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Abstract 

År 2008 anmäldes 1375 våldtäkter i Stockholm län. Syftet med denna rapport är 

att förstå hur man som polis på bästa sätt bemöter en våldtäktsutsatt kvinna och 

vilka konsekvenser polisens bemötande kan få. Resultatet har tagits fram genom 

att granska en del befintlig litteratur som berör detta ämne samt genom ett samtal 

med en psykolog som arbetar på akutmottagningen för våldtagna kvinnor på 

Södersjukhuset i Stockholm. Den viktigaste slutsatsen är att man som polis ska ta 

sig tid för att verkligen ta till sig kvinnans berättelse, bekräfta henne och visa att 

man tror på det hon säger. Det är också viktigt att känna till vilka reaktioner man 

kan vänta sig möta hos en kvinna som blivit utsatt för en våldtäkt, alla människor 

är olika och det visar sig även i hur man hanterar en traumatisk situation. Många 

kvinnor känner skuld efter en våldtäkt på grund av att de inte gjorde tillräckligt 

med motstånd, det är viktigt att förmedla till kvinnan att hon inte bär skulden till 

det inträffade.  
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1  Inledning 

Jag går om en månad ut från polishögskolan i Umeå för att påbörja min praktik som 

polisaspirant i Västerort, Stockholm. Jag är väldigt förväntansfull men också nervös 

inför kommande arbetsuppgifter. Under min skoltid så har vi inte fördjupat oss på 

sexualbrotten och jag kände att det var något jag ville veta mer om för att vara väl 

förberedd den dagen då som första polisman på plats står med en kvinna som utsatts 

för våldtäkt.  

År 2008 anmäldes 1375 våldtäkter i Stockholm län (Brottsförebyggande rådet 

2008). De allra flesta skulle nog beskriva en våldtäkt som det allvarligaste och mest 

kränkande brottet man kan utsättas för. När man går förbi en löpsedel där det står att 

en kvinna blivit våldtagen kanske man ägnar någon sekund till att fundera på hur 

man själv skulle reagera på något liknande. 

Att ett våldtäktsoffer blir bemött på ett bra sätt känns som en självklarhet för mig, 

men rädsla och okunskap för hur man ska och förväntas agera kan bli avgörande för 

offrets framtida rehabilitering och medverkan i en polisutredning. Det är oerhört 

viktigt att nå ut med kunskap om våldtäktsoffer till de olika personer och 

myndigheter som kommer i kontakt med dessa kvinnor, varav jag är en av dem. 

Om jag som polis kan få en överblick på vad dessa kvinnor känner och behöver kan 

jag kanske hitta ett sätt som känns bra både för kvinnorna och för mig som polis.  

Våldtäkter sker överallt i landet under dygnets alla timmar. På ett eller annat sätt så 

påverkar det oss alla någon gång i livet. Det kan handla om att själv bli utsatt, en 

nära vän eller släkting. Det kan handla om att media uppmärksammar något särskilt 

fall som inträffat som berör oss. (Nationellt center för kvinnofrid 2008) 
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1.1 Bakgrund 

Vad är en våldtäkt?  

6 kap. brottsbalken Om sexualbrott 

 

1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig 

gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell 

handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 

jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 

 

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell 

handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt 

utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, 

sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till 

omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. 

 

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna 

vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 

 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov 

våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är 

grovt skall särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om 

fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 

gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller 

råhet. 

 

Enligt en undersökning som Brå gjort på alla polisanmälda våldtäkter år 2004 så 

visade det sig att nästan alla offer var kvinnor, det var endast procent 4 som var 

män. Bilden av att det är en okänd gärningsman som överfaller en kvinna utomhus 

stämde inte alls överens med rapporten. 80 procent skedde inomhus och 60 procent 

skedde i kvinnans eller gärningsmannens hem. 40 procent var bekant med 

gärningsmannen. Det finns ett stort mörkertal bland våldtäkterna. Enligt flertalet 

olika källor så polisanmäls endast 5-10 procent av alla våldtäkter vilket skulle 

innebära att det faktiska antalet våldtäkter skulle vara 40 000-80 000 varje år. För att 

jämföra det med något annat så skulle det vara minst lika vanligt som att drabbas av 

en hjärtattack. (Hedlund 2002) 

Just nu håller brottsoffermyndigheten på att utforma ett utbildningsprogram för att 

öka kunskapen om sexualbrottsoffer samt att förbättra bemötandet av dessa 

brottsoffer, för personal som är verksamma inom polisen, åklagarmyndigheten, 

domstolsverket och domstolarna. (Nationellt center för kvinnofrid 2008) 
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”Brottsoffermyndigheten skall utforma och i samråd med Rikspolisstyrelsen, 

Domstolsverket och Åklagarmyndigheten genomföra ett utbildningsprogram 

riktat till personal inom Polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna. Syftet 

med programmet är att öka kunskapen om sexualbrottsoffer och att förbättra 

bemötandet av dessa brottsoffer i samband med polisanmälan, 

förundersökning och rättegång. När det gäller barn som har utsatts för 

sexualbrott skall programmet särskilt fokusera på att öka kunskapen om 

barns särskilda utsatthet och behov vid dessa brott. En delredovisning gjordes 

till regeringen i december 2007 och uppdraget skall vara redovisat och 

slutfört senast den 1 oktober 2009.” (Brottsoffermyndigheten 2009) 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att som polis få en bild av hur man bör bemöta en 

våldtäktsutsatt kvinna och hur man på ett längre perspektiv påverkar henne i hennes 

rehabilitering. 

1.3  Frågeställningar 

Hur ska man som polis bemöta en kvinna som utsatts för våldtäkt och hur påverkar 

det kvinnans framtida rehabilitering? 

Är en brottsutredning alltid det bästa för kvinnan? 

 

1.4 Tillvägagångssätt 

För att få svar på min första fråga har jag dels sökt svar i följande litteratur, 

avancerad förhörs- och intervjumetodik, Christianson (2000). Jag har dessutom 

genomfört ett längre samtal, i två timmar, med Monika Hartig, leg psykolog, leg. 

psykoterapeut, Akutmottagningen för våldtagna kvinnor Södersjukhuset, 

Stockholm. 

Min andra fråga har jag sökt svar på genom samtalet med Monika Hartig.  
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2  Teori 

I boken avancerad förhörs och intervjumetodik (Christiansson 2000) kan man läsa 

om psykiska reaktioner hos ett brottsoffer och vad man bör tänka på vid förhör med 

ett brottsoffer. 

Här sägs bland annat, den samlade forskningen visar att det är de psykiska 

reaktionerna efter ett brott som det är svårast att hantera och som man måste leva 

med under en lång tid. Även om de fysiska och ekonomiska konsekvenserna också 

kan vara väldigt påfrestande så kan den psykiska upplevelsen hos brottsoffret visa 

sig på många olika sätt vilket kan störa livsmönster och vardagsrutiner på ett 

djupare och mer ihållande sätt. 

Det som sägs nedan om ensamhet/otrygghet, skuld, alla är/reagerar olika och 

rädslan över att inte bli trodd är hämtade ur denna källa 

Ensamhet/otrygghet 

Det finns flera olika typer av naturliga psykiska reaktioner som ett brottsoffer kan 

uppleva. Att känna sig övergiven och lämnad till sin ensamhet är en vanlig reaktion 

som kan leda till att man känner en otrygghet. Vid förhör kan offret visa på en 

osäkerhet som i grunden kommer från en overklighetskänsla. Denna känsla kan leda 

till att offret börjar tvivla på om det inträffade verkligen har hänt eller om hon bara 

inbillar sig. Osäkerhetskänslan är en naturlig reaktion som tyvärr ökar offrets 

förtvivlan och lidande. 

Skuld 

En brottslig gärning kan leda till att den drabbade tappar tilltron till sin omgivning 

och på så vis upplevs livet som mindre kontrollerbart, tryggt och förutsägbart vilket 

leder till att många brottsoffer i början skuldbelägger sig själva. Detta är särskilt 

vanligt i sexualbrott. Genom att ett sexualbrott ligger så långt bort från vad man 

normalt kan föreställa sig att man kan drabbas av finns det ingen mental beredskap 

att ta till när kvinnan i sin strävan att finna någon förankring i verkligenheten, söker 

en orsaksförklaring. Om offret inte finner en vettig förklaring i sin omvärld vänder 

hon frågeställningen mot sin egen person. ”Gjorde jag fel?” ”Gick jag på fel ställe?” 
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är vanliga frågor hos sexualbrottsoffer. Det är därför inte ovanligt att ett brottsoffer 

drar slutsatsen att: Om jag inte hade gjort si eller så, hade det aldrig inträffat. Hur 

ska man då gå tillväga för att påverka brottsoffrets skuldupplevelse? Det är den inre 

processen som måste påverkas, det räcker inte att någon utifrån säger till ett offer att 

det inte var hennes fel. Istället kan man genom att föra ett resonemang och ställa 

frågor få brottsoffret till egna inre slutsatser som kan minska skuldupplevelsen. 

Alla är/reagerar olika 

Att man efter att man blivit utsatt för brott drabbas av olika reaktioner är helt 

naturligt. Brottsoffer som visar dessa reaktioner behöver få veta att deras 

upplevelser är helt normala och vanliga. Att alla reagerar olika beror på att alla 

människor är unika med olika erfarenhet och var och en har sin unika psykiska 

bakgrund. Det finns inget rätt och fel, alla är helt enkelt olika. 

Rädslan över att inte bli trodd 

Det finns en speciellt påtaglig rädsla hos sexualbrottsoffer, rädslan att inte bli trodd 

eller tagen på allvar. Oftast finns det inga vittnen till sexuellt övergrepp och många 

gånger saknas rent fysiska tecken på att det faktiskt har hänt ett sexuellt övergrepp. 

Offret kan ha utsatts för handlingar som sträcker sig utanför den egna fantasin och 

föreställningsförmågan vilket leder till att oron förvärras om offret ska våga berätta. 

Om offret berättar om dessa extrema handlingar för polisen, kommer hon misstros 

då?  

Styrkan i den psykiska reaktionen varierar hos olika individer och är kopplad till tre 

faktorer.  

1. En tidigare obearbetad kris. Om en person ihållande måste använda sin psykiska 

kraft till att hantera en tidigare upplevd och obearbetad kris finns det minde 

energi över till att bearbeta den nya krisen. Det är inte ovanligt att den gamla 

krisen blommar upp igen och att ångesten från den gamla krisen förstärker den 

nya krisens ångest. 

2. Förmåga att hantera plötsliga och oväntade negativa händelser. Om en människa 

redan befinner sig i en psykiskt ansträngande livssituation som grundar sig i 
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tidigare brottsupplevelser, relationsproblem, arbetsproblem, dagiskö, obetalda 

räkningar, sjuka anhöriga eller något annat så kan en ytterligare händelse bli för 

mycket. Det blir svårt att hantera dessa livssituationer samtidigt vilket kan öka 

ångesten påtagligt. 

3. Symboliken i den brottsliga handlingen. Brott där offret utsätts för eller tvingas 

till handlingar som sträcker sig långt utanför vad offret normalt kan föreställa sig 

ökar styrkan i de upplevda psykiska effekterna. Om den brottsliga handlingen 

påminner om tidigare kränkningar kan den symboliska kopplingen upplevas som 

en bekräftelse på att vara värdelös. En upplevelse av att inte vara värd något 

annat än att utnyttjas med ett resonemang om att så har det alltid varit i offrets 

värld och ingen kan tycka något annat. En sådan upplevelse hos brottsoffret kan, 

tillsammans med ett felaktigt inlärt beteende utlösas vid ett nytt brott som 

förövas av en ny gärningsman. 
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3  Resultat 

3.1 Hur ska man som polis bemöta en kvinna som utsatts för våldtäkt och hur 

påverkar det kvinnans framtida rehabilitering? 

I boken Avancerad förhörs- och intervjumetodik (Christiansson 2000) kan man läsa  

att ett av de största orosmomenten efter en våldtäkt är att inte bli trodd, och för att 

personen man berättar för ska tycka att man själv bär skulden till det som inträffat. 

Man kan i boken läsa om en kvinna vid namn Wera. När Wera blev utsatt för ett 

sexuellt övergrepp av en bekant vände hon sig till polisen. Vid det första förhöret 

hos polisen satt förhörsledaren med fötterna på bordet och händerna bakom huvudet. 

Mannen var mycket kall och nonchalant och Wera uppfattade det som att mannen i 

huvudtaget inte brydde sig om henne. Flera gånger under förhöret upprepade 

mannen att det inte fanns några bevis och att det skulle bli väldigt svårt att komma 

någon vart med utredningen. Wera kände då att hon inte orkade gå vidare med 

någon polisanmälan, hon tackade för sig och gick därifrån.  

 

Senare sökte Wera hjälp hos en kurator för att bearbeta det som hänt och när 

kuratorn föreslog att Wera skulle polisanmäla igen gick hon med på det. Denna 

gång kom en polis ut till kuratorns arbetsplats och höll förhöret där istället för på 

polisstationen, något som Wera i efterhand uppskattade väldigt mycket. Denna gång 

upplevde Wera det som att förhörsledaren tog det väldigt lugnt. Hela tiden 

förklarade kvinnan för Wera varför hon frågade vissa frågor och hon förklarade 

också vad som skulle hända efter förhöret. Kvinnan sa till Wera att om hon tyckte 

att det blev för jobbigt så skulle hon bara säga till så skulle de ta en liten paus. Vid 

detta förhör uppfattade Wera det som att polisen trodde på hennes berättelse.  

 

Christianson (2000) tar även upp sekundär traumatisering vilket ett dåligt 

bemötande från polis och åklagare kan leda till. Sekundär traumatisering kan en 

kvinna drabbas av om hon möts av ett kallt bemötande, om kvinnan känner sig som 

ett objekt som bara ska förhöras, hon känner sig avpersonifierad. En kvinna vid 

namn Annette som Christianson pratat med berättar att hon upplevde det som att 

åklagaren inte såg henne som en människa utan hon upplevde sig själv enbart som 

ett rättsfall, ett mål med enbart juridiska ingredienser. Mötet med åklagaren blev en 
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väldigt negativ upplevelse för Annette, som i sin tur ledde till att hon bittert djupt 

ångrade att hon i huvud taget polisanmälde våldtäkten. Den sekundära 

traumatiseringen ledde till en psykisk stress utöver den stress som våldtäkten redan 

hade orsakat.  

Vad kan man då göra för att minska den sekundära traumatiseringen? 

Genom att ge tid och lyssna till ett sexualbrottsoffer historia samt att informera om 

så mycket som möjligt stödjer man den drabbade. Ofta finns ett behov av att få prata 

om vad som har hänt och att få klarhet i varför de reagerar på det sättet de gör. Man 

bör försöka skapa en personlig kontakt och vara öppen och empatisk, ett sådant 

bemötande kan hjälpa ett brottsoffer genom rättsprocessen och innebära en god 

början till en lyckad rehabilitering. Forskning har visat att personer som får stöd 

återhämtar sig betydligt snabbare och bättre än de som inte får det. Stödet kan 

komma från anhöriga, vänner, arbetskamrater. Stödet kan också komma från 

brottsofferjourer och kvinnojourer.  

 

Under samtalet med Monika Hartig berättade hon att det viktigaste för en polis som 

kommer i kontakt med en våldtagen kvinna var att ta sig tid till att verkligen ta till 

sig kvinnans historia. Hennes erfarenhet efter att ha varit ute och föreläst i olika 

polisdistrikt i Stockholm Län var att det finns många poliser som tror att det är 

betydligt fler kvinnor som hittar på våldtäktshistorier än vad det i verkligheten är. 

Monika sa även att det var väldigt bra att innan man ska ställa ”en jobbig” fråga till 

en utsatt kvinna kan man berätta att det kommer komma en del jobbiga frågor, man 

ska också berätta varför man måste ställa dessa frågor för att förbereda kvinnan och 

för att få henne avslappnad. Monika poängterar att det är viktigt att man inte ska 

lova något som man inte kan hålla t ex. att man ska ringa till kvinnan dagen efter för 

att se hur hon mår för att sedan glömma bort det. 

 

 Monika visade några punkter som hon ansåg var viktiga att känna till när man 

arbetar med våldtäktsutsatta kvinnor.  

 

 Våldtäkt är en av de allvarligaste stressorena, att det är en annan människa 

som gjort/gör mig illa är svårt att förstå.  
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 Vanligast är att det inte görs något motstånd, det är inte viljestyrt utan en 

överlevnadsinstinkt och betyder inte att våldtäkten inte ägt rum.  

 Kvinnan är sällan arg på gärningsmannen, hon undviker ofta minnet av 

händelsen för att det är för obehagligt att tänka på.  

 Kvinnan känner ett underläge och är rädd för att inte bli trodd.  

 Hon skäms, bara för att en anmälan kommer in sent betyder det inte att en 

våldtäkt inte ägt rum.  

 Att det förekommer en minnesbrist och att kvinnan är avtrubbad från känslor 

kan vara psykologiskt försvar. (oavsett förekomst av alkohol). 

 

Enligt Monika är polisens bemötande viktigt för den våldtagna kvinnans 

rehabilitering. Monika poängterar också att det är viktigt att polisen alltid ber om ett 

rättsintyg. Hon säger också att det viktigt att vara noga med att berätta för kvinnan 

om att hon har rätt till ett målsägande biträde och vad det innebär att ha ett sådant.   

Ett målsägandebiträde är ett juridiskt biträde som har till uppgift att ta tillvara på 

den utsatta kvinnans intressen under en förundersökning och under en eventuell 

framtida rättegång. ( Lag om målsägandebiträde 3§)  

Monika säger att det är viktigt att hålla kvinnan underrättad om vad som händer med 

utredningen, om gärningsmannen t ex. sitter anhållen eller häktad. Även om mannen 

är på fri fot så underlättar det för kvinnan att i varje fall veta om det.  

3.2 Är en brottsutredning alltid det bästa för kvinnan? 

Enligt Monika Hartig är det olika saker som påverkar en kvinna till om hon gör en 

polisanmälan eller inte. Det kan ingå i ett förnekande, om man inte pratar om det 

eller berättar för någon så har det inte hänt. Kvinnan kan också ha svårt att tro att 

någon kommer tro på hennes historia. Hon kan vara rädd för någon ska hämnas på 

henne om hon anmäler, det kan vara gärningsmannen, hans familj eller hans vänner. 

Om hon har blivit våldtagen av någon i samma bekantskapskrets kan det finnas en 

rädsla för att bli utesluten ur gänget om de andra i gänget väljer att tro på 

gärningsmannens historia. Hartig berättar att en del av de kvinnor som utsätts för 

våldtäkt kommer från en ordnad social bakgrund med familj, arbete och vänner. För 

dessa kvinnor kan en våldtäkt vara något som man bara vill glömma. Kvinnan orkar 
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kanske inte gå igenom händelsen om och om igen utan vill bara gå vidare med sitt 

liv. Enligt Monika kan detta fungera för vissa kvinnor medan andra kan få problem 

längre fram i livet. Enligt Hartig behöver alltså en polisanmälan inte alltid vara det 

bästa för kvinnan även om hon tror att det är så i de flesta fallen. Hartig pratar också 

om att det är stor skillnad för en kvinna att prata med en psykolog än med en polis. 

Vid ett polisförhör får kvinnan i detalj berätta vad som har hänt och det kräver också 

att polisen vågar fråga närgångna frågor, detta är något som kan vara väldigt skönt 

för kvinnan, att få berätta precis allt som hände för någon. Hartigs uppgift är istället 

att prata om kvinnans känslor och psykiska reaktioner. 

3.3     Sammanfattning 

Som polis är det viktigast att man ger kvinnan tid till att berätta, att man verkligen 

lyssnar och tar till sig hennes historia. Att bedöma sanningshalten eller bevisläget är 

inget man måste göra vid ett första förhör utan det får ta den tid det tar att komma 

fram till dessa saker.  

Bekräfta kvinnan och det hon har varit utsatt för. Var noga med att berätta för henne 

vart hon kan vända sig om hon har några frågor eller om hon kommer på något mer. 

Var tydlig när man berättar om kvinnans rättigheter som målsägande såsom 

målsägandebiträde och till vilka andra organisationer hon kan vända sig till som är 

vana vid att hjälpa och stötta kvinnor i hennes situation.  

Det är viktigt att i ett tidigt skede försöka lyfta bort skulden som de flesta kvinnorna 

känner efter en våldtäkt på grund av att de inte gjort tillräckligt motstånd. Man kan 

berätta att det är en naturlig reaktion att ”stänga av” kroppen, en 

överlevnadsinstinkt, det finns en logisk förklaring i hur människan reagerar vid 

sådana situationer. Om kvinnan i ett tidigt skede får reda på det kan det spara henne 

många egna funderingar. 

Att försöka skapa en personlig kontakt och vara förstående och empatisk kan hjälpa 

både kvinnan och polisen genom brottsutredningen. Det kan också betyda mycket 

för kvinnans framtida rehabilitering.  
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4 Diskussion  

4.1 Hur ska man som polis bemöta en kvinna som utsatts för våldtäkt och hur 

påverkar det kvinnans framtida rehabilitering? 

Det finns en mängd olika sätt att reagera på efter en traumatisk upplevelse som en 

våldtäkt innebär, inget av dessa sätt att reagera är rätt eller fel. För att som polis på 

bästa sätt kunna bemöta dessa kvinnor är det bra om man känner till dessa olika 

reaktioner, dels för att kunna underlätta situationen för kvinnan både just vid det 

tillfället men också i längre perspektiv i hennes framtida rehabilitering. Det är också 

viktigt för polisen för att inte hamna i tankebanor som att kvinnans historia och 

reaktioner inte hör ihop. Som polis har du en precis som sjukvården en ganska stor 

del i kvinnans framtida rehabilitering. Ditt sätt att vara och behandla henne kan 

under en lång period påverka kvinnan på ett negativt eller positivt sätt. Genom att ge 

kvinnan tid att berätta, ta till sig hennes upplevelse, bekräfta att det hon blivit utsatt 

för är en våldtäkt så hjälper man henne till en början av en hälsosam rehabilitering. 

Det som de flesta kvinnor är oroliga för är att inte bli trodda, att inte få någon 

respons när det berättar vad det blivit utsatta för. Det är viktigt att inte se kvinnan 

som en brottsutredning, utan man måste komma ihåg att hon är en människa som 

blivit utsatt för något väldigt traumatiskt. Ge kvinnan tid att berätta sin historia, visa 

för henne att du hör och tror på det hon säger. Ett ifrågasättande signalerar tvivel på 

helheten i kvinnans historia, detta skiljer sig från klargörande frågeställningar som 

istället syftar till att reda ut fakta, dessa skillnader känner kvinnan av. Berätta för 

kvinnan varför du frågar vissa saker och förklara varför just det är viktigt att hon 

berättar.  

 

4.2 Är en brottsutredning alltid det bästa för kvinnan? 

Att efter en våldtäkt bearbeta det som har hänt i detalj är viktigt för att kunna lämna 

händelsen bakom sig. I ett polisförhör bryter man ner händelsen i minsta detalj och 

man får utförligt berätta vad man blivit utsatt för. Detta kan vara ett första steg mot 

en väl fungerande rehabilitering. Genom anhöriga och vänner kan den utsatta 
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kvinnan få ett enormt stöd men det är inte helt ovanligt att dessa personer försöker 

påverka kvinnan till att glömma händelsen och gå vidare därför kan det vara bra att 

få berätta för en utomstående vad var som egentligen hände. Efter en våldtäkt finns 

det dem som har ett väl fungerande socialt skyddsnät runt sig genom familj, vänner 

och bekanta. För en kvinna som i övrigt inte har några traumatiska problem att 

bearbeta i sitt liv kan det kännas som att våldtäkten är något dåligt som har hänt men 

att man kan lämna det bakom sig ganska fort. Man vill gå vidare med sitt liv och 

inte bli påmind om händelsen. För dessa kvinnor är en polisanmälan inte alltid den 

rätta lösningen då en sådan brottsutredning innebär att kvinnan om och om igen 

måste gå igenom vad som hänt. Att prata med en polis är något helt annorlunda än 

att prata med en andra utomstående om händelsen. Vid ett polisförhör får kvinnan 

bryta ner händelsen i minsta detalj, något som kan kännas skönt efteråt. Det är 

viktigt att man som polis inte undviker frågor som man själv tycker är obehagliga att 

ställa, utan man kan istället försöka tänka sig att detta är något som kan få kvinnan 

att må bättre.    

 

4.3 Slutsatser och förslag 

Att man på brottsoffermyndigheten (Brottsoffermyndigheten 2009) håller på att ta 

fram ett utbildningsprogram för polis, åklagare och domstolsväsendet i hur man ska 

bemöta våldtäktsutsatta kvinnor, ligger helt i rätt riktning. Detta är ett känsligt 

område och har man blivit utsatt för en våldtäkt, en av de mest kränkande saker som 

kan hända en person, ska man inte behöva oroa sig för att under en brottsutredning 

bli granskad, misstrodd och ifrågasatt. När detta inträffar kan kvinnan uppleva det 

som ett nytt övergrepp, denna gång från de personer och myndigheter där hon 

trodde att hon skulle finna stöd. Jag hoppas att jag kommer få ta del av denna 

utbildning tidigt under mitt yrke för att på bästa sätt vara förberedd på dessa möten.  
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