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 Abstract 
Det anmäls cirka 20 000 fall av kvinnomisshandel i hemmet årligen. Denna 

nedslående fakta innebär att problemet är väldigt stort och att det tillhör polisens 

vardag att hantera dessa brott. Att kanske dagligdags få ta sig an fall av 

kvinnomisshandel kräver god förberedelse och kunskap. I takt med att intresset 

för problematiken kring kvinnomisshandel i samhället ständigt ökar så har detta 

även avspeglats i den polisiära organisationen. Vi har gjort intervjuer för att 

undersöka tre olika polismyndigheters arbetsförfarande och lokala samverkan med 

andra aktörer gällande våld mot kvinnor i en nära relationssituation. Vi har även 

tagit reda på hur de tre orterna utbildar sin personal i problematiken kring arbetet 

med denna typ av brottslighet, samt hur utvärdering sker av polisens arbete. 

Resultatet av intervjuerna visar på att de tre myndigheterna insett hur komplext 

och problematiskt det är att jobba mot våld i nära relationer. Något vi kan 

konstatera är att det satsas mycket på att bekämpa denna typ av brottslighet. 

Satsningarna sker i form av klara riktlinjer för hur förstahandsåtgärder skall 

utföras och handlingsplaner som engagerar lokala aktörer. Vi fann dock skillnader 

mellan polismyndigheterna när det gäller utbildning till poliser i yttre tjänst. Även 

polisens utvärdering av arbetet med våld i nära relationer ser olika ut på de 

granskade polismyndigheterna. 
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1 Inledning 

Det anmäls cirka 20 000 fall av kvinnomisshandel i hemmet årligen. Forskning 

visar att ungefär en fjärdedel av våldsfallen polisanmäls, vilket skulle betyda att 

under ett år i Sverige är det tiotusentals män som inte drar sig för att bruka 

fysiskt våld mot sin kvinnliga partner1. Om 20 000 fall kommer till polisens 

kännedom förstår man ganska snabbt att dessa bara är toppen på ett isberg. Den 

farligaste platsen för en kvinna, vare sig hon är ung eller gammal, är hennes 

eget hem. Tre av fyra anmälda våldsbrott mot kvinnor äger rum i hemmet2. 

Ovanstående nedslående fakta innebär att problemet är väldigt stort och att det 

tillhör polisens vardag att hantera sådana situationer. Polisen har en mycket 

betydelsefull roll i samhällets brottsofferstödjande verksamhet. I och med att 

polisen är tillgänglig dygnets samtliga timmar, är polisen i många fall den första 

representant för samhället som personer som utsatts för brott kommer i kontakt 

med. Att kanske dagligdags få ta sig an fall av kvinnomisshandel kräver god 

förberedelse och kunskap. Våld mot kvinnor i en nära relation är inte ett enkelt 

ärende att hantera för polisen. Förhoppningsvis kan vi med detta arbete lära oss 

mycket om problematiken kring att arbeta med våld i nära relationer.  

 

1.1  Bakgrund 
I takt med att intresset för problematiken kring kvinnomisshandel i samhället 

ständigt ökar så har detta även avspeglats i den polisiära organisationen. 

Våld mot kvinnor är inte enbart ett problem bland socialt utslagna människor, 

även om det blivit väl känt från de miljöer där det privata skalet brustit och 

människor vant sig vid att ropa på samhällets hjälp. Under senare år har man 

börjat förstå helheten och inse att problembilden är varierad och komplex.   

                                                
1 Heimer Gun, Våldsutsatta kvinnor 
2 Kvinnofrid Huvudbetänkande av Kvinnovåldskommissionen, SOU 1995:60 
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Många inom polisen kände sig tidigare frustrerade och bakbundna när de skulle 

hantera lägenhetsbråken. Det som kunde tyckas vara enkelt var i själva verket 

svårt att hantera och problematiken var mångfacetterad. Den uppfattning man 

har om kvinnofridsbrottens omfattning och dynamik beror i stor utsträckning på 

de egna referenserna. Det krävs ett aktivt arbete för att utreda omständigheter 

kring en brottslig handling. Det fordrar i sin tur insikt om den psykologiska 

dynamiken, ett sakligt och sunt ifrågasättande av vad som egentligen hänt vid 

dessa svårutredda brott, utan förutfattad eller schablonmässig inställning i 

någon riktning samt ett mycket aktivt sökande efter bevis3.  

 De första åtgärderna från polisens sida är många gånger avgörande för om en 

brottsutredning ska bli framgångsrik eller inte. Det beror på att bevisningen ofta 

är ”färskvara” som måste eftersökas och säkerställas i så nära anslutning till 

brottet som möjligt. Dessa förstahandsåtgärder ställer höga krav på poliserna då 

detta är en komplex arbetssituation. För att förmå en misshandlad kvinna att 

själv berätta vad hon varit med om är det viktigt att bemöta henne på ett korrekt 

sätt, visa att man bryr sig om henne och kan förstå situationen. Det viktigaste 

förutom rent fysiskt skydd, stöd och hjälp till en misshandlad kvinna är att 

polisen lämnar god och relevant information till kvinnan. Polisen bör så långt 

som möjligt informera om vad som kommer att hända i ärendet och om 

kvinnans rättigheter.4 För att på bästa sätt hantera de här brotten krävs en bra 

polisiär handlingsplan, utvärdering av arbetet, relevant utbildning som ständigt 

följs upp samt ett väl fungerande samarbete med lokala aktörer. Vi vill ta reda 

på hur detta fungerar i praktiken. 

 

  

 

 
                                                
3 , 4 Heimer Gun, Våldsutsatta kvinnor 
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1.2 Syfte 
Vi vill undersöka polismyndigheternas arbetsförfarande och lokala samverkan 

med andra aktörer gällande våld mot kvinnor i en nära relationssituation. Ett 

ytterligare syfte med rapporten är att ta reda på hur de tre polismyndigheterna 

förbereder och utbildar sin personal i problematiken kring arbetet med denna 

typ av brottslighet, samt hur utvärdering sker av polisens arbete. 

 

1.3   Frågeställningar 
Arbetar de tre polismyndigheterna som vi har valt att granska på olika sätt 

gentemot de utsatta kvinnorna? Görs det någon utvärdering av arbetet? 

Bedrivs utbildning för att öka personalens kompetens kring kvinnomisshandel i 

nära relationer?  

 

1.4  Avgränsningar 
Våld i nära relationer är ett synnerligen brett område och vi förstod snabbt att 

det är av vikt att hitta en egen infallsvinkel och att precisera en tydlig 

avgränsning. Om våld i nära relationer är det skrivet relativt många rapporter 

tidigare. De flesta tidigare fördjupningsarbeten som skrivits på 

polisutbildningen har valt att fokusera mestadels ur ett brottsofferperspektiv. Vi 

vill istället i vår rapport lägga fokus på polisens arbete med att bekämpa 

kvinnomisshandel i hemmet. Vi har inriktat oss på att studera hur polisen 

arbetar på tre polismyndigheter i Sverige. Valet föll på polismyndigheterna i 

Skåne län (Malmö), Uppsala län (Uppsala) och Norrbottens län (Kiruna). 

Anledningen till att vi har valt just dessa tre är att vi kommer att göra vår sista 

praktik och sedermera även aspiranttjänst inom två av dessa polismyndigheter. 

Den tredje polismyndigheten, Uppsala, valde vi dels för att vi fått uppfattningen 

av att Uppsalapolisen är framgångsrika inom arbetet med kvinnomisshandel 

samt för dess geografiska läge. Att vi stannar på att undersöka tre 

polismyndigheter är främst för att vi skall hinna besöka orterna och sätta oss in i 
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vilka metoder myndigheterna har för att på bästa sätt bekämpa och utreda våld 

mot kvinnor i hemmet.   

Vi är väl medvetna om städernas olikheter gällande befolkningspopulation, 

etnisk mångfald etc. Hur dessa faktorer påverkar antal brott och 

anmälningsbenägenhet har vi dock valt att lämna därhän.   

 

1.5 Tillvägagångssätt 
För att få svar på rapportens frågeställningar har vi valt att använda oss av 

intervjumetodik. Vår rapport bygger på tre större intervjuer. Då dessa utgör 

grunden i vår uppsats så kändes det viktigt att göra dem på plats. För att inte 

missa viktig information bandade vi intervjuerna för att sedan i lugn och ro 

kunna sammanställa dessa.  Dock blev vi tvungna att ta intervjun med polisen i 

Uppsala via telefon och e-mail på grund av ekonomiska skäl.  

Vi har även använt oss av relevant litteratur, vilken vi studerat noga för att på 

bästa sätt hitta fakta samt erhålla kunskaper om vårt uppsatsämne. Framför allt 

vill vi lyfta fram Gun Heimers bok ”Våldsutsatta kvinnor”, som på ett 

informativt och klart sätt belyser problematiken kring våld i nära relationer. 
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2 Teori och modell 

2.1  Problemorienterat polisarbete 
Att arbeta problemorienterat är att mycket metodiskt med en steg-för-steg 

process utforma ett åtgärdsprogram som bygger på en samlad kunskap om de 

problem som ska påverkas. För det krävs inte bara ett systematiskt arbetssätt 

utan också en analytisk kompetens tillsammans med goda kunskaper om 

brottsprevention. Problemorienterat arbetssätt är därför inte alldeles enkelt och 

lämpar sig främst för mer komplexa problem. Viktigt är att man bryter ner 

problemet i tydliga beståndsdelar för att effektivt kunna påverka dem.  

Brottslighet och ordningsproblem bekämpas bäst på lokal nivå. Det är därför 

också logiskt att brottspreventiva arbetsmetoder utvecklas lokalt efter lokala 

problem och förutsättningar. En lokalt förebyggande handlingsplan kan vara en 

viktig resurs att engagera alla goda krafter i samhället. Men som stöd och 

vägledning i detta arbete upprättas också strategiska handlingsplaner på 

myndighetsnivå. De syftar främst till att utveckla arbetsmetoder för 

bekämpning av vissa brottstyper och problem, bland annat våld mot kvinnor. 

Även de ska naturligtvis upprättas utifrån ett problemorienterat arbetssätt. Det 

vill säga tydliggöra problemets omfattning, identifiera de faktorer som 

tillsammans bidrar till att skapa problemet, vilka andra aktörer i samhället som 

kan medverka och utifrån detta skapa en mångfald av åtgärder som kan påverka 

problemet på både kort och lång sikt. Det är även synnerligen viktigt att man 

försöker ta reda på vilka resultat och effekter som de genomförda åtgärderna 

fått. Utvärdering kan bestå i en diskussion gällande rutiner, handläggning, 

arbetsfördelning, genomförande och samarbete. Endast genom utvärdering kan 

man ta reda på vad som fungerar och inte och utifrån detta kan polisens arbete 

utvecklas till det bättre. Utvärderingens syfte är att ta reda på om vidtagna 

åtgärder kring våld i nära relationer har lett till en förändring av brottslighet och 

anmälningsbenägenhet5. 

                                                
5 Dahl Gunnar, Problemorienterat polisarbete 



Rapportnr 353, Våld i nära relationer - polisiärt arbetsförfarande gentemot  
misshandlade kvinnor                                  
Henrietta Bengtsson, Michael Lindvall 
 
 

 6 

2006-12-05 

2.2  Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer 
År 2002 författades en nationell handlingsplan och modell mot våld i nära 

relationer. Tanken var att lämna förslag på åtgärder som ökar skyddet för olika 

grupper av hotade och misshandlade målsägande och vittnen. Det sågs som 

särskilt angeläget att motverka våld inom familjen och erbjuda utsatta kvinnor 

skydd och stöd. I planen lades en rad skyddsåtgärder fram och särskilt 

utarbetade handlingsrutiner för polisen och socialtjänsten för ärenden om våld 

inom familjen. 

Handlingsplanen delas in i olika avsnitt såsom; organisatoriska, metodiska, 

tekniska och avsnitt gällande resursfördelning. Till de organisatoriska avsnitten 

hör behovet av specifikt utarbetade arbetsrutiner när det gäller våld i nära 

relationer. Man belyser här vikten av att ha så kallade familjevåldenheter inom 

polisen. Två andra angelägna organisatoriska avsnitt gäller gränsdragningen 

mellan de berörda myndigheternas ansvarsområde och samverkan dem emellan. 

En viktig förutsättning för att effektivt bekämpa våld i nära relationer är att 

arbetet hos berörda myndigheter, t.ex. polisen och socialtjänsten, bedrivs 

strukturerat. Detta underlättas, om det finns särskilt utarbetade handläggnings-

rutiner för ärenden om våld inom familjen. Det kan handla om praktiska frågor 

såsom dokumentation av brottsplatsen och målsägandens skador samt 

användandet av olika skyddsåtgärder. Men det kan också gälla information till 

de våldsutsatta kvinnorna, t ex hur de kan bli mer vaksamma i vardagen för att 

undvika nya hotfulla situationer. Det är viktigt att de anställda i en myndighet 

på ett enkelt sätt får reda på vilka regler och rutiner som gäller i ett ärende om 

våld i nära relationer. Även återkoppling och feedback från utredarna till 

berörda poliser inom ett visst ärende ses som en viktig del i uppföljningen.  

Vissa polismyndigheter har redan utarbetat särskilda program rörande sin 

handläggning, men på många håll saknas det fortfarande. Det måste också till 

bättre rutiner som gör det möjligt att på ett tidigt stadium upptäcka de ärenden 

som kräver särskilda skydds- och hjälpinsatser. Det är också viktigt att det står 
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klart vilket ansvar de olika lokala myndigheterna har och hur insatserna kan 

komplettera varandra.  

När det gäller metodavsnittet hör behovet av att kunna göra korrekta 

riskbedömningar i ärendena om våld inom familjen. En annan metodfråga avser 

möjligheterna att rikta fler insatser till de våldsutövande männen. Under många 

år har insatser av olika slag inriktats mot att skydda de våldsutsatta kvinnorna, 

men allt mer efterfrågas nu program och arbetsmetoder som tar sikte på 

männen. 

Frågan om att tillämpa ändamålsenliga metoder beror i stor utsträckning på 

kompetensen hos personalen vid olika myndigheter och andra organisationer. 

Särskilt vid mindre enheter kan det vara svårt att hålla tillräckligt hög 

kompetens på alla områden som verksamheten omfattar. Man anser härav att 

det är angeläget att frågan om våld inom familjen ägnas mer uppmärksamhet 

för grund- och vidareutbildningarna på berörda områden. 

Handlingsplanens tekniska avsnitt belyser vikten av att utnyttja tekniken i 

samband med polisens utredning av ärenden om våld inom familjen. Exempel 

på teknik som finns men som skulle kunna användas i större utsträckning är 

videoinspelning av brottsplatsen, målsägandens skador och vid senare förhör. 

Att säkra bevisningen på ett bra sätt kan vara avgörande för den fortsatta 

processen eftersom det annars kan vara svårt för åklagaren att styrka åtalet. 

När det gäller resursfrågorna föreslås en ökad satsning på fler social- och 

kvinnojourer. Endast i vissa större och befolkningstäta kommuner finns 

socialjourer som är öppna under icke kontorstid. Många kommuner i landet 

saknar i dag en kvinnojour eller tjejjour, därför bör det ekonomiska stödet till de 

ideella organisationerna öka6.    

                                                
6 Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer, SOU 2002:71 
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3  Empiri 

I denna del kommer vi att redovisa de intervjuer vi gjort med tre poliser från 

polismyndigheterna i Skåne, Uppsala och Norrbottens län. Intervjufrågorna i 

sin helhet ligger som bilaga till rapporten. 

 

3.1 Skåne län - Malmö 
 I Skåne län föll valet på att intervjua kommissarie Anna Gustafsson, chef för 

familjevåldsroteln i Malmö. Familjevåldsroteln i Malmö startades upp 1999 och 

roteln består av 24 utredare. Varje år hanteras cirka 1800 ärenden. 

Anna Gustafsson berättar att dessa utredare är uppdelade på fyra grupper med 

sex utredare i varje grupp. Minst två av utredarna i varje grupp har utbildning 

på att förhöra barn. I många fall är det ju både mor och barn som är drabbade. 

Till varje grupp är det knutet två åklagare som hela tiden följer gruppens 

ärenden. De fyra grupperna rullar på ett jourschema där de veckovis blir 

ansvariga för alla nyinkomna ärenden. Gruppen som fått sina ärenden under 

”sin jourvecka” följer sedan dessa ärenden. Konstruktionen att varje grupp har 

sina egna åklagare gör arbetsförfarandet smidigt. Åklagaren och de 

handläggande/utredande poliserna lär känna varandra och de lär sig vilken 

arbetsrutin och sätt att jobba som respektive åklagare/polis har. Det kan vara 

enklare saker så som att utredaren lär sig vilket upplägg på FU-protokollet 

åklagaren önskar, samt vilken bevisning som skall komma ifråga. En annan 

fördel är att åklagaren hela tiden har kontinuerlig kontakt med utredarna i sin 

grupp och att åklagare och utredare träffas ett par gånger i veckan för att 

stämma av vad som hänt i ärendet. Åklagaren lämnar vid dessa möten muntliga 

direktiv. Fördelen med detta är naturligtvis att man på ett öppet sätt kan bolla 

idéer och tankar.  

Vad det gäller förstahandsåtgärder så vill utredarna på familjevåldsenheten att 

radiobilspatrullerna säkrar upp så mycket bevisning som möjligt. Promemoria 

från brottsplatsen med iakttagelser kombinerat med fotodokumentation av 
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lägenhet och skador på offret är viktiga. Utredarna på familjevåldsenheten 

påpekar att kvalitén på bilderna ibland kunde vara bättre. Ytterligare 

förstahandsåtgärder är att polisen även ska lämna information om vilket stöd 

och hjälp kvinnan kan få samt inhämta hennes fullmakt för utfärdande av ett 

rättsintyg. Malmöpolisen har ett nära samarbete med kriscentrum för 

misshandlade kvinnor i Malmö och ofta händer det att polispatrullerna snabbt 

ser till att kvinnan kommer till kriscentrat och får professionell hjälp. Anna 

Gustafsson nämner att hon och utredarna på familjevåldsenheten ibland via 

intern e-post skickar ut konstruktiv feedback till den patrull som först var på 

plats och företog de initiala åtgärderna. 

På frågan huruvida man känner till och följer den nationella handlingsplanen 

mot våld i nära relationer så berättar Anna att man känner till den men att man i 

Malmö har utarbetat ett eget lokalt handlingsprogram. Malmö 

kommunfullmäktige beslutade år 1999 att anta handlingsprogrammet 

”Kvinnofridsprogrammet”. Programmet författades och sammanställdes av 

olika verksamheter inom Malmö stad, Polisområde Malmö, 

Åklagarmyndigheten, Frivården i Malmö, Universitetssjukhuset (MAS), Malmö 

Kvinnojour med flera. Det är viktigt att nämna att det råder full politisk enighet 

kring programmet. Kvinnofridsprogrammet innehåller ett flertal riktade 

insatser. Det bygger på det politiska ställningstagandet att skydd av våldsutsatta 

kvinnor och barn är samhällets ansvar och att samverkan mellan alla berörda 

verksamheter är nödvändig. Programmet genomsyras av en helhetssyn med 

insikten att insatser behövs både för de utsatta kvinnorna, barnen och för de 

våldsutövande männen. Det övergripande målet är jämställdhet och 

förhindrande av våld.  

Skydd och stöd för kvinnor och barn prioriterades inom ramen för programmet 

och redan ett år efter antagandet av handlingsprogrammet invigdes 

”Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn” och ”Kriscentrum för 

män” startade två år senare. Inom kriminalvården finns ett program för män 

som använder våld i nära relationer. Misshandlade kvinnor kan dessutom 
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erbjudas skydd och stöd av Malmös Kvinnojour. Tillsammans med alla aktörer 

i handlingsprogrammet har även andra insatser gjorts såsom metodutveckling, 

författande av personalhandbok, genomförda gemensamma utbildningar, 

färdigställande av broschyrer med information till allmänhet. 

Anna Gustafsson säger att arbetet har utvecklats både inom polisen och mellan 

polisen och de övriga aktörerna. Kunskapen kring våld har definitivt ökat. Fler 

kvinnor får idag stöd och skydd avseende våld och övergrepp. Antalet kvinnor 

som söker hjälp har tredubblats mellan år 1998 och 2003.  

Det lokala handlingsprogrammet utvärderas tre gånger i halvåret. Då träffas 

aktörer från polis, skola, sjukvård, kriminalvård, barnkriscentrum, 

manskriscentrum, kvinnokriscentrum, socialtjänst, tjejjour, brottsofferjour och 

kvinnojour. En representant från varje aktör medverkar. Tanken med mötena är 

att alla aktörer skall ha förståelse för hur arbetet bedrivs inom respektive 

organisation.  

På frågan om det ges någon specifik utbildning inom området så berättar Anna 

Gustafsson att utredarna på familjevåldsenheten regelbundet deltar i 

vidareutbildningar. Utredarna har fått utbildning i avancerad förhörsteknik, 

vissa av dem har även utbildats i konsten att förhöra barn och sedan har de även 

via andra kurser erhållit en bred grund och kunskap om problematiken kring 

våld i nära relationer. Vad gäller polis i yttre tjänst så genomfördes 1998 och 

1999 en två veckor lång utbildningssatsning kring ovan nämnda brottslighet. 

Denna utbildning riktade sig till de lite äldre poliser som inte fått denna 

utbildning under sin studietid på PHS. Detta har inneburit att fler poliser känner 

att de kan hantera dessa ärenden och i och med detta görs fler anmälningar. 

Anmälningarna kommer från alla verksamheter inom polisområdet såsom 

piketpolisen, utryckningsenheten, spaningsverksamheten och 

utredningsverksamheten. Anna Gustafsson säger att det inte är någon skillnad i 

hur kvinnliga och manliga poliser ser på detta brott, - anmälningsbenägenheten 

är kunskapsbaserad och inte könsrelaterad.  
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3.2 Uppsala län – Uppsala 
Vår kontakt i Uppsala var Annelie Gradin, kommissarie och rotelchef på 

Familjevåldsroteln. Annelie berättar att det arbetar 18 stycken utredare på 

roteln. Varje år hanteras cirka 500 ärenden. 

Utredarna som arbetar på roteln har en gedigen erfarenhet av utredningsarbete 

gällande familjevåld. Ärendena styrs av åklagare och handläggaren får under 

utredningens gång fortlöpande direktiv. 

När det gäller förstahandsåtgärder så har dessa förbättrats under de senaste åren. 

Patrullerna i yttre tjänst har fått ett åtgärdskort som de följer. De poliser som 

först kommer till en brottsplats bör så fort som möjligt bilda sig en allmän 

uppfattning om vad som kan ha hänt. Dessa iakttagelser skrivs ned i ett PM. 

Dokumentation av hur det ser ut på brottsplatsen, d.v.s. i eller kring bostaden 

görs genom användande av videokamera eller med hjälp av en stillbildskamera. 

Annelie påtalar att det är viktigt att dokumentationen ger en helhetsbild av hur 

bostaden ser ut och speglar vad som hänt där i samband med misshandeln. En 

annan initial åtgärd från polisens sida är att skjutsa kvinnan till RKC 

(rikskvinnocentrum), i Uppsala. RKC och polisen i Uppsala har ett mycket gott 

samarbete. 

På frågan om man känner till den nationella handlingsplanen så berättar 

Annelie att det gör man. Utifrån den nationella handlingsplanen har vissa 

riktlinjer utarbetats, bland annat det åtgärdskort som nämns ovan. I Uppsala har 

man inget lokalt handlingsprogram, men Annelie lyfter fram RKC som en god 

samarbetspartner. På RKC får kvinnan hjälp med diverse undersökningar, 

provtagningar och allmänt stöd. Personalen på RKC påtalar också för kvinnan 

hur viktigt det är att hon medverkar under polisens förundersökning och 

kommande rättegång. En annan samarbetspartner är kvinnoboendet SIRI, vilket 

erbjuder skyddat boende till utsatta kvinnor och deras barn.  

Vad gäller utvärdering så är det utredningspersonalen som antingen via polisens 

interna e-post eller personligen ger feedback till patrullen som var först på plats. 
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Annelie säger att det är något som borde göras oftare, nu görs det tyvärr 

mestadels då man får tid över. 

Personalen på Familjevåldsenheten har gått en vidareutbildning i våld i nära 

relationer på Polishögskolan i Stockholm. De har även utbildats i avancerad 

förhörsteknik. Utryckningspoliserna får sin utbildning lokalt på stationerna och 

huvudinnehållet berör främst förstahandsåtgärder.  

 

3.3  Norrbottens län - Kiruna  
I Kiruna pratade vi med kommissarie John Niva, lokal utredningschef i Kiruna. 

John sitter för närvarande som en av sex utredare på polisen i Kiruna. Ärendena 

lottas efter en viss turordning på samtliga men ändå blir det så att ett par av de 

sex får fler ärenden rörande kvinnofridskränkningar än andra. Det har enligt 

John att göra med fallenhet snarare än kompetens. Antal ärenden som hanteras 

per år är cirka 40 stycken. 

Då det inte finns en särskild utredningsenhet som är specialiserad på våld i nära 

relationer är det än mer viktigt att patrullen på plats gör omfattande 

förstahandsåtgärder. Polis har tillsammans med åklagare gjort en lista över 

initiala åtgärder vilka skall utgöra stommen för en heltäckande brottsutredning. 

Det är två åklagare i Gällivare som är kopplade till alla våld i nära 

relationsärenden i Kiruna. Detta gör att både polis och åklagaren är väl bekanta 

med varandra och hur man arbetar. Man håller kontakt via telefon och stämmer 

av under ärendens gång. När det sker ett gripande i en lägenhet tas 

åklagarkontakt direkt därifrån. När det finns anledning att anta att brott av 

denna typ är begånget får medling inte ske utan utredningsåtgärder ska vidtas. 

Målsägandeförhör och förhör med misstänkt kan ske på plats. 

Förstahandsåtgärder ute på plats beskrivs av John Niva som något väldigt 

viktigt och något patrullerna blir bättre och bättre på. John Niva påtalar även 

vikten av att stödja, vårda och skydda kvinnan så att hon känner trygghet och 

kommer ifrån misshandeln. Görs detta initialt kan man få kvinnan att våga 
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berätta om misshandeln genom hela rättsprocessen. Det första poliserna gör är 

att de förhör och dokumenterar på plats. Det görs ett så kallat ”5 + 5” förhör. Ett 

initialt samtal/förhör med målsäganden försöker man hålla på plats, i 

lägenheten. Går inte detta tas kvinnan med till polisstationen och förhör görs 

där istället. Användandet av videokamera har ökat och de flesta patruller filmar 

kvinnan på plats. Fotodokumentation av lägenheten och av kvinnans skador 

görs. Är skadorna av allvarligare art så tas kvinnan med för läkarundersökning 

och ett rättsintyg utfärdas. Lämpliga föremål tas i beslag såsom mobiltelefon 

och eventuellt blodiga kläder. Mobiltelefonerna tas i beslag för att se om det 

finns någon kränkande trafik i form av sms. 

I Kiruna känner man också till den nationella handlingsplanen men har valt att 

utarbeta en egen plan. Handlingsprogrammet rör myndighetssamarbete 

beträffande våld mot kvinnor och har upprättats i samverkan mellan polisen i 

Kiruna, socialförvaltningen, sjukvården, åklagarkammarens enhet och 

Migrationsverket i Kiruna. Gruppen går under namnet Kvinnofridsgruppen och 

handlingsprogrammet färdigställdes år 2003. Syftet med handlingsprogrammet 

är att tydliggöra myndigheternas olika ansvarsområden och att åstadkomma ett 

bra samnyttjande av insatser för kvinnor i situationer där män utövar våld mot 

kvinnor. Det innehåller målsättningar och inriktningar, men framför allt 

konkreta checklistor som skall kunna vara till praktisk nytta för den enskilde 

polisen/sjuksköterskan/socialtjänstemannen etc. som hanterar dessa frågor 

längst ut i organisationen. Allt för att samarbetet skall fungera smidigt oavsett 

dygnets timme. Till programmet utformades också en folder som vänder sig till 

den utsatta kvinnan med information om vilka resurser som finns att tillgå. 

Foldern finns på flera olika språk för att underlätta för utsatta invandrarkvinnor.  

Då det gäller lokalt samarbete så upplever både polisen, socialtjänsten och 

Kvinnojouren att de har ett väl fungerande samarbete ute på fältet. Man har lärt 

känna varandra och vet vem man skall vända sig till när olika problem uppstår. 

En ytterligare förstärkning på det lokala planet vore, enligt John Niva, en 

manlig motsvarighet till Kvinnojouren dit män kan vända sig för att få hjälp. 
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Vad det gäller utvärdering så träffas Kvinnofridsgruppen två gånger per år. Vid 

träffarna skall en uppföljning av programmet göras för att se vad som fungerat 

och/eller inte fungerat. Praktiska problem tas upp och diskuteras. Polisen brukar 

informera övriga i gruppen om olika lagändringar, t ex gällande målsägande-

biträde och besöksförbud. Anställda inom respektive enhet som har använt sig 

av handlingsprogrammet och har förslag på någon förbättring eller förändring, 

skall vända sig till ”sin” myndighetsrepresentant som får lyfta frågan på mötet. 

Alla poliser inom polismyndigheten i Kiruna går en endagsutbildning där man 

behandlar problematiken kring Kvinnofridsbrott. Det hålls även enklare kurser i 

hur man videofilmar och fotograferar. Kvinnojouren och Brottsofferjouren 

kommer med jämna mellanrum ut till myndigheten och berättar om sitt arbete. 

 

3.4           Kritisk granskning av empirin 
Det resultat vi fick fram i våra intervjuer anser vi vara väldigt informationsrikt 

och faktafyllt. Här upplever vi att tillförlitligheten är stor därför att 

respondenterna i det stora hela belyser arbetsförfarandet kring våld i nära 

relationer på liknande vis. För att ytterligare uppnå reliabilitet har vi i vår 

rapport intervjuat personer med liknande bakgrund och arbetsuppgifter. 

En fördel med att göra intervjuer är att vi kan gå in på ”djupet” för att få svar på 

de frågeställningar vi har. Ur validitetssynpunkt, det vill säga för att få så 

verklighetstrogna svar som möjligt, har vi försökt att som intervjuare inte 

medvetet påverka och ställa ledande frågor till respondenten.  

Då det gäller frågorna kring framförallt förstahandsåtgärder hade det varit 

önskvärt att prata med någon polis i yttre tjänst. Detta för att få en så sann bild 

som möjligt av vad som faktiskt görs initialt.  
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4  Diskussion 

Vår strävan med denna rapport har varit att undersöka polismyndigheternas 

arbetsförfarande, utvärdering och lokala samverkan med andra aktörer gällande 

våld mot kvinnor i en nära relationssituation. Ett mål med rapporten var att ta 

reda på hur de tre polismyndigheterna förbereder och utbildar sin personal kring 

våld i nära relationer. Efter att ha intervjuat företrädare för de tre 

polismyndigheterna har vi har vi fått en ganska klar bild över hur arbetet 

bedrivs.  

Arbetsförfarande 

I Malmö har man inrättat en särskild familjevåldsenhet som hanterar 

utredningar kring våld i nära relationer. Man har inriktat sig på 

personalutbildning och fördjupad samverkan med åklagare och andra 

myndigheter. Liknande satsningar har även gjorts i Uppsala. En 

familjevåldsenhet har också där etablerats och utbildning till personalen har 

getts. Kiruna har ingen särskild utredningsenhet som är specialiserad på våld i 

nära relationer, men satsningen på att ha ett gott samarbete med 

åklagarmyndigheten är stor. Här har polis och åklagare tillsammans utarbetat en 

mall för hur polisen initialt skall agera. Den nationella handlingsplanen 

fokuserar på att just ha specifikt utarbetade arbetsrutiner när det gäller våld i 

nära relationer.  

Polisens samlade åtgärder, där även en fördjupad samverkan med åklagare och 

andra myndigheter ingår, är otroligt viktiga för att den utsatta kvinnan skall 

orka och vilja medverka genom hela processen. I Malmö och Kiruna kopplas 

specifika åklagare in så fort det rör kvinnofridsärenden. Tittar man på speciellt 

utarbetade arbetsrutiner gällande våld i nära relationer så har våra granskade 

myndigheter klara riktlinjer som är till praktisk nytta för den enskilde polisen. 

Både John i Kiruna, Anna i Malmö och Annelie i Uppsala är rungande överens 

om att de första åtgärderna från polisens sida många gånger är avgörande för 

om en brottsutredning ska bli framgångsrik eller inte. Kvalitén på polisens 
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förundersökning och de inledande åtgärderna från polisens sida kan i slutänden 

vara avgörande för om åtal kan väckas eller ej. 

Samverkan 

En viktig förutsättning för att effektivt bekämpa våld i nära relationer är att 

arbetet hos berörda myndigheter till exempel polisen, socialtjänsten och 

frivilligorganisationer bedrivs strukturerat. I Malmö och Kiruna samverkar de 

lokala aktörerna i så kallade Kvinnofridsgrupper. I Uppsala har man ingen 

samverkande myndighetsgrupp, däremot ett nära samarbete med 

Rikskvinnocentrum.                                                                                               

I samband med ledordet samverkan känns det naturligt att här integrera vår 

teoridel om problemorienterat polisarbete. En stor del i det problemorienterade 

tankesättet är att försöka engagera alla goda krafter i samhället med hjälp av ett 

väl utvecklat samarbete.  

I Malmö och i Kiruna har man utformat åtgärdsprogram som bygger på samlad 

kunskap om våld i nära relationer. Detta är ett typexempel på problemorienterat 

polisarbete enligt författaren G. Dahl. I den nationella handlingsplanens 

organisatoriska avsnitt belyser man vikten av att det står klart vilket ansvar de 

olika lokala myndigheterna har och hur insatserna kan komplettera varandra. En 

förståelse för varandras arbetsområden samt ett samnyttjande av varandras 

resurser är något som hålls högt i samtliga tre myndigheter.  

En metodfråga i den nationella handlingsplanen avser möjligheterna att rikta 

fler stöd- och skyddsinsatser till de våldsutsatta kvinnorna och till de 

våldsutövande männen. I Malmö har man anammat detta genom att starta ett 

”Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn” samt ett ”Kriscentrum 

för män”. I Uppsala finns Rikskvinnocentrum som ger stöd och hjälp åt 

drabbade kvinnor.  Att tidigt uppmärksamma och agera med många olika 

insatser för offret är viktigt ur ett brottspreventivt synsätt. Planerade insatser 

gentemot våldsutövaren är också ett exempel på problemorienterat polisarbete. I 

Kiruna finns än så länge endast en kvinnojour för utsatta kvinnor att vända sig 
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till och John Niva efterlyser ett kriscentra för män motsvarande det som finns i 

Malmö. 

Utvärdering 

Gunnar Dahl pekar på vikten av att ta reda på vilka resultat och effekter som de 

genomförda åtgärderna har genererat. Endast genom utvärdering kan man ta 

reda på vad som fungerar eller inte och utifrån detta kan polisens arbete 

utvecklas till det bättre. Utvärderingens syfte är att ta reda på om vidtagna 

åtgärder kring våld i nära relationer har lett till en förändring av brottslighet och 

anmälningsbenägenhet. 

Vad det gäller utvärdering i Kiruna så träffas Kvinnofridsgruppen två gånger 

per år. Vid träffarna skall en uppföljning av det lokala programmet göras för att 

se vad som fungerat och/eller inte fungerat. Praktiska problem tas upp och 

diskuteras. I Malmö utvärderas kvinnofridsprogrammet tre gånger i halvåret. 

Tanken med mötena är att alla aktörer skall ha förståelse för hur arbetet bedrivs 

inom respektive organisation.  

Det är viktigt att de anställda i en myndighet på ett enkelt sätt får reda på vilka 

regler och rutiner som gäller i ett ärende om våld i nära relationer. Även 

återkoppling och feedback från utredarna till berörda poliser inom ett visst 

ärende ses som en viktig del i uppföljningen enligt den nationella 

handlingsplanen. I Malmö och Uppsala så ger utredningspersonalen feedback 

till den patrull som var först på plats. Detta är dock något som borde göras 

oftare, nu görs det när man får tid över. 

Utbildning 

Att dagligdags ta sig an kvinnomisshandel kräver god förberedelse och 

kunskap. Våld i nära relationer är inte ett enkelt ärende att hantera för polisen. 

Enligt den nationella handlingsplanen beror lyckade utredningar i stor 

utsträckning på kompetensen hos polisen. Särskilt vid mindre enheter kan det 

vara svårt att hålla tillräckligt hög kompetens på alla områden som 
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verksamheten omfattar. Man anser härav att det är angeläget att frågan om våld 

inom familjen ägnas mer uppmärksamhet för grund- och vidareutbildningarna 

på berörda områden.  

I Kiruna får alla poliser en endagsutbildning i problematiken kring våld i nära 

relationer. I Malmö ges en två veckor lång utbildning till de poliser i yttre tjänst 

som inte erhållit någon motsvarighet tidigare på Polishögskolan. Uppsala har 

ingen specifik utbildning för poliser i yttre tjänst inom våld i nära relationer. 

Dock ges information ute på polisstationerna hur förstahandsåtgärder skall 

genomföras. Alla tre myndigheterna har givit sina utredare utbildning i 

avancerad förhörsteknik och vissa har specialiserad kunskap i att förhöra barn. 

Vidare ges i Kiruna enklare kurser i hur man videofilmar och fotograferar vilket 

leder till att dokumentationen blir kvalitativ. Tittar man på handlingsplanens 

tekniska avsnitt så belyser denna just vikten av att använda videoteknik i det 

aktiva sökandet efter bevis. Alla respondenter vidhöll att det initialt görs 

fotodokumentation i stor utsträckning. 
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4.1 Slutsatser och förslag 
Efter att ha studerat de tre polismyndigheternas arbetsförfarande kan vi med 

glädje konstatera att man insett hur komplicerat och problematiskt det är att 

jobba mot våld i nära relationer. I och med att myndigheterna verkar ha denna 

insikt satsas mycket på att bekämpa denna typ av brottslighet. Satsningarna sker 

i form av klara riktlinjer för hur förstahandsåtgärder skall utföras och 

handlingsplaner som engagerar lokala aktörer.  

I början av informationssökandet till uppsatsen trodde vi, då vi tog del av den 

nationella handlingsplanen, att polismyndigheterna nästan uteslutande använde 

denna som ett styrdokument för hur man skall arbeta. Vi fann då vi intervjuade 

våra respondenter att de alla kände till den nationella handlingsplanen men att 

de tillsammans med flera aktörer utarbetat egna program. I dessa lokala 

program går det att känna igen mycket från den nationella handlingsplanen vad 

det gäller polisens arbete, men ett stort fokus har lagts på att förtydliga de 

lokala aktörernas ansvarsområden och samarbetsmöjligheter. En samverkan 

mellan flera olika aktörer ses tydligast hos Malmö och Kiruna. I Uppsala är inte 

lika många parter engagerade utan samarbete sker främst med 

Rikskvinnocentrum. Vi anser att om man skall förbättra och effektivisera 

polisens bekämpning av våld mot kvinnor så är det viktigt att polisen tar till 

vara andra aktörers erfarenheter och kunskaper inom området. Ju fler aktörer 

som medverkar desto större blir ”samhällets skyddsnät” kring en utsatt kvinna. 

Med hjälp av samlade resurser kan kvinnan tidigt fångas upp och från olika håll 

erhålla stöd, trygghet och hjälp. Lyckas detta så tror vi att sannolikheten är stor 

att kvinnan vill och faktiskt orkar medverka i polisens utredning.  

När en utredning gällande våld i nära relationer inletts, har vi funnit att samtliga 

polismyndigheter verkar ha en väldigt bra åklagarkontakt. Ofta möts samma 

utredare och åklagare vilket gör arbetsförfarandet smidigt. Polisen och 

åklagaren lär känna varandra och vet då vilka rutiner och arbetssätt som 

föredras. En smidig arbetsgång mellan polis och åklagare bidrar till en 

skyndsam handläggning. Vi anser att ovan nämnda exempel visar på ett utmärkt 
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arbetssätt där man kompletterar varandra. Genom en öppen och kontinuerlig 

kontakt skapas förutsättningar för att höja kompetensen inom området. Båda 

parter utbyter erfarenheter och kan i nya ärenden dra lärdom av tidigare 

misstag. 

När vi drar slutsatser av hur utvärderingen gällande arbetet med våld i nära 

relationer bedrivs på de tre orterna, har vi valt att göra en uppdelning. Först kan 

vi konstatera att de lokala handlingsprogrammen i Malmö och Kiruna 

utvärderas flera gånger om året. Detta ser vi som väldigt positivt. Modellen att i 

ett diskussionsforum samla representanter från olika aktörer på orterna, visar på 

ett engagemang och en vilja att utvecklas inom området. Det viktigaste tycker 

vi är att ny insikt kommer till stånd och att denna sedan kommer till användning 

inom polismyndigheterna.                                                                                    

Uppsalapolisen har inte något lokalt handlingsprogram med andra aktörer och 

därför görs inga omfattande utvärderingar likt de i Malmö och Kiruna. Vi får 

inte någon information av vår Uppsala respondent huruvida någon slags 

utvärdering görs av arbetet med våld i nära relationer inom polismyndigheten i 

Uppsala. Utvärdering är ju en så viktig och prioriterad del i det 

problemorienterade arbetssättet genom vilken man får svar på frågor som; hur 

har vi lyckats med vårt arbete, vad kan vi förändra och förbättra? Om det inte 

görs några utvärderingar av arbetet med våld i nära relationer på 

polismyndigheten i Uppsala, så kan de inte få reda på effekten av sina 

arbetsinsatser och samverkan. Utvärderingarna skulle generera nyttig 

information vilken enligt oss kunde ligga till grund för utvecklandet av polisens 

arbete inom detta område. 

Utvärderingens andra del berör polisens interna utvärdering och då hur 

återkoppling sker till den patrull som utfört de initiala åtgärderna. Här har vi 

mycket mer att önska. Respondenterna i Uppsala och Malmö berättar att man 

endast ibland och i ”mån av tid” hör av sig till patrullerna för att ge konstruktiv 

feedback. Vi tycker att detta borde göras regelbundet då det annars finns risk att 

fel och eventuella missar upprepas. För att inte tappa gnistan och låta arbetet 
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ske slentrianmässigt är det också viktigt att erhålla positiv respons över vad som 

gjordes bra och hur det gick i ärendet.  

Något vi föreställt oss och som också stämde var att utredarna hade goda 

kunskaper om problematiken kring våld i nära relationer, detta tack vare 

kontinuerlig utbildning och ett stort intresse. Utbildning ges till utredarna i form 

av kurser i förhörsteknik. Vi fann dock stora skillnader mellan 

polismyndigheterna när det gäller utbildning till poliser i yttre tjänst. Skillnaden 

låg i antalet utbildningsdagar och en del även i innehåll. I och med att 

kvinnofridsbrotten är så svårhanterliga och dess problematik så mångfacetterad, 

anser vi att stor vikt bör läggas vid att ge alla som arbetar med dessa äranden 

utbildning på polismyndigheterna. Då forskning och utveckling inom ämnet 

våld i nära relationer ständigt bedrivs måste också polisen anamma detta i form 

av kontinuerlig vidareutbildning.  

En olikhet värd att nämna är att Kiruna till skillnad från de andra 

polismyndigheterna ger en enklare kurs i hur man videofilmar och fotograferar. 

Vi kan bara gå till oss själva och konstatera att vi inte kommer ihåg mycket av 

den utbildning vi fick här på skolan i själva användandet av kamera och 

videoteknik. En repetition hade varit att önska.    

 

Slutligen vill vi nämna några förslag på förbättringar som vi anser är värda att 

lyfta: 

• Information från utredaren till de poliser som agerat initialt om vad som 

hände i ärendet och eventuell dom bör ske i större utsträckning 

• Konstruktiv feedback till poliser som agerat initialt bör ske oftare. 

 

• Alla poliser i yttre tjänst bör ha ett åtgärdskort/checklista i fickformat 

över förstahandsåtgärder. 
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• Utvärdering av arbetet med våld mot kvinnor i nära relationer bör inom 

polismyndigheterna prioriteras så att ny insikt och nya kunskaper 

kommer till stånd. 

• Ny insikt och kunskap kring arbetet med våld mot kvinnor i nära 

relationer skall implementeras inom polismyndigheten och nå ut till alla 

berörda poliser.  

• Vidareutbildning till poliser i yttre tjänst gällande våld i nära relationer. 

• Utbildning gällande kamera och videoteknik. 

• Manskriscentra borde finnas på fler orter. 
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Bilaga 1 
 

INTERVJUFRÅGOR 
 
 

1.) Inledningsfrågor  
Din titel? Hur många arbetar på din avdelning med dessa frågor? Hur länge har 
familjevåldsenheten funnits och hur många ärenden hanterar ni uppskattningsvis 
per år? Vad är jobbigast?  
 
 

2.) Arbetsförfarande 
Hur arbetar ni gentemot misshandlade kvinnor i en nära relationssituation? Känner ni till 
den nationella handlingsplanen, följer ni denna till fullo/delvis? Följer ni någon egen 
handlingsplan? Hur samverkar man med externa samverkanspartner såsom soc och 
kvinnojourer etc? Primäråtgärder på brottsplatsen och sedan utredningsförfarande?  
Är arbetet enbart händelsestyrt eller går det att arbeta problemorienterat och 
brottsförebyggande? Har arbetsförfarandet utvecklats under åren? Hur och varför?   

 
 
3.) Utbildning 

Vilka poliser får speciell utbildning inom våld i nära relation? Ges det någon ytterligare 
utbildning till poliser i yttre tjänst? Hur länge har utbildningen funnits? Har behovet av 
förberedelse och utbildning ökat? Varför?  

 
 
4.)  Utvärdering                                                                                                                                  

Hur följs arbetet med våld i nära relation upp? Görs det någon utvärdering? Hur behandlas 
utvärderingarna? Ges det någon feedback till involverade poliser/personal? Hur ser den ut 
och vem ger den? Varför är det viktigt med utvärdering? 

 
 
 

 
  
 
 
 
 


