. Individens 
passivitet gör att offret upplevs som vilket objekt som helst i diskursen. Det finns inget i de 
två delarna av diskursen som visar på att offret har en subjektiv sida som påverkar de andra 
tecknen i diskursen utan offret är ett objekt som duperas och formas under diskursens 
konstruerande makt. Denna iakttagelse skapar frågor. Om individen passivt konstrueras – likt 
övriga objekt i diskursen – vad skiljer då individen från diskursens andra tecken? Vad gör 
brottsoffret mänskligt? 
 
Enligt Foucaults teorier har vi här trillat över mänsklighetens yttersta problem, subjektets 
totala ofrihet. Misstaget som – enligt Foucaults teorier – gjorts ovan är att subjektets ofrihet 
har förväxlats med att se brottsoffret som ett objekt. Subjektivitet skapas – och gör individen 
mänsklig – genom att individen i en diskurs konstrueras till någonting – i detta fall ett 
brottsoffer (se det parallella resonemanget i avsnitt 3.1. ovan). Innan dess att konstruktionen 
sker kan inte individen agera eftersom den inte existerar (Foucault 2003 [1975]: 34f, Ritzer 
2004: 457). Passiviteten är därför självklar men inte ett tecken på att individen är ett objekt. 
Först efter det att individen har konstruerats till ett offer existerar individen i diskursen och 
då som ett subjekt som kan agera. Brottsofferdiskursen konstruerar ett sätt att vara – 
brottsoffret som ett subjekt – med inbyggda gränser för hur individen kan agera. 
Brottsofferdiskursen har konstruerat ett subjekt utan frihet. Trots ofriheten existerar alltså 
individen som ett subjekt vilket skiljer individen från de andra tecknen i diskursen och gör 
brottsoffret mänskligt. 
 
Men i och med sammanfogningen av brottsofferdiskursens två delar – och momenten hjälp 
och kompensations påverkan på momentet lidit skada – förändras de konstruerande 
relationerna i diskursen. Individen konstrueras inte längre passivt till ett offer utan väljer 
själv – genom att positionera sig till offerskapet – om det vill vara mer eller mindre offer. 
Genom kravet som ställs från diskursens delar på att individen självständigt ska positionera 
sig i diskursen uppstår här något väldigt intressant. Diskursen tillskriver individen en 
subjektivitet som är självständig i brottsofferdiskursen. En självständighet som inte liknar 
Foucaults beskrivning av hur det duperade subjektet konstrueras och styrs utan som snarare 
liknar ett fritt subjekt. Men hur går denna frihet ihop med Foucaults eller Laclau & Mouffes 
konstruktionistiska subjektssyn? 
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Friheten och förmågan att kunna positionera sig – som mer eller mindre offer – kan tolkas 
som det Foucault kallar för motstånd och som han menar alltid finns som en nödvändig del av 
diskursen (se resonemanget ovan i 3.1. jfr. Heede 2007: 39f). Positioneringen i 
brottsofferdiskursen är ett motstånd därför att spektrumet av positioner i offerskapet ger en 
möjlighet för subjektet att välja att stå emot den totala duperingen som brottsofferdiskursen 
till att börja med ger uttryck för.  
 
Subjektet kan utöva mer eller mindre motstånd genom att välja var på offerskalan det vill bli 
placerat och konstruerat. Konstruktionen av den brottsutsatta individen till ett offer blir på så 
vis inte längre en automatisk konstruktion utan subjektets motstånd skapar alternativa 
konstruktionsmöjligheter av offret inom samma diskurs. Men att dessa alternativa 
konstruktionsmöjligheter skulle vara uttryck för en chans för subjektet att fritt förhålla sig till 
diskursen är enligt Foucault felaktigt. Subjektet kommer aldrig ifrån diskursens konstruerande 
kraft eftersom den position motståndaren har till offerskapet fortfarande befinner sig i det 
offerspektrum som diskursen konstruerat. Motståndaren är fortfarande kvar innanför de ramar 
som diskursen gett subjektet att agera inom (jfr. Taylor 1984: 176). Den självständighet som 
brottsofferdiskursen förutsätter – genom kravet på att självständigt bevisa sin rätt till att 
konstrueras till ett offer – kan med andra ord inte betraktas som tecken på fria subjekt. Istället 
menar Foucault att den falska friheten är en del av diskursens kontroll av subjektet.  
 
Foucault menar att det är genom denna skenbara frihet som diskursens konstruerande makt 
blir som starkast. Genom att ansvaret att konstruera individen efter diskursens mönster 
placeras i individen självt har diskursen skapat den starkaste av konstruerande och duperande 
krafter. Subjektet duperar sig själv genom att sträva efter att följa diskursens ramar (Heede 
2007: 93). Men även om subjektet ses som konstruerat och duperat går det inte att komma 
ifrån att Foucault inte förklarar hur subjektet fritt kan positionera sig inom diskursen och på så 
vis dupera sig själv eller alternativt skapa ett motstånd till diskursen. Här finns en lucka i 
teorin som jag kommer att återkomma till nedan. 
 
Analysen av brottsofferdiskursen belyser avslutningsvis att konstruktionen av en individ som 
ett offer i allra högsta grad påverkas av den kamp som ständigt pågår mellan de parallella 
diskurser som kämpar om att konstruera den brottsutsatta individen. Denna påverkan kan 
tolkas och förklaras med Laclau & Mouffes beskring av de antagonismer som ständigt uppstår 
mellan diskurser i det diskursiva fältet och de hegemoniska interventioner som löser upp 
dessa spänningar, vilket också ovan redogjorts för i avsnitt 4.4.. Men hur ska denna 
hegemoniska intervention tolkas? Vad är det som avgör vilken diskurs som är starkare än den 
andra och hur påverkar detta brottsoffret och individen som ett subjekt eller ett objekt?  
 
I Laclau & Mouffes samhällssyn – vilken är utgångspunkten – finns det inte någon helhet. Det 
finns bara en mängd diskurser som kämpar om att konstruera verkligheten (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000: 36). Det finns alltså inget utanför diskurserna som håller dem 
samman och som skulle kunna avgöra vilken diskurs som vinner över den andra vid en 
antagonism. Men det finns en sak som förenar diskurserna och det är att de alla kämpar om att 
konstruera individen till ett subjekt. Det enda som förenar diskurserna är alltså individen. 
Detta är oerhört intressant och av stor betydelse. För om individen förenar diskurserna borde 
det betyda att det skulle kunna finnas en möjlighet för individen att också skilja diskurserna 
åt. Men hur skulle detta i så fall gå till? Hur kan subjektet skilja mellan diskurserna och hur 
löses antagonismerna? Det första som bör utredas för att besvara denna fråga är om subjektet 



Är brottsoffret ett subjekt eller ett objekt? Individen i brottsofferdiskursen 
   
  
  

30 

är medvetet om att det förenar de olika diskurserna eller om subjektet är omedvetet om att det 
konstrueras av flera diskurser samtidigt.  
 
Enligt Foucaults beskrivning av hur subjektet konstrueras så är subjektet starkt knutet till en 
diskurs. Foucault menar att individen – genom att subjektet konstrueras av diskursen – är 
olika subjekt i olika diskurser (Heede 2007: 75ff). Detta skulle tala för att subjektet är 
omedvetet om att det förenar de många diskurserna. Men enligt Foucault är samhället 
konstruerat av en diskurs åt gången som byts ut genom historiens gång (Ritzer 2004: 457). 
Går det då att hålla kvar vid denna tanke från Foucault när individen – p.g.a. Laclau & 
Mouffes komplettering av teorin – inte längre betraktas som existerande i en diskurs i taget 
utan i många olika diskurser samtidigt?  
 
Burcars (2005) studie av unga män som hamnat i en antagonism mellan diskurserna som 
konstruerar brottsoffret och den manliga könsrollen visar på hur kampen om hur de unga 
männen ska positionera sig i de båda diskurserna är en och samma kamp. Detta tyder på att de 
unga männen som individer och subjekt i allra högsta grad är medvetna om att de medverkar i 
de båda diskurserna samtidigt. Männen utnyttjar det faktum att de kan sätta de två 
konstruktionerna i relation till varandra – jämföra dem och på så vis motivera deras 
sanningshalt i förhållande till varandra – när de ska fatta beslut om hur de ska positionera sig i 
båda diskurserna.  
 

När det gäller den uttryckliga frågan om huruvida de unga männen ser sig själva som brottsoffer 
präglas berättelserna av ambivalens. Männen ser ut att acceptera offerstatus men samtidigt 
motsätter de sig identiteten som brottsoffer. De tycks ha svårt att relatera till den bild av brottsoffret 
vilken de själva beskriver, dvs offer som blivit allvarligt skadade, som lider och som man tycker 
synd om. (Burcar 2005: 163) 

 
Resultatet i Burcars studie visar – som synes i citatet – att de unga männen positionerar sig i 
brottsofferdiskursen någonstans i offerspektrumets fält mindre offer. Detta beror enligt Burcar 
på att de samtidigt konstrueras som män. Antagonismen mellan de två diskurserna löses 
följaktligen upp genom att de unga männen väljer att positionera sig olika i de olika 
diskurserna. Männen skapar ett större motstånd i brottsofferdiskursen och ett mindre motstånd 
i diskursen som konstruerar identiteten man. Diskurserna blir inte längre motstridiga eftersom 
brottsofferdiskursen står tillbaka genom att betraktas som mindre riktig i sin beskrivning av 
den brottsutsatta individen. 
 
Jag vill – med Burcars (2005) studie som exempel – påstå att subjekten är väl medvetna om 
sin roll som förenande länk mellan olika diskurser och jag påstår vidare att de positioneringar 
som görs i de olika diskurserna – av subjektet – sker medvetet och i relation till varandra. Jag 
vill t.o.m. gå så långt att jag hävdar att den hegemoniska interventionen inte existerar utan att 
det sociala fenomen som Laclau & Mouffe försöker förklara med detta begrepp istället 
uppstår genom individernas förmåga till medveten positionering. För endast subjektets 
möjlighet att skapa olika motstånd i olika diskurser kan ge ett mätbart förhållande mellan 
diskursers sanningshalt och tvinga tillbaka en diskurs till förmån för en annan. 
 
Men att lägga fram dessa påståenden kräver en komplettering till Foucault och Laclau & 
Mouffes teorier. För varken Foucault eller Laclau & Mouffe har teorier som kan förklara ett 
subjekt med den frihet som här beskrivs. Här finns stora luckor i diskursteorin. Dessa luckor 
har förbindelser med dem som tidigare påvisats när det gällde att förklara subjektets förmåga 
att positionera sig inom en diskurs. I teorin om subjektet som konstruktion finns det alltså 
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ingen förklaring vare sig till hur det är möjligt för subjektet att fatta egna beslut om 
förhållningssätt i en diskurs eller mellan olika diskurser. Jag vill hävda att det – för att 
undersöka brottsoffret som ett subjekt eller ett objekt – är nödvändigt att kunna förklara 
individens frihet i och mellan diskurserna. Men för att kunna ge en sådan förklaring måste 
tanken på subjektet som en konstruktion ifrågasättas och t.o.m. frångås. Istället måste vi 
backa några steg och se hur det alls är möjligt för individen att påverkas av diskurserna. Vad 
är det som gör att individen är mottaglig för diskursernas konstruktioner och anpassar sig efter 
deras konstruerande och duperande krafter?  
 
För att besvara denna fråga ska jag ta hjälp av Emma Engdahls teori om vad som är det 
sociala livets elementära former. Teorin har en utgångspunkt i en tanke om människan som 
född med egenskaper som ger individen förmågan att bli ett subjekt. Med Engdahls teori 
skapas en beskrivning av subjektet från subjektets egen sida av verkligheten. Denna teori 
utvecklas sedan till att förklara subjektet som socialt och en del av den verklighet som det 
påverkas av och socialiseras in i (jfr. Engdahl 2007). Man skulle kunna uttrycka det på så vis 
att Engdahls teori går från mikro till makronivå medan diskursteorierna förklarar samhället 
från andra hållet. Detta gör att Engdahls teori kan möta och komplettera den diskursteori som 
Foucault och Laclau & Mouffe tillsammans har skapat.  
 
Det som enligt Engdahl gör subjektet socialt – och därmed möjligt för diskurserna att påverka 
– är subjektets medfödda förmåga till enkelt attityd- eller rollövertagande vilket med ett annat 
begrepp kan uttryckas som elementär responsivitet (Engdahl 2007: 12). Det Engdahl menar 
med elementär responsivitet eller enkelt attityd- eller rollövertagande är de 
 

former av socialt liv eller mänskligt beteende som inte förutsätter några andra former av mänsklig 
socialitet, t ex föreställningar om sin egen eller andra människor sätt att vara, känna och tänka. De 
elementära formerna bör alltså förstås som nödvändiga betingelser för möjligheten av eller 
bakgrunden mot vilken vi kan uppleva responsiva motstånd på det sätt som gör att vi känner och lär 
känna oss själva både på ett emotionellt och reflexivt plan, d v s bli självmedvetna. Utan sociala 
beteendemönster skulle vi nämligen inte kunna respondera på de stimuli den yttre världens 
responsiva motstånd utgör på annat sätt än rent instinktivt och reflexmässigt.  (Engdahl 2007: 16) 

 

Engdahl är i sin teori starkt inspirerad av George Herbert Meads teorier och ser – likt honom 
– alla intryck och stimuli som individen utsätts för från omgivningen som responsivt 
motstånd. Det responsiva motståndet är intryck från situationer som tvingar individen att 
stanna upp och reflektera över hur den ska agera (Engdahl 2007: 16). Alla individer utsätts 
ständigt för situationer som ger mentalt motstånd. Men vissa bestämda motstånd upplever 
individen ofta vilket leder till en automatisering av reaktionen till att den reflektiva processen 
närmast blir reflexmässig. Andra situationer däremot skapar ett mentalt motstånd som kräver 
ett mer aktivt reflekterande för att besluta om hur individen ska agera. Det mentala motståndet 
kan liknas vid Laclau & Mouffes antagonismer och kravet från diskursen på subjektet att 
skaffa sig en position inom diskursen.  
 
Engdahl menar att subjekten löser situationerna av mentalt motstånd genom att reflektivt välja 
hur det ska agera utifrån den bank av sociala beteendemönster som det samlat på sig genom 
sin förmåga till attityd- och rollövertagande (Engdahl 2007: 16). Men för att kunna göra ett 
sådant reflektivt val – att kunna välja mellan två alternativa handlingsmöjligheter som båda 
fungerar i samma situation – krävs det att individens responsiva förmåga har utvecklats från 
en elementär responsivitet till en mer komplex form av responsivitet.  
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Den elementära responsiviteten är som synes grunden för att subjektet ska kunna utveckla 
mer avancerade och komplexa former av responsivitet vilket leder till skapandet av de sociala 
beteendemönster som krävs för att delta i den sociala verkligheten (Engdahl 2007: 16-18, 20). 
Med hjälp av de sociala beteendemönstren kan subjektet välja hur de ska reagera på de stimuli 
från yttervärden – diskurserna – som skapar situationer av mentalt motstånd eller 
antagonistiska situationer. Kravet på subjektet att reflektera över positioneringen i 
antagonismen tvingar subjektet att själv skapa motiv till handlandet. Dessa motiv hämtar de 
från sin egen bank av sociala beteendemönster och som därmed grundar sig i de tidigare 
erfarenheter som subjektet bär med sig. Motiven är därför olika för alla subjekt.  
 
Just här har vi en förklaring till hur subjektet kan vara fritt i Foucault och Laclau & Mouffes 
diskursteori. De erfarenheter som rollövertagandet skapar – i form av en bank av sociala 
beteendemönster – utgör en möjlighet för subjektet att reflektivt välja hur det ska förhålla sig 
till diskursernas konstruerande och duperande påtryckningar. I den mer komplexa 
responsiviteten ligger med andra ord en förklaring till hur subjektet kan välja vilken position 
det tar i spektrumet mellan diskursens totala dupering och subjektets totala motstånd.  
 
Engdahls teori ger – genom att visa på att subjektet skapas genom medfödda egenskaper och 
inte är något konstruerat – en förklaring till hur subjektet kan vara detsamma i flera diskurser 
samtidigt. Visserligen skapas erfarenheterna och sociala beteendemönster innanför 
diskursernas konstruerade ramar, men subjektet i sig är inte konstruerat. Istället är de 
medfödda förmågorna till subjektivitet förutsättningen för att diskurserna ska kunna 
socialisera/konstruera/dupera subjektet till den form som diskursens konstruktionsmönster 
säger. Det reflektiva subjektet måste också ses som förutsättningen för att diskurserna ska 
kunna kämpa om att konstruera individen. För utan ett reflektivt subjekt som kan skapa ett 
motstånd till diskurserna skulle ingen kamp uppstå. Vem eller vad skulle uppleva 
diskursernas kolliderande konstruktioner som antagonismer och problem om inte individen 
reflektivt upplevde det som ett sådant och p.g.a. det tog motstånd från den diskurs som anses 
orsakat antagonismen för att slippa den obehagliga situationen?  
 
Kravet från diskursteorin på subjektet att positionera sig i diskursen och Engdahls teori om 
subjektet – som kan förklara hur denna positionering går till – gör att subjektet måste 
betraktas som fritt. Det går inte att hålla fast i Foucaults syn på subjektet som kontrollerat och 
ofritt. Men samtidigt som diskurserna ställer krav på subjektet att reflektera får det inte 
glömmas bort att diskurserna konstruerar ramar för subjektet att förhålla sig till, möjliga sätt 
att vara på. Ramar som konstruerar en social värld att respondera på. Detta får inte glömmas 
bort för just här finns den punkt i de båda teorierna – Engdahls teori och diskursteorin – som 
gör det möjligt att sammanfoga dem. Engdahls teori om subjektet – som blir en identitet 
genom att skapa sociala beteendemönster – förutsätter å ena sidan en omvärld att respondera 
på och lära sig attityder och roller utav. Diskursteorin ger – som vi sett – å andra sidan en 
beskrivning av hur denna omvärld är uppbyggd och fungerar. Att förena teorierna på det sätt 
som ovan har gjorts – och skapa en ny subjektssyn – genererar en teori som fyller de luckor 
som tidigare fanns i diskursteorin. Men p.g.a. den nya subjektssynen krävs det en 
omvärdering av det som tidigare diskuterats i frågan om brottsoffret är ett subjekt eller ett 
objekt. Denna gång skall jag börja från andra hållet i min diskussion av frågan.  
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Att brottsoffret själv är ansvarig för hur de eventuella antagonismerna till andra diskurser 
skall lösas – t.ex. den mellan identiteten brottsoffer och identiteten man – är ett tydligt tecken 
på att brottsoffret är ett subjekt som själv agerar och positionerar sig mellan diskursen. Även 
kravet som ställs från moment inom diskursen på brottsoffret att agera visar att brottsoffret 
bör betraktas som ett subjekt. Men när diskursen delas upp i två delar för en närmare 
undersökning av hur brottsoffret konstrueras tyder bilden av konstruktionsmönstren på att 
brottsoffret är ett objekt. Hur skall detta förstås? 
 
Med hjälp av den kombinerade teorin Foucault-Laclau-Mouffe-Engdahl är det inte så 
konstigt. Istället är brottsofferdiskursen rent utav ett bra exempel på förhållandet mellan 
individen och diskursen. Individen föds med förmågan att bli ett subjekt som genom 
interaktion med omvärlden utvecklar en mer avancerad förmåga att positionera sig inom och 
mellan diskurser. Detta syns bl.a. genom förmågan att hantera antagonismer som uppstår 
mellan diskurser. Diskursen försöker att konstruera individen exakt efter diskursens mönster – 
av brottsoffret – vilket skulle betyda att individen blev ett moment med en enda betydelse. I 
detta fall är momentet brottsoffret. Genom att dela upp brottsofferdiskursen och se hur de 
konstruerande mönstren i grunden ser ut har vi funnit just de mönster som gör brottsoffret till 
ett moment. Modellerna av de två halvorna av brottsofferdiskursen visar alltså på hur den 
totala konstruktionen/duperingen/objektiveringen av individen till ett brottsoffer ser ut. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att ett brottsoffer som helt konstruerats efter 
brottsofferbegreppets mönster är ett objekt. Individen har däremot – genom sin medfödda 
förmåga till subjektivitet – möjlighet att förhålla sig till denna konstruktion och förbli ett 
subjekt genom att göra motstånd mot diskursens konstruerande kraft. De två ytterligheterna är 
således att antingen låta sig konstrueras till objektet brottsoffer eller att göra motstånd och på 
så vis bevara subjektiviteten. Men mellan dessa ytterligheter – subjektets totala frihet eller 
diskusens totala dupering – finns det ett spektrum av mer eller mindre offer, vilket ovan 
nämnts flera gånger. Detta spektrum bör ses som resultatet av en ständig dragkamp som pågår 
mellan diskursen och individen om brottsoffret som ett subjekt eller ett objekt.  
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6. Sammanfattning och slutsatser 
Studiens syfte var att ta reda på vad brottsofferbegreppet innebär genom en kartläggning av 
den diskurs som har konstruerat och reproducerar brottsoffret. Vidare syftade studien till att 
öppna en teoretisk diskussion med avsikt att klargöra om brottsoffret är ett subjekt eller ett 
objekt genom att titta på hur brottsofferdiskursen konstruerar individen till ett brottsoffer.  
 
En diskursteori – skapad genom en förening av Foucault och Laclau & Mouffes teorier – har 
fungerat som studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt. Diskursteorin har varit det 
redskap som använts för att besvara studiens frågeställningar och uppfylla studiens syfte. I 
studiens senare delar har diskursteorin ytterligare kompletteras p.g.a. kritik som har 
uppkommit och som har riktats mot diskursteorins subjektssyn. Denna subjektssyn har visat 
sig vara bristfällig på flera punkter. Den teori som tagits in för att eliminera dessa brister är 
Engdals teori om det sociala livets elementära former. Engdahls teori knöts samman med 
diskursteorin vilket gjorde att en ny subjektssyn infördes i studien.  
 
För att uppfylla syftet med studien har en diskursanalys gjorts av brottsofferdiskursen. 
Analysen har redovisats i uppsatsens fjärde kapitel. Genom att åskådliggöra de 
konstruktionsmönster som finns i brottsofferdiskursen har studiens första frågeställning 
besvarats – frågan om hur brottsofferbegreppet är konstruerat.  
 
I det femte kapitlet har uppsatsens andra frågeställning besvarats – om brottsoffret är ett 
subjekt eller ett objekt. Genom den teoretiska diskussion som förts i det femte kapitlet – 
genom att titta på hur brottsofferdiskursen konstruerar individen till ett brottsoffer – har även 
uppsatsen lyckats öppna en diskussion kring frågan om brottsoffret är ett subjekt eller ett 
objekt. En diskussion som kan vidareutvecklas, utvidgas och fördjupas.  
 
Studiens samlade arbete har lett fram till fem slutsatser som tillsammans besvarar studiens 
frågeställningar: 
 
Slutsats 1. Definitionen av brottsofferbegreppet är tvådelad:  

a. Den individ är ett brottsoffer som utsatts för ett  
brott och därav oskyldigt lidit skada.  

b. Alla brottsoffer är i behov av upprättelse. 
 

Slutsats 2. Ett brottsoffer som är helt konstruerat efter brottsofferbegreppets mönster är ett 
objekt. 

 
Slutsats 3. Brottsoffret är en konstruktion av en individ med medfödda förmågor att skapa  

ett subjekt. 
 
Slutsats 4. Brottsofferdiskursen försöker att göra ett objekt av ett subjekt. 
 
Slutsats 5. Om brottsoffret är ett subjekt eller ett objekt beror på hur individen väljer  

att – i brottsofferdiskursen – positionera sig till begreppet brottsoffer. 
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7. Slutkommentar och framtidsmöjligheter 
Om jag ska lyfta fram den tanke som flest gånger har dykt upp under denna arbetsprocess så 
är det tanken om hur svårt det är att avgränsa sig. Det jag flera gånger har blivit påmind om är 
att ett problemområde inte är ett område. Ett problemområde är en del i något större. Tanken 
har dykt upp genom att jag ständigt har kommit i kontakt med intressant material som ligger 
på gränsen till det den här uppsatsen handlar om. Dessa material har varit så intressanta, men 
jag har varit tvungen att lämna dessa utanför arbetet. Besvärligast var detta i den teoretiska 
diskussionen där intressanta infallsvinklar och förlängningar av resonemanget stod som spön i 
backen.  
 
Som ett exempel kan en fråga tas som oundvikligen dyker upp p.g.a. resonemanget i 
diskussionen men som jag ändå valde att lämna därhän. Frågan är hur det kan komma sig att 
vissa diskurser oftare än andra vinner i den antagonistiska kampen om den hegemoniska 
interventionen istället är varje enskild individs positionering i och mellan diskurserna, en 
positionering som bygger på egna erfarenheter och motiv.  
 
Ett annat område som är i behov av ytterligare undersökning är hur en förening av Engdahls 
teori och Foucaults diskursteori påverkar respektive teoriers innehåll. Den diskussion som i 
denna studie förs om detta är ytterst begränsad. För att kunna använda sig av föreningen i 
andra sammanhang krävs därför en utveckling av de konsekvenser som här inte har undersöks 
och därmed också lämnats oomnämnda. 
 
Trots att det jag här tagit upp är frågor och områden som ligger väldigt nära en undersökning 
av brottsofferbegreppet som ett subjekt eller ett objekt har jag valt att lämna dessa sidospår 
obesvarade. Orsakerna till detta är två till antalet. Den första orsaken är just det faktum att 
problemområdet brottsofferbegreppet är en del av något större. En avgränsning av området är 
därför nödvändig vilket lämnar intressanta spår utanför. Den andra orsaken är uppsatsens 
begränsade omfattning vilket krävt en sträng avgränsning. Den teoretiska diskussionen ska 
därför – vilket studien också syftar till – ses som en början på en teoretisk diskussion på 
området och inte som en komplett diskussion. Diskussionen ska ses som en början som skapar 
möjligheter för en spännande och intressant fortsättning. 
 
Även om jag här starkt uppmuntrar och förespråkar fortsatt forskning på området ska detta 
inte tolkas som att jag förringar det arbete som i denna uppsats presenterats. Den här studien 
bör istället betraktas som en grund vilken möjliggör en framtida fortsättning. Uppsatsens 
resultat bör därmed läsas och granskas med detta i beaktande. 
 
Jag önskar och hoppas att du genom att läsa denna uppsats har fått en inblick i problematiken 
kring brottsofferbegreppet och brottsofferskapet. Jag hoppas också att jag har lyckats visa på 
de möjligheter begreppet brottsoffer skapar när det gäller att ta reda på mer om individen som 
en social varelse. För den kartläggningen – kartläggningen av individen – är långtifrån klar 
och behöver – för att föras vidare – många, nya, spännande infallsvinklar. 
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Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott 
och maktmissbruk (FN 1985)1 

A. Offer för brott 
1. ”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. 
 
2. En person kan, enligt denna Deklaration, betraktas som ett offer, oavsett om förövaren är 
identifierad, gripen, åtalad eller dömd och oavsett familjerelationen mellan förövaren och 
offret. Termen ”offer” innefattar också, då så är tillämpligt, nära släktingar eller anhöriga till 
det direkta offret och personer som har lidit skada då de ingripit för att bistå offer i trångmål 
eller för att förhindra brott. 
 
3. De bestämmelser som återfinns häri ska gälla alla, utan åtskillnad, såsom ras, hudfärg, kön, 
ålder, språk, religion, nationalitet, politisk eller annan åsikt, kulturbetingad tro eller sedvänjor, 
egendom, härkomst eller familjeställning, etniskt eller socialt ursprung, och handikapp.  
 
 
Tillgång till rättvisa och rättvis behandling 
4. Offer ska behandlas med medkännande och respekt för sin värdighet. De har rätt att få 
tillgång till rättsväsendet och omedelbar upprättelse,  enligt vad nationell lagstiftning medger, 
för den skada som de har tillfogats. 
 
5. Judiciella och administrativa mekanismer ska vid behov skapas och förstärkas för att sätta 
offer i stånd att få upprättelse genom formella eller informella förfaranden som är snabba, 
rättvisa, billiga och tillgängliga. Offer ska informeras om sina rättigheter då de söker 
upprättelse genom dessa mekanismer. 
 
6. De judiciella och administrativa processernas lyhördhet för offrens behov ska främjas 
genom att: (a) Offren informeras om sin roll och förfarandenas omfattning, val av tidpunkt 
och utveckling samt om förberedelsen av sina mål, särskilt då det gäller grova brott och då de 
har begärt sådan information; (b) Offrens åsikter och sak tillåts framföras och beaktas vid 
lämpliga skeden i förfarandena då  deras personliga intressen påverkas, utan förfång för den 
anklagade och i överensstämmelse med det relevanta nationella straffrättsliga systemet; (c) 
Lämplig hjälp ombesörjes åt offren under rättsprocessen; (d) Åtgärder vidtas för att minimera 
olägenheterna för offren, skydda deras privatliv, då så behövs, och säkerställa deras skydd 
samt deras familjers och vittnens skydd, mot hot och vedergällning; (e) Onödiga förseningar 
undviks vid förberedelsen av mål och verkställandet av beslut eller förordnanden som 
tillerkänner offren skadestånd.  
 
7. Informella mekanismer för lösning av tvister, inbegripet medling, skiljeförfarande och 
sedvanerätt eller inhemska metoder, ska då så är lämpligt användas för att underlätta 
förlikning och upprättelse för offer. 

                                                 
1 Deklarationen är översatt på initiativ av Brottsoffermyndigheten. 
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ii 

Ersättning 
8. Lagbrytare eller tredje personer som är ansvariga för deras uppträdande ska, då så är 
tillämpligt, skäligen ersätta offer, deras familjer eller anhöriga. Sådan ersättning ska innefatta 
återlämnande av egendom eller betalning  för  den lidna skadan eller förlusten, ersättning för 
kostnader som ådragits till följd av brottet, ombesörjande av tjänster och återställande av 
rättigheter. 
 
9. Regeringar ska se över sin allmänna praxis, sina förordningar och lagar för  att överväga 
ersättning som ett tillgängligt alternativ till domar i brottmål, förutom andra straffpåföljder. 
 
10. I fall av väsentlig skada på miljön ska ersättning, om beslut om sådan fattas, så långt 
möjligt innefatta återställande av miljön, återuppbyggande av infrastrukturen, ersättande av 
samhälleliga inrättningar samt ersättning för kostnader för omflyttning, närhelst skadan 
resulterar i svåra störningar i ett samhälle. 
 
11. Då tjänstemän eller andra ombud som handlar i offentlig eller halvoffentlig ställning har 
brutit mot nationella strafflagar, ska offren få ersättning från den stat vars tjänstemän eller 
ombud hade ansvaret för den skada som tillfogats. Då den regering under vars myndighet den 
brottsliga handlingen eller underlåtelsen inträffade inte längre existerar ska efterträdande stat 
eller regering ombesörja ersättning till offren.  
 
 
Kompensation 
12. Då kompensation inte går att utverka till fullo från lagbrytaren eller andra källor ska 
Staterna sträva efter att ombesörja ekonomisk kompensation till: (a) Offer som har lidit 
väsentlig fysisk skada eller försämring av den fysiska eller psykiska hälsan till följd av grova 
brott; (b) Familjen, särskilt anhöriga till personer som har dött eller blivit fysiskt eller psykiskt 
invalidiserade till följd av brottet. 
 
13. Skapande, förstärkande och utökning av nationella medel för kompensation till offer ska 
uppmuntras. Då så a �r lämpligt kan också andra medel skapas för detta ändamål, inklusive i de 
fall då den Stat i vilken offret är medborgare inte har möjlighet att kompensera offret för 
skadan. 
 
 
Hjälp 
14. Offren ska få nödvändig materiell, medicinsk, psykologisk och social hjälp genom 
statliga, frivilliga, samhällsbaserade och inhemska resurser.  
 
15. Offren ska informeras om tillgången till hälso- och sjukvård och socialtjänst och annan 
relevant hjälp och snabbt få tillgång till dessa. 
 
16. Personal inom polisen, rättsväsendet, hälso- och sjukvården och socialtjänsten och annan 
berörd personal ska få utbildning som gör dem lyhörda för offrens behov, och riktlinjer för att 
säkerställa riktig och omedelbar hjälp. 
 
17. Vid tillhandahållande av tjänster och hjälp till offer ska uppmärksamhet ägnas de som har 
särskilda behov på grund av arten av den skada de tillfogats eller på grund av faktorer som de 
som nämns i stycke 3 ovan. 
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