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 Abstract 

Polisen är ofta den första representanten för samhället som ett brottsoffer kommer 

i kontakt med. Det första mötet mellan polisen och brottsoffret är viktigt ur flera 

avseenden, dels för den drabbades återhämtningsprocess och polisens fortsatta 

utredning av brottet. Det finns flera olika typer av brottsoffer, idealoffret, det 

medskyldiga offret, det passiva offret och det motsträviga offret. Att offret 

uppträtt icke idealiskt får inte leda till att de formella rättigheterna åsidosätts eller 

ifrågasätts på något vis från polisens sida. I anslutning till ett brott har polisen 

vissa skyldigheter gentemot brottsoffret. Detta regleras i regeringsformen, 

polisförordningen (SFS1984:730) och förundersöknings- kungörelsen (SFS 

1947:948) och syftar till att brottsoffret ska få veta vad som kommer att hända och 

vad för stöd och hjälp som kan förordnas. Syftet med rapporten har varit att 

undersöka om skillnaden mellan offrets förväntningar och polisens faktiska 

agerande kan påverka brottsoffret och i sådana fall på vilket sätt och vad det är 

som brottsoffret tycker är viktigt och vad som fattas. För att undersöka detta har 

fakta sökts i böcker, olika undersökningar och från en nationell handlingsplan 

samt har tre intervjuer gjorts. Oftast tycker brottsoffer att de får bra med 

information av polisen om vad som kommer att hända och var de kan få stöd och 

hjälp, men det finns vissa saker som brottsoffer tycker att polisen kan bli bättre på. 

Polisen uppfattas oftast som empatisk, tillmötesgående och hjälpsam. Ett mindre 

bra bemötande i inledningsskedet av ett ärende kan ge brottsoffer och personer i 

dennes närhet en förändrad syn på polisen. En polis som kan förstå och förklara 

informationen till ett brottsoffer på bästa sätt med ett bra bemötande kan lägga 

grunden för ett bra samarbete.  
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1. Inledning 

Polisen i Sverige har gentemot brottsoffret en omfattande informations- och 

underrättelseskyldighet. Undersökningar, såväl svenska som utländska, visar att 

många brottsoffer saknar kunskap om sina rättigheter. Brottsoffren känner till 

exempel inte till att det finns brottsofferjourer eller att det är möjligt att få 

ersättning från staten för kostnader som uppkommit i samband med brottet.1  

 

En del av den information som polisen är skyldig att lämna till brottsoffer 

vid händelse av brott finns i stor utsträckning samlade i olika skrifter, till 

exempel i broschyrer. Undersökningar har visat att de brottsoffer som får 

broschyrer har generellt sett en positivare inställning till polisen.2  Troligen så 

har de polismän som tagit sig tid att dela ut broschyrerna ett annat och bättre 

bemötande och har en annan medvetenhet om de problem som offren upplever, 

jämfört med polismän som inte delar ut broschyren.3 

 

På senare år har Rikspolisstyrelsen (RPS), bland annat inom ramen för 

inspektionsverksamheten, samt genom ett antal centrala utbildningssatsningar, 

fokuserat på brottsoffrens situation.4 Frågorna har börjats uppmärksammats av 

lokala polismyndigheter som bland annat har utarbetat särskilda 

”brottsofferskrifter” som innehåller information till brottsoffret om det 

allmänna förfarandet i en polisutredning och upplysningar om möjlighet till 

stöd och ersättning med mera.5 Dock vilar mycket av polisens brottsofferarbete 

på enskilda engagerade poliser. I polismyndigheter med sådana personer 

fungerar brottsofferomhändertagandet bra men i de myndigheter som saknar det 

varierar brottsofferarbetet högst väsentligt.  

 

                                                
1  Lindgren Magnus, Pettersson Karl-Åke och Hägglund Bo, Brottsoffer från teori till praktik, Stockholm: 
Jure CLN, 2001. s. 161. 
2 Ibid., s 162. 
3 Ibid., s 162. 
4 Qvarnström Jennifer, Vad tycker brottsoffren om polisen?, En undersökning vid Polismyndigheterna i 
Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län samt Polismyndigheten i Norrbotten., 2005. s. 4. 
5 Ibid., s. 4. 
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Undersökningar visar att brottsoffer som har blivit utsatta för inbrott saknade 

information om det specifika ärendet, men även information om 

brottsförebyggande åtgärder.6 Undersökningar visar också att information från 

polisen är bland de faktorer som främst påverkar i vilken utsträckning 

brottsoffren är nöjda med polisen.7 De brittiska forskarna Newburn och Merry 

identifierade två grundläggande typer av information som brottsoffret förväntar 

sig att polisen ska tillhandahålla8: 

• Det handlar dels om information om utveckling i det egna ärendet, till 

exempel om något anhållande har gjorts. 

• Dels om information om möjligheter till stöd och hjälp, till exempel 

kompensation för kostnader som uppkommit till följd av brottet samt 

möjligheter till stöd från ideella organisationer. 

 

En holländsk undersökning, van den Bogaard 1992, av inbrottsoffer 

understryker värdet av information. Inbrottsoffren fick en av tre olika 

behandlingar. Den första gruppen fick den enklaste och mest grundläggande 

informationen som den holländska polisen är skyldiga att tillhandahålla 

brottsoffer. Brottsoffren tillfrågades om de önskade att bli informerade om och 

när gärningsmannen greps, samt om de ville ha ersättning från gärningsmannen. 

Den andra gruppen fick samma information, men upplystes också om de 

åtgärder som polisen vidtagit för att spåra gärningsmannen, samt om vanliga 

reaktioner till följd av brott. Den tredje gruppen fick samma behandling som 

grupp två, med tillägget att de informerades om brottsförebyggande åtgärder. 

Gruppen fick även ett uppföljande besök av polisen. Resultaten visade att 

brottsoffren som hade fått bättre service från polisen var mer positiva till 

polisen jämfört med gruppen som endast fått den mest grundläggande 

informationen. Dessutom hade de brottsoffer som fått bättre service större 

förtroende för staten. 

                                                
6 Qvarnström Jennifer, Vad tycker brottsoffren om polisen?, En undersökning vid Polismyndigheterna i 
Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län samt Polismyndigheten i Norrbotten., 2005. s. 12. 
7 Ibid., s. 12. 
8 Ibid., s. 13. 
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Undersökningen är väldigt intressant då holländsk polis har liknande 

skyldigheter som den svenska polisen.9    

 

En utvärdering gjord av Maguire och Corbett, 1987 gällande ett 

offerprogram visar på liknande problem. Programmet omfattade bland annat att 

polisen automatiskt skickade uppgifter om brottsoffer till en brottsofferjour som 

sedan lät ideella stödpersoner besöka offren.10 Även om majoriteten av 

brottsoffren var nöjda med detta arbetssätt, reagerade 22 procent negativt på 

kontakten, de var generade, misstänksamma, irriterande och/eller besvärade. 

2. Bakgrund 

Att bli utsatt för brott innebär ofta en traumatisk upplevelse för den som blir 

drabbad. Hur någon reagerar är både situationsanpassat och individanpassat. 

Det är därför viktigt att brottsoffer får det stöd, skydd och hjälp som den 

behöver. 

2.1 Vad är ett brottsoffer? 

  I lagstiftningen förekommer inte ordet brottsoffer, utan där står det 

målsägande, vilket är den juridiska termen för en person som blivit utsatt för 

brott. Kriterierna för att anses som målsägande är, enligt Rättegångsbalken 

(RB) 20 kap. 8 § st. 4 ”den mot vilken brott blivit begånget, den som blivit 

förnärmad eller lidit skada därav”.11 En annan juridisk term för en person som 

blivit utsatt för brott är skadelidande. En person kan anses som brottsoffer 

oavsett om gärningsmannen har identifierats, gripits, åtalats eller dömts och 

oavsett om det finns en familjerelation mellan gärningsmannen och offret.12 Det 

finns olika typer av brottsoffer; idealoffret, det medskyldiga offret, det passiva 

offret och det motsträviga offret. 

                                                
9 Qvarnström Jennifer, Vad tycker brottsoffren om polisen?, En undersökning vid Polismyndigheterna i 
Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län samt Polismyndigheten i Norrbotten., 2005 s. 13. 
10 Ibids. 15. 
11 Bring Thomas och Diesen Christian, Förundersökning, upplaga 3:1, författarna och Nordstedts Juridik AB, 
2005. s. 87.  
12 Lindgren Magnus, Pettersson Karl-Åke och Hägglund Bo, Brottsoffer från teori till praktik, Stockholm: 
Jure CLN, 2001. s 28. 
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Det finns oftast en förutfattad mening om hur ett brottsoffer ska vara, ett så 

kallat idealoffer, det vill säga någon som är oskyldig, försvarslös och som inte 

har någon delaktighet i brottet, till exempel en våldtagen ung kvinna eller en 

äldre dam som blivit överfallen.13 Enligt den norske kriminologen Nils Christie 

har ideal offret åtminstone sex egenskaper: 

• Offret är svagt, t.ex. att det har en lägre status i samhället än genomsnitts 

befolkningen. 

• Offret är involverat i en respektabel aktivitet, t.ex. att det inte är medlem i 

någon förening som väcker anstöt hos somliga personer.  

• Offret är på väg till en plats som hon eller han inte kan förebrås för, t.ex. att 

det inte är på väg att kanske köpa narkotika eller liknande. 

• Gärningsmannen är i förhållande till offret i överläge och kan beskrivas i 

negativa termer, till exempel en stor stark man som ger sig på en liten och 

gammal kvinna. 

• Gärningsmannen är okänd för offret och har ingen relation till offret, att 

offret aldrig har sett gärningsmannen förut och därmed är mer oskyldig. 

• Offret skall ha tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin 

”offerstatus”.14 T.ex. att det ät tillräckligt starkt för att göra sig hörd, ett 

slags minimum styrka hos offret. 

 

Vissa brottsoffer upplever att deras omgivning lägger skulden av det 

inträffade på dem, till exempel att den våldtagna kvinnan kritiseras för att ha 

varit för utmanande, för berusad eller för att ha befunnit sig på fel plats.15 Det 

kan även i andra fall vara så att offret anses ha varit passivt och inte ha gjort 

tillräckligt med motstånd eller inte gjort något bra försök att komma därifrån. 

Offren kan bli passiva när överlevnadsinstinkten tar över och detta kan te sig på 

olika sätt beroende på individen. Det kan därför tyckas att offret går med på 

eller saknar tecken på att blivit utsatt för exempelvis våld. 

                                                
13 Lindgren Magnus, Pettersson Karl-Åke och Hägglund Bo, Brottsoffer från teori till praktik, Stockholm: 
Jure CLN, 2001 s. 31. 
14 Ibid. s. 31 
15 Ibid. s.33. 
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Det kan bli problem om offret tar tillbaka sin anmälan eller sina tidigare 

lämnade uppgifter och inte vill samarbeta. I kontakt med ett motsträvigt offer 

krävs det ett större professionellt agerande från bland annat rättsväsendets sida. 

Att offret uppträtt provocerande får inte leda till att de formella rättigheterna 

åsidosätts eller ifrågasätts.16 

 

Under de senaste 15 åren har det alltmer uppmärksammats inom polisen om 

brottsoffrets situation.17 Polisen är ofta den första och den enda representanten 

för samhället som brottsoffret kommer i kontakt med.18 Mötet mellan polisen 

och brottsoffret är viktigt ur flera avseenden, dels för den drabbades 

återhämtningsprocess, polisens fortsatta utredning av brottet, offrets fortsatta 

medverkan i rättsprocessen, allmänhetens inställning till polisen samt den 

enskilde polisens förhållande till de egna medarbetarna. Ett gott 

omhändertagande är inte bara av central betydelse för offrets rehabilitering. Det 

är också av största betydelse ur rättssäkerhetssynpunkt. Får människor intrycket 

av att rättsväsendets representanter nonchalerar eller bagatelliserar vissa typer 

av brott finns det en uppenbar risk att förtroendet för rättsväsendet minskar.19 

3. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka om skillnaden mellan offrets förväntningar 

och polisens faktiska agerande kan påverka brottsoffret och i sådana fall på 

vilket sätt och vad det är som brottsoffret tycker är viktigt och vad som fattas. 

Detta för att få en bättre förståelse för vad ett brottsoffer känner och hur polisen 

bättre kan möta offrets förväntningar för att behålla en så bra relation som 

möjligt. 

                                                
16Lindgren Magnus, Pettersson Karl-Åke och Hägglund Bo, Brottsoffer från teori till praktik, Stockholm: Jure 
CLN, 2001 s. 34 
17 Ibid. s.143 
18 Ibid. s. 149 
19 Bodström Thomas och Hjelm-Wallén Lena, Stöd till brottsoffer, Regeringens proposition 2000/01:79. s. 16. 
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3.1 Hypotes 

Skillnaden mellan offrets förväntningar och polisens faktiska agerande kan 

påverka brottsoffrets förtroende för rättvisan och därmed benägenheten att 

anmäla brott i framtiden.  

3.2 Avgränsningar 

För att begränsa arbetets omfattning har vissa avgränsningar gjorts. Arbetet 

har inriktats på brottsoffers syn på polisens arbete i inledningsskedet av ett 

ärende. Denna avgränsning har gjorts med hänsyn till tid och arbetets 

omfattning. I rapporten har tre intervjuer gjorts och av praktiska skäl har de 

utförts i Umeå kommun.  

3.3 Tillvägagångssätt 

För att undersöka problemet har fakta sökts i böcker såsom Brottsoffer från 

teori till praktik och även från en nationell handlingsplan om brottsofferarbete. 

Det har både lagts vikt på vad polisen har för skyldigheter och vad ett 

brottsoffer förväntar sig av en polis inledningsvis. 

Tre personer har intervjuats för att undersöka om skillnaden mellan 

föreställningar och agerande har någon betydelse på hur brottsoffret ser på 

rättsväsendet efter mötet med polisen. Det är Kent Karlsson 

brottsoffersamordnare från polismyndigheten i Umeå, Helen Brydsten från 

brottsofferjouren, Magnus Lindgren, brottsofferforskare. Detta för att se om 

hypotesen stämmer överens med det som faktiskt uppfattas av brottsoffer enligt 

de tre personer som intervjuats. Med tanke på arbetets omfattning och tiden för 

arbetet valde författarna att intervjua tre stycken personer som på något vis 

kommer i kontakt med brottsoffer i sitt arbete. Valet gjordes utifrån att de 

personer som var intressanta för en intervju har olika jobb och kommer i 

kontakt med brottsoffer på olika sätt. Intervjufrågorna presenteras i bilaga. 
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4. Polisens skyldigheter  

I nära anslutning till en händelse kan det vara svårt för brottsoffer att ta emot 

den information som poliserna ger dem. De kan efter en sådan händelse, som att 

bli utsatt för ett brott vara chockade och emotionellt medtagna. 

 

I Sverige regleras polisens skyldigheter gentemot brottsoffret i första hand i 

regeringsformen, polisförordningen (SFS1984:730) och förundersöknings- 

kungörelsen (SFS 1947:948).   

• Av 1 kap. 6 § polisförordningen (PF) framgår att polisen bör sträva efter att 

ge råd och stöd till alla medborgare. Polisen skall också ge relevant information 

till dem som utsatts för brott. 

• Av 13a § Förundersökningskungörelsen (FuK) framgår att brottsoffret skall 

underrättas om att åklagaren under vissa förutsättningar kan föra talan om 

enskilt anspråk i anledning av brott och om möjligheterna att få ersättning 

enligt brottsskadelagen. Är brottet av sådan art att det kan bli aktuellt med att 

meddela besöksförbud eller att det kan komma ifråga att förordna 

målsägandebiträde, skall brottsoffret så snart som möjligt informeras om de 

regler som gäller för detta. Brottsoffret skall även informeras om reglerna kring 

stödperson som finns reglerat i RB kap. 20, 15 § och kap. 23, 10 §, om 

möjligheterna att få hjälp enligt rättshjälpslagen samt vilka myndigheter och 

organisationer som kan lämna stöd och hjälp. Underrättelse om ersättning och 

information om möjlighet till stöd och hjälp skall inte ske om det är uppenbart 

att den inte krävs eller om det är förenat med betydande svårighet. 

• Enligt 13b § FuK skall brottsoffret tillfrågas om de vill bli underrättade om 

olika beslut som fattas i ärendet, t.ex. att ärendet läggs ner,  att förundersökning 

inte kommer att inledas, beslut om att åtal inte kommer att väckas samt tidpunkt 

för eventuell huvudförhandling och dom i målet. 

• I 14 § FuK framgår att brottsoffer som begärt information alltid skall 

underrättas i de fall polismyndigheten fattat beslut om att inte inleda eller att 

lägga ned en förundersökning.  
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När det gäller brottsoffers erfarenhet av polisens arbete har det i Sverige 

sedan slutet av 1970-talet genomförts ett tjugotal undersökningar.20 Trots att 

undersökningarna har haft olika inriktningar och är oberoende av varandra har 

det i princip framkommit samma sak, att oavsett vilket typ av brottsoffer som 

har svarat är de i allmänhet positiva till polisen.  I de fall som brottsoffrena är 

missnöjda med polisens insats tycks orsaken bland annat vara bristen på 

information.21 Det tycks även vara så att bristen på information, i vissa fall 

bidrar till att brottsoffrets inledande positiva inställning till polisen minskar 

över tid. 

5. Litteraturöversikt  

Undersökningar som är gjorda tidigare belyser främst relationen mellan 

allmänheten och polisen. Skillnaden mellan frågeställning i tidigare 

undersökningar gör det problematiskt att jämföra dem emellan. Ett annat 

problem vid jämförelser är att undersökningarna är gjorda i olika geografiska 

områden.22  I många studier har det undersökts huruvida allmänheten anser att 

polisen sköter sitt arbete korrekt och resultaten visar generellt sett att människor 

anser att polisen sköter sitt arbete riktigt.  

De få svenska studier som har genomförts visar en positiv inställning till 

polisen. Polisen upplevs som artiga, trevliga och lugna. Det är, i de flesta 

undersökningar, omkring hälften som anser att arbetet med deras fall är 

tillfredsställande.23 Detta lämnar utrymme för ett missnöje hos en stor del av 

dem som har blivit utsatt för brott. En undersökning gjord av Persson, 1990, om 

personer som blivit utsatta för rån visade ett något annorlunda resultat då 

samtliga uppgav att polisen inte hade haft nog med tid i inledningsskedet av 

ärendet och att de inte visat någon omtanke. Vissa undersökningar visar att det 

framförallt är yngre som är missnöjda och har en mer negativ inställning. 

Dessutom tyder gjorda studier på att kvinnor är mer nöjda med polisen än män.   

                                                
20 Lindgren Magnus, Pettersson Karl-Åke och Hägglund Bo, Brottsoffer från teori till praktik, Stockholm: 
Jure CLN, 2001. s 159. 
21 Ibid. s. 159. 
22 Lindgren Magnus, Polisen och brottsoffren, Polismyndigheten i Stockholms län, 1996., s. 7. 
23 Ibid., s. 10. 
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Vad det gäller utländska undersökningar har det emellertid visat att folk i 

allmänhet har en minskad positiv inställning till polisen.  

 

6. Resultat 

Vid intervjuerna har samma grundfrågor ställts till var och en av de 

medverkande. Varje intervjutillfälle har kompletterats med fler frågor utifrån de 

svar som getts för att få en så tydlig bild som möjligt.  

Kent Karlsson Brottsoffersamordnare Polismyndigheten Umeå 

Brottsoffer förväntar sig i inledningsskedet att allting ska gå väldigt fort och 

att deras ärende ska ha hög prioritet hos polisen. Vilket inte alltid behöver vara 

fallet men det som då är viktigt är informationen om att det kan dröja innan 

någon kommer att kunna börja arbeta med ärendet. Brottsoffer saknar ofta att 

kontakt skapas med någon från polisen och det är något som polisen i Umeå 

försöker att jobba på genom en återkontakt efter två veckor som 

rekommenderas ur föreskrifter från Rikspolisstyrelsen. Den här kontakten är 

viktig för att information som inte kommer fram inledningsvis ändå kommer till 

brottsoffrets kännedom och eventuella frågor och funderingar om ärendets gång 

kan redas ut vilket i ett senare skede kan ge förståelse om att ett ärende 

exempelvis tar lång tid.  

Brottsoffer känner generellt att de får nog med information inledningsvis. 

Det finns vissa saker som kan bli bättre såsom att polisen berättar vad som 

händer härnäst, om den misstänkte kommer att kunna bli fälld i domstol och 

även mer information om ersättning för kränkning och sveda och värk och att 

de även om ärendet läggs ner på grund av det inte finns något spaningsresultat 

kan det ändå få ersättning från deras försäkringsbolag eller från 

brottsofferjouren. Den information som lämnas av polisen är bara muntlig och 

någon broschyr att lämna finns inte här i Västerbotten. Västernorrland har en 

broschyr som lämnas till varje brottsoffer som lämnar bra med information om 

hur allting går till och det är något som Västerbotten kommer att införa. Något 
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att understryka är att det då finns ett ansvar hos den enskilda polismannen så att 

dessa verkligen lämnas ut varje gång. 

Att brottsoffer tycker att de får ett bra bemötande grundar sig mycket i att 

polisen uppfattas som mycket tillmötesgående och hjälpsam och har en bra 

attityd. Detta är givetvis beroende på hur brottsoffret är mot polisen för är de så 

att en person som visar en dålig attityd mot polisen kanske inte uppfattar dem 

på samma sätt som någon annan.  

Vid ett inledande förhör med målsägande är de viktigt att informera vad som 

är viktigt att få fram under ett förhör för annars kan målsägande uppfatta som 

att de ifrågasätts. Det är bra att informera målsägande om att de frågor som 

ställs kommer troligen försvararen fråga i rättegången, att även informera om 

att frågorna kan kännas ifrågasättande och eventuellt kränkande. Missar 

förhörsledaren att informera om detta är det lätt för målsägande att känna sig 

kränkt av denne och kanske inte svarar så bra som de skulle kunna ha gjort. Det 

är viktigt av att kunna kommunicera med människor, att polisen kan berätta för 

målsägande om varför vissa saker sker. Det är ingen skillnad på brottsoffer 

avseende ålder eller kön. Det är viktigt att komma ihåg att det kanske är första 

gången som brottsoffret kommer i kontakt med polisen och bara det kan 

upplevas som nervöst. 

När sedan anmälan skriv så ska all eventuell relevant information skickas 

med, så att det hamnar i samma kuvert som anmälan som skickas hem till 

målsägande. 

På flygplatsen i Umeå jobbar två stycken poliser som har sin fasta tjänst där. 

De har till uppgift att ringa upp brottsoffren inom en två veckors period från det 

att brottet har skett och personalen uppger att de aldrig under tiden som polis 

har fått så mycket tack för deras arbete. Det finns en referensgrupp i Sundsvall 

som gjorde första intervjun efter åtta månader och det är en klar skillnad på hur 

de brottsoffren mår jämfört med de i Umeå. Detta förstärker att Umeå jobbar på 

rätt sätt. 
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Första kontakten är oerhört viktig och ett dåligt första bemötande från 

polisen kan enligt målsägande påverka synen på polisen. Det kan göra att den 

personen någon annan gång inte väljer att anmäla ett brott till polisen eller 

hjälpa polisen på något sätt. Detta kan också resultera i att personer i 

brottsoffrets närhet får förändrad syn på polisen. Dock inte att förglömma att ett 

bra bemötande och arbete med ett brottsoffer kan spridas lika fort bland 

människor och ändra eller bibehålla en bra bild av polisen. 

Magnus Lindgren, Polismyndigheten i Uppsala län. 

Brottsoffrets förväntningar på polisen är att de ska komma snabbt till platsen 

där brottet har skett, de vill att en anmälan skall tas upp, att polisen omgående 

hittar gärningsmannen och att de får tillbaka det stulna godset. Brottsoffret har 

ofta höga förväntningar på polisen, men har samtidigt en realistisk förståelse för 

polisens arbete och har en aning om vad de kan göra. Det har blivit tydligt för 

allmänheten att polisen saknar tillräckliga resurser, då enskilda polismän har 

gått ut i media och berättat att myndigheterna inte klarar av utredningsarbetet, 

då det finns för få resurser. Detta är den bild som allmänheten har och baserar 

sina realistiska förväntningar på, och det är en felaktig bild som beskrivs. 

Brottsoffrena har ofta en bild av polisen att de gör så gott de kan, för de har inte 

mer resurser än så. Brottsoffrena förväntar sig att de får ett korrekt bemötande 

och att man ska få information om vad som kommer att hända, vart man kan 

vända sig för att få stöd och hjälp. De fall där informationsdelen inte blir bra är 

i ärenden där det inte finns ett så kallat ”idealoffer”.  Det kan finnas en skillnad 

mellan kvinnliga och manliga brottsoffer, men det finns inte tillräckligt med 

undersökningar för att kunna stödja detta. Äldre brottsoffer är genomgående 

mindre nöjda med polisens arbete, detta hänger ihop med vilket brott som man 

blivit utsatt för. Yngre brottsoffer har oftast blivit utsatt för våldsbrott och där är 

det ibland oklart vem som är brottsoffer och gärningsman, medan äldre oftast 

har blivit utsatt för bostadsinbrott.  

Har brottsoffret fått information från polisen så är man mer nöjd och mer 

positivt inställd till polisen. Dessa brottsoffer är mer benägna att anmäla 
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liknande brott i framtiden. Konsekvenserna av ett dåligt bemötande kan bli att 

brottsoffren inte är likna benägna att hjälpa polisen i framtiden att utreda brott. 

Helena Brydsten, Brottsofferjouren Umeå  

 Det ett brottsoffer förväntar sig i inledningsskedet är att få bra med hjälp från 

polisen, och det är något som de får. Det som däremot inte fungerar riktigt bra 

är att polisen inte lämnar tillräckligt med information. Brottsoffer känner ofta 

att det inte riktigt vet vad som kommer hända vidare i ärendet och hur de ska gå 

till väga. För även om polisen har lämnat information inledningsvis så kan det 

vara så att offret är så skärrat att det inte kommer ihåg vad som blev sagt och 

vad han eller hon har för möjligheter. En annan sak som kan medföra tvivel hos 

ett brottsoffer vad avser polisens agerande är en okunnig polis. 

 Kvinnor får ofta ett bättre omhändertagande än män och det beror på synen 

om att kvinnor är mer utsatta och behöver mer hjälp. En man försöker vara mer 

kaxig för att visa att han kan klarar sig själv och inte behöver hjälp av polisen. 

Det gör att polisen många gånger bemöter en man på samma sätt som de blir 

bemötta. Polisen har mycket empati för äldre personer som blir utsatta för brott.  

 Något som också är viktigt att belysa är svårigheten att få personer från 

andra länder som har svårt med språket att förstå vad som kommer att hända 

och ske. Följden kan bli att när brottsofferjouren i ett senare skede tar kontakt 

med den här personen är att den bara blir mer förvirrad, orolig och rädda.  

 En sämre första kontakt med polisen i ett inledningsskede kan göra att 

personen får en försämrad bild av polisen och deras arbete. Det finns också 

personer som redan har en uppfattning om polisen, där det inte spelar någon roll 

vilket bemötande de får eller hur polisen jobbar med ärendet för de kommer 

ändå inte att ändra åsikt.  

6.1 Kritisk granskning av resultatet 

Det resultat som redovisas i rapporten är grundade på tre stycken intervjuer 

som är gjorda med personer som jobbar inom brottsofferverksamheten. Den 
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första intervjun gjordes med Kent Karlsson som är brottsoffersamordnare på 

polismyndigheten i Umeå. Den andra intervjun gjordes med Magnus Lindgren 

som är brottsofferforskare och jobbar på brottsofferenheten vid 

polismyndigheten i Uppsala. Magnus är en av de främsta i Sverige inom ämnet 

brottsoffer. Tredje intervjun gjordes med Helena Brydsten, som är stödperson 

på brottsofferjouren i Umeå. Det resultat som har framkommit i de tre 

intervjuer anses av författarna att var sannenligt då personerna är kunniga och 

väl insatta i ämnet.  

Det är viktigt att belysa att svaren är tre personers tolkningar om hur 

brottsoffer uppfattar saker. Någon vidare uppdelning om vad det är för typ av 

brott som brottsoffret har varit med om har inte gjorts, inte heller vilken 

bakgrund brottsoffren som de berättat om har. Grupper i samhället som löper 

stor risk för tillexempel våldsbrott är utslagna, missbrukare och kriminellt 

belastade personer och hur deras uppfattning om polisens agerande är kan 

speglas i hur det vid tidigare tillfällen har blivit bemötta och vad de har varit 

med om. 24 

De personer som intervjuats relaterar till personer som de har träffat och 

deras erfarenheter därifrån. Hur polisens agerade uppfattas gentemot vilka 

föreställningar om vad polisen bör göra som finns i till exempel en storstad må 

förbli osagt. 

Det är även viktigt att poängtera att det inte endast är polisens agerande i 

inledningsskedet av ett ärende som påverkar människors uppfattning om 

polisen utan även hur det fortlöpor och utgången avfallet.  

6.2 Resultatsammanfattning 

I inledningsskedet av ett ärende när polisen möter ett brottsoffer för första 

gången är det av stor vikt att ett korrekt bemötande sker. Det är givetvis individ 

och situationsanpassat hur ett korrekt bemötande ska ske.  

                                                
24 Lindgren Magnus Polisen och brottsoffren Polismyndigheten i Stockholm län., 23 
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Brottsoffer förväntar sig att polisen ska komma snabbt till platsen och lösa 

situationen. Samtidigt finns en realistisk bild av att det inte alls kommer ske så 

enkelt. Oftast tycker brottsoffer att de får bra med information av polisen om 

vad som kommer att hända och var de kan få stöd och hjälp, men vissa saker 

tycker brottsoffer kan bli bättre. Detta är saker som att polisen ska kunna berätta 

om den misstänkte kommer att bli fälld för brottet och om ersättning från 

försäkringsbolag och liknande. Polisen uppfattas oftast som empatisk, 

tillmötesgående och hjälpsam. Det är snarare i ett senare skede i ärendet som 

brottsoffren är missnöjda med polisens arbete. Skillnaden på hur kvinnor och 

män, äldre och yngre personer ser på polisens agerande i ett inledningsskede 

skiljer sig inte väsentligt.  

Hur ett brottsoffer bemötas av polisen inledningsvis kan påverka den 

fortsatta synen på polisen och deras arbete. Ett mindre bra bemötande kan 

innebära att ett brottsoffer vid ett senare tillfälle väljer att inte hjälpa polisen 

eller kanske inte kommer att anmäla ett brott någon annan gång. Detta kan 

resultera i att också personer i brottsoffrets närhet kan få en förändrad syn på 

polisen.  

7.  Diskussion 

Under arbetet med denna rapport så har det blivit väldigt tydligt för 

författarna att det finns mycket att vinna för framtiden om ett brottsoffer känner 

att de har träffat på en bra polis. En bra polis som tar sig tid att informera 

brottsoffret och som tar sig tid att förklara den information som ges vilken 

annars kan vara svår att förstå. Att polisen även har förståelse och agerar med 

sitt ”etik tänkande” i de situationer som kräver det. Författarna har också 

förstått att det gör så mycket för ett brottsoffer om de får ett uppföljningssamtal. 

De får bättre förståelse för polisens arbete och känner sig tryggare om de får 

någon hos polisen som de kan ta kontakt med om de undrar över något. Det är 

så lite åtgärder från polisens sida som kan göra så mycket för en enskild 

individ. Med enkla medel kan den första polisen på plats bygga upp ett bra 

förtroende med brottsoffret, som både polisorganisationen och brottsoffret kan 
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ha nytta av längre fram. Författarna tycker att utvecklingen inom 

brottsofferfrågan är på väg åt rätt håll, det känns som om fler och fler inser att 

denna fråga är viktig. Flera polismyndigheter i Sverige har börjat eller har redan 

någon anställd som brottsoffersamordnare och vissa myndigheter har 

avdelningar som bara jobbar med brottsofferfrågor och återkontakten med 

dessa.  

Det resultat som har framkommit genom intervjuerna visar tydligt på att den 

hypotes som är ställd i rapporten stämmer med de intervjuades uppfattning i 

frågan. I jämförelse med tidigare gjorda undersökningar inom detta område 

stämmer hypotesen, med vissa undantag.  Skillnaden är att det i vissa tidigare 

gjorda undersökningar visas det ett tydligt missnöje hos ungdomar och också 

hos män i jämförelse med kvinnor. Det är något som inte kom fram i rapporten 

men saknaden av det i vårat resultat kan förklaras med att det inte var 

huvudsyftet med undersökningen utan att en mer allmän syn skulle belysas.  

För att få en bättre relation mellan polis och brottsoffer tycker författarna att 

en ökad kunskap hos polisen om vilken informationsskyldighet som de har bör 

ske. Det skulle även vara bra att genom utbildning öka förståelsen för hur 

informationen ska ges och hur bemötandet med brottsoffren bör ske på bästa 

sätt.  

Det skulle vara intressant med en undersökning som visar på varför 

informationen till brottsoffer inte fungerar som den är tänkt att göra. Det kan 

vara så att båda parterna har rätt, det vill säga att polisen har informerat om rätt 

saker men brottsoffret inte har varit i sådant tillstånd att de inte kan ta emot 

informationen som ges.  
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 Bilaga  

 

I samtliga intervjuer så är samma frågor ställda, beroende på det svar blev 

följd frågorna olika. De grundfrågorna som ställdes är: 

• Vad förväntar sig brottsoffren av polisen i inledningsskedet? Hur skiljer det    

sig mot vad som faktiskt hände? 

• Uppfattar brottsoffren polisen som tillmötesgående? 

• Hur uppfattas den enskilda polismannens attityd?  

• Känner offren att de får nog med information av polisen inledningsvis? Vad 

saknas? 

• Finns det någon skillnad mellan kvinnor och män avseende förväntningar 

och faktiskt agerande av polisen? 

• Finns det någon skillnad åldersmässigt sätt avseende förväntningar och 

faktiskt agerande av polisen? 

Har den första kontakten med polisen påverkat offrets syn på polisen i 
allmänhet? Vad har det fört med sig för konsekvenser? 


