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Abstract 
 
Kvinnovåldet sker inom alla samhällnivåer och anmälningar av misshandel mot 
kvinnor har ökat de senaste tio åren. År 2006 gjordes över 25000 anmälningar 
och vid  72% av fallen var gärningsmannen bekant med offret. Mörkertalet 
gällande misshandlade kvinnor är dessutom stort. Som polis möter man ofta 
dessa kvinnor och då krävs ett professionellt agerande och kunskap om den 
normaliseringsprocess dessa kvinnor omedvetna går igenom. Att samtala med 
brottsoffer är något polisen ofta gör. Syftet till denna studie var att ta reda på 
samtalets betydelse, utformning och eventuella problem då brottsoffret är en 
våldsutsatt kvinna. Fördjupningsarbetet innehåller både litteraturstudier, 
intervjuer samt citat ur en blogg, där en enskild polisman uttalat sig om området.  
Detta redovisas i resultatdelen. Utifrån vald litteratur framgick bland annat att 
tre viktiga grundpelare bör finnas vid ett samtal till förändring; empati, 
villkorslös positiv aktning samt ärlighet. Intervjupersonerna, två poliser och en 
personal från Kvinnojouren, var eniga om att samtalet kan ha betydelse både på 
kort och lång sikt för kvinnan. De intervjuade poliserna beskrev varken känsla 
av uppgivenhet eller stora problem till att hålla motiverande samtal, medan 
personalen från Kvinnojouren hade mött uppgivna poliser som inte tagit sig tid. 
Känslan av uppgivenhet beskrivs även av en enskild polisman i de utvalda 
blogg-citaten. 
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1 INLEDNING 
 

En vän till mig, som är ordningspolis sedan 18 år tillbaka, sa till mig en gång: 

”Ge inte upp den nionde gången, för det kan vara den tionde som hon faktiskt  

orkar bryta upp.” Det han menade den gången var att man som polisman bör ta 

sig tid, om den finnes, till medmänskliga och motiverande samtal med en kvinna 

som lever med en våldsam man. Ett samtal som ligger utöver det vi faktiskt är 

ålagda att ha (t ex förhör), men som i mina ögon innebär att vi agerar 

professionellt. Ett samtal som kan innebära att polismannen till stor del har en 

lyssnande roll, men som ändå får henne att känna sig sedd och stärka hennes 

självkänsla. Som snart färdigutbildad polis, kommer jag själv att möta dessa 

kvinnor. Därför finner jag det intressant att fördjupa mig i kunskapen om vad 

det medmänskliga samtalet från en polisman kan ha för betydelse för dessa 

kvinnor. 

 

1.1 BAKGRUND  

Kvinnomisshandel är det våld som en man utövar mot en kvinna som han lever 

eller har levt i nära relation med. Mannen kan våldföra sig på kvinnan på ett 

fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt plan. Det är inte ovanligt att mannen verbalt 

trakasserar, förnedrar, knuffar och slår kvinnan. Är inte heller ovanligt att han 

påtvingar henne sexuella handlingar, överfaller/hotar med dödliga vapen och ger 

henne ekonomiska restriktioner. Vanligtvis utövar inte mannen våld mot 

kvinnan vid ett enstaka tillfälle utan våldet upprepas och ökar oftast med tiden. 

(Widding-Hedin, 1997). 

 

1.1.1 Historik samt regeringens handlingsplan  

Här kommer en kort sammanfattning av hur svensk lagstiftning, från 1800-talets 

mitt, har förändrats till den utsatta kvinnans fördel.; 
1864 försvann lagen om husaga. Innan dess kunde mannen i ett äktenskap 

utsätta sin hustru för våld, med lagens medgivande.   

1915 kom rätten till skilsmässa, som till en början endast godkändes om skälet 

till skilsmässan kunde beskrivas som ”djup och varaktig söndring”. 



  

1965 fick Sverige, som första land i världen, en lag mot våldtäkt i äktenskapet 

(Heimer mfl, 2003). 

1982 fick vi i Sverige en lag som placerar kvinnomisshandel under allmänt åtal. 

En utsatt kvinna behöver på så vis inte själv polisanmäla sin partner, men de 

utsatta kvinnornas medverkan krävs  ändå för att ett ärende skall leda till åtal 

och en eventuell dom. 

1988 kom lagen om besöksförbud, som 2003 bland annat ändrades till att även 

gälla i gemensam bostad.  

1990 kom lagen om målsägandebiträde, vilket förstärkte det stöd som är så 

viktigt för kvinnan under förundersökning och rättegång (Heimer mfl, 2003). 

1998 införs en ny lag  i Brottsbalken kap 4 § 4 a (SFS lag 1998:393), gällande 

grov kvinnofridskränkning. För att dömas till detta brott ska gärningsmannen ha 

utsatt kvinnan för ett led av brottsliga gärningar med upprepad kränkning av 

kvinnans integritet vilka varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. 

Mannen och kvinnan ska vara gifta/varit gifta eller leva/levt under 

äktenskapsliknande förhållanden (Gregow, 2006). 

 

Trots fördelaktiga lagändringar har man ändå inte kommit till bukt med 

problematiken av mäns våld mot kvinnor. Kvinnovåldet sker inom alla 

samhällsnivåer och anmälningar av misshandel mot kvinnor har ökat med 33% 

de senaste tio åren. År 2006 gjordes 25400 anmälningar och vid 72% av fallen 

var gärningsmannen bekant med offret. Ökningen beror enligt 

Brottsförebyggande rådet (Brå) på att kvinnor idag i högre grad än tidigare 

anmäler misshandel de utsatts för, men också på att det faktiska våldet ökat. 

Mörkertalet gällande misshandlade kvinnor är också stort. Utifrån specialstudier 

och brottsofferundersökningar har Brå uppskattat att endast 20-25% av våldet 

mot kvinnor i nära relationer anmäls till polisen (www.bra.se). 

 

Inom den svenska politiken har man dock insett att våld mot kvinnor fortfarande 

är ett utbrett problem i Sverige. Därför kan man i  Regeringens skrivelse 

2007/08:39; Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor osv, läsa att 

regeringen har gett Rikspolisstyrelsen (RPS) i uppdrag att ytterligare intensifiera 

sitt arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Insatserna ska omfatta 

utbildning, informationsspridning till allmänheten och andra åtgärder. Syftet 



  

med uppdraget är att ytterligare öka polisens kompetens och kapacitet i dessa 

frågor samt att stärka allmänhetens förtroende för polisen så att fler av den här 

typen av brott anmäls (Heimer mfl, 2003). 
 

1.1.2 Samtalets betydelse och utformning 

För en polisman innebär ett möte, med en våldsutsatt kvinna, en del polisiära 

och juridiska skyldigheter. Skyldigheterna kan röra sig om att upprätta en 

anmälan, hålla förhör och att informera om olika former av stöd som finns att 

tillgå för kvinnan. Polismannen bör även tänka på sitt bemötande och att 

kvinnan ska uppleva känslan av trygghet. Somliga polismän anser att ett gott 

bemötande innehåller ett medmänskligt och motiverande samtal med kvinnan. 

Ett samtal kan utformas på olika sätt och att möta en människa i kris innebär inte 

att vi alltid måste säga ”rätt saker. Det kan vara nog så viktigt att ta sig tid att 

lyssna. Man kan till exempel inleda ett samtal med att fråga hur någon mår och 

fråga om man kan sätta sig ned tillsammans för att prata en stund. Genom att 

lyssna får den krisdrabbade möjlighet att prata av sig en smula och bearbeta sina 

känslor. Man behöver inte hela tiden anstränga sig för att ha en direkt lösning på 

eventuella problem, det kan räcka med att visa sitt stöd och uppmuntra 

(Engquist, 1997). 

 

Polis och sjukvårdsyrken har en hjälpande karaktär och hjälpare är bland annat 

de människor som arbetar med samtal i yrken där den primära uppgiften är en 

annan. En bra inledning på ett samtal fortsätter ofta bra och får en bra 

avslutning. Dåliga inledningar kan göra antingen att personen inte återkommer 

eller att man tappar kontroll över det man först hade tänkt att åstadkomma med 

samtalet. Oavsett syfte med samtalet handlar bör hjälparen inleda kontakten på 

ett vänligt och funktionellt sätt (Nelson Jones, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.2  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att ta reda på betydelsen av det medmänskliga och 

motiverande samtal en polisman kan ha, med en kvinna som utsätts för våld av 

sin nuvarande eller före detta man, samt om problem finns till att hålla dessa 

samtal och hur samtalet bör utformas. 

 

Frågeställningarna i arbetet är: 

• Vad kan medmänskliga och motiverande samtal från en polisman innebära 

för den slagna kvinnan? 

• Finns ett motstånd/eller en uppgivenhet från polisens sida till att hålla dessa 

samtal? 

• Finns andra problem till dessa samtal? 

• Hur bör samtalets utformnings samt innehåll se ut? 

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Fördjupningsarbetet är avgränsat på så vis att det enbart inriktar sig mot kvinnor 

som utsätts för våld av den man hon lever eller har levt tillsammans med. 

Studien inriktar sig därmed inte på det våld som finns i övriga nära relationer    

(t ex föräldrar-barn, homosexuella relationer).   

 

1.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Litteraturstudien har utförts från Nelson-Jones Grundläggande samtalsmetodik 

– en handbok för hjälpare  samt från Berggren och Muncks Polislagen-en 

kommentar. Även annan litteratur samt Internet har använts för att söka 

information och inlägg till studien. En polismans blogg finns också med i 

resultatdelen. Denna fann författaren på www.google.se, med hjälp av sökord 

som polis och våld i nära relation. Fördjupningsarbetet innehåller även 

intervjuer med två polismän (manlig och kvinnlig) och en personal från 

Kvinnojouren. Samtliga intervjupersoner har vid studiebesök på deras 

arbetsplatser, tillfrågats om de vill medverka i studien. Därefter har var och en 

av dessa tre personer telefonkontaktats och  fått sex öppna frågor (se bilaga 1). 

Författaren hade även för avsikt att intervjua en våldsutsatt kvinna, men vissa 

hinder uppstod till denna kontakt. 

2 TEORETISK BAKGRUND 



  

2.1 Normaliseringsprocessen 

Ett väldigt vanligt begrepp, för att förklara våld i nära relationer, är 

normaliseringsprocessen. Processen leder till att våldet så småningom accepteras 

och försvaras av kvinnan och blir ett normalt drag i hennes vardag. Mannen vill 

uppnå en kontroll  över kvinnan och den får han genom att pendla mellan våld 

och värme. Han växlar alltså mellan att vara aggressiv och våldsam och att vara 

kärleksfull och omvårdande. Mannens pendlande mellan två känslomässiga 

motpoler gör att kvinnan så småningom blir beroende av honom på ett 

känslomässigt plan. Våldets normalisering kan gå så långt att kvinnan uppfattar  

våldet som en kärleksförklaring (Holmberg och Enander, 2004).  

 

Det är inte heller ovanligt att mannen försvårar eller hindrar kvinnan från att ha  

kontakt/umgås med vänner och anhöriga. Denna isolering, i kombination med 

mannens växling mellan våld och värme, leder till  att kvinnan får svårt att skilja 

på vad som är rätt eller fel i relationen med mannen. Gränserna för gott och ont 

blir inte längre så självklara och hennes tidigare realistiska tankar om våldets 

orsak börjar förändras. Hon börjar tro på mannens föreställningar om varför hon 

blir slagen, att det är hennes eget ansvar att hon blir utsatt för mannens 

våldsamma beteende. I denna normaliseringsprocess förvandlas kvinnan, själv 

omedveten, till ett offer vars självkänsla minskar allt mer och mer (Holmberg 

och Enander, 2004). 

 

Viktigt att poängtera är att det även finns forskare, t ex Margareta Hydén, som  

avvisar normaliseringsbegreppet. Hon tycker inte det är rimligt att anta att en 

modern kvinna i dagens Sverige skulle kunna anse det vara normalt att bli 

misshandlad. Hydén ser våld mot kvinnor som relaterat till ett kulturellt mönster 

av kvinnoförtryck. Ett förtryck som visar sig tydligt inom vissa parrelationer. 

Hydén sätter dessa parrelationer i fokus och analyserar våldet utifrån parternas 

berättelser om våldshändelsen och dess upprinnelse. Hon delar in våldsakten i 

tre faser;  

förhistoria, i form av ett gemensamt gräl  

våldsakt, kvinnan förvandlas till ett offer under mannens fysiska maktutövning   

efterspelet, där olika faktorer inverkar på om kvinnan stannar kvar eller lämnar 

relationen (Holmberg, Enander, 2004). 



  

 

2.2 Den humanistiska och kognitivt-beteendeterapeutiska skolan 

Gällande samtalet och dess teoretiska grund kommer här två skolor att beskrivas 

istället för enskilda teorier. En skola utgörs dock av en grupp olika teorier som 

liknar varandra i vissa viktiga avseenden. Teorierna kan användas som grund till 

alla hjälpare, oavsett om man arbetar med terapeutiska, stödjande eller 

rådgivande samtal (Nelson-Jones). 

 

Humanistiska skolan 

Denna skola är baserad på humanism, ett system av värden och övertygelser 

som betonar mänsklighetens positiva egenskaper och människans förmåga att 

utveckla sin mänskliga potential. Humanistiska skolan lägger stor vikt vid att 

öka individens förmåga att uppleva känslor och tänka och fungera i harmoni 

med sina bakomliggande tendenser att förverkliga sig själv som unika individer. 

I stödsamtal läggs stor vikt vid en relation som bland annat kännetecknas av 

adekvat empati, respekt och icke-inkräktande värme. 

 

Kognitivtbeteendeterapeutiska skolan 

Här inriktar man sig huvudsakligen på att förändra observerbara beteenden 

genom att tillhandahålla annorlunda eller belönande konsekvenser. Den 

kognitivtbeteendeterapeutiska skolan omfattar också hur människan tänker för 

att skapa, upprätthålla och förändra sina problem. Hjälpare som arbetar enligt 

dessa teorier bedömer individen och inventerar sedan för att hjälpa dem att 

förändra specifika sätt att tänka och handla som upprätthåller deras problem. 

Stödsamtal går bland annat ut på att ifrågasätta individens irrationella 

föreställningar och ersätta dem med mer rationella (Nelson-Jones, 2005). 

 

 

 

 

 

3  RESULTAT 
 



  

3.1 LITTERATURSTUDIE av Polislagen 

 I Polislagens 1 § kan man läsa: 

 

”Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygget skall 

polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i 

övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.” 

 

Att tillförsäkra allmänheten skydd och hjälp är något polisen ute på fältet ofta 

bistår med. De hjälpande funktionerna har till och med angetts som en 

självständig polisuppgift i denna paragraf, fristående från att upprätta allmän 

ordning och säkerhet. Enligt den tidigare gällande Polisinstruktionen hade man 

en koppling mellan polisens hjälpverksamhet och att upprätta allmän ordning, 

men enligt förarbetena till dagens Polislag ansågs denna koppling inte stämma 

överens med en modern syn på polisens arbete. Det har inte varit lämpligt att  

fastställa någon fast gräns för polisens hjälpande verksamhet, men klart är att 

polisen inte ansetts ha en obegränsad skyldighet att lämna hjälp åt enskilda eller 

åt allmänheten. I enlighet med 1 § har också i 2 § punkt 4 angetts att polisen 

skall lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp när sådant bistånd 

lämpligen kan ges av polisen. Här avses också polisens hjälpande verksamhet, 

som utgör en del av vad som brukar kallas dess serviceverksamhet. I första hand 

avses då situationer när det inte ankommer på något annat samhällsorgan att 

lämna hjälpen och polisen har praktiskt möjlighet att göra det (Berggren och 

Munck, 2005). 

 
3.2  LITTERATURSTUDIE av Grundläggande samtalsmetodik – en handbok  

för hjälpare 

3.2.1 Centrala betingelser vid ett hjälpande samtal 

För att kunna nå en förändring hos en människa i behov av hjälp finns tre 

centrala betingelser att beakta under samtalets gång; empati, villkorslös positiv 

aktning och ärlighet. Dessa betingelser är viktiga vare sig samtalet sker mellan 

terapeuter-patienter eller andra hjälpare som t ex sjukvårdspersonal-patient eller 

polis-brottsoffer. Litteraturen väljer att benämna personer i behov av stöd och 

hjälp för klienter, men i detta arbete kommer personerna fortsättningsvis att 



  

nämnas som brottsoffer. Varför författaren väljer denna benämning beror på att 

kvinnorna i detta fördjupningsarbete är just offer för brott i sina egna hem. 

 

Empati 

Empati innebär förmågan att verkligen förstå och förmåga att kunna känna av de  

känslor en människa i kris bär inom sig. Man försöker alltså att identifiera sig 

med klientens inre värld på ett mentalt plan. Empati är en process där den 

krisdrabbade förmedlar sina känslor och hjälparen gör sig mottaglig för detta. 

Det är även viktigt att hjälparen visar att han vill veta vad brottsoffret har att 

förmedla. Visar polismannen empati när han samtalar med brottsoffret, och i och 

med detta försöker förstå brottsoffret på dennes egna villkor, kan hon lättare 

känna förtroende och uppskattning för polismannens under samtalets gång 

(Nelson-Jones, 2005). 

 

Villkorslös positiv aktning 

Om ett brottsoffer, under samtalets gång, ska kunna känna tillit och förtroende 

för en polisman bör han förmedla känslan av trygghet, omsorg och värme inför 

henne. En polisman och ett brottsoffer kan på många sätt vara olika varandra i 

sina personligheter, men detta får inte hindra polismannen att agera 

professionellt under samtalet. Det är viktigt att polismannen inte försöker 

dominera eller kontrollera brottsoffret för att tillfredsställa sina egna behov. Det 

är istället viktigt att polismannen accepterar brottsoffrets unika olikheter. 

Polismannen bör inte ”haka upp sig” på brottsoffrets aktuella beteende, som att 

hon inte lämnat sin man tidigare. Han bör istället identifiera sig med 

brottsoffrets potential och visa att han respekterar och värdesätter henne för den 

inneboende styrka hon faktiskt har. En människa har lättare att blomma upp och 

förändra sitt liv om hon möter en hjälpare som visar att han tror på henne och 

hennes förmåga, än om hon möter någon som främst fokuserar sig på hennes 

brister (Nelson-Jones, 2005). 

 

 

 

Ärlighet 



  

Under samtalet bör polismannen vara noga med att behandla brottsoffret som en 

verklig person och tänka på att det han säger till henne både är och  låter sant. 

Visar han inte ärlighet och uppriktighet, utan istället försöker gömma sig bakom 

uniform och yrkesmässig fasad,  så blir han snart genomskådad. Detta kan leda 

till förlorat förtroende, som sedan blir svårt att upprätta igen. Polismannen bör 

inte heller spela artig, enbart för att detta är socialt korrekt, utan sträva efter att 

uppnå en ärlig kommunikation. Självklart bör han även uppträda socialt korrekt, 

men detta ska grunda sig på ren och skär uppriktighet. Kommunikationen med 

brottsoffret består inte enbart av det talade ordet, utan även av rösten och 

kroppsspråket. Dessa delar sänder tillsammans omtänksamma och konsekventa 

budskap till brottsoffret, om polismannen samtalar på ett professionellt sätt 

(Nelson-Jones, 2005). 

 

3.3 EN POLISMANS KÄNSLOR 

En ”bloggande” ordningspolis har beskrivit känslan av uppgivenhet, då han 

möter kvinnor som blir slagna av sina män, men ändå väljer att stanna kvar i sitt 

förhållande med honom. Här följer några citat från hans blogg-text som går att 

finna på http://blogg.aftonbladet.se/3193/perma/118153: 

 

”Tänker man bara strikt rationellt finns det inge förnuft i att stanna kvar hos 

någon som slåss och förnedrar, men det finns inte mycket förnuft i dessa 

relationer. När vi som poliser sitter och håller förhör med dessa kvinnor och 

försöker få dem att förstå att det inte är ok att behandlas på det sätt som de har 

av sina män och de ger dem ursäkt på ursäkt, blir man uppgiven”. 

 

”Det finns inga universallösningar för detta problemet. Det är komplicerat och 

tröstlöst att jobba med om man inte har ett mycket starkt engagemang i dessa 

kvinnors situation”. 

 

 

 

 

”Det finns givetvis fall där kvinnorna anmält männen, kastat ut dem och inte 

startat en ny relation med en man som misshandlar. Men det är inte dem som vi 



  

jobbar så mycket med och därför inte träffar (som ordningspolis). Vi träffar dem 

med alkohol eller drogproblem som har en låg självkänsla och inte 

känslomässiga resurser nog att ta sig ur sin situation. Det blir alltför lätt att ge 

upp när man ser detta ske gång på gång, på gång…” 

 

3.4   INTERVJUER 

3.4.1 Kvinnlig polis i yttre tjänst 

Vad kan medmänskliga och motiverande samtal från en polisman innebära 

för en våldsutsatt kvinna? 

Samtalet oerhört viktigt vid första kontakten med kvinnan. Blir samtalet bra så 

kan hon börja inse hur modigt det är hon gör och hur fel det är som hon blir 

utsatt för. Hon kan även via samtalet få hjälp med vidare kontakter. Man kan 

som polis påverka mycket på plats. En bra förstahandskontakt med kvinnan är 

som sagt oerhört viktig och att man ger sig tid till denna kontakt. 

vara själv. Kvinnojouren är ju ett annat alternativ att kontakta eller skjutsa 

kvinnan till om hon själv vill det. 

 

Finns det  ett  motstånd eller en känsla av  uppgivenhet  bland poliserna till att 

hålla dessa samtal? 

Jag känner ingen uppgivenhet och det känns inte jobbigt att möta dessa kvinnor, 

även om man ibland tänker ”Vad ska jag göra nu?” då hon tar tillbaka sin 

anmälan.. Jag upplever inte heller att mina kollegor känner sig uppgivna. Som 

polis har man en viktig uppgift och måste ta chansen och samtala med kvinnan. 

Det kan handla om nu eller aldrig till att få kvinnan att förändra sitt liv eller 

medverka till en utredning. Det finns en oerhörd möjlighet till en förändring om 

man samtalar med kvinnan vid första kontakten. Jag tror att en polisman 

antingen har ”det” eller inte. Alltså att kunna prata med dessa kvinnor. Det 

spelar nog inte så stor roll om man går utbildning om hur man samtalar med 

dessa kvinnor, har man ”det” inte så blir det ändå svårt.   

 

 

 

Finns andra problem? 



  

Självklart kan det vara svårt att föra ett samtal med någon som är berusad, men 

jag har en viss förståelse över att hon försöker dränka sina sorger. 

Tid är inte något problem, eftersom vi vanligtvis får tid till dessa fall. Det 

prioriteras till och med från myndigheten. Vi uppmuntras också från 

myndighetens sida att få mycket på fötterna under ett samtal med en utsatt 

kvinna. Gällande objektiviteten så är det sällan bara den enes fel att två träter. 

Efter att man skiljt makarna åt och vi samtalat med dem på var sitt håll en stund, 

så tar vi en kort paus, för att båda poliserna ska veta vad man fått reda på. Man 

vill ju inte ta ställning till någon part innan man riktigt vet vad som har hänt. Har 

faktiskt hänt att en kvinna tagit till ett ”fulknep” då mannen inte varit 

närvarande. Därför bör man inte direkt ta kvinnans parti, om det inte är rent 

uppenbart att hon blivit slagen. Jag tycker ändå att man märker om kvinnan 

verkar äkta i sin berättelse. Då upplevs hon verkligen som psykiskt nedbruten 

och gråter vanligtvis.  

  

Är det något särskilt man bör tänka på då man håller dessa samtal? 

I lägenheten delar man på parterna (mannen och kvinnan) och vanligtvis pratar 

manlig polis med mannen och kvinnlig polis med kvinnan. Är däremot viktigt 

att känna av vilken uppdelning som är mest lämplig vid just denna situation, 

eftersom kvinnor ibland skäms inför kvinnliga poliser och vill ej ses som ett 

offer. Jag brukar sätta mig med kvinnan vid ett bord och ta av mig mössan. Man 

tar det väldigt lugnt, sitter en stund och frågar inte så mycket till en början. Om 

hon gråter kan man försöka med lite försiktig kroppskontakt under samtalet, 

som att lägga en hand på hennes axel.  

Som polis är det viktigt att vara medveten om hur psykiskt nedtryckta dessa 

kvinnor är av sina män. Det är viktigt att finns med hela vägen och att hon får 

stöd, annars orkar hon inte. Är även viktigt att man inte lämnar kvinnan själv när 

man åker från lägenheten, utan man försöker höra om det finns en väninna eller 

liknande som kan komma eller som vi kan skjutsa henne till. Är inte ovanligt att 

hon har en väninna eller barn som tidigare försökt få henne att ta sig ur sitt 

förhållande till mannen. Dessa kontakter är viktiga när kvinnan inte riktigt orkar 

vara själv. Kvinnojouren är ju ett annat alternativ att kontakta eller skjutsa 

kvinnan till hon själv vill det. 

 



  

Vad bör samtalet innehålla? 

När man märker att kvinnan börjar känna sig trygg med vår närvaro, kan man så 

småningom försiktigt börja fråga frågor som; ”Hur mår du?”,  ”Känner du dig 

redo?”, Vill du berätta?”, ”Vad har hänt?”, ”Vilket förhållande har du till 

mannen?”, ”Har du några vänner att vända dig till?”. Viktigt att poängtera för 

kvinnan att hon tar god tid på sig. 

Man bör även berätta för kvinnan att hon inte är ensam med sina problem. Att 

hon inte är den enda som är drabbad och att det är vanligt förekommande. 

Mänga kvinnor inser inte att även andra drabbas, utan känner sig väldigt 

ensamma med sina problem. Sen kan man även berätta att det är normalt att inte 

orka eller våga ta sig ur förhållandet, men att nu är det färdigt med detta. Man 

talar om hur fel där är när mannen behandlar henne som han gör.  

Det är också viktigt med vidare kontakt från polisens sida, där man frågar upp 

hur hon mår. Man hör med henne om hon har lyckats komma sig bort från 

honom eller om hon har fortsatt kontakt med andra människor som stöttar. Det 

är viktigt att hon inte känner sig ensam. 

 

3.4.2 Manlig polis i yttre tjänst 

Vad kan medmänskliga och motiverande samtal från en polisman innebära 

för en våldsutsatt kvinna? 

Dessa samtal har betydelse på både lång och kort sikt. Har man ett samtal med 

kvinnan i anslutning till händelsen så kan det få henne att känna en viss 

trygghet. Det kommer något bra ur samtalet. Man försöker vända på en mörk 

situation och skapa trygghet för stunden. Samtalet kan även leda till att hon tar 

egna steg till ändrade banor i livet. Att hon orkar ta kontakt med myndigheter 

eller berätta för andra. 

 

Finns det ett motstånd  eller en känsla av uppgivenhet  bland poliserna till att 

hålla dessa samtal? 

Jag vill inte känna uppgivenhet när jag möter en misshandlad kvinna och ett mål 

är att aldrig känna det heller. Mitt jobb går ut på att skapa trygghet och även om 

vi poliser också är människor, så är vi skyldiga att finnas som en hjälp. Ringer 

någon så ska vi göra det vi kan och ett bra möte och samtal är viktigt för 

eventuella vidare åtgärder. Målet med att samtala med dessa utsatta kvinnor är 



  

ju att få henne att tänka i andra banor, som kanske att våga ändra sitt liv. 

Statistiken ser ju tyvärr negativ ut, eftersom många kvinnor inte vill anmäla eller 

delta i en utredning och rättegång. Trots att de inte vill delta i utredning osv, så 

finns det ju vissa som ändå bryter med sin man efter att man samtalat med dem. 

Då känns det ju ändå ok som polis att man fått vara delaktig i den processen. 

Fast det är svårt då kvinnan varken vill det ena eller det andra. 

 

Finns andra problem? 
Problem som kan uppstå är då kvinnan är berusad. Då kan hon vara mindre 

mottaglig för ett motiverande samtal. Ett annat problem är kanske att vissa 

poliser blir väldigt känslomässigt engagerade och då kan det vara svårt att se 

grunderna till problemet, som även kan komma från kvinnan. Tidsaspekten är 

sällan ett problem, även om det ibland kan bli något långa samtal. 

Utredningsmässigt är det svårt med videoupptagning i inledningsskedet. 

Samtalet känns på något vis inte naturligt längre då videokameran kommer 

fram. Då blir det alldeles för tekniskt, och den känsla av tillit och förtroende 

som man byggt upp kan försvinna. Känner själv ett visst motstånd till att plocka 

med annat. Det stör samtalet trots att jag vet vikten av att filma.  

 

 Är det något särskilt man bör tänka på då man håller dessa samtal? 

Det är viktigt med värme och djup hos polismannen. Tycker ändå att relativt 

många av poliserna jag mött och arbetat med har just detta. Det är inte ovanligt 

att det blir den kvinnliga polisen i en patrull som får ta samtalet med den 

misshandlade kvinnan. De är generellt mer öppenhjärtiga mot kvinnliga poliser. 

Jag tycker att man inom polisen börjar vara mer vaken om vikten av att 

specialisera sig på detta problemområde, genom t ex utbildning och utveckling. 

Samtidigt så tror jag ändå att det är värdegrunden hos polismannen som är 

viktigare än utbildning. Det går inte ändra på någons personlighet över någon 

dag, utan det är viktigt att känslan finns hos polismannen. Det bör varje polis 

själva vara medvetna om. Men visst är det ändå viktigt att utbildning inom 

området finns. 

 

 

Vad bör samtalet innehålla? 



  

Trots att man inte alltid har vetskap om bakgrunden till hennes situation, så 

försöker man i samtalet att minimera skuldkänslor och att ta bort känslan av 

skuld hos kvinnan. Tala om för henne att hon inte behöver skämmas för att hon 

stannat kvar. Fortsättningsvis bör man förklara att det finns en annan väg att ta 

än den mörka. Tala om att ingen behöver leva på det viset som hon gör. Vare sig 

man är skolad eller blivit tillsagd om hur man samtalar med dessa kvinnor, så 

hänger det mycket på personligheten hos polismannen. Man kan som polis ställa 

vissa rätta frågor, men det är ändå viktigast med en personlig ”touch” för att 

förstå kvinnans problem. 

 

3.4.3    Personal från Kvinnojour i norra Sverige 

(25 års erfarenhet från arbete) 

Vad kan medmänskliga och motiverande samtal från en polisman innebära 

för en våldsutsatt kvinna? 

Dessa samtal kan leda till att hon vågar berätta om vad hon upplevt och varit 

utsatt för i kanske många år. Ett enda ord från polismannen kan göra underverk. 

 

Har du hos poliserna upplevt ett motstånd eller  en känsla av  uppgivenhet  till 

att hålla dessa samtal? 

Det finns poliser som till och med säger ”Är det du igen?!”  och uppträder 

nonchalant i sitt samtal med kvinnan. Mannen kan också sedan tidigare vara 

känd för polisen, och då får ibland kvinnan lida för detta och poliserna gör 

axelryckningar åt hennes situation. 

 

Finns andra problem? 

Det är inte helt ovanligt att polismannen är stressad och inte tar sig tid att vara 

engagerad i samtalet. Det är uppenbart att polisen har tidsbrist. Har till och med 

hänt att polismannen rusat ut mitt i ett samtal, för att göra något annat, och 

kommer sedan tillbaka och försöker fortsätta där han avslutade. Det blir aldrig 

bra, för då har han tappat tråden och kvinnan har tappat förtroendet. 

Polismannen måste vara engagerad fullt ut under samtalet om kvinnan ska våga 

prata med honom. Jag ser även en skillnad i samtalen med kvinnorna, beroende 

på deras bakgrund. Polisen tar sig mer tid om kvinnan har status, mindre tid om 

missbruksproblem finns med i bilden. Det kan till och med vara så att det bara är 



  

mannen som missbrukar, men det är kvinnan som drabbas under samtalet med 

polisen. De tar sig inte den tid som skulle behövas. 

 

Är det något särskilt man bör tänka på då man håller dessa samtal? 

Det är väldigt viktigt att poliserna under samtalet visar kvinnan att man tror på 

henne, när hon berättar om våldtäkter och misshandel. Och det är viktigt att 

polismannen är vänlig och varm och inte bara en paragrafryttare som enbart 

följer lagtexten under samtalet. Kvinnan måste få ett förtroende för polismannen 

för att över huvud taget våga samtala med honom. Hon litar vanligtvis inte på 

någon, så därför är det viktigt med tillit. Samtalen ska inte vara så 

”pappersmässiga” utan polismannen måste ”komma ned” till kvinnan. Hon är 

väldigt rädd och därför måste man som polis tänka på att sätta sig in i hennes 

situation. Man får absolut inte vara någon översittare under samtalet. Det är inte 

alltid kvinnan vill samtala med en kvinnlig polis eftersom hon skäms över sin 

situation. Det är inte heller ovanligt att hon frågar efter en speciell polis som hon 

hört ska vara mänsklig och lätt att prata med.  Det är även viktigt att förstå att 

hon många gånger är bunden till mannen på olika sätt. Det kan vara ekonomiska 

orsaker eller att hemmet är väldigt betydelsefullt för henne. 

 

Vad bör samtalet innehålla? 

Det är viktigt hur polismannen börjar samtalet och han bör gå mycket varsamt 

fram för att kunna nå henne. Han kan kanske börja med att säga ”Du mår inte så 

bra”, för då visar han att han ser henne. A och O i samtalet är får förtroende för 

polismannen. Var naturlig under samtalet och tänk på vad du själv skulle vilja 

höra om du var i kvinnans situation. Försök att verkligen tänka dig in i hennes 

sits. Sitt ned under samtalet och ha helst inte ett skrivbord mellan er. Erbjud 

henne vatten, så att hon lättare kan prata. Många av kvinnorna är väldigt torra i 

munnen pga rädsla och nervositet. Fråga henne vad hon är rädd för och vad det 

är hon inte vågar berätta. Visa att du förstår att hon känner stark oro och rädsla. 

Börja aldrig samtalet med att säga åt henne att lämna mannen. Börja istället 

samtalet lite försiktigt. Har man som polis egna barn så kan man gärna prata lite 

om dessa. Då känner kvinnan att man inte bara förstår henne, utan även hennes 

barn som också är väldigt rädda och oroliga. När man känner att kvinnan fått  

förtroende så kan man ställa frågan ”Skulle du vilja komma ur eländet?”. 



  

Hjälp henne med att erbjuda stöd och tala om vilka hon kan vända sig till. Fråga 

henne ”Vad skulle du vilja att vi gör för dig?” och fråga om det finns någon 

anhörig eller vän som hon vill kontakta. Många gånger så skäms hon för att 

kontakta t ex sina föräldrar. Det är inte är ovanligt att de under lång tid försökt 

få henne att lämna mannen. Fråga henne då om du som polis ska kontakta dem 

eller någon annan åt henne. 

 

3.5 RESULTATSAMMANFATTNING 

I Polislagen 1, 2 §§ står att polisen ska skydda, upplysa och ge allmänheten 

annan hjälp och enligt Nelson-Jones (2005) finns det tre viktiga delar som bör 

finnas med i en hjälpares (poliser m.fl) samtal för förändring. Dessa delar är; 

empati, villkorslös positiv aktning samt ärlighet.  

Enligt en bloggande polis samt personal från Kvinnojouren finns en uppgivenhet 

bland vissa poliser i mötet och samtalet med utsatta kvinnor. Denna uppgivenhet 

upplever dock inte de övriga två poliser som intervjuats i detta 

fördjupningsarbete. De anser i stället att det är polisens skyldighet att hjälpa 

dessa kvinnor på bästa sätt. Enligt samtliga tre intervjuade personer kan ett rätt 

utformat samtal leda till förändring för kvinnan på både kort och lång sikt. Vid  

intervjuerna framkom även att polisen bör tro på kvinnan och förstå hennes 

rädsla och livssituation, för att samtalet ska kunna leda till något bra. Andra 

viktiga faktorer är att polisen tar sig tid och ger henne sitt fulla stöd under 

samtalet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

4 DISKUSSION 

 



  

I Polislagen 1 och 2 §§  kan man läsa om den hjälpande verksamhet som  ingår i 

polisens uppgifter. Vad denna hjälp består av vore praktiskt omöjligt att konkret 

beskriva i lagtexten. Det blir till viss del polismannen själv som avgör vad som 

ingår i denna hjälp när han möter en våldsutsatt kvinna. Kan det medmänskliga 

samtalet ingå? Ja, i mina ögon bör det ingå, då mötet och samtalet med en 

medmänniska kan förändra ens liv. Ett samtal leder inte alltid till en förändring 

som sker omedelbart, men det kan leda till att ett frö om förändring börjar att 

gro. En tanke om att se över sin livssituation, som i sin tur kan leda till att man 

på sikt förändrar sitt liv. Resultatdelen genomsyras mångt och mycket av valda 

terorier – den humanistiska och en kognitivtbeteendeterapeutiska skolan – då 

man kan tyda vikten av värme, empati, förståelse och stöd i dessa samtal. Att 

man som polis stärker kvinnan på de områden där hon känner sig svag. 

 

I detta fördjupningsarbete ser man att samtalet och dess rätta utformning, kan 

leda till något bra hos de kvinnor som lever ett liv fyllt av våld och hot. Om man 

som polis funderar över hur man samtalar med dessa kvinnor, kan man bli 

medveten om sina starka och svaga sidor gällande samtalet. I resultatet kan man 

läsa att empati, villkorslös positiv aktning och ärlighet är tre viktiga grundpelare 

i ett samtal för förändring. Kan man då lära sig att använda dessa grundpelare? 

Ja, det tror jag. Samtidigt håller jag med de intervjuade poliserna, om att vissa 

av dessa grundpelare kan ligga i den personlighet och grund man har. Har man 

inte den sidan inom sig, och inte heller vill inse samtalets betydelse och hur det 

bör utformas, så finns en viss risk att man väljer bort dessa samtal. Då finns en 

viss risk att kvaliteten på samtalet naggas i kanterna och att man inte upplevs 

som motiverande utan istället dömande. 

 

De två poliser jag talat med har inte tappat gnistan och tron på att kunna nå och 

hjälpa de utsatta kvinnorna. De känner ingen uppgivenhet över det stora 

problemområde som våld i nära relationer är i vårt samhälle. Inte heller över  att 

möta samma kvinna flera gånger om. De har en målsättning om att aldrig 

komma till den punkt då de ger upp hoppet om dessa kvinnor, och hoppet om att 

själva kunna vara ett led till förändring. Samtidigt kan man mellan raderna läsa, 

att de ändå känner en viss frustration då de möter och har samtalat med kvinnor 

som sedan varken deltar i utredningar eller har planer på att ändra sin 



  

livssituation. Den frustration man anar kanske ändå kan anses som ett mänskligt  

tecken på att man verkligen vill dessa kvinnor väl. Frustrationen behöver inte 

innebära uppgivenhet eller att kvaliteten över framtida samtal påverkas. Fast det 

är här man som polis måste vara extra vaksam och se till att frustrationen inte 

övergår till uppgivenhet.  

 

När jag talat med en personal från Kvinnojouren, som dessutom har 25 års 

erfarenhet av detta område, fick jag dock höra att hon fått erfara både stressade 

och uppgivna poliser. Jag har även funnit en blogg, där en polisman uttrycker 

detta på ett väldigt tydligt och ärligt sätt. Om man som polis slutar att föra dessa 

viktiga och motiverande samtal, eller om man tröttnar på att möta samma kvinna 

om och om igen, har man då verkligen anammat kunskapen om 

normaliseringsprocessen? Är det inte vi poliser, och även andra 

yrkesprofessioner runt dessa kvinnor, som måste hjälpa dem till en klarsynthet 

över sin livssituation genom att föra ack så viktiga samtal. Har man tillräckligt 

med kunskap om den (för henne) omedvetna process hon genomgår, så bör man 

som polis förstå varför hon anser det onormala vara normalt.  

 

Eller kan det  vara så att vissa poliser, likväl som tidigare nämnda forskare 

Margareta Hydén, inte ”köper” teorin om normaliseringsprocessen och därför 

saknar förståelsen över att kvinnan stannar kvar i ett osunt förhållande. Detta 

skulle i sin tur kunna innebära att man varken tar sig tid till att samtala eller 

motivera. Oavsett tron på normaliseringsprocessens vara eller icke vara, så finns 

det en annan faktor som också har väldigt stor betydelse för att kvinnor avstår 

från att flytta ifrån eller anmäla en nuvarande eller fd make/sambo –  rädsla. 

Efter att ha intervjuat en person med många års erfarenhet från arbete med 

våldsutsatta kvinnor, så inser man att rädslan är den stora boven i dramat (näst 

efter mannen). Hon beskriver hur denna känsla tar över kvinnornas liv totalt, 

och då handlar det inte enbart om fruktan över att mannen ska ta hennes liv eller 

göra henne fysiskt illa. Det finns även en stark rädsla över barnens situation, 

personlig konkurs, att inte klara sig själv och över den ensamhet det ändå skulle 

innebära att leva själv. Känslan av skam är inte heller ovanlig hos kvinnorna. 

Därför är det oerhört viktigt att man som polis har detta i åtanke då vi samtalar 

med kvinnan. Om hon inte känner att vi tror på henne och förstår hennes rädsla, 



  

finns en risk att förtroendet aldrig infinner sig från hennes sida. Kan man under 

samtalet hitta de rätta orden, som stärker hennes näst intill obefintliga 

självkänsla, kanske man även kan minska rädslan och skammen. Man kan i 

intervjuerna läsa att det också är viktigt att ge henne sitt fulla stöd, och slussa 

henne vidare till andra yrkesprofessioner som arbetar med de olika stöd kvinnan 

är i behov av.  
 

Denna studie har berört samtalets betydelse då poliser möter kvinnor som utsätts 

för våld i sina egna hem. Min förhoppning är att fördjupningsarbetet väcker 

tankar om vikten av dessa samtal hos både färdiga och blivande poliser. Det är 

också viktigt att man tar sig tid och funderar över hur det bör utformas och vad 

samtalet innehåller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

Avslutningsvis: Den 1 juli 1948 blev det tillåtet för svenska poliser att föra 

samtal med medborgarna. Tidigare har det endast varit tillåtet för dem att svara 

på tilltal (Wikipedia, den fria encyklopedin). Mycket finns att lära om samtalet 

och dess betydelse, men idag behöver man som polis inte fundera över om vi får 

utan endast när vi bör använda oss av dessa samtal. Det är väl utveckling om 

något. 
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Intervjufrågor 

1. Vad kan medmänskliga och motiverande samtal från en polisman innebära 

för en våldsutsatt kvinna? 

2. Finns det ett motstånd eller  en känsla av  uppgivenhet  bland poliserna till att 

hålla dessa samtal? 

3. Finns andra problem? 

4. Är det något särskilt man bör tänka på då man håller dessa samtal? 

5. Vad bör samtalet innehålla? 

 

 


