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 I

 Sammanfattning 
I dagens Sverige är många kvinnor rädda för att vistas utomhus efter mörkrets 

infall på kvällarna. De är rädda för att bli överfallna och hotade av okända. Men 

den farligaste situationen för kvinnan är bland bekanta personer. Enligt en 

Amnestyrapport från 2004 anmäldes år 2003 22 400 fall av kvinnomisshandel i 

Sverige. Drygt 11 000 av dessa skedde i nära relationer.  

Polisen är den myndighet som oftast finns tillänglig under dygnets alla timmar. 

Detta betyder att polismannen i många fall är den första som bemöter den 

våldsutsatta kvinnan. Detta första möte kan påverka kvinnans återhämtnings- 

process, polisens utredning, kvinnans fortsatta medverkan i rättsprocessen och 

allmänhetens syn på polisen. Det är viktigt att polisen har utbildning och kunskap 

om våldets normaliseringsprocess, som kan förklara kvinnans beteende. Beteendet 

kan verka oförståeligt när hon inte lämnar honom och kanske t.o.m. tar på sig 

skulden. Det är en mycket utsatt situation för kvinnan då hon inte ens är säker i 

sitt eget hem. Våldets normaliseringsprocess är en modell som beskriver den 

process som den misshandlade kvinnan genomgår. Det börjar med att hon träffar 

mannen i sitt liv och bygger upp en relation med honom. Han är lite svartsjuk men 

det upplever kvinnan bara som omtanke. Han blir med tiden mer och mer 

kontrollerande och kvinnan börjar acceptera hans udda beteende. Kvinnas 

självkänsla minskas för varje dag genom mannens kränkningar av hennes 

beteende. Till slut lever hon helt isolerad och styrs totalt av mannen.  

I denna uppsats har vi koncentrerat oss på tre frågeställningar om hur våldutsatta 

kvinnor uppfattat polisens bemötande och hur informationen kring brottsofferstöd 

o.d. tilldelats kvinnan. Frågorna har vi sedan bl.a. ställt via mail till tre anonyma 

kvinnor som utsatts för våld i hemmet.  Resultatet av dessa intervjuer är 

framförallt att informationen till kvinnorna inte går fram. Polisens bemötande är 

ingen av dem helt nöjd med. De tre kvinnorna önskar mer engagemang och 

förståelse från polisernas sida. Vi tror att med utbildning och diskussionsgrupper i 

ämnet för poliser kommer bemötandet att förbättras. Kanske har poliserna inte 

haft kunskap om normaliseringsprocessen och då kan kvinnans beteende uppfattas 

som orimligt i förhållande till hennes berättelse och situation.
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1 Inledning 
Rapportens huvudsyfte är att visa hur våldsutsatta kvinnor kan uppfatta polisens  

bemötande och även hur de önskat att de blivit bemötta. Vi har valt detta ämne för 

att få en liten bild av hur våldsutsatta kvinnor ser på bemötandet av polisen och 

också därigenom få svar på hur polisen borde bemöta dem. 

 
1.1 Bakgrund 
Polisen har en mycket betydelsefull roll i samhällets brottofferstödjande 

verksamhet. I och med att polisen är den enda myndighet som oftast är tillgänglig 

dygnets samtliga timmar, är polisen i många fall den första och enda representant 

för samhället som personer som utsatts för brott kommer i kontakt med. Själva 

mötet mellan ett brottsoffer och polisen är därför betydelsefull i många avseenden; 

för den drabbades återhämtningprocess, polisens utredning av brottet, offrets 

fortsatta medverkan i rättsprocessen och allmänhetens inställning till polisen samt 

i förhållande till de egna medarbetarna.  

Undersökningar visar att negativa attityder från polisens sida kan förvärra offrets 

utsatta position. Vad som för polisen kan uppfattas som ett runtinuppdrag är inte 

sällan för den drabbade något som väcker mycket starka känslor. Det är därför 

mycket viktigt att polisen har kunskap om och förståelse för hur sårbar t.ex. en 

våldsutsatt kvinna kan vara och även varför hon kan agera till synes irrationellt 

som hon kan göra.1 

Enligt en Amnestyrapport från 2004 anmäldes år 2003 22400 fall av 

kvinnomisshandel, en ökning av fyra procent jämfört med år 2002. 16780 fall 

utgjorde misshandel mot kvinna av en bekant, av dessa fall skedde 11000 i nära 

relationer. Trots att antalet anmälningar har ökat med 40 procent under 1990-talet 

är mörkertalet gällande våld i nära relationer stort. 2 

Problemet för utredaren är att kvinnan måste kunna sätta ord på sina erfarenheter, 

och förstå kränkningarna. Redan under förundersökningen kan man lägga märke  

                                                
1 Magnus Lindgren, m.fl. Brottsoffer från teori till praktik, 2002.  
2 Amnesty, Stoppa våldet mot kvinnor, http://www2.amnesty.se/svaw.nsf 
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till vissa generella svårigheter att få kvinnan att ge hela bilden. Problemet kan 

förklaras och förstås utifrån ”våldets normaliseringsprocess”. För många kvinnor 

är det först sedan de lämnat relationen som de fullt ut kan sätta ord på sina 

erfarenheter.  

Av BRÅ:s studie av polisanmält våld mot kvinnor i nära relationer framgår att det 

är relativt vanligt att kvinnan, efter det att anmälan gjorts, inte vill fortsätta 

medverka i utredningen. Det sker enligt BRÅ:s studie i cirka en fjärdedel av 

fallen. Även då kvinnan själv anmält brottet, är det en femtedel som inte vill 

fortsätta att medverka i utredningen. Polisens bemötande och hantering av 

förundersökningen måste därför vara sådant att kvinnorna vill och förmår att 

hjälpa till under utredningen. Polisens utredning och den efterföljande rättegången 

upplevs av många kvinnor som en mycket besvärlig offentlig upprepning av den 

traumatiska upplevelse som det brottsliga övergreppet innebar. Det är många som 

helt förståeligt tystnar i det läget. Vidare har utredningarna och åtalen inte alltid 

drivits på det aktiva sätt som behövs. Det är lättare att i ett svårt bevisläge lägga  

ner utredningen än att åtala.3  

Våra lagar är mycket tydliga när det gäller kvinnors rätt till ett liv utan våld.  

I artikel 3 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna stadgas att 

”Alla människor har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”. Den svenska 

lagstiftningen är också tydlig när det gäller individers rätt till liv utan våld. Enligt 

Brottsbalken 3:5 är det straffbart att tillfoga en annan person kroppsskada, 

sjukdom eller smärta. Den svenska lagstiftningen har också förstärkt 

lagstiftningen som riktar sig mot mäns misshandel av kvinnor genom att införa 

”Grov kvinnofridskränkning”, Brottsbalken 4:4a. Det innebär att en man som har 

eller har haft en äktenskapsliknande relation med en kvinna och vid upprepade 

tillfällen misshandlat eller kränkt henne kan dömas för ”Grov kvinnofrids- 

kränkning”.4 

 

 

                                                
3 Gun Heimer, Barbro Posse, Våldsutsatta kvinnor samhällets ansvar, 2003. 
4 Sveriges Lagar, 2004. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur våldsutsatta kvinnor uppfattar 

polisens bemötande och även hur de önskat att de blivit bemötta. Vi vill med detta 

arbete belysa några våldsutsatta kvinnors upplevelser om deras mottagande av 

polisen. Vi vill också berätta om våldets normaliseringsprocess som polisen måste 

vara medveten om för att bemöta kvinnorna på ett bra och förtroendeingivande 

sätt, för att kunna bedriva en lyckad utredning och få till stånd en förbättrad 

livssituation för kvinnan. 

1.3 Frågeställningar 
De frågeställningar som vi ville ha svar på i denna rapport är: 

1. Hur anser sig våldsutsatta kvinnor att de blivit bemötta av polisen? 

2. Hur skulle de ha önskat att polisen bemött dem? 

3. Anser de att de fick tillräckligt med information?  

2  Teoretisk bakgrund 
 
2:1 Våldets normaliseringsprocess 
Varför stannar kvinnan kvar? Varför ger hon sig själv skulden för bråken och 

slagen?  

Svaret finns i begreppet våldets normaliseringsprocess. Kvinnojourerna brukar 

tala om att den typiske misshandlaren inte finns5. Det är alltså inte så att mannen 

behöver vara arbetslös, alkoholiserad och invandrare. Han ser ut och beter sig som 

vem som helst. Detta kan vara ett stort problem för kvinnan ur trovärdighets- 

synpunkt. Hennes man kanske är välutbildad, populär och jättetrevlig utåt sett.  

I början av ett förhållande har kvinnan sin självkänsla i behåll och när första slaget 

kommer blir hon rädd, men framförallt arg, och kanske lämnar mannen. För en 

kvinna där första slaget kommer efter att en stark relation byggts upp är det inte 

lika självklart att lämna honom. Sakta men säkert börjar kontrollen smyga sig in i 

relationen. Hans svartsjuka, som hon från början tagit som ett tecken på stor 

kärlek, börjar bli värre och svårare att handskas med. Han kontrollerar hennes 

                                                
5 Gun Heimer, Barbro Posse, Våldsutsatta kvinnor-samhällets ansvar, 2003 
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telefonsamtal, ringer henne på jobbet och insisterar på att han ska skjutsa henne 

till och från jobbet. Hon försöker tala med honom och förklara att hon har rätt till 

sitt eget liv men han avfärdar med att han är rädd om henne. Till en början kan 

han be om förlåtelse för sitt beteende. Kontrollen blir till slut en del av vardagen 

och hon känner sig mindre glad för varje dag. Hon känner sig orolig för att göra 

fel. Den närmaste omgivningen ser mannen som omtänksam när han skjutsar 

henne hit och dit, men de ser också att kvinnan blir tystare och mer tillbakadragen. 

Kvinnan skäms och vill inte berätta om hur mannen till slut kontrollerar hela 

hennes liv. Hon försöker komma på nya sätt att vara mannen till lags samtidigt 

som mannen försöker styra hennes liv genom att ge henne hård kritik för hur hon 

klär, sminkar och beter sig. Han ser till att påpeka att alla andra tycker som han. 

Hon skäms redan så mycket att hon inte vågar vända sig till någon annan för en 

åsikt. Denna behandling kan pågå under en längre tid och ännu finns kanske inget 

våld med i bilden. Kvinnan blir mer och mer isolerad och mannen styr allt. Om 

kvinnan vänder sig till en bekant för råd kan hon bli rådd att hon borde säga till 

honom eller bli tillfrågad om vad hon gjort som gjort honom så misstänksam. 

Efter detta sluter sig kvinnan mer in sig i sitt skal.  

Den första misshandeln kan komma relativt sent i relationen och till en början 

kanske bara som en rejäl knuff. Kvinnan slår i något och får ett blåmärke eller 

svullnad. Hon ser det inte som en misshandel utan blir bara ledsen och arg. Nästa 

gång blir misshandeln allt värre och hon blir rädd. Hon fogar sig efter mannens 

vilja och befallningar. Våldtäkter är inte heller ovanligt. Mannen tröstar ofta 

kvinnan efter misshandel och eventuella sexuella övergrepp.  

Kvinnojourer har hört denna historia tusentals gånger. Växlingen mellan värme 

och våld är nästan alltid ett inslag i våldsprocessen. Förhållandena pendlar mellan 

himmel och helvete. Hot från mannen om att han ska döda kvinnan är också 

vanligt förekommande. En utsatt kvinna vet att det skulle innebära fara för hennes 

liv om hon skulle lämna mannen. Mitt i allt detta kaos kan det finnas barn i 

familjen som ser och hör men kan inget göra. För att skydda sitt barn utsätter sig 

kvinnan ofta för mer misshandel. Till slut kan hennes och barnens liv vara så hotat 

att det bara återstår att fly. Kvinnor som vågat ta kontakt med en kvinnojour eller 

tagit hjälp av någon utomstående, kan få hjälp som innebär att de vågar ta sig ur 
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förhållandet. Detta kan innebära akuta och abrupta flykter från sitt hem. Skulle 

hon fly utan att ta med sig något kan hon återvända med polisen eller jourkvinnor 

för att hämta sina ägodelar. Mannen kan då ibland ha förstört kläder och saker 

som betyder mycket för kvinnan och detta förnedrar och kränker henne 

ytterligare. 6 

2.2 Varför kvinnan väljer att inte medverka vid utredningen  
Vid en förundersökning krävs det att polismannen bemöter kvinnan på ett humant 

vis för att hon ska välja att medverka i utredningen. Undersökningar visar att 

kvinnan ofta väljer att sluta medverka i förundersökningen då hon upplever att 

polisen inte tar utredningen på allvar eller än värre väljer att ta den misstänktes 

parti. En annan viktig faktor för varför kvinnor ofta väljer att inte medverka är att 

de upplever att polisen saknar tålamod att lyssna och att det inte visas någon 

förståelse för deras situation. Polismannens personliga egenskaper väger också 

tungt för hur medgörliga kvinnorna kan vara i en förundersökning. 

Undersökningar visar att våldsutsatta kvinnor upplever polisens bemötande 

väldigt positivt då polisen visar engagemang och omtanke, är goda lyssnare, är 

empatiska, är sympatiska och hjälpsamma, visar offret respekt och visar förståelse 

för offrets situation. Undersökningar visar också att det upplevs som väldigt 

negativt då polisen förminskar problemen, misstror kvinnan, inte visar 

engagemang och uppför sig som ”machopoliser” (dvs. är arroganta och otrevliga). 

De kvinnor som stött på poliser med ett negativt bemötande upplever att de inte 

blir trodda, detta leder i sin tur till att kontakten och samarbetet med polisen 

urholkas. Kvinnan väljer då ofta att inte medverka i utredningen längre. Det 

negativa bemötandet från polisen gör också att bearbetningen av händelsen tar 

längre tid, till skillnad mot det positiva bemötandet som t.o.m. påskyndar 

återhämtningen.7 

 

                                                
6 Gun Heimer, Barbro Posse, Våldsutsatta kvinnor -samhällets ansvar, 2003. 
7 Ulf Holmberg, Police interviews with victims and suspects of violent and sexual crimes, 2004. 
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3  Metod 
Den här rapporten är byggd på intervjuer med tre kvinnor som i sin relation blivit 

misshandlade och som sedan kommit i kontakt med polisen. Hur har kvinnorna 

blivit bemötta?  Vi har ställt tre frågor till kvinnor, som bl.a. kvinnojouren i Falun 

hjälpt oss att få kontakt med. 

Av praktiska skäl har två av kvinnorna fått svara på frågorna via e-mail och en 

kvinna har intervjuats per telefon. 

4  Resultat 
Resultaten på våra tre frågor till tre våldsutsatta kvinnor lyder som följer: 

(Kvinnornas namn är fingerade, eftersom de vill vara anonyma.) 

4.1 Hur anser du dig ha blivit bemött av polisen? 
Stina: Just i början kände jag mig ganska väl bemött och trodde att jag äntligen 

skulle få hjälp med mina problem. Men allt efter att tiden gått och 

anmälningarna blivit fler tycker jag att det känns som att jag inte blir tagen på 

allvar längre. Jag tycker att hjälpen jag fått av polisen är lika med noll. Det enda 

de gjort åt saken är att ha tagit honom till förhör och sedan släppt honom, trots 

ett flertal anmälningar om bl.a. misshandel, inbrott och hot av alla de slag. Nu 

känner jag mig mest till besvär när jag blir tvingad att ringa till polisen. 

Kajsa: Min första kontakt med polisen var då jag ringde för att göra en anmälan 

angående hot. Polisen sa då att de skulle ringa upp senare, vilket de inte gjorde. 

Då kände jag att jag tappade både hopp och tro. Vid ett tillfälle senare gjorde jag 

en anmälan personligen på plats på station och blev då väldigt väl bemött. Jag 

fick visa upp de hotmeddelanden jag fått, men fick svaret att det inte gick att 

göra något åt situationen i dagsläget. Jag blev uppmanad att höra av mig så fort 

det hände något mer. Jag fick ingen information om besöksförbud, utan fick 

istället reda på det själv genom teven.  

Polisens bemötande verkar vara väldigt beroende på person. Vissa lyssnar och 

visar starkt engagemang, medan andra gör motsatsen. 

Lena: När jag kom till den punkt att jag kände att jag måste anmäla ringde jag 

först min mor, som sedan ringde polisen. Anledningen till detta är att jag inte 

kände något direkt förtroende för polisen. En patrull kom till platsen. Jag befann 
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mig i lägenheten med min man som just försökt strypa mig. Min mor hade 

påtalat för polisen att inte använda porttelefonen för det skulle reta min man att 

slå mig ännu mer. Polisen använde porttelefonen ändå men jag lyckades svara 

utan att min man märkte det. Jag försökte söka skydd i polisbilen men jag fick 

först övertala poliserna. Poliserna lyckades inte med att få mig att känna mig 

trygg. De skulle stanna kvar och säkra bevis genom att videofilma vår bostad 

men videokameran fungerade inte. På polisstationen blev jag förhörd. Polisen 

agerade slentrianmässigt som jag upplevde det. Han visade ingen förståelse och 

fick mig att känna att detta var en ointressant rutingrej. Tyvärr var det ungefär 

samma bemötande jag fick när jag senare kallades på förhör igen, vilket gjorde 

mig mycket besviken. 

4.2 Hur tycker du att informationen varit från polisen? 
Stina: Jag tycker att polisen kunde vara bättre på att höra av sig och informera 

om hur det går med utredningen. 

Kajsa: Jag fick ju ingen information om att besöksförbud kunde vara aktuellt. 

Jag fick informationen att spela in alla hot på band, men orkade inte med det. Jag 

fick ett brev att förundersökningen var nedlagd och när de ringde mig senare 

uppmanade de mig att ringa om något mer händer. 

 Lena: Informationen bestod av att den första förhörsledaren gav mig en broschyr 

med information om en kvinnojour men han frågade inte om jag behövde hjälp 

med att kontakta dem. Det jag främst skulle ha behövt var ju information om vad 

som skulle hända med mitt ärende nu. All sådan information uteblev helt.  

 

4.3 Hur hade du önskat att polisen agerat? 
Stina: Jag önskar att efter att jag ringt första gången till polisen, att de då skulle 

ha agerat hårdare och markerat för honom att det oacceptabelt att hålla på som 

han gör. Som det är idag så vet han ju inte ens om vilka anmälningar han har fått 

på sig. Han skrattar bara åt mig då jag säger åt honom att jag ska ringa till 

polisen. 

Kajsa: Jag verkligen önskade att polisen i alla fall ringt upp mig då jag tog mig 

modet att ringa dit. De skulle i ingångsskedet ha visat engagemang och gett mig 
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mer information med tanke på hur omedveten jag var om vad som gäller och vad 

jag har för rättigheter. Jag hade velat blivit bemött med mer förståelse och 

engagemang.  

Lena: Jag skulle ha önskat att jag blivit underrättad om den egna anmälan. Vad 

som ska ske i utredningen och speciellt om den som misshandlat sitter inlåst 

eller inte. Jag önskar också att polisen varit mer engagerad och inte så 

nonchalant och avvisande. 

4:4 Resultatsammanfattning 
Vi har kommit fram till att de kvinnor vi varit i kontakt med är missnöjda med 

polisens bemötande. Framförallt brister det i att informera kvinnorna om bl.a. 

utredningens fortsatta gång och varför utredningen kanske läggs ner. Bemötandet 

är slentrianmässigt och saknar medkänsla. 

Beträffande bemötandet så beror det såklart först och främst på personligheten hos 

den enskilde polismannen/kvinnan. Vissa lyssnar med starkt engagemang och 

inlevelse medan vissa visar ointresse. Kvinnan upplever en frustration när hon gör 

flera anmälningar och ingenting händer från polisens sida. Polisen i yttre tjänst 

brister i första kontakten med kvinnan och förhörsledaren fortsätter med ännu ett 

dåligt bemötande, enligt dessa kvinnor. De möts av oförståelse och nonchalans. 

Enligt kvinnorna brister det en hel del i att informera om utredningens fortsatta 

gång. En kvinna har i alla fall blivit uppmanad att ringa igen och anmäla om något 

nytt händer efter nedläggning av utredningen. 

Kvinnornas svar pekar på behov av mer förståelse och engagemang. 

Återkommande är att informationen kring utredningen och säkerhetsåtgärder (t.ex. 

besöksförbud) bör förbättras. 
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5 Diskussion och förslag 

Vårat huvudsyfte med arbetet har varit att belysa vikten av ett bra bemötande och 

betydelsen av att ha kunskap i varför kvinnan kan reagera som hon gör.  

För att få en uppfattning om polisens bemötande har vi gjort ett antal intervjuer. 

Vi valde att kontakta sju kvinnojourer runt om i Sverige för att komma i kontakt 

med våldsutsatta kvinnor. Tyvärr fick vi ingen respons alls förutom av 

Kvinnojouren i Falun som visade stort intresse. Sorgligt nog var väldigt många 

kvinnor rädda för att ens komma i kontakt med oss. Dels eftersom de inte litade på 

sekretessen och dels att de skyggade då de hörde att vi var polisstudenter. Detta 

gjorde bara att vi tog arbetet på ännu större allvar och insåg hur viktigt det är att 

belysa denna fråga. Deras svar på våra tre frågor gav en skrämmande bild, men 

det är ju inte hela sanningen eftersom det faktiskt kan vara så att vi pratat med de 

mest missnöjda. Kvinnojouren i Falun uppskattade att 99 % av alla kvinnor de 

varit i kontakt med varit mycket nöjda med polisens bemötande, men det bör 

beaktas att denna siffra kanske inte överensstämmer med övriga orter i landet. Vi 

kan bara hoppas att våra intervjusvar inte speglar verkligheten.  

Det dåliga bemötandet från polisen som framkommit genom våra intervjuer kan 

man inte klart säga vad det beror på, eftersom vi inte pratat med aktuella poliser. 

Vi har valt att belysa den våldsutsatta kvinnans upplevelse av situationen. Vi kan 

ändå spekulera kring tänkbara orsaker: kanske beror en del av det dåliga 

bemötandet på bristen på kunskap om våldets normaliseringsprocess. Vi tror att 

polisen kan arbeta alltför resultatinriktat och känna frustration över kvinnans 

beteende då hon inte längre vill medverka och går tillbaka till mannen eller väljer 

att lägga skulden på sig själv. Därför tror vi att en viktig del i förändringen kring 

bemötandet är utbildning främst om normaliseringsprocessen, men även om våld i 

nära relationer i stort.  

En annan tänkbar orsak, enligt oss, kan vara att polisväsendet främst består av 

män i övre medelåldern. Dessa män är uppvuxna i ett annat typ av samhälle än 

dagens där jämställdhetsfrågan ständigt står i fokus. Detta kan vara mycket 

känsligt att diskutera kring, men det är ändå ett faktum att samhället har förändrats 

och alla kanske inte tar till sig av de nya tankebanorna och värderingarna. I och 
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med att polisväsendet föryngras och fler kvinnor kommer in i organisationen tror 

vi att många äldre poliser kan påverkas av de nya. 

För att få igång nya tankesätt och värderingar om hur man bl.a. ser på kvinnans 

plats i samhället kan man skapa diskussionsgrupper som genom handledare får 

diskutera olika ämnen med anknytning till t.ex. våld i nära relationer. Om man tar 

upp tankar och värderingar till ytan kanske en ökad självkännedom kan leda till ett 

annat förhållningssätt till t.ex. våldsutsatta kvinnor. 
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