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    Abstract 

Brottsoffrens situation har uppmärksammats mer och mer under de senaste decennierna, 

vilket för polisens del betyder ökade skyldigheter. En av dessa skyldigheter är ett direktiv 

från Rikspolisstyrelsen som ålägger polisen att inom två veckor från anmälningstillfället 

ta en förnyad kontakt med brottsoffer utsatta för våldsbrott eller integritetskränkande 

tillgreppsbrott. Syftet med arbetet är att undersöka direktivet, klargöra hur det efterlevs i 

verkligheten och belysa dess betydelse för brottsoffren. Som underlag användes litteratur 

inom brottsofferområdet, en brottsofferundersökning, en medarbetarundersökning inom 

polisen och även intervjuer med personal vid tre polismyndigheter. Jag har funnit att 

polisen själv anser sig ha bristande kunskaper om sina informationsskyldigheter och 

endast 17 % ansåg att det fanns en väl fungerande rutin för hur RPS-direktivet skulle 

följas. I min granskning av de båda undersökningarna finns en tydlig koppling mellan 

brottsoffrens kritik mot polisen och de brister polisen själv anser sig ha. Min slutsats är 

att brottsoffers psykiska påfrestning kan lindras av att få rätt information i rätt tid då detta 

hjälper till att skapa överblick och ordning i det kaos de befinner sig i. Genom att 

återknyta till brottsoffren, så visar polisen att man bryr sig och man hjälper dem att få det 

stöd de behöver och har rätt till. Detta leder förhoppningsvis till ”friskare” brottsoffer, 

bättre samhällsekonomi och ett förbättrat rykte för polisen. 
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1  Inledning 

 

I detta inledande kapitel kommer jag att beskriva bakgrunden till mitt val av ämne, 

rapportens syfte, frågeställningar samt det tillvägagångssätt jag använt mig av. 

 

Brottsoffrens situation har uppmärksammats mer och mer under senare delen av 1900-talet 

och vidare in på 2000-talet. Forskning och tillkomst av litteratur i ämnet visar tillsammans 

med nya lagstiftningar och tillkomst av myndigheter statens vilja att säkerställa 

medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Exempel på sådana kontrollfunktioner är 

bl.a. Jämställdhetsombudsmannen (JO), som inrättades 1980, ombudsmannen mot 

diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), inrättades 1999 och ombudsmannen 

mot etnisk diskriminering (DO), som firar 20-årsjubileum. Dessa med flera, visar på att 

fokus börjat att flyttats något från gärningsmannen och till brottsoffren. Under senare år har 

man ytterligare fokuserat på marginaliserade brottsoffer, såsom äldre, unga, kvinnor och 

brottsoffer utsatta för olika former av hatbrott (Lindgren, m.fl., 2004) 

 

Detta har för polisens del betytt en ökad skyldighet och ett större ansvar att hålla 

brottsoffren informerade om den rättsliga processen och tillhandahålla dem information om 

vart de kan vända sig för stöd, ersättning och hjälp. Dessa polisens skyldigheter påpekas 

och förstärks genom dokument som ”Allas vårt ansvar” (1996) och ”Brottsofferarbetet 

inom Polisen” (2003) som båda visar på regeringens och Rikspolisstyrelsens ökade fokus 

mot brottsofferfrågor. 
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1.1 Bakgrund 

 

Att drabbas av brott är något som påverkar alla. Det finns en mängd faktorer som spelar in i 

vilken utsträckning brottsoffret påverkas, exempelvis tidigare erfarenheter, aktuell 

livssituation, socialt stöd, ekonomisk situation och naturligtvis, vad för slags brott som 

drabbat dem. Polisen, som oftast är den samhälleliga instans som har den första kontakten 

med brottsoffret och som i det akuta skedet har god insyn i och förståelse för personens 

aktuella situation, är den myndighet som i första hand sköter informationen om 

rättsprocessen som ligger framför dem. Detta har lagstiftarna påpekat, genom att stifta lagar 

och meddela skyldigheter som ålagts polisen. Alla brottsoffer skall ha samma rätt till 

information enligt gällande lagstiftning och regelverk.  

 

De lagar som främst berör polisens skyldigheter gällande brottsoffren regleras i: 

Regeringsformen 1 kap 2 §, där alla människors lika värde och rättigheter fastslås. 

Polislagens 2 § klargör att polisen har som uppgift att lämna skydd, upplysningar och 

information och Polisförordningen 1 kap 6 § som säger att polisen särskilt bör sträva efter 

att ge dem som har utsatts för ett brott den information som behövs med anledning av 

brottet, men även att stödja och ge råd till övriga medborgare. 

Förundersökningskungörelsen (FUK) 13 § a-d, 14 § rör de underrättelser och den 

information som brottsoffer har rätt till. Paragraf 13 a handlar om målsägandens 

möjligheter till ersättning och rätt till målsägandebiträde, möjligheten till ett besöksförbud, 

stödperson, rättshjälp och vilka myndigheter/organisationer målsäganden kan vända sig till 

för stöd och hjälp. Paragraf 13 b § handlar om målsägandens rätt till underrättelser om sin 

egen utredning. Om målsäganden vill får den information om beslut som tas under 

utredningen. Sådana beslut kan vara om förundersökningen läggs ned, om åtal väcks, 

tidpunkt för huvudförhandling och om domen i målet. I 13 c § står att målsäganden skall få 

veta om en gripen, anhållen eller häktad person avviker. Av 13 d § framgår det att så snart 

åtal har beslutats skall målsäganden underrättas om beslutet. Paragraf 14 handlar om att en 

underrättelse ska ges till både målsäganden och misstänkt i det fall då en förundersökning 

läggs ned eller inte inleds. Alla brottsoffer har således en rättighet att av polisen få 

fortlöpande information om den utredning som pågår, samt på vilket sätt de kan få 

ekonomisk ersättning och övrigt stöd. I polisens anmälanssystem, Rationell Anmälans 

Rutin (RAR), finns FUK inlagd och måste fyllas i innan man kan skriva klar anmälan.  
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Som offer utsatt för en kränkande handling, där man personligen tar illa vid sig, bör man av 

polis och övriga samhället uppmärksammas ytterligare. Då den akuta chocken släpper 

riskerar man annars att lämnas ensam kvar med tankar och funderingar om vad som hände, 

varför det drabbade just dem, om det rentav var deras fel och om det kommer att hända 

igen. Man skall inte ta för givet att människor själva söker hjälp då de mår dåligt, eftersom 

man lätt passiviseras som brottsoffer, särskilt om man från början inte fått tillräcklig 

information om vart man ska vända sig för att få hjälp och en förståelse att man har rätt till 

sådan. Med rätt information och rätt stöd kan man förhoppningsvis få ett sådant offer att 

åter känna trygghet och tilltro till sig själv och samhället (Lindgren, m.fl., 2001). 

 

För att skapa en förståelse till varför man ska fokusera på brottsoffer, måste man belysa den 

betydelse information och stöd har för den brottsdrabbade. Att bli drabbad av ett brott är en 

omskakande upplevelse för alla, men graden av påverkan varierar mellan brottsoffren. Det 

finns en mängd faktorer som spelar in i traumatiseringen och hur allvarlig den och dess 

efterverkningar blir.  

 

Den sannolikt största faktorn i traumat är själva brottet, vilket slags brott och hur grovt det 

utövas mot den drabbade. En våldtäkt kan antas beröra en person på ett mer allvarligt sätt 

än en cykelstöld. Vålds- och sexualbrott, som riktar in sig på den egna personen och som 

kränker den personliga integriteten kan upplevas som så skrämmande att man helt tappar 

fotfästet i tillvaron. Brottsoffer skadas fysiskt och ekonomiskt, men det som sätter djupast 

spår är de psykiska men som brottet har fört med sig (Qvarnström, 2005). De psykiska 

skadorna är komplexa och sitter djupt rotade i människan. Lindgren, m.fl., (2001), 

beskriver en mängd vanligt förekommande beteendeförändringar och reaktioner ett 

brottsoffer kan drabbas av i samband med eller efter brott, t.ex. koncentrationssvårigheter, 

overklighetskänsla, ilska, fysisk svaghet och ångestattacker. 

 

En annan faktor i akutskedet är den hjälp och det bemötande som brottsoffret får av 

personal inom polis, sjukvård och liknande instanser som offret snabbt stöter på. Risken är 

här att ett ”felaktigt” uppträdande kan skapa en känsla av att man har sig själv att skylla, att 

man inte blir trodd, att man själv är misstänkt osv. Detta kan resultera i en så kallad 

”sekundär viktimisering” som innebär en psykisk stress som kan uppkomma på grund av att 

omgivningen uppträder på ett, som den drabbade upplever det, negativt sätt. Ett ”felaktigt” 
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bemötande kan vara sådant som misstänksamhet, ifrågasättande, professionell kyla och 

skuldbeläggande. Som polis bör man vara medveten om att människor som befinner sig i en 

traumatisk situation kan vara oerhört känsliga för den sortens omedvetna kommunikation 

som kroppsspråk och tonlägen kan utgöra och som brottsoffret tolkar som en attityd från 

personalens sida. En upplevd ”fel” attityd kan försvåra såväl offrets psykiska skador som 

den fortsatta utredningen. Offret kanske inte längre vill tala med polisen då man inte känner 

någon trygghet eller förvanskar uppgifter för att man inte tror att man blir trodd om man 

berättar sanningen (Lindgren m.fl., 2001). 

 

Den tredje faktorn jag vill peka på är det sociala nät som är oerhört viktigt i sammanhanget. 

En del brottsoffer känner kanske inte alls för att sätta sig hos en okänd människa och 

berätta om sin rädsla och sina innersta känslor. Att då ha familj, släkt eller vänner som man 

känner att man kan ”prata av sig” med är minst lika viktigt. Ett väl fungerande socialt 

nätverk har visat sig ha stor betydelse i återhämtningsprocessen (Lindgren m.fl., 2001). 

 

Ett problem som kan uppstå en tid efter brottet, är att omgivningen ju tydligt kan se en 

bruten arm eller ett blått öga och förstå att detta gör ont. När armen är läkt, blåögat borta, så 

är personen frisk och man tar ingen större hänsyn till detta längre. De psykiska skadorna 

sitter dolda och gör det svårt för omgivningen att ta fasta på. Detta gör att offren kan ha ett 

behov av akut vård, men även långvarig rehabilitering för att komma tillbaka till en 

fungerande vardag igen. 

 

Det finns dock en fara i det sociala nätverket om detta reagerar på ”fel” sätt gentemot den 

drabbade. I ett försök att slå ifrån sig sin egen rädsla över att drabbas av brott, kan 

människor applicera egenskaper eller udda drag hos brottsoffer, för att på så sätt försöka 

skapa sig lite ordning i kaoset. Om en person är udda, avvikande eller ond, har den 

personen på något sätt sig själv att skylla för att den blivit utsatt för ett brott. Brottslingen 

har sålunda inte gått på ”vem som helst”, utan valt ut sitt offer eftersom det har just de/dem 

egenskaperna eller liknande. På så sätt kan människor försöka skapa lite känsla av ”de onda 

och de goda”. Vi - och dom-känsla. ”De” som gjort sig förtjänt av att utsättas av brott och 

”vi” som inte förtjänar sådant, är trygga. På det sättet kan man få en enkel förklaring till 

varför dom drabbats av brott och inte jag, man försöker desperat bibehålla sin trygghet och 

tro på samhället och medmänniskorna. Detta är ju ingen överlagd illasinnad handling av 
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omgivningen utan en psykisk säkerhetsmekanism för att motverka en känsla av otrygghet 

och rädsla (Lindgren, m.fl., 2001). 

 

Ett bemötande enligt ovan kan för ett brottsoffer upplevas som att omgivningen lägger 

ansvaret för det inträffade på offret. Antingen att man själv varit upphov till händelsen eller 

att man i alla fall får ”skylla sig själv”. Betänk de senare årens mediala uppmärksamhet i 

t.ex. våldtäktsrättegångar där vissa kvinnor upplevt sig bli anklagade trots att man är offer. 

Försvarare ifrågasätter såväl deras klädsel som deras uppträdande, berusning och tidigare 

sexuella erfarenheter. Med ett sådant ifrågasättande från omgivningen, i detta fall 

rättsväsendet, som ska skydda sina medborgare, är det kanske inte så konstigt att  

brottsoffer får för sig att de själva är vållande till det inträffade. 

 

Studier visar att människor i en nära omgivning till brottsoffer upplever liknande psykiska 

åkommor som brottsoffret självt och Lindgren, m.fl., (2001) liknar det hela vid en 

jordbävning. I epicentrum står brottsoffret. Ju närmare brottsoffret man befinner sig, desto 

kraftigare känns skalvet och på så sätt drabbas man också hårdare ju närmare ett offer man 

står. Lindgren, m.fl., (2001), hänvisar även till studier av bl.a. Amick och Kilpatrick m.fl., 

som indikerar att många anhöriga uppvisar liknande symptom på psykiska reaktioner som 

brottsoffren själva. Då de idag inte har brottsofferstatus erbjuds de heller inte samma hjälp 

och stöd från samhället, utan får söka sådan själv. 

 

I mitt arbete som ordningsvakt/väktare i centrala Göteborg, har jag stött på flera brottsoffer, 

både juridiska och fysiska. Det som jag upplevde som en utmärkande röd tråd i mina möten 

var behovet och begäret efter information: ”Vad händer nu?” Brottsoffren ville veta vart de 

skulle vända sig, hur de skulle få ersättning och vad som händer med deras anmälan. Då 

kännedom om den fortsatta rättsprocessen inte ingick i ordningsvaktsutbildningen, kunde 

jag som oftast när man fick frågan, bara hänvisa till polisen och upplysa vilken polisstation 

som låg närmast och var öppen. Funderingarna kom efter ett tag: Fanns det ett skyddsnät 

runt brottsoffren? Var det någon som hade ansvaret för att ta reda på hur de mådde och i så 

fall vem?  

 

Då jag själv utsattes för misshandel i samband med ett ingripande den sista veckan jag 

arbetade innan jag påbörjade mina polisstudier, fick jag själv uppleva den totala brist på 

information som medialt kritiserats. Att som brottsoffer, efter att rättsintyg och 
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målsägandeförhör var avslutat, sitta hemma med en kopia av anmälan i handen och inte 

veta vad man skall göra, eller vad som händer, var oerhört frustrerande 

 

Rikspolisstyrelsen (RPS) har till polismyndigheterna gått ut med ett direktiv där det står att 

polisen inom två veckor skall ta kontakt med brottsoffer utsatta för våldsbrott eller 

integritetskränkande tillgreppsbrott. Vilka dessa brott är, nämns också i direktivet. 

Rikspolisstyrelsen visar alltså tydligt att man anser att en återkontakt med denna särskilda 

brottsoffergrupp vara så pass viktig att detta måste regleras nationellt. (Polismyndigheten i 

Västra Götaland, 2005) 

 

 

 1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att utifrån det direktiv som reglerar polisens skyldighet att 

inom två veckor från brottet, återknyta kontakt med brottsoffer utsatta för våldsbrott och 

integritetskränkande tillgreppsbrott, belysa vilken betydelse en sådan kontakt har ur 

brottsofferperspektiv. Vidare är syftet att förstå de känslomässiga reaktioner brottsoffer 

drabbas av och på vilket sätt polisen kan minimera dessa. Jag vill ta reda på hur direktivet 

efterföljs och om det finns någon problematik med detta.  

 

     1.3   Frågeställningar 

1) Hur ser direktivet ut? 

2) Vilken betydelse har direktivet för brottsoffren? 

3) Hur ser rutinerna ut på tre olika polismyndigheter? 

4) Hur efterlevs direktivet? 
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 1.4  Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa min rapport till att gälla just det specifika direktivet med 

återkontakt inom två veckor. Övrig lagstiftning som reglerar polisens 

informationsskyldighet redovisas men granskas inte närmre. De tre polismyndigheter jag 

har valt att undersöka är polismyndigheterna i Västerbottens, Hallands och Östergötlands 

län. 

   

   1.5      Tillvägagångssätt 

Jag har valt att studera litteratur, då främst Lindgrens, Petterssons och Hägglunds böcker: 

”Brottsoffer, från teori till praktik”, och ”Utsatta och sårbara brottsoffer”, då vi haft den 

första boken som kurslitteratur och jag även tidigare tagit del av den andra. Jag har använt 

en brottsofferundersökning från 2005 i de fyra nordliga länen och en medarbetarenkät i 

samma län, från samma år. Jag har tagit del av polismyndigheten i Västra Götalands 

Verksamhetsplan för budgetåret 2005 och regleringsbrev där jag fann där det aktuella 

direktivet. Jag har även intervjuat tre anställda inom polismyndigheterna i Västerbotten, 

Halland och Östergötlands län. Jag har också varit inne och läst på polisens och 

brottsofferjourens hemsidor. 
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2 Teori 

 

2.1  Rutinaktivitetsteorin 

 Rutinaktivitetsteorin presenterades av Cohen och Felson 1979 (Sarnecki, 2003). Tanken är 

att det för att ett brott skall ske finns tre faktorer som skall vara uppfyllda:  

• En motiverad gärningsman 

• Ett lämpligt offer 

• Avsaknaden av kapabla väktare  

Dessa skall dessutom sammanstråla i tid och rum, annars sker inget brott. Med väktare 

menas såväl polis/vaktpersonal som övriga vittnen eller människor som kan ingripa eller 

agera vittnen och på så sätt störa gärningsmannen i dennes brottsliga värv.  

Om en av dessa faktorer skulle fattas sker inget brott, enligt teorin. Om det från början 

ensamma, lämpliga offret, träffar en kamrat är offret inte längre ensamt. Således saknas det 

inte längre en kapabel väktare, offret anses inte längre lämpligt och gärningsmannen tappar 

motivationen. Sett ur inbrottsvinkel, kan ett villalarm och tydliga skyltar som talar om detta 

göra att man inte ses som ett lämpligt offer och en av faktorerna saknas för att ett brott skall 

begås (Sarnecki, 2003). 

 

 2.2 Livsstilsteorin 

Denna teori bygger i grunden på tanken att personers kön, ålder, etnicitet, yrke, socialgrupp 

och civilstånd är faktorer som leder till en viss livssituation. Detta gör att man i olika stor 

utsträckning riskerar att utsättas för brott. Denna livssituation resulterar i att man rör sig i 

vissa områden och håller på med vissa aktiviteter på sin fritid såväl som på arbetstid, vilket 

påverkar sannolikheten för att drabbas av brott.  

Teoretiskt kan sådant som att flytta, påbörja ett förhållande, byta yrke och åldras vara 

faktorer som fungerar brottsförebyggande (Lindgren, m.fl., 2001). 
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3   Resultat 

 

De resultat jag kommer att redovisa bygger delvis på en Brottsofferundersökning från 2005, 

en medarbetarundersökning inom polisen från samma år, samt intervjuer med 

brottsoffersamordnare vid myndigheterna i Östergötland, Halland och Västerbottens län. 

Även litteraturstudier och handlingar såsom Regleringsbrev, Verksamhetsplaner med mera 

har använts. 

År 2005 genomfördes inom Nordsam, ett samarbete av de fyra nordligaste länen; Jämtland, 

Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län, två stycken undersökningar. Den ena, 

som genomfördes av Jennifer Qvarnström, var en brottsofferundersökning där man 

kontaktade sammanlagt 680 brottsoffer inom Nordsam. Man fick där 362 svar, vilket 

motsvarade 54 %.  

Den andra var en medarbetarundersökning inom polisen där samtliga anställda inom 

Nordsams polismyndigheter (1681 utskick) fick ta del av en elektronisk enkät via 

Intrapolis. Man fick 953 svar, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 57 %. 

  Brottsofferundersökningen: 

Man genomförde via postgång en enkätundersökning av 680 anmälda brottsoffer. 400 av 

dessa brottsoffer var utsatta för misshandel av obekant gärningsman och 280 var utsatta för 

bostadsinbrott. Det fanns både geografiska, brottsrelaterade och könsrelaterade skillnader 

vad gäller svarsfrekvensen, men i resultatpresentationen kommer jag att utgå från den totala 

svarsfrekvensen. 

 Medarbetarundersökningen: 

Syftet med undersökningen var att försöka skapa sig en bild av utbildningsbehovet i 

brottsofferfrågor bland de anställda. 

Av den totala svarsgruppen ingår både poliser i yttre och inre tjänst men även civilanställda 

inom myndigheterna. Jag kommer inte att ta någon hänsyn till varken dessa eller de 

geografiska faktorerna utan endast redovisa det totala svaret för alla myndigheter och alla 

anställda. 
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3.1 Intervjuer 

Då jag kontaktade polismyndigheterna bad jag att få bli kopplad till någon ansvarig för 

brottsofferarbetet. I Östergötland fick jag tala med Helena Håkansson och i Halland Helen 

Johansson. I Västerbotten kände jag till att Kent Karlsson arbetade med dessa frågor och 

kontaktade honom utan att gå via växeln. 

Frågorna till dem intervjuade: 

1. Synpunkter på direktivet, förslag på förändringar/förbättringar? 

2. Vad upplever Ni att det finns för vinster med en återkontakt med dessa 

brottsoffer? 

3. Vad innehåller samtalet vid återkontakten? 

4. Hur ser rutinerna ut vid Er myndighet? 

5. Hur upplever du att direktivet efterföljs? 

6. Genomförs det kontinuerliga brottsofferutbildningar vid Er polismyndighet? 

 

Svar på frågeställningar 

3.2        Fråga 1) Hur ser direktivet ut? 

I Verksamhetsplan för budgetåret 2005 står bland annat följande direktiv att läsa:  

”Genomförda undersökningar visar att den som en gång utsatts för brott löper en 
förhöjd risk att utsättas för ytterligare brott. Det finns också anledning anta att 
brottsoffret är mer motiverad än folk i allmänhet att vidta brottsförebyggande åtgärder. 
Rikspolisstyrelsen har föreskrivit att polisen skall inom två veckor efter 
anmälningstillfället ta en förnyad kontakt med alla som utsatts för våldsbrott och 
integritetskränkande tillgreppsbrott, utom i de fall då detta ter sig helt överflödigt. 
Med våldsbrott avses de brottstyper som ingår i resultatområde Våldsbrott enligt 
nationella resultatmodellen. Med integritetskränkande tillgreppsbrott avses inbrott i 
bostad, vind och källare samt väskryckning och fickstöld.”  (Polismyndigheten i Västra 
Götalands län, 2005, punkt 3.8.4.1, sidan 28) 
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Definitionen av våldbrott i samma dokument är följande: 
 

”Med våldsbrott avses brott mot liv och hälsa (med undantag för vållande till annans 
död i samband med trafikolycka,), grovt vållande till kroppsskada eller sjukdom och 
framkallande av fara för annan, fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, olaga 
hot, våldtäkt, rån samt våld och hot mot tjänsteman” (Polismyndigheten i Västra 
Götalands län, 2005, punkt 3.6.6, sidan 18)  

 
Praktiskt sett kan den förnyade kontakten gå till så att en anställd inom polisen ringer upp 

brottsoffret. Man informerar vad som hänt med personens anmälan, hur en förundersökning 

går till och vilka som tar beslut om eventuella direktiv i ärendet. Brottsoffret får veta hur 

rättsprocessen går till från anmälan till huvudförhandling. Man talar om brottsoffrets 

mående och berättar om vanliga psykiska reaktioner och lämnar information om 

organisationer som kan lämna stöd och hjälp. Exempel på detta är kvinnojourer och 

Brottsofferjouren. Polisen lämnar även information om möjligheterna till ekonomisk 

ersättning och vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra upprepad viktimisering. 

Då de intervjuade poliserna tillfrågas om vad de anser om direktivet, dess utformning och 

om de har förslag på förändringar fick jag olika svar. Håkansson från Östergötland uppger 

att hon är ny på posten och har inte hunnit skaffa sig en tillräcklig uppfattning om detta 

ännu. Johansson från Halland säger sig vara nöjd som det är utformat och tycker att 

rutinerna vid polismyndigheten fungerar mycket bra som de gör. Karlsson från 

Västerbotten uppger att det fungerat tillfredsställande, att det gått i perioder och att 

skillnaderna delvis berott på omorganisationer. 

 

 3.3    Fråga 2) Vilken betydelse har detta för brottsoffren? 

I Qvarnströms brottsofferundersökning uppgav nästan 60 % att de känslomässiga 

reaktionerna var det värsta med brottet. Man uppgav känslor som kränkning, tomhet, ilska 

och rädsla som exempel på reaktioner som drabbat dem i efterhand.  

I sin sammanfattning visar Qvarnström en tydlig parallell där de offer som fått information 

även var de som var mest nöjda med polisen. I den gruppen som var mest nöjda med 

polisen fanns även de som kände störst förtroende för polisen och bland dem fanns också 

den överlägset största andel offer som skulle kunna tänka sig att anmäla liknande brott i 
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framtiden. Här skiljer sig dock resultaten mellan offer utsatta för bostadsinbrott och 

misshandel. 

Misshandelsoffren var överlag mer missnöjda med polisen, gällande både bemötande och 

information och på så sätt skiljde sig i slutändan också andelen som saknade förtroende för 

polisen (dubbelt så många saknade förtroende för polisen jämfört med dem som utsatts för 

bostadsinbrott) och som kunde tänka sig att anmäla liknande brott i framtiden.  

Qvarnström påpekar i sin diskussion att generellt sett har brottsoffer som har fått 

information av något slag, muntligt, skriftligt eller båda delarna, ett större förtroende för 

polisen jämfört med den del (22 %) som uppgav sig sakna information av något slag.  

Lindgren, m.fl., (2001) refererar till två brittiska forskare, Newburn och Merry som tror sig 

ha identifierat två typer av information som brottsoffren efterfrågar. Det ena är information 

om det egna ärendet, till exempel anhållanden, nedläggningar och liknande. Det andra är 

information om möjlighet till stöd och hjälp, exempelvis ekonomisk ersättning och stöd 

från ideella organisationer. En sådan organisation är Brottsofferjouren. Enligt deras 

hemsida ställer de upp med både stödsamtal och fungerar som informatörer och stöd vid en 

eventuell rättegång. (www.boj.se, 2006) 

För brottsoffren handlar behovet av information om att försöka bringa lite ordning i kaoset 

och återfå en del av kontrollen över sig själv och sitt liv. Brottsoffren kan göra en stor 

känslomässig vinst av att bli förvarnad om psykiska reaktioner som är vanliga vid brott, till 

exempel är det inte är ovanligt att brottsoffer kan drabbas av sömnsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter och en känsla av ensamhet och otrygghet. Att det är okej att må 

dåligt och att man har rätt till stöd och hjälp. Om brottsoffret får vetskap om detta kan det 

känna att man trots allt reagerar ”normalt”, att hjälp finns och då avlastar man ett redan 

ansträngt psyke. En uppriktig och ärlig, detaljerad information är ofta bättre i längden än att 

sväva och försöka tona ned traumat (Lindgren, m.fl., 2001). 

De intervjuade poliserna nämner flera positiva reaktioner som en återkontakt medför. 

Brottsoffren är väldigt tacksamma för att någon hör av sig. De drabbade har ofta många 

frågor kring utredningen som poppat upp under den tid som gått från anmälningstillfället 

tills återkontakten äger rum. De känner att polisen bryr sig och har lättare att ta till sig 

muntlig information. Brottsoffren kan även minnas saker som har relevans för utredningen 

då de fått landa lite och chocken har lagt sig. Kent Karlsson från Västerbotten nämner att 
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det finns fördelar både för de vars utredning gått vidare till rättegång och de vars 

utredningar läggs ned. För dem som hamnar i en rättegång kan en återkontakt betyda att 

man får möjlighet att få en genomgång om hur det går till i en rättegång och även besöka 

rätten för att se hur det ser ut. Detta ger, enligt Karlsson, en stabilare målsägande, vilket är 

till fördel för både åklagaren, och i förlängningen, målsäganden själv.  

De, vars utredningar läggs ned, får med en återkontakt möjlighet till en förklaring om vad 

en nedläggning innebär och varför den skett. Dessa personer har fortfarande möjlighet att få 

ut ekonomisk ersättning och denna kan kännas som en form av upprättelse. Polisen kan 

även hjälpa till att upprätta en kontakt med t.ex. Brottsofferjouren m.fl. Detta är några av de 

fördelar som Karlsson nämnde och som han menar bidrar till brottsoffers mående. 

 

3.4 Fråga 3) Hur ser rutinerna ut på tre olika polismyndigheter? 

Efter att ha genomfört intervjuerna konstateras att polismyndigheterna valt olika sätt att 

möta direktivet. Håkansson från Östergötland berättar att man använder ett brottsofferkort 

som skickas hem till brottsoffret. På detta kort finns information om anmälans status och 

vem som handläggare för ärendet, samt hur denne kan nås. Helen Johansson från Halland 

berättar att alla utredningar med målsägande som faller in under direktivets ramar stämplas 

på framsidan utredningsmappen. Där skall sedan fyllas i när återkontakten är gjord. Detta 

följs sedan upp av chefen för roteln och Johansson menar att man tar väldigt allvarligt på att 

detta fungerar. Karlsson, Västerbotten berättar att det stora ansvaret ligger på den 

handläggare som handhar utredningen och att man för liggare över de aktuella 

utredningarna. För dem, vars utredningar läggs ned, ansvarar särskild personal för 

återkontakten.  
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3.5 Fråga 4) Hur efterlevs direktivet?  

Totalt uppger 74 % i brottsofferundersökningen att de fått någon form av information av 

polisen, antingen muntlig, skriftlig eller en kombination av dessa.  22 % uppger att de helt 

saknat information. Många uppgav att de önskade någon form av uppföljande samtal. På 

frågan vad de upplevde sig sakna svarade man bl.a.: 

”Att få veta hur utredningen går. Få höra av polisen så att man vet att de inte har glömt 

mig.” (Ung man, Västerbotten)  

”Vad som skulle hända härnäst.” (Yngre man, Jämtland) 

”Om jag skulle få någon ersättning” (Yngre man, Västerbotten) 

”Varför min utredning lades ned? Är det rätt att kränka mig?” (Yngre kvinna, Västerbotten) 

(Qvarnström, 2005, sidan 35) 

För en tredjedel av misshandelsoffren i undersökningen var anmälningstillfället den enda 

kontakten med polisen, men samtliga av dessa offer faller in under direktivets ramar om 

den förnyade kontakten och borde enligt direktivet i så fall ha kontaktats. 

I medarbetarundersökningen frågades det ifall man vet om det finns en väl fungerande rutin 

för hur förnyad kontakt tas med offer för våldsbrott och integritetskränkande tillgreppsbrott 

på arbetsplatsen. På detta svarar endast 17 % ja. Av de tillfrågade svarade 20 % nej medan 

62 % inte visste huruvida det fanns en väl fungerande rutin eller inte. 

Endast 13 % av de tillfrågade uppgav att de hade helt och hållet hade kännedom om 

skyldigheterna i Regeringsformen, Polisförordningen och Förundersökningskungörelsen. 

73 % uppgav att de hade kännedom till viss del.  

72 % i medarbetarundersökningen uppgav att de inte erhållit någon utbildning i 

brottsofferrelaterade frågor de senaste fem åren, medan en dryg femtedel hade genomgått 

sådan. Anmärkningsvärt i undersökningen är att endast 10 % av de anställda tycker att det 

görs tillräckligt för brottsoffren från polisens sida. Då de tillfrågade själva fick kommentera 

vad som skulle kunna göras mer, fanns återkommande svar som; 

• Information till brottsoffer (bättre/mer/tydligare) 

• Uppföljning/förnyade kontakter 
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• Mer tid/resurser/bättre rutiner/manualer 

• Mer utbildning 

För att direktivet skall följas krävs det att personalen får utbildning om vad det innebär.  

Helena Håkansson i Östergötland uppgav att hon under våren kommer att utbilda 

ordningsavdelning och närpolisområden inom myndigheten. Johansson, Halland instämmer 

i att det behövs regelbundna utbildningsinsatser. Det poängteras hur viktigt det är med en 

lokalt förankrad kännedom om det stöd och de resurser som finns att tillgå inom länet. Att 

erbjuda hjälp och stöd utan att veta vad för slags hjälp och stöd som finns tillgängligt 

utmynnar i att man väljer att inte fråga, då man inte har något svar att ge. Kent Karlsson 

berättar att de oktober 2005 höll brottsofferutbildning för 180 anställa inom myndigheten. 

Jag har funnit i både undersökningar och litteratur att det finns en tendens hos poliser att 

tycka att brottsofferarbete är något som ”mjuka och snälla” poliser arbetar aktivt med och 

inget som gemene polisman bör lägga extra energi på.  

 

3.6 Kritisk granskning av resultatet 

Den ovan, nämnda brottsofferundersökning, baseras på drabbade individers subjektiva 

upplevelser och bedömningar. Man kan i undersökningen utläsa att en dryg fjärdedel av de 

svarande utsatts för upprepade brott det gångna året och det kan då vara svårt att bedöma på 

vilket sätt tidigare brott och bemötanden av polisen spelar in i denna undersökning. I den 

subjektiva bedömningen spelar förväntningar och tidigare erfarenheter en stor roll - såväl 

egna som omgivningens. Har man närstående som tidigare drabbats av brott, så har 

säkerligen deras berättelser och erfarenheter speglat av sig på de förväntningar och 

kunskaper man har om polisens roll och detta påverkar antagligen resultatet. Det 

geografiska urvalet kan bidra till att ett annorlunda resultat än om undersökningen 

genomförts nationellt. Vad som kan anses rimligt i inlandet inom Nordsams polisområden 

vad gäller utrycknings - och väntetid, skulle förmodligen leda till löpmeter och stora 

rubriker i dags - och kvällspress om det förhållit sig på samma sätt i storstadsområdena.  

Att jag ändå valt att bara använda mig av denna brottsofferundersökning berodde först och 

främst på att brottsofferundersökningen och medarbetarundersökningen om brottsoffer 

sammanföll väl i tid och rum. För att få en mer nationellt rättvis bild borde jag ha tagit del 
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av och jämfört så många brottsoffer- och medarbetarundersökningar som finns tillgängliga i 

Sverige. Om möjligt, jämfört även från olika år. På grund av begränsad tid och rapportens 

storlek ansåg jag att det blev alltför omfattande. 

Jag kan i undersökningen utläsa att misshandelsoffren överlag varit mer missnöjda med 

polisen, vad det gäller bemötande, information, hjälpsamhet såväl som förtroendet för 

polisen. Jag antar att sådana faktorer som tidpunkt, berusningsgrad, arbetsbelastning, 

bemötande och chock varierar mellan ett anmält bostadsinbrott och utanför krogarna en 

helgkväll, då majoriteten av misshandelsfallen ägt rum, spelar in i polisens bemötande och 

informationsbenägenhet. Polisen är också människor och även om 63 % i 

medarbetarundersökningen påstår att de ger samma information till alla brottsoffer, så tror 

jag att det är skillnad på idealoffer och icke idealoffer. En rar, rädd äldre kvinna som haft 

inbrott i sitt källarförråd en tisdag förmiddag menar jag får ett mjukare och mer förstående 

bemötande än en berusad, gapig och mycket arg yngling utanför krogen halv tre en helgnatt 

i en situation där man knappt vet om han är offer eller gärningsman. Jag menar att en stor 

del av förklaringen till att det skiljer sig åt mellan offren för inbrott och offren misshandel 

vad det gäller huruvida man är nöjd med polisens bemötande, ligger just i skillnaden mellan 

offren i polisens ögon. Hade det varit brottsoffer utsatta för andra brott hade säkerligen 

utfallet varit ett annat. 

I medarbetarundersökningen tillfrågas samtliga anställda inom polismyndigheterna, vilket 

kan leda till en något skev bild, då drygt 200 stycken uppgett att de jobbar som ”Annat”. I 

undersökningen ingår till exempel ”Polis i yttre tjänst, 326 stycken” och sen följer flera 

yrkesroller som kan antas ha kontakt med brottsoffer, till exempel ”Brottsutredare, 

anmälningsupptagare m.fl.” Vilka göromål och i vilken utsträckning yrkesgruppen ”Annat” 

har och hur mycket kontakt de har med brottsoffer redovisas inte i undersökningen och man 

bör vara medveten om att denna grupp kan påverka undersökningen. Om polisen lyckats 

gripa och lagföra en gärningsman är en annan faktor som påverkar hur nöjda brottsoffren 

är. Mina vidare diskussioner och slutsatser bygger delvis på dessa undersökningar, men de 

är några år gamla och verkligheten på myndigheterna kan ha förändrats de senaste 2 åren. 

Detta bör eventuella läsare vara medvetna om. 
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3.7 Resultatsammanfattning 

Efter att ha jämfört de båda undersökningarna från 2004-2005, noteras att polisens 

upplevda saknade kunskaper väl överensstämmer med den kritik brottsoffren framfört. 

Polisen behöver och efterfrågar mer utbildning om de rättigheter brottsoffren har enligt 

gällande lagstiftning och man är medveten om sina begränsade kunskaper. Polisen upplever 

sig inte ha tillräckligt med tid och resurser för att ge brottsoffer det stöd och information de 

behöver. 

Att 72 % av medarbetarna inte genomgått någon utbildning de senaste 5 åren kan förklara 

mycket av den avsaknad av kunskaper som i övrigt nämns i undersökningen.  

Brottsoffren uppger att man vill ha en fortlöpande information om sin utredning och man 

vill veta hur och vart man skall vända sig för att få stöd, hjälp och möjlighet till ekonomisk 

ersättning. Polisens betyg sjunker allt efter utredningen fortskrider och bristerna gäller 

informationen som just nämnts. Qvarnström nämner i sin sammanfattning att en blandning 

av muntlig och skriftlig information torde ge det bästa resultatet, då vissa offer är för 

känslomässigt påverkade att de inte uppfattar och/eller förstår den information som 

tillhandahålls dem. Information är viktigt för offren och deras läkeprocess. 
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4  Diskussion 

Då jag sammanställt och analyserat mina resultat, finner jag tydliga kopplingar mellan 

brottsoffrens kritik och de polisanställdas upplevda brister. Poliserna uppger bland annat i 

sin medarbetarenkät att det var så många som 72 % som inte genomgått någon utbildning i 

brottsofferfrågor de senaste 5 åren, vilket kan förklara att de upplever sig ha dålig kunskap 

om dels de grundläggande skyldigheter polisen har och i synnerhet det direktiv om att 

återknyta till brottsoffer inom två veckor. En förutsättning för att kunna leva upp till de 

skyldigheter polisen har ålagts, är det viktigt att handlingsplaner och tjänsteföreskrifter är 

kända för medarbetarna (Rikspolisstyrelsen, 2003). 

En dryg fjärdedel av brottsoffren i brottsofferundersökningen uppgav sig vara utsatta för 

mer än ett brott inom ett år. En polisiär kontakt kan i sådana situationer vara värdefull för 

att undvika ytterligare upprepad viktimisering. Genom att diskutera brottsoffrets 

livsförhållanden och vanor, utifrån livsstilsteorin och rutinaktivitetsteorin, kanske polis och 

brottsoffer tillsammans kan se riskerna och finna en lösning som innebär att brottsoffret 

minimerar risken för att återigen utsättas för brott. 

Om polisen förmår en sedan tidigare utsatt kvinna till att hon inte går ensam hem på 

kvällarna så innebär detta i att det inte saknas någon kapabel väktare och enligt 

rutinaktivitetsteorin tappar då gärningsmannen sin motivation då kvinnan inte ses som ett 

lämpligt offer längre. Genom villalarm och rattlås kan tilltänkta brottsoffer minska risken 

att anses som ett lämpligt offer. 

Förs en diskussion utifrån livsstilsteorin kan man föreslå att byta yrke eller flytta, då detta 

kan minska risken att drabbas för brott. Arbetar brottsoffret som dörrvakt eller bor i ett 

område med mycket hög brottsstatistik, t.ex. inbrott i bostad och förråd, kan detta vara en 

drastisk, men nödvändig lösning för att slippa drabbas igen. Brottsoffer är genom en sådan 

diskussion/information naturligtvis inte garanterad att aldrig utsättas för brott igen, men 

enligt teorin kan risken minskas 

Brottsoffren är överlag nöjda med polisen, men man det finns en tendens till att missnöjet 

ökar under tiden efter brottet. För att motverka en sådan kurva är direktivet en åtgärd som 

kan minska detta missnöje då det är framtaget för att tillgodose den önskan om information 

som finns. De vanligaste funderingarna efter anmälan förefaller handla om det egna 

ärendets gång och hur man får ersättning. Genom att polisen tar kontakt med brottsoffren 

visar polisen ett intresse för brottsoffren som människor och bekräftar således både dem 
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och deras situation. Att som brottsoffer få tala med någon, som kan förklara vad som 

händer med deras fall, som är van med brottsoffer och deras reaktioner är viktigt för att 

återta kontrollen i situationen och på så sätt förhindra en sekundär viktimisering och 

påbörja läkeprocessen. De intervjuade poliserna uppger att de har väl fungerande rutiner för 

att sköta återkontakten och menar också att polismyndigheterna tagit detta direktiv på 

allvar. Då detta nämns återkommande i regleringsbrev och verksamhetsplaner visar även 

regering och RPS på att detta är en åtgärd man tror på.  

 

4.1 Slutsatser och förslag 

Slutsatser 

Jag har funnit att brottsoffer är i behov av information för att lindra effekterna av att blivit 

utsatt för brott. Genom information återfår brottsoffret kontrollen över sin situation och 

detta är till hjälp i läkeprocessen. I de undersökningar jag redovisat finner jag det styrkt att 

polisen upplever sig vilja göra mer för brottsoffren, men brist på resurser och utbildning är 

två försvårande faktorer. Brottsoffren är nöjda med polisen i inledningsskedet men saknar 

information senare under förundersökningen. I de flesta fall sköts brottsofferinformationen 

av den brottsutredare som håller målsägandeförhör, men i de fall detta dröjer, eller aldrig 

blir av är det viktigt att säkerställa att sådan information har givits. Direktivet att ta förnyad 

kontakt inom två veckor efter anmälningstillfället med brottsoffer för våldsbrott eller 

integritetskränkande tillgreppsbrott anser jag vara ett stort kliv framåt då detta syftar till att 

säkerställa en informationskontakt. Särskilt denna grupp av brottsoffer kan antas få svårare 

psykiska reaktioner på grund av den art det brott de utsatts för, med både fysiska, psykiska 

och ekonomiska skador som följd.  

Enligt litteraturen och undersökningarna framkom det att den effektivaste metoden för att 

säkerställa att människor tar till sig den information polisen är skyldig att lämna, är att 

lämna både muntlig och skriftlig information. Det finns lättförståelig sådan att få tag ifrån 

Brottsoffermyndigheten i broschyrform.  

Jag menar att polisen kan, med en förhållandevis liten arbetsinsats, göra mycket stor nytta i 

en brottsdrabbad människas liv. Att ta sig en stund att lyssna och informera om att 

reaktioner kan komma att drabba personen, hur dessa kan ta sig uttryck samt vart denne 

skall vända sig för att få hjälp och stöd. Detta kan vara avgörande för återhämtningen och 
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den drabbades fortsatta liv. Resultat ovan visar även på samband mellan en väl utförd 

information och en ökad good-will för polisen. Det ska inte glömmas bort att det kanske 

inte är polisens uppgift att fungera som en terapeut, men däremot är det polisens uppgift att 

förmedla kontakten och se till att brottsoffret kommer i kontakt med någon som har den 

uppgiften. 

 

FÖRSLAG 

Jag anser att det krävs omfattande utbildningsinsatser för att uppnå bättre resultat gentemot 

brottsoffren. För att uppnå bättre resultat räcker det inte med att utbilda vissa grupper utan 

jag menar att hela verksamheten måste få en förståelse och ta del av de rutiner som finns 

vid myndigheterna. I en sådan utbildning bör inte bara juridiska aspekter lyftas utan även 

mer ”mjuka” ämnen som speglar brottsoffers reaktioner en tid efter brottet, hur de känner, 

hur deras liv påverkats och vilka faktorer som kan påverka läkningen. Jag tror att man 

kommer att inse hur lite arbete det krävs för att ha en stor påverkan på någon annans liv. Ett 

telefonsamtal där man lyssnar och berättar är allt som krävs och får man enskild polisman 

att förstå sin del i det hela och hur stor skillnad man kan göra för ett brottsoffer tror jag 

ansträngningarna kommer att öka. 

Om någon genomförde en undersökning på kostnader i samband med brottsrelaterade 

trauman och vad detta kostar samhället i sjukvård, psykiatrisk vård och sjukskrivningar 

varje år, är jag övertygad om att ytterligare direktiv skulle utformas från de styrande för att 

stödja brottsoffer så de ”läker” snabbare. En vidare satsning på samarbete med aktörer inom 

området trauman och brottsoffer förordas starkt. 

Om polisen alltid medför broschyrer i polisbilarna som delas ut i samband med att man ger 

muntlig information enligt Förundersökningskungörelsen, ger man brottsoffret möjlighet att 

senare, i lugn och ro, sätta sig ner och läsa mer om den information man redan fått till sig, 

men kanske glömt eller inte riktigt förstått. Genom en sådan åtgärd underlättar man också 

det senare samtalet mellan polis och brottsoffer. Brottsoffret har läst sig till viss kunskap 

om den information som polisen skall delge och polismannen som ringer upp behöver inte 

ta all information från grunden. Vet polisen dessutom vilken broschyr offret fått ta del av, 

kan man ha ett eget exemplar. Båda kan då lätt hänvisa till sidor och rubriker i detta under 

samtalet. 
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