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Personer som utsatts för våldsbrott och deras 
upplevelser av kontakten med polisen 

Annelie Landgren 

Abstrakt 
Att bli utsatt för brott innebär ofta starka känslomässiga reaktioner och sättet som 

brottsoffer hanterar situationen beror till stor del på upplevelser som de har strax efter det 

inträffade brottet. Eftersom polisen i regel är de första att möta personer som utsatts för 

brott så har polisen en unik möjlighet att hjälpa brottsoffren att hantera det akuta traumat 

och undvika att de drabbas av sekundär viktmisering. Forskning har visat att brottsoffer, 

även de som utsatts för våldsbrott, generellt är nöjda med polisens hjälp och upplever 

kontakten med polisen som positiv. Denna uppsats syfte var att undersöka hur personer 

som utsatts för våldsbrott upplevde kontakten med polisen i samband med anmälan av 

brottet och vid utredningen av brottet. En kvalitativ ansats valdes och semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med sex personer. Kontakten med dessa personer erhölls genom 

brottsofferjourer som dessa personer hade varit i kontakt med. För att analysera materialet 

användes en manifest innehållsanalys och genom denna skapades sex kategorier med 

underkategorier: upplevelse av polisens hjälp som bättre än förväntat med underkategorin 

förväntningar på att polisen ska gripa gärningsmannen, tillgänglighet, information med 

underkategorierna information om stöd och hjälp samt information om utvecklingen i det 

egna ärendet, polisen som professionell med underkategorin förbättrad syn på polisen 

genom insikt i polisens arbete, upplevelse av polisens arbete som ifrågasättande samt 

poliskontaktens påverkan på respondenterna med underkategorierna betydelsen av att 

polisen tog situationen på allvar och polisens stöd. Resultatet visade att respondenterna 

bland annat upplevde polisens hjälp som bättre än förväntat, att de snabbt fick hjälp och att 

polisen tog dem på allvar och gav dem stöd. Majoriteten av respondenterna var nöjda med 

kontakten med polisen och de förefaller inte vara sekundärt viktimiserade. 

Nyckelord: brottsoffer, våldsbrott, polisen, upplevelser, sekundär viktmisering 

Introduktion 

Att bli utsatt för brott innebär ofta starka känslomässiga reaktioner (Qvarnström & Lindgren, 

2004) och sättet som brottsoffer hanterar sin situation beror till stor del på de upplevelser som 

de har strax efter det inträffade brottet (Jerin & Moriarity, 2010). Eftersom polisen i regel är de 

första att möta personer som utsatts för brott har polisen en unik möjlighet att hjälpa 

brottsoffren att hantera det akuta traumat och hjälpa dem att återuppbygga känslan av 

säkerhet och kontroll över sitt liv samt så kan polisens handlingar för många människor avgöra 

hur de kommer att uppleva hela rättsprocessen (Jerin & Moriarity, 2010). Brottsoffer har också 

en betydande roll inom rättsystemet (Jerin & Moriarity, 2010). Utan samarbete från 

brottsoffer skulle brott inte anmälas i samma utsträckning och om det upptäcks och anmäls av 

myndigheterna skulle möjligheterna att döma någon för brottet vara betydligt mindre. Utifrån 

denna viktiga relation mellan brottsoffer och polisen är det viktigt att undersöka hur 

brottsoffer upplever sina kontakter med polisen, både för att underlätta utredningsarbetet 
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men också för att underlätta brottsoffrens återhämtningsprocess (Lindgren, Pettersson & 

Hägglund, 2001; Rikspolisstyrelsen, 2010).  

Det finns idag ingen allmänt accepterad definition av vem eller vilka som är brottsoffer 

(Lindgren et al., 2001). Den juridiska termen för en person som varit utsatt för brott är 

målsägande. Rättegångsbalken (RB) 20 kap. 8 § definierar målsägande som den mot vilket ett 

brott har blivit begånget eller som blivit förnärmad av brottet eller lidit skada av det. 

Studerandet av brottsoffer tillhör ett område kallat viktimiologi och har växt kraftigt sedan 

1950-talet (Braithwaite & Yeboah, 2004). Internationellt sett har forskningen kring brottsoffer 

ökat kraftigt (Lindgren et al., 2001) och samtidigt har också brottsoffers rättigheter stärkts 

(Stevenson, 2011). Förstärkningen av brottsoffers rättigheter har skett genom framväxten av 

brottsofferrörelser som protesterat mot marginalisering av brottsoffer i rättsystemet samt 

genom olika reformer för att skydda brottsoffers rättigheter (Braithwaite & Yeboah, 2004). 

Rättsystemet i USA började inse att om brottsoffren behandlas bättre så kommer 

anmälningsbenägenheten att öka och likaså brottsoffrens samarbetsvilja i rättsprocessen 

(Lindgren et al., 2001). I och med denna insikt ordnades med avskilda platser där brottsoffer 

och vittnen kunde vänta i domstolen och det utformades också broschyrer med information 

om hur ett rättsligt förfarande går till (Davis & Henley, 1990). Sedan på 1970-talet startade 

kvinnorörelsen som ifrågasatte samhällets syn på och bemötande av våldtagna kvinnor 

(Karmen, 1990) och i samband med denna började också fokuseringen på speciella lagar för 

våld i hemmet (Braithwaite & Yeboah, 2004). En liknande utveckling har därefter skett även i 

Sverige och andra västeuropeiska länder (Lindgren et al., 2001). 

I Sverige har dock brottsoffer forskningen betydligt mindre spridning (Lindgren et al., 2001) 

och det var först i samband med kvinnorörelsen på 1970-talet som brottsofferfrågorna 

uppmärksammades (Lindgren et al., 2001). Kvinnorörelsen arbetade med frågor rörande mäns 

våld mot kvinnor samt sexualbrott och genom denna rörelse startade också de första 

kvinnojourerna och senare på 1980-talet de första brottsofferjourerna (Lindgren et al., 2001). 

Olika lagar och propositioner har också bidragit till att brottsoffrens ställning i Sverige 

förstärkts, till exempel lagen om målsägarbiträde, vilken ger brottsoffer rätt till juridiskt 

biträde på statens bekostnad i samband med förundersökning och rättegång och 

propositionen stöd till brottsoffer (prop. 2000/01:79) i vilken det presenteras en strategi för 

brottsofferarbetet (Lindgren et al, 2001). Denna proposition består av tre delar, varav en av 

delarna handlar om ökade utbildningsinsatser för alla inom rättsväsendet som kommer i 

kontakt med brottsoffer, de andra delarna handlar om förbättrad samverkan mellan 

rättsväsendets olika myndigheter samt fördjupad forskning inom brottsofferområdet för att 

öka kunskapen om olika offergruppers behov. I denna proposition lyfts polisen fram som en 

särskild viktig del då regeringen menar att det är viktigt att polisen är medveten om att 

brottsofferarbete är en viktig del i den polisiära verksamheten. Utvecklingen på 

brottsofferområdet har sedan fortsatt genom att antalet kvinnojourer och brottsofferjourer 

kraftigt ökat samtidigt som rikskvinnocentrum och brottsoffermyndigheten har tillkommit 

(Lindgren et al., 2001).  
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Teoretisk utgångspunkt 

Brottsoffer upplever ofta fysiska och psykologiska besvär i samband med brottet, besvär som 

också kan komma att behöva behandlas (Stevenson, 2011). Att bli utsatt för ett brott kan 

innebära starka känslomässiga reaktioner (Qvarnström & Lindgren, 2004) och de reaktioner 

som ofta förekommer är rädsla, oro, depression, ilska, skuld och skam samt störningar i 

självkänslan (McCann, Sakheim & Abrahamson, 1988). Hos personer som utsatts för våldsbrott 

är framförallt oro och depression vanligt (Resick, 1987). Personer som finns i offrets närhet, 

vilka kan vara till exempel familj, vänner, polis, åklagare och läkare kan genom sitt bemötande 

hjälpa offret att återhämta sig från de känslomässiga reaktionerna, framförallt den första 

kontakten med polisen är viktig eftersom den utgör introduktionsfasen av en ofta mycket lång 

process för att skapa upprättelse (Renck & Svensson, 1997). Då brottsoffret kan vara chockat 

och förvirrat kan han eller hon också vara mycket känslig för de attityder som han eller hon 

uppfattar hos personer i omgivningen, därför kan första mötet med polisen bli en kritisk punkt 

för hur brottsoffret i framtiden kommer att hantera den uppkomna situationen (Lindgren et 

al., 2001). Forskning har visat att brottsoffer som stöter på negativa reaktioner från 

rättsystemet är mindre benägna att söka medicinsk och psykologisk vård, vilket kan leda till 

långsiktiga negativa hälsokonsekvenser (Campbell, 2005). 

Att brottsoffer påverkas av negativa reaktioner och händelser som sker efter själva brottet 

benämns sekundär viktimisering (Berill & Hereck, 1990). Sekundär viktimisering kan uppstå 

genom negativa händelser såsom stigmatisering, bortstötning och likgiltighet från 

omgivningen, vilken kan vara både familj och vänner men också vårdpersonal och myndigheter 

såsom polisen (Berill & Hereck, 1990). Till exempel så upplever hälften av alla våldtäktsoffer 

som gör en anmälan till polisen att de bemöts på ett sätt som de upplever som upprörande 

(Monroe, Kinney, Weist, Dafeamekpor, Dantzler & Reynolds, 2005). Många av dessa offer hade 

inte anmält våldtäkten om de hade vetat hur upplevelsen skulle bli (Campbell & Raja, 2005). 

De brottsoffer som upplevt sekundär viktimisering har ofta också mer fysiska och psykologiska 

hälsobesvär än andra brottsoffer (Campbell, Wasco, Ahrens, Sefl & Barnes, 2001). Utifrån detta 

är det viktigt att förhindra sekundär viktimisering och där har samhället en viktig roll att göra 

detta (Renck & Svensson, 1997). Som tidigare nämnts är den första kontakten med polisen en 

viktig del (Renck & Svensson, 1997). Enligt Lindgren et al., (2001) är bland annat den 

information som brottsoffer får från polisen viktig eftersom om offret inte förstår hur polisen 

hanterar deras anmälan eller varför den kommer att läggas ned kan han eller hon få 

uppfattningen att polisen inte tar ärendet på allvar och på så sätt drabbas av sekundär 

viktimisering.  

Polisens brottsofferarbete 

Som tidigare nämnts pågår det en ständig utveckling på brottsofferområdet (Lindgren et al., 

2001).  Även inom polisen har brottsoffers situation börjat uppmärksammas allt mer (Lindgren 

et al., 2001). Detta har skett bland annat genom olika rapporter från rikspolisstyrelsen som 

behandlat brottsofferproblematiken men även genom olika utbildningssatsningar på 

brottsofferfrågor inom polisen. Polisen är vanligtvis den första och enda representant för 

samhället som brottsoffer kommer i kontakt med (Qvarnström & Lindgren, 2004; 
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Rikspolisstyrelsen, 2010). Vid grövre brott som till exempel misshandel håller polisen ofta 

förhör med brottsoffer och vittnen samt eventuellt gör en brottsplatsundersökning (Lindgren 

et al., 2001). Om utredningen sedan går vidare har brottsoffer ofta kontakt med en utredande 

polis, till exempel i samband med förhör. Kontakten mellan polis och brottsoffer är viktigt både 

för polisutredningen genom att polisen behöver uppgifter om brottet och eventuellt 

signalement på gärningsmannen (Lindgren et al., 2001) men den är också viktigt för 

allmänhetens inställning till polisen, eftersom den bild som människor har av polisen i första 

hand skapas av de kontakter som de har med polisen (Rosenbaum, Schuck, Costello, Hawkins 

& Ring, 2005). Då brottsoffer utgör en stor del av de människor som polisen kommer i kontakt 

med så kommer därmed brottsoffers uppfattningar av polisen påverka allmänhetens bild av 

polisen (Rikspolisstyrelsen, 2010). 

Enligt International  Association of Chiefs of Police (2003) så finns det riktlinjer för hur polisen 

bör arbeta i brottsofferfrågor. Arbetet bör ske i nära samarbete med åklagare och lokal 

brottsofferverksamhet, brottsoffer ska kunna känna sig trygga i kontakten med utredaren och 

tillåtas uttrycka sina åsikter och behov. Polisen bör också ha förståelse för krisreaktioner hos 

brottsoffer och erbjuda lättillgänglig information. Enligt Lurigio och Resick (1990) så är 

framförallt informationen en viktig del av polisens brottsofferarbete. Information om 

händelseutvecklingen i det egna ärendet samt om det allmänna förfarandet i en polisutredning 

är något som kan hjälpa brottsoffer att återfå kontrollen och handskas med den aktuella 

situationen. Informationen är inte bara viktig för brottsoffers återhämtning och för 

uppfattningen av polisen utan också för att brottsoffer ska erhålla vetskap om sina rättigheter 

till annan typ av hjälp. Många brottsoffer är till exempel omedvetna om hjälpen som finns att 

få från brottsofferjourer eller möjligheten att erhålla ersättning från staten (Lindgren et al., 

2001). För att motverka detta och hjälpa brottsoffer att hantera den uppkomna situationen så 

arbetar polisen genom att dela ut informationsbroschyrer, vilka innehåller information om det 

rättsliga förfarandet samt adresser och telefonnummer till olika myndigheter och ideella 

organisationer (Lindgren et al., 2001). 

Polisens skyldigheter gentemot brottsoffer 

Polisens skyldigheter gentemot brottsoffer i samband med anmälan och utredning av brott 

regleras främst i förundersökningskungörelsen (FuK) (Lindgren et al., 2001). Enligt 13 a § FuK 

har brottsoffer rättigheter att erhålla information angående att åklagaren kan föra talan om 

enskilt anspråk samt om det finns möjligheter att erhålla ersättning enligt brottskadelagen. Om 

brottet är sådant att målsägarbiträde eller besöksförbud kan bli aktuellt ska brottsoffer få 

information om detta, brottsoffret ska också erhålla information om möjligheten att få 

stödperson samt vilka myndigheter och organisationer som kan lämna stöd och hjälp. Enligt 13 

b § FuK ska brottsoffer också tillfrågas om de vill bli underättade om olika beslut som fattas i 

ärendet, till exempel beslut om förundersökning ska inledas eller läggas ned, beslut om att åtal 

inte ska väckas samt tidpunkt för eventuell huvudförhandling och dom i målet. Brottsoffer ska 

också enligt 13 d § FuK snarast möjligt underrättas om beslut angående åtal. Denna 

information som polisen lämnar till brottsoffer bör ske både skriftligt och muntligt (Lindgren & 

Qvarnström, 2003; Qvarnström & Lindgren, 2004).  
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Tidigare forskning angående brottsoffers upplevelser av kontakten med 

polisen 

Människor skapar i första hand sin attityd till polisen genom den kontakt som de har med 

polisen (Braithwaite & Yeboah, 2004). Huruvida människor känner stöd för och är nöjda med 

polisen baseras mer på hur polisen utövar sin auktoritet än hur effektiv polisen är i att 

kontrollera brott (Elliot, Thomas & Ogloff, 2011). Enligt Skogan (2006) bryr sig brottsoffer mer 

om själva processen, alltså hur de blir bemötta av polisen än vad de bryr sig om utgången av 

deras ärende och att ge brottsoffer ett bra bemötande är också en av grundpelarna i polisens 

arbete (Rikspolisstyrelsen, 2010). Forskning visar att brottsoffer generellt sett har positiva 

upplevelser av polisen (Aspler, Cummins & Carl, 2003; Braithwaite & Yeboah 2004; Coupe & 

Griffiths, 1999; Johnson, 2007; Jordan, 2008; Lindgren & Qvarnström, 2003; Qvarnström & 

Lindgren, 2004; Rikspolisstyrelsen, 2010; Skogan, 2006). Till exempel var 78 % av brottsoffren i 

en studie av Skogan (2006) nöjda med kontakten med polisen och 70 % av brottsoffren i en 

studie av Rikspolisstyrelsen (2010) var nöjda med kontakten med polisen. I studien av 

rikspolisstyrelsen visade det sig att brottsoffren var mest nöjda med polisens bemötande följt 

av deras tillgänglighet och information. Det område brottsoffren var minst nöjda med var 

polisens förmåga att utreda och klara upp brottet. De faktorer som visat sig ha stor betydelse 

för hur brottsoffer upplever kontakten med polisen är faktorer såsom polisens artighet, 

förståelse, kompetens och omtanke (Brandl & Horvath, 1991; Coupe & Griffiths, 1999), samt 

svarstiden, det vill säga tiden som det tar för polisen att komma till platsen eller besvara 

telefonsamtalet (Brandl & Horvath, 1991; Skogan, 2006; Coupe & Griffiths, 1999; Braithwaite & 

Yeboah, 2004). Även faktorer såsom att polisen lyssnar på brottsoffret, är hjälpsam (Skogan, 

2006), klarar upp brottet och ger ett vänligt bemötande (Coupe & Griffiths, 1999) samt 

berättar för brottsoffret vilka rättigheter som han eller hon har (Braithwaite & Yeboah, 2004) 

har visat sig påverka brottsoffers upplevelser av kontakten med polisen. Enligt Bradford (2011) 

så har även kontakt med brottsofferstöd visat sig ha ett samband med att vara nöjd med 

polisens hantering av ens ärende. Även brottsoffrets inställning till polisen kan påverka, om 

brottsoffret sedan tidigare har en positiv inställning till polisen är det mer sannolikt att 

brottsoffret är nöjd med kontakten med polisen (Bradford, 2011). 

Brottsoffer upplever också att det är viktigt att få information i det egna ärendet (Coupe & 

Griffiths, 1999; Jerin & Moriarity, 2010; Lindgren et al., 2001). Även information om 

kompensation och ersättning för kostnader som uppkommit i samband med brottet är något 

som brottsoffer efterfrågar (Lindgren et al., 2001). Att informera hjälper ofta brottsoffret att 

återhämta sig från effekterna av viktimiseringen och kan öka deras nöjdhet med polisen (Jerin 

& Moriarity, 2010). De brottsoffer som fått polisens informationsbroschyr har generellt sett 

mera positiva upplevelser av kontakten med polisen och har inte heller samma behov av att 

erhålla ytterligare information (Lindgren et al., 2001). Just informationen verkar dock vara ett 

område där brottsoffren i större utsträckning än på andra områden är missnöjda med polisen 

(Lindgren et al., 2001). Till exempel så är brottsoffren i studien av Rikspolisstyrelsen (2010) 

mindre nöjda med informationen från polisen jämfört med polisens bemötande och 

tillgänglighet. Brist på information tycks också i vissa fall bidra till att en från början positiv 

inställning till polisen minskar allteftersom rättsprocessen fortlöper (Lindgren et al., 2001).  
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Våldsbrott1  

Brottsoffers förtroende för polisen och deras upplevelser av kontakten med polisen kan bero 

på vilken typ av brott som offret varit utsatt för (Nikolic- Ristanovic, 1998) samt även 

brottsoffrets ålder (Zalaf & Wood, 2009). Yngre brottsoffer har ofta mer negativa upplevelser 

av kontakten med polisen än äldre. Av de brottsoffer som anmält ett våldsbrott till polisen är 

det färre som är nöjda och fler som är missnöjda med kontakten med polisen jämfört med 

dem som anmält tillgreppsbrott (Rikspolisstyrelsen, 2010). I en studie av Brandl och Horvath 

(1991) var 61 % av brottsoffren som anmält våldsbrott nöjda jämfört med 74 % av dem som 

anmält egendomsbrott. Generellt sett har dock även personer som utsatts för våldsbrott 

positiva upplevelser av kontakten med polisen (Jordan, 2008; Rikspolisstyrelsen, 2010; 

Stephens & Sinden, 2000). Av de personer som anmält brott i nära relation, brott mot frihet 

och frid samt sexualbrott så var 72 % nöjda med kontakten med polisen (Rikspolisstyrelsen, 

2010). Även de brottsoffer som utsatts för våldsbrott var minst nöjda med polisens förmåga 

att utreda och klara upp brottet och mest nöjda med polisens bemötande följt av deras 

tillgänglighet och information. I en studie av Jordan (2008) så upplevde alla kvinnor (14st) som 

utsatts för våldtäkt att de fick ett positivt bemötande från polisen. De faktorer som visat sig 

påverka hur personer som utsatts för våldsbrott upplever kontakten med polisen är till stor del 

desamma som för andra brott, till exempel att polisen visar omtanke, är hjälpsam, beskriver 

vilka rättigheter som finns och ger information (Stephens & Sinden, 2000) samt även 

svarstiden (Poister & McDavid, 1978). Faktorer som specifikt visat sig påverka då det gäller 

våldsbrott är att polisen tar sig tid att lyssna på brottsoffret och erbjuder transport till sjukhus 

(Jordan, 2008; Stephens & Sinden, 2000), ger information om skyddat boende och 

besöksförbud då det kan vara aktuellt (Robinson, 2000) samt hur den inledande 

undersökningen genomförs (Poister & McDavid, 1978). Även huruvida polisen agerar i relation 

till brottsoffrets förväntningar är något som visat sig påverka hur personer som utsatts för 

våldsbrott upplever kontakten med polisen, om brottsoffer får den hjälp de förväntar sig är de 

i större utsträckning nöjda än om de inte får den hjälpen (Buzawa & Austin, 1993). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att undersöka hur personer som utsatts för våldsbrott upplevde kontakten med 

polisen i samband med anmälan av brottet och vid utredningen av brottet. 

 Hur upplevde brottsoffren den första kontakten med polisen i samband med anmälan 

av brottet?  

                                                             
1 Med våldsbrott menas brott mot 3 kap. 1-6 samt 11 §§ brottsbalken (mord, dråp, barnadråp, misshandel, grov 

misshandel samt försök eller förberedelse till dessa brott och stämpling till mord, dråp eller grov misshandel eller 

underlåtenhet att avslöja sådant brott), 4 kap. 4a § brottsbalken (grov fridskränkning samt grov 

kvinnofridskränkning), 6 kap. 1, 4 och 15 §§ brottsbalken (våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn samt försök, 

förberedelse och stämpling till dessa brott), 8 kap. 5-6 samt 12 §§ brottsbalken (rån, grovt rån samt försök, 

förberedelse och stämpling till eller underlåtenhet att avslöja dessa brott), 17 kap. 1 och 16 §§ brottsbalken (våld 

eller hot mot tjänsteman samt försök eller förberedelse till detta brott) (Åklagarmyndigheten, 2007). 
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 Hur upplevde brottsoffren den efterföljande kontakten med polisen efter att brottet 

hade anmälts? 

Metod 

För denna uppsats valdes en kvalitativ ansats då syftet var att undersöka människors 

upplevelser. Kvalitativ metod är också lämplig då författaren vill göra djupare undersökningar i 

ett mindre urval (Skrinjar, 2003). Carlsson (1991) beskriver kvalitativ metod som något som 

utgår från människans egna skrivna eller talade ord och observerbara beteenden. 

Datainsamlingen i denna uppsats genomfördes via intervjuer med personer som hade varit 

utsatta för någon typ av våldsbrott och som anmält detta till polisen. Detta eftersom intervjuer 

enligt Jacobsen (2007) lämpar sig väl för kvalitativa data. Intervjuerna genomfördes individuellt 

med respondenterna eftersom frågorna berör ett område som kan vara känsligt och för att ge 

alla respondenters upplevelser lika stort utrymme. 

Förförståelse 

Författaren hade en viss förförståelse gällande brottsoffer och hur de upplever kontakten med 

polisen genom att inom ramen för sin kriminologutbildning ha läst en kurs i viktimiologi, där 

vetenskapliga teorier angående viktimiologi samt polisens arbete med brottsoffer till viss del 

studerats. Författaren har också tidigare arbetat inom polisen och via telefon haft kontakt med 

brottsoffer och skrivit brottsanmälningar. Detta i kombination med att i samband med denna 

uppsats ha gått igenom en stor del av den tidigare forskningen på området gör att författaren 

har en viss förförståelse för hur brottsoffer upplever kontakten med polisen.  

Urval  

För genomförandet av uppsatsen användes en kombination av avsiktligt urval och 

bekvämlighetsurval. Med avsiktligt urval menas att författaren sökt upp personer som är 

lämpliga utifrån ämnet (Richards & Morse, 2007), alltså personer som utsatts för någon typ av 

våldsbrott och anmält detta till polisen samt att det också startats en utredning kring det 

aktuella brottet. För att komma i kontakt med dessa personer kontaktades samtliga 

brottsofferjourer i ett län, varav fyra av dessa jourer hade möjlighet att hjälpa till att hitta 

respondenter. Dessa fyra brottsofferjourer tillfrågade sedan de personer som de kom i kontakt 

med, och som var lämpliga utifrån uppsatsens syfte, om de ville deltaga i uppsatsen. Detta 

förfarande innebar att de respondenter som kom att medverka i uppsatsen var de personer 

som brottsofferjourerna fick kontakt med och som ville medverka i uppsatsen, vilket kan 

räknas som ett bekvämlighetsurval (Jacobsen, 2007). Valet att utgå ifrån brottsofferjourer 

berodde på förförståelsen om att de personer som kommer i kontakt med brottsofferjourer till 

stor del har varit utsatta för just våldsbrott.  

Brottsofferjourerna kontaktades först via mail, där författaren presenterade sig själv och 

uppsatsens syfte samt tänkta genomförande. Därefter erhölls en telefonkontakt med 

brottsofferjourerna där förutsättningarna diskuterades, en av de fyra jourerna besöktes också 

personligen på inrådan från den jourens föreståndare. Efter detta påbörjade 

brottsofferjourerna arbetet med att tillfråga de personer som de kom i kontakt med huruvida 
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de ville medverka i uppsatsen. Författaren fick sedan namn och telefonnummer till de 

personer som var positiva till att medverka och kontaktade då dem. Respondenterna 

informerades om uppsatsen syfte samt konfidentialiteten och att de var helt frivilligt att 

deltaga i samband med kontakten med brottsofferjouren och sedan återigen i samband med 

första kontakten med författaren. I samband med första kontakten med författaren bestämdes 

också en tid för genomförandet av intervjun. 

Presentation av intervjudeltagare 

Totalt deltog sex personer i uppsatsen. De hade alla varit utsatta för våldsbrott och haft 

kontakt med någon av de fyra brottsofferjourer som medverkade i uppsatsen. Tre av 

intervjupersonerna var kvinnor och tre var män och åldern varierade mellan 31 och 66 år. 

Tiden som förflutit mellan brottet och intervjun varierade också, allt ifrån några veckor upp till 

ett par år. Intervjuperson 1 hade varit utsatt för ett rån, intervjuperson 2 för grov 

kvinnofridskränkning, intervjuperson 3 för misshandel och olaga hot, intervjuperson 4 för ett 

rån, intervjuperson 5 för grov misshandel och grovt rån och intervjuperson 6 hade varit utsatt 

för grov kvinnofridskränkning. Tre av intervjupersoner blev utsatta för brott av person som de 

känner. Alla brotten var vid tillfället för intervjun ouppklarade. I resultatet kommer 

intervjupersonerna att benämnas som IP 1 och IP 2 och så vidare. 

Tillvägagångssätt 

 Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga standardiserade frågor med öppna svar 

(Richards & Morse, 2007), detta för att kunna jämföra respondenternas svar och få med alla 

relevanta områden samt att respondenternas egna upplevelser verkligen skulle komma fram. 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide som var indelad i olika områden med frågor och 

underfrågor tillhörande varje område (se bilaga). Ett område bestod av bakgrundsfrågor 

rörande respondenterna och det aktuella brottet, det andra området av respondenternas 

upplevelser av kontakten med polisen och det tredje om respondenternas helhetsintryck av 

polisen samt hur kontakten med polisen påverkade dem. Frågorna utarbetades av författaren 

utifrån den förförståelse som författaren hade, framförallt då utifrån den tidigare forskningen 

på området som författaren gått igenom i samband med introduktionsskrivningen. I denna 

forskning framkom faktorer som brottsoffer och framförallt personer som utsatts för 

våldsbrott upplever som viktiga i samband med kontakten med polisen. Dessa faktorer har då 

legat som grund för intervjufrågorna tillsammans med teorin om sekundär viktimisering samt 

även de samtal med personal från brottsofferjourerna som författaren haft, där brottsoffers 

upplevelser diskuterats. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade så undveks frågor som 

endast kan besvaras med ja eller nej och i de fall de förekom följde alltid följdfrågor på 

respondenternas svar. Intervjuerna varade i snitt cirka 42 minuter och genomfördes 

personligen antingen på en av respondenterna föreslagen plats såsom deras arbetsplats eller 

hem eller i en allmän lokal såsom bibliotek. För att spela in intervjuerna användes en diktafon. 

Intervjuerna har därefter transkriberats av författaren och det transkriberade materialet 

utgjorde 59 sidor. 
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Analys 

För att analysera materialet användes en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. 

Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på tolkning av texter och med induktiv ansats 

menas att texten analyseras förutsättningslöst och inte genom förutbestämda kodscheman 

eller mallar (Lundman & Graneheim, 2012). Analysen genomförs genom att identifiera 

skillnader och likheter i textinnehållet, vilka sedan kan uttryckas i kategorier (Graneheim &, 

Lundman, 2004). Detta kan göras med en manifest eller latent tolkningsnivå. Med manifest 

tolkningsnivå menas att tolkningen av texten görs på det textnära, uppenbara innehållet och 

med en latent tolkningsnivå så tolkas det underliggande budskapet och det som sägs mellan 

raderna. I denna uppsats genomfördes innehållsanalysen med en manifest tolkningsnivå. 

Det transkriberade materialet genomlästes först ett par gånger för att skapa en överblick över 

texten och dess innehåll. Därefter plockades meningsbärande enheter ut, dessa bestod av 

kortare textstycken som upplevdes viktiga utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. De 

meningsbärande enheterna kondenserades sedan för att göra texten mer överskådlig och 

sedan kodades de meningsbärande enheterna så att de med liknande innehåll fördes samman. 

Utifrån dessa koder skapades sedan kategorier och underkategorier. I en del fall skapades 

underkategorierna först för att sedan slås samman till en kategori så som den presenteras i 

resultatet och i andra fall skapades det utifrån kategorin olika underkategorier. Kategorierna 

förändrades ett par gånger under arbetets gång men de slutgiltiga sex kategorierna blev 

upplevelse av polisens hjälp som bättre än förväntat med underkategorin förväntningar på att 

polisen ska gripa gärningsmannen, tillgänglighet, information med underkategorierna 

information om stöd och hjälp samt information om utvecklingen i det egna ärendet, polisen 

som professionell med underkategorin förbättrad syn på polisen genom insikt i polisens arbete, 

upplevelse av polisens arbete som i frågasättande samt poliskontaktens påverkan på 

respondenterna med underkategorierna betydelsen av att polisen tog situationen på allvar och 

polisens stöd. Det är utifrån dessa kategorier som resultatet presenteras, tillsammans med 

citat från respondenterna för att förtydliga innehållet av varje kategori. 
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Meningsenhet  Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Under-
kategori 

Kategori 

Så då fick jag ju ringa 112 så kom 
poliserna väldigt snabbt tyckte jag i 
alla fall, jag tyckte de stod där 
nästan före att jag hann ringa. Det 
var fruktansvärt snabbt alltså de 
kom, det var direkt 

Jag fick ringa 112 och då 
kom poliserna väldigt 
snabbt. De stod nästan där 
före jag hann ringa. Det var 
fruktansvärt snabbt 

Polisen kom 
snabbt 

 
Upplevelse av 
att snabbt få 
hjälp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillgänglighet 

En gång när han kom hit, ja dom 
hjälpte mig med larm så bara jag 
tryckte, på fem minuter dom var 
här, kanske sju minuter, tio minuter 
någonting så. Dom var här och 
hjälpte mig direkt 

När han kom hit så hjälpte 
dom mig med larm. Jag 
bara tryckte och dom 
hjälpte mig direkt 

Polisen hjälpte 
direkt 

Hon ringde upp mig och så fick jag 
direktnummer till henne med en 
gång, jag tror till och med att jag 
fick det innan jag ens fick någon 
lapp hem. Det var jättebra så jag 
kunde ju ringa henne när som helst 

Hon ringde upp mig och då 
fick jag direktnummer till 
henne. Det var jättebra, jag 
kunde ringa henne när som 
helst 

Kunna ringa när 
som helst 

 
Upplevelse av 
att polisen är 
lätt att 
komma i 
kontakt med 

Sen när jag verkligen behövde hjälp 
och ringde, för det har jag bara 
gjort en gång då kom dom med och 
hjälpte mig och så, så att ja det är 
väldigt positivt att veta att dom 
finns där om man behöver dom 

När jag verkligen behövde 
hjälp och ringde, då hjälpte 
dom mig. Det är väldigt 
positivt att veta att dom 
finns där om man behöver 
dom 

Polisens finns 
där om de 
behövs 

Figur 1. Exempel på några av de meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter, koder 

och underkategorier som skapade kategorin tillgänglighet.  

Etiska överväganden 

Genomförandet av en studie kan innebära ett inkräktande på den deltagandes privatliv 

(Jacobsen, 2007). För att minimera detta och den eventuella skada detta skulle kunna innebära 

för respondenten så beaktades vid genomförandet av denna uppsats de fyra olika etiska 

principer som gäller för svensk forskning (Bryman, 2008). Dessa fyra principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna i samband med 

kontakten med brottsofferjouren samt även den första kontakten med författaren 

informerades om syftet med uppsatsen och att det var helt frivilligt att deltaga. För att beakta 

konfidentialitetskravet som innebär att enskilda personer inte ska kunna identifieras av 

utomstående (Bryman, 2008) så nämns inga av respondenterna vid namn, utan benämns i 

stället som IP 1 och IP 2 och så vidare och det framgår inte heller av uppsatsen vilka 

brottsofferjourer som dessa respondenter hade kontakt med. Dock har personerna inte kunnat 

vara anonyma eftersom författaren vet vilka personerna är, men materialet förvaras på ett 

sådant sätt att inga obehöriga ska kunna komma åt det och så fort materialet fyllt sitt syfte så 

kommer allt att raderas. Materialet kommer heller inte att användas i något annat 

sammanhang än för denna uppsats syfte, detta för att uppfylla den fjärde etiska principen om 

nyttjandekravet. 
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Resultat 

Upplevelse av polisens hjälp som bättre än förväntat 

Majoriteten av respondenterna upplevde att de fick mer hjälp och bättre hjälp av polisen än 

vad de hade förväntat sig. Flera av respondenterna hade låga förväntningar på polisen från 

början, det fanns en tro hos respondenterna att polisen inte skulle bry sig eller att polisen inte 

skulle tro på dem. Denna bristande tilltro till polisen som respondenterna hade innan brottet 

gjorde att flera av dem var osäkra huruvida de skulle ringa till polisen och anmäla brottet eller 

inte. 

Och jag fundera faktiskt ska jag ringa polisen är det någon ide, den tanken fick 

jag, för dom, bryr dom sig om det här, så tänkte jag men jag tänkte jag göra 

det i alla fall, så jag ringde ju 112. (IP 1) 

Denna bristande tilltro som flera av respondenterna hade från början gjorde att de blev 

mycket positivt överraskade av den kontakt med polisen som de sedan hade i samband med 

brottet. Respondenterna upplevde att polisen gjorde mer än vad de hade förväntat sig att 

polisen skulle göra, att polisen verkligen tog situationen på allvar, lade ner mycket tid och 

engagemang samt lyssnade på respondenterna. Framförallt var det i samband med 

anmälningssituationen som respondenterna upplevde denna positiva kontakt med polisen som 

de inte hade förväntat sig. Respondenterna upplevde att polisen verkligen tog sig tid i 

samband med anmälningssituationen, både genom att visa omtanke och lyssna till 

respondenterna samt genom att genomföra undersökningar på brottsplatsen och ta tillvara på 

bevis. Dessa aspekter framkom både hos respondenter som gjorde anmälan via telefon och 

hos de respondenter där polisen var på plats. 

Det var väl hon på 114 14 som faktiskt tog sig ganska mycket tid att prata med 

mig och gå igenom vad jag kunde göra. (IP 2) 

Som helhet är jag faktiskt väldigt nöjd det är jag. Jag tycker att det hade jag 

inte förväntat mig dom få sekunderarna efter rånet innan dom kom men ser 

jag det nu så tycker jag verkligen att dom förväntningarna jag hade, eller jag 

hade ju inga men att dom har skött sig på ett bra sätt och jag är positivt 

inställd. (IP 1) 

Förväntningar på att polisen ska gripa gärningsmannen 

Flera av respondenterna hade trots de låga förväntningarna i inledningsskedet ändå 

förväntningar på att polisen skulle gripa gärningsmannen/gärningsmännen. Dessa 

förväntningar menade flera av respondenterna utvecklades under utredningens gång. 

I och med den positiva överraskningen som flera av dem menade att de upplevde i 

inledningen så ökade förväntningarna på polisen, från att från början endast ha varit 

en förhoppning att polisen skulle komma till platsen och skriva en anmälan till att bli 

en förväntan på att polisen ska gripa gärningsmannen/gärningsmännen. 
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Förväntningarna blir ju lite annorlunda med tiden då, att dels att dom kom och 

sen har man höga förväntningar på att dom ska ta dom. (IP 1). 

Ett par av respondenterna menade istället att de hade dessa förväntningar redan från början. 

Trots att brotten vid intervjutillfället var ouppklarade och att detta skapade en viss besvikelse 

hos respondenterna så var majoriteten av respondenterna ändå mycket nöjda med polisens 

arbete, flera av dem upplevde en förståelse för att polisen inte alltid kan gripa 

gärningsmannen/gärningsmännen och var ändå nöjda med det arbete som polisen gjort i deras 

ärende. 

Nöjd blir en ju aldrig i och med att en råkat ut för en sådan här grej och dom 

inte fått fast dom, så är jag ju inte nöjd men jag får ju vara nöjd med det som, 

dom kan ju inte göra underverk heller... (IP 4) 

Tillgänglighet 

En faktor som genomgående återkom hos respondenterna var att de upplevde en mycket god 

tillgänglighet hos polisen, att de snabbt fick hjälp och att de upplevde att polisen var lätt att 

komma i kontakt med. Dessa aspekter framkom hos samtliga respondenter och gällde både att 

de upplevde att de snabbt fick hjälp av polisen i samband med anmälan, alltså att polisen 

snabbt kom till platsen och att polisen snabbt svarade i telefon men också att polisen under 

hela utredningsprocessen var mycket lätt att komma i kontakt med. Respondenterna upplevde 

att de kunde ringa till polisen och prata med den utredare som ansvarade för deras ärende och 

att denne fanns till hands för dem. Respondenterna hade direktnummer till utredarna, vilket 

de fick i samband med den första kontakten efter anmälan. Samtliga respondenter uttryckte 

denna nöjdhet med att de efter anmälan blev kontaktade av en utredare som de sedan kunde 

ringa i princip när som helst. 

Jag ringer när jag behöver, jag har en polis där när det behövs någonting och 

jag har haft kontakt med henne och hon säger när det händer någonting att 

du behöver hjälp du kan ringa direkt till mobilen och dom kan hjälpa mig. (IP 6) 

Framförallt var det dock polisens snabba agerande i inledningsskedet som samtliga 

respondenter upplevde som mycket bra. Detta var något som respondenterna uttryckte som 

en av de faktorer som upplevdes mest positiv med kontakten med polisen. De respondenter 

som ringde till polisen för att göra en anmälan upplevde att det gick mycket fort att komma i 

kontakt med polisen. De respondenter som kontaktade polisen via 112 upplevde att polisen 

kom mycket snabbt till platsen, med flera bilar och även vid vissa tillfällen med hundpatrull och 

att detta var en mycket positiv upplevelse, att i den akuta situationen som de befann sig i så 

fick de snabbt hjälp av polisen.  

Jag klara inte av att gå bara va, så då fick jag ju ringa 112 så kom poliserna 

väldigt snabbt, tyckte jag i alla fall, jag tyckte de stod där nästan före att jag 

hann ringa. Det var fruktansvärt snabbt alltså de kom, det var direkt. (IP 4) 
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Information 

Samtliga respondenter fick kontakt med brottsofferjouren genom polisen, polisen har antingen 

i samband med förhör lämnat information om att brottsofferjouren finns och vad de gör eller 

så har respondenterna i samband med anmälan blivit tillfrågade om de ville ha kontakt med 

brottsofferjouren, i ett fall skedde detta dock automatiskt utan att respondenten blev 

tillfrågad. Samtliga respondenter upplevde detta positivt att de genom polisanmälan kom i 

kontakt med brottsofferjouren. Majoriteten av respondenterna hade innan polisens 

information ingen vetskap om att brottsofferjouren fanns eller vad brottsofferjouren gjorde. 

Den information som respondenterna upplevde att de fick utöver informationen om 

brottsofferjouren kan delas in i två områden vilka är information om stöd och hjälp samt 

information om utvecklingen i det egna ärendet. 

Information om stöd och hjälp 

Vad gäller information om stöd och hjälp så upplevde samtliga respondenter att de fick bra 

information av polisen angående detta. Förutom då information om brottsofferjouren så erhöll 

flera av respondenterna också, i de fall där det var aktuellt, information om kvinnojourer som 

finns i området och hur de kunde göra för att komma i kontakt med dem samt telefonnummer 

till kvinnofridslinjen.  

Vid första samtalet så fick jag ju nummer både till, alltså att dom skulle 

vidarebefordra det till brottsofferjouren men jag fick även telefonnummer till 

kvinnofridslinjen och lite sånt där, så att i fall att det skulle behövas, så att nä 

jag saknar faktiskt ingenting där. (IP 3) 

En av respondenterna menade att detta skedde automatiskt, att efter hon kontaktade polisen 

så hörde kvinnojouren av sig till henne, vilket hon upplevde mycket positivt. En annan av 

respondenterna nämnde också polisens informationsbroschyr som han läste i väntrummet och 

som han upplevde var till hjälp för att komma i kontakt med brottsoffermyndigheten. Flera av 

respondenterna upplevde också att polisen i sig fungerade som ett stöd för dem genom att de 

lyssnade och visade en förståelse för respondenternas känslor. 

Information om utvecklingen i det egna ärendet 

Vad gäller information om utvecklingen i det egna ärendet så skiljde sig respondenternas 

upplevelser åt något, samtliga respondenterna nämnde att information om vad som händer i 

ens ärende är en viktig del i kontakten med polisen men det skiljde sig åt mellan 

respondenterna huruvida de var nöjda med denna information eller inte. Respondenterna 

upplevde att polisens information till att börja med var mycket bra, att de vid 

anmälningstillfället fick information om vad som händer efter anmälan och att de även sedan 

av utredarna fick information om hur förhör kommer att gå till och när polisen kommer att 

förhöra olika personer som var inblandade i ärendet, till exempel vittnen.  

Han ringde även och sa att vi kommer att hålla förhör med honom, ja typ 

nästa vecka så att du, så jag visste lite vad som hände så att det var väldigt 

bra. (IP 3) 
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Respondenterna upplevde också att då de själva ringde till polisen för att få reda på saker att 

de då kunde få reda på den information som de vill ha, till exempel vad polisen gjorde i 

ärendet. Några av respondenterna upplevde dock att polisens information med tiden blev allt 

mindre, att utredningarna inte ledde någonvart och att de inte fick reda på vad som hände i 

utredningen. De hade önskat en mer kontinuerligt kontakt med polisen även efter de 

inledande förhören. En av respondenterna upplevde också ett starkt missnöje med hur polisen 

informerade om att utredningen var nedlagd, att denna information endast kom via brev och 

att hon inte fick någon muntlig kontakt med polisen angående detta samt att hon inte fick reda 

på varför utredningen lades ned. 

Då kände man det precis samma som jag har fått när min cykel blev stulen och 

jag får precis samtidigt, vi har fått din anmälan, den utredningen är nedlagd, 

exakt samma brev får jag som att precis som cykeln. Och då känner man 

liksom att en cykel för tusen spänn är lika mycket värd som mig eller jag är lika 

lite värd som den här cykeln för tusen spänn i samhällets ögon. (IP 2) 

Samtidigt upplevde ett par av respondenterna ändå att trots att de saknade information om 

vad som hände i deras ärende, att de hade förståelse för att polisen inte alltid kan lämna ut så 

mycket information eftersom detta skulle kunna vara till nackdel i utredningen. 

Det hade ju vart bra att fått information om hur läget var men jag kan förstå 

det också, det kan ju vara vissa känsliga bitar att lämna ut om dom är någon 

på spåren, visst vi är någon på spåren och si och så ser det ut och då kan ju det 

läcka ut va så jag förstår ju att... och jag hoppas att det är så. (IP 1) 

Polisen som professionell 

En annan faktor som framkom hos flera av respondenterna var att de upplevde polisen som 

mycket professionell, att polisen genom hela processen från anmälan och genom utredningen 

skötte sitt arbete och gjorde så gott de kunde, även om brottet inte klarades upp. 

Respondenterna upplevde att utredarna var skickliga, att de visade en förståelse för 

respondentens utsatta situation och därmed inte pressade dem. Att utredarna i samband med 

förhörssituationerna var trevliga och gav respondenterna ett bra bemötande samt försökte 

förklara så mycket som möjligt för respondenterna så att de skulle känna sig trygga med 

situationen.  

En del blir ju lätt dom pressar en och man tycker det är jobbigt men jag 

upplevde inte förhören med honom som någon otrevlig sak utan det gick 

snabbt och enkelt och han tog det sakta, han tog det i sin takt, han frågade 

inte för mycket, han visste när han skulle... okej det kanske är jobbigt för han 

att prata om... (IP 5) 

Respondenterna upplevde också att de kände sig trygga med att det visste att polisen arbetade 

med deras ärende och att de därmed själva inte behövde tänka på det utan att de kunde 

överlämna ansvaret till polisen som är professionell. 
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Förbättrad syn på polisen genom insikt i polisens arbete 

Flera av respondenterna upplevde också att de genom upplevelsen av polisens arbete som 

professionellt också erhöll en förbättrad syn på polisen. Detta framkom både hos 

respondenter som uppgav att de redan innan brottet hade en positiv syn på polisen men också 

hos respondenter som tidigare såg mer negativt på polisen. Denna förbättrade syn på polisen 

menade respondenterna uppkom genom upplevelsen att polisen verkligen skötte sitt arbete 

och genom insikten i hur svårt polisens arbete är. Några av respondenterna menade att de inte 

tidigare har haft någon kontakt med polisen eller någon insikt i deras arbete men att de genom 

utredningsprocessen fick en inblick i hur polisen arbetar. Denna inblick menade 

respondenterna gjorde att de fick en förståelse för att polisutredningar inte är något lätt 

arbete, bland annat genom att utredningarna också styrs av en åklagare. 

Jag ser det mer positivt och jag är mer på deras sida nu och det har och göra 

med när jag fick höra det här med att dom visste vilka som hade rånat dom 

innan men att åklagaren stoppade dom och då har jag insett vilket svårt jobb 

dom har. (IP 1) 

Jag ser lite positivare på deras arbete nu för förut undrade jag vad dom 

sysslade med liksom så men nu så har jag ju fått lite mer insikt och så vad dom 

gör och det är inte lätt att göra det dom gör... (IP 5) 

Upplevelse av polisens arbete som i frågasättande 

De negativa upplevelser av kontakten med polisen som framkom berörde upplevelser av ett 

ifrågasättande från polisen. Trots att flera av respondenterna upplevde att polisen var skicklig 

på så sätt att de inte ställde svåra frågor och pressade dem så upplevde några av 

respondenterna att polisen var ifrågasättande och en av respondenterna upplevde att hon inte 

kände sig trovärdig i kontakten med polisen. Respondenterna menade att polisen i samband 

med förhör ifrågasatte deras berättelser utav brottet och att de också efterfrågade bevis som 

till exempel sparade sms och inkommande samtal, vilket respondenterna upplevde som en 

stark press i samband med det utsatta läge som de befann sig i efter att ha blivit utsatta för 

grova brott. Samtidigt nämnde ett par av respondenterna att de trots den jobbiga upplevelsen 

av förhöret ändå hade en viss förståelse för att det är polisens arbete att ställa de frågorna och 

att polisen behöver göra det för att kunna utreda brottet. 

Alltså först detta då, det var ju nått som en aldrig hade räknat med och sen 

kommer polisen och gjorde det hära precis som att... ja jag menar ju inte det 

att han beskyllde mig för något sådär men jag vet inte hur jag ska förklara det 

men jag tyckte det blev för mycket, det blev en press, de kunde lugna ner sig 

lite granna men det kanske är deras jobb jag vet inte att ta det på en gång. (IP 

4) 

Känslan av att polisen var ifrågasättande och upplevelsen av att inte vara trovärdig gällde både 

i samband med anmälningssitautionen men framförallt i samband med förhör under 

utredningen. En av respondenterna menade att polisen vid förhöret ville att hon skulle berätta 

allt som hade hänt sedan brotten började, vilket var många år tillbaka i tiden och då hon inte 
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kunde minnas alla händelser eller i vilken ordning som de hade inträffat så upplevde hon att 

polisen inte trodde på henne och inte tog hennes situation på allvar samt att utredningen 

därför inte heller ledde någonvart. Samma respondent upplevde också att ett ständigt byte av 

utredare var något som bidrog till en negativ upplevelse av kontakten med polisen. Att vid 

varje ny anmälan så var det en ny utredare på en ny polisstation som skulle utreda ärendet, 

vilket skapade en frustration och uppgivenhet hos respondenten. 

Man kände sig väldigt liksom vad gör jag här, alltså, jag känner mig inte 

trovärdig för fem öre liksom, hon tror inte på mig när jag sitter där liksom men 

samtidigt vill jag ändå inte ha en ny för varför ska jag sitta och förklara för en 

ny som ändå inte kommer tro på mig heller. (IP 2) 

Poliskontaktens påverkan på respondenterna 

Majoriteten av respondenterna upplevde kontakten med polisen som positiv och att den mer 

eller mindre påverkade dem och fick dem att må bättre. Att utsättas för brottet skapade en 

oro och osäkerhet hos respondenterna, förutom chocken som några av dem menade att de 

upplevde i det akuta skedet så skapade brottet på sikt en oro och osäkerhet, till exempel 

rädsla för att gå ut själv på kvällen eller upplevelsen att ständigt vara på sin vakt. Några av 

respondenterna gav också uttryck för att brottet skapade en stress hos dem och att de också 

hade skuldbelagt sig själva. Samtidigt så framkom det att respondenterna genom polisens hjälp 

kände sig tryggare då de visste att polisen fanns där om de behövde dem samt att polisen drev 

utredningen, vilket gjorde att flera av respondenterna kände sig lugnare då de, som tidigare 

nämnts, upplevde det som att de lagt över ansvaret för situationen på polisen, att polisen tog 

hand om deras ärende och arbetade för respondenten. 

Jag känner ju mig tryggare, särskilt då eftersom att jag fick polisen att följa 

mig hem och ta med honom härifrån, så vet ju jag, det känns ju som dom står 

på ens sida och tror på en och så, så det har ju blivit bättre. (IP 3) 

Man har ju känt okej dom jobbar med det här, det sköter dom då så då slipper 

jag att tänka på det. (IP 5) 

En respondent upplevde dock att polisens arbete snarare försämrade hur respondenten 

mådde. Att utredningarna inte ledde någonvart och att respondenten under förhören kände 

sig ifrågasatt av polisen, vilket gjorde att respondenten upplevde en känsla av uppgivenhet och 

förlorat förtroende för polisen. 

Mycket var ju att man blev ifrågasatt, varför har du gjort si och så och hela 

den biten och då kände jag liksom att det här är inte alls kul, alltså det är inte 

ens värt att han hamnar på kåken. (IP 2) 

Betydelsen av att polisen tog situationen på allvar 

Det som främst var betydelsefullt för respondenternas välmående i samband med kontakten 

med polisen var att polisen tog situationen på allvar och trodde på respondenten samt att 

polisen gav respondenten stöd. Flera av respondenterna betonade att det faktum att polisen 
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tog situationen på allvar var av stor betydelse för hur de kunde bearbeta det som de hade varit 

utsatta för och hur de upplevde kontakten med polisen. När respondenterna kontaktade 

polisen befann de sig i en mycket utsatt situation och att polisen då trodde på det som 

respondenten berättade och tog situationen på allvar var enligt ett par av respondenterna det 

som lade grunden för att de sedan upplevde även den vidare kontakten med polisen som 

mycket positiv. En respondent menade till och med att det var polisen som fick henne att göra 

en anmälan, att polisen vid telefonsamtalet var så förtroendeingivande att hon gjorde en 

anmälan fast att hon egentligen inte hade tänkt göra det. Även att polisen tog den information 

angående brottet som respondenterna lämnade på allvar och gjorde uppföljningar av de tips 

som respondenterna själva lämnade var något som var betydelsefullt för respondenterna. 

Detta gjorde att respondenterna fick ett förtroende för polisen och förhoppningar om att 

brotten ska klaras upp. Flera respondenter uppgav att om polisen inte hade tagit dem eller den 

information de lämnade på allvar så hade de troligtvis mått ännu sämre än vad de redan 

gjorde av själva brottet, vilket också var fallet med den respondent som kände sig ifrågasatt av 

polisen. Så på så sätt har polisens arbete varit av stor betydelse för respondenternas 

välmående. 

Att man blir tagen på allvar och blir trodd när man, för att man är så utsatt 

och så kränkt vi det tillfället när man ringer så att det är så väldigt viktigt att 

dom verkligen tar på allvar det man säger [...] för mig var det väldigt viktigt att 

dom tog mig på allvar. (IP 3) 

Polisens stöd 

Några av respondenterna upplevde att polisen gav dem stöd och att detta hjälpte dem att må 

bättre. Detta stöd fick respondenterna genom att polisen pratade med dem och lyssnade på 

dem. Just att polisen lyssnade på dem är något som vid flera tillfällen framkom i samtal med 

respondenterna och något som respondenterna menade gjorde att de upplevde ett stort stöd 

från polisen, både i samband med anmälan men även under utredningens gång. Att polisen 

gav respondenterna någon form av lugn genom att ringa och höra hur de mådde och att ta sig 

tid att lyssna. En av respondenterna betonade att det räckte med att polisen pratade med 

henne och frågade hur hon mådde, att detta gjorde att respondenten i det utsatta läge som 

hon befann sig i mådde mycket bättre. 

När man har så stora problem det kanske behövs ord, det hjälper så väldigt 

mycket, som att vi ska hjälpa dig, det räcker med det ibland [...] jag var 

jättestressad och jätterädd och sen när dom kom hit jag blev lugn och det blev 

mycket bättre så. (IP 6) 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur personer som utsatts för våldsbrott upplevde 

kontakten med polisen i samband med anmälan av brottet och vid utredningen av brottet. 

Majoriteten av respondenterna, fem av sex, var mycket nöjda med den kontakt som de hade 

med polisen, både i samband med anmälan och under utredningen. Framförallt så var 
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respondenterna mycket positiva till den kontakt de hade med polisen vid anmälningstillfället, 

detta genom att respondenterna upplevde att de var vid den inledande kontakten med polisen 

som de främst fick bättre hjälp än vad de hade förväntat sig och att denna hjälp kom mycket 

fort, att polisen fanns där när den behövdes. Respondenterna upplevde också att polisen 

under hela processen var professionell och tog dem och det som de hade varit utsatta för på 

allvar, vilket gjorde att respondenternas syn på polisen förbättrades. De upplevde också att 

polisen genom sitt agerande fick dem att må bättre, både genom att polisen arbetade med 

utredningen men framförallt genom att de tog respondenterna på allvar och gav dem stöd. 

Det faktum att majoriteten av respondenterna var nöjda med kontakten med polisen stämmer 

till stor del överens med den forskning som finns på området, vilken visar att brottsoffer 

generellt sett har positiva upplevelser av kontakten med polisen (Aspler, Cummins & Carl, 

2003; Braithwaite & Yeboah 2004; Coupe & Griffiths, 1999; Johnson, 2007; Jordan, 2008; 

Lindgren & Qvarnström, 2003; Qvarnström & Lindgren, 2004; Rikspolisstyrelsen, 2010; Skogan, 

2006), och även brottsoffer som har varit utsatta för våldsbrott (Jordan, 2008; 

Rikspolisstyrelsen, 2010; Stephens & Sinden, 2000). Även det att den inledande kontakten var 

det som respondenterna var mest positiva till stämmer överens med forskningen (Shapland, 

Willmor & Duff, 1985). Varför respondenterna var nöjda med kontakten med polisen kan ha 

många orsaker. Det skulle till viss del kunna bero på de låga förväntningar som de uppgav att 

de inledningsvis hade. Enligt Buzawa och Austin (1993) så är personer som utsatts för 

våldsbrott i större utsträckning nöjda då de får den hjälp de hade förväntat sig och i detta fall 

har respondenterna fått mer och bättre hjälp än vad de förväntat sig, vilket därmed skulle 

kunna ses som en orsak till nöjdheten med polisen, vilket respondenterna själva också 

uttryckte. Många brottsoffer har väldigt lite kontakt med polisen fram tills att de blir utsatta 

för brott, detta gör att deras förväntningar på polisen baseras på föreställningar som de har 

erhållit genom andra personer eller genom media (Jerin & Moriarity, 2010). Dessa 

föreställningar visar sig dock ofta inte stämma då de personer som har haft kontakt med 

polisen i regel har bättre attityder till polisen jämfört med dem som inte har haft kontakt med 

polisen (Klein, Webb & DiSanto, 1978). Detta skulle eventuellt kunna tyda på att polisen utför 

ett bra brottsofferarbete och att människors attityder till polisen förändras då de utsätts för 

brott och genom detta kommer i kontakt med polisen. 

Det första intrycket som brottsoffer har av kontakten med polisen baseras till stor del på hur 

snabbt polisen svarar på deras rop på hjälp (Jerin & Moriarity, 2010). Eftersom detta första 

intryck är viktigt och till stor del kan spegla hur brottsoffret kommer att se på hela 

rättsprocessen (Coupe & Griffiths, 1999; Poister & McDavid, 1978) så är således polisens 

inledande hjälp till brottsoffret mycket viktig för brottsoffrets upplevda nöjdhet av kontakten 

med polisen som helhet. I denna uppsats var samtliga respondenter mycket nöjda med 

polisens tillgänglighet och de upplevde att det gick mycket snabbt att komma i kontakt med 

polisen och att få hjälp, vilket därmed kan ses som en annan orsak till respondenternas 

upplevda nöjdhet med kontakten med polisen. Att snabbt få hjälp är också något som 

framkommer i forskningen som en av de faktorer som personer som utsatts för våldsbrott 

upplever mest viktigt i samband med kontakten med polisen (Brandl & Horvath, 1991; Skogan, 

2006; Coupe & Griffiths, 1999; Braithwaite & Yeboah, 2004). Att polisens svarstid spelar en så 
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pass stor roll för personer som utsatts för våldsbrott kan, förutom att det utgör det första 

intrycket av polisen (Jerin & Moriarity, 2010), också vara av betydelse då offer för dessa typer 

av brott upplever större emotionella trauman än andra brottsoffer och därför direkt behöver 

hjälp från polisen (Brandl & Horvath, 1991). Enligt Brandl och Horvath (1991) så har svartiden 

också en koppling till förväntningarna, att då polisen svarar på kortare tid än förväntat så ökar 

nöjdheten med polisen, vilket även det var fallet i denna uppsats.  

Precis som Brandl och Horvath (1991) menar, att personer som utsatts för våldsbrott ofta 

upplever emotionella trauman så gjorde respondenterna i denna uppsats det. De upplevde en 

chock i samband med brottet och sedan en oro och osäkerhet som fanns kvar även långt efter 

brottet. Just oro är enligt Resick (1987) mycket vanligt hos personer som utsatts för våldsbrott. 

Samtidigt upplevde majoriteten av respondenterna att de var nöjda med polisens arbete och 

att kontakten med polisen också till viss del fick dem att må bättre. De kände sig bland annat 

tryggare genom kontakten med polisen och att polisen genom att de tog dem på allvar, 

lyssnade på dem och gav dem stöd fick dem att må bättre. Dessa faktorer har också i 

forskningen visat sig viktiga för brottsoffers upplevelser av kontakten med polisen (Skogan, 

2006). Respondenterna förefaller alltså inte vara sekundärt viktimiserade. Endast en 

respondent upplevde att kontakten med polisen försämrade hennes mående. Detta genom att 

hon upplevde att polisen inte tog henne på allvar och att polisen ständigt ifrågasatte hennes 

berättelse utav brottet. Hennes upplevelser kan dock liknas vid sekundär viktimsiering, detta 

då sekundär viktimisering kan innebära att brottsoffret påverkas av negativa upplevelser som 

denne har i samband med kontakten med polisen (Berill & Hereck, 1990) och att denna 

respondent genom de negativa upplevelserna förlorade förtroendet för polisen och därför inte 

längre gör några anmälningar.  

Att polisen kom snabbt till platsen, tog respondenterna på allvar, lyssnade på dem och gav 

dem stöd gjorde alltså att majoriteten av respondenterna inte upplevde någon sekundär 

viktimisering utan att de istället upplevde kontakten med polisen som mycket positiv och att 

den till och med har förbättrat deras mående. Precis som Renck och Svensson (1997) menar så 

är den första kontakten med polisen viktig, denna kan, genom polisens bemötande, hjälpa 

brottsoffret att återhämta sig från de känslomässiga reaktionerna. Respondenternas 

upplevelser av att polisen från början och genom hela processen tog situationen på allvar och 

att detta var en av de främst bidragande orsakerna till att kontakten med polisen förbättrade 

respondenternas mående stämmer också väl överens med Lindgren et al., (2001) som menar 

att det är viktigt att brottsoffret får uppfattningen av att polisen tar situationen på allvar 

eftersom denna uppfattning kan förhindra att brottsoffret drabbas av sekundär viktimisering. 

Enligt Lindgren et al., (2001) är det dock främst genom den information som brottsoffret 

erhåller från polisen som denna uppfattning skapas, men i denna uppsats var upplevelserna av 

informationen mycket delade, trots den positiva upplevelsen av helheten var det några 

respondenter som saknade information om utvecklingen i det egna ärendet. Dessa 

respondenter upplevde trots detta att de var mycket nöjda med polisen, vilket gör att i denna 

uppsats var inte betydelsen av polisens information så viktig som den framkommer som i 

forskningen (Coupe & Griffiths, 1999; Jerin & Moriarity, 2010; Lurigio & Resick, 1990; Lindgren 

et al., 2001; Stephens & Sinden, 2000). Däremot var respondenterna i denna uppsats precis 
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som i forskningen (Lindgren et al., 2001; Rikspolisstyrelsen, 2010) mindre nöjda med 

informationen än med övriga delar av kontakten med polisen, men detta missnöje har inte 

haft samma betydelse för upplevelsen av kontakten med polisen som helhet som det har haft i 

forskningen. Respondenterna har ändå känt att polisen har tagit situationen på allvar genom 

att polisen har varit förtroendeingivande och utfört ett professionellt arbete. 

Att respondenterna, trots att de delvis inte var nöjda med den information som de fick från 

polisen, ändå uppgav att de fick både skriftlig och muntlig information om olika beslut som 

fattades i ärendet skulle kunna vara en orsak till att respondenterna inte drabbades av 

sekundär viktimisering. Detta då muntlig och skriftlig information om olika beslut enligt 

Lindgren et al., (2001) är viktigt för att förhindra sekundär viktimisering. Att respondenterna 

inte drabbades av sekundär viktimisering kan också bero på de enskilda poliser som 

respondenterna har haft kontakt med och huruvida dessa har visat en kunskap och förståelse 

för hur sårbar en person kan vara efter att ha varit med om en stark känsloladdad händelse 

(Lindgren et al., 2001). Forskning har visat att erfarenhet och träning hos de enskilda poliserna 

är viktigt för att förhindra sekundär viktimisering (Jordan, 2008). Enligt Jerin & Moriarity (2010) 

är det orimligt att polisen ska agera psykolog eller socialarbetare men att de ändå kan lära sig 

grundläggande krishantering och förstå brottsoffers reaktioner. Respondenterna i denna 

uppsats beskrev till viss del poliserna som de hade kontakt med som skickliga, bra på att lyssna 

samt att de visade en förståelse för respondenterna och inte pressade dem, dessa faktorer hos 

poliserna kan alltså ha bidragit till att respondenterna inte blev sekundärt viktimiserade. En 

annan tänkbar förklaring kan vara faktorer inom den polismyndighet som respondenterna har 

haft kontakt med eller polisen som helhet samt även faktorer hos respondenterna själva och 

de brott som de har varit utsatta för, till exempel hur trovärdiga poliserna uppfattat 

respondenterna och vilken typ av brott de har varit utsatta för, enligt forskningen så är 

sekundär viktimisering främst vanligt i våldtäktsfall (Jordan, 2008; Patterson, 2011), vilket är en 

brottstyp som inte ingick i denna uppsats. Denna uppsats kan ändå till viss del ge stöd för 

själva teorin om sekundär viktimisering då flera av respondenterna uppgav att om de inte hade 

fått det positiva bemötandet från polisen som de fick genom att polisen tog dem på allvar, 

lyssnade på dem och gav dem stöd så hade de troligtvis mått ännu sämre än vad de redan 

gjorde av själva brottet, vilket tyder på att polisens arbete och bemötande gentemot 

brottsoffer har en betydelse för hur brottsoffret mår och hur denne kan hantera det som den 

har varit utsatt för. 

Det faktum att brotten var ouppklarade och den besvikelse som framkom hos respondenterna 

att polisen inte lyckats gripa gärningsmannen/gärningsmännen stämmer överens med det som 

framkom i studien av Rikspolisstyrelsen (2010), där polisens förmåga att utreda och klara upp 

brottet var det område som brottsoffren var minst nöjda med. Trots detta så upplevde 

respondenterna i denna uppsats ändå polisen som professionell och att polisen gjorde så gott 

de kunde samt att de trots att polisen inte lyckats gripa gärningsmannen/gärningsmännen 

ändå var nöjda med kontakten med polisen som helhet. Detta kan tyda på vad Shapland et al., 

(1985) samt Skogan (2006) menar att brottsoffer bryr sig mer om själva processen och hur de 

blir bemötta av polisen än utgången av deras ärende. Även Elliot, Thomas och Ogloff (2011) 

menar att människor bryr sig mer om hur polisen utöver sin auktoritet än hur effektiv polisen 
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är i att kontrollera brott. Då respondenterna upplevde polisen som professionell så 

förbättrades också deras syn på polisen, även de respondenter som tidigare såg negativt på 

polisen förändrade sin syn då de kom i kontakt med polisen och blev väl bemötta samt fick 

insyn i svårt polisens arbete är. Detta går emot det som Bradford (2011) menar, att det är 

brottsoffrets inställning till polisen som avgör huruvida brottsoffret är nöjd med kontakten 

med polisen eller inte. I denna uppsats hade inte den tidigare inställningen någon betydelse 

utan det som var viktigt var hur respondenterna upplevde bemötandet från polisen i det 

specifika ärendet, precis det som Shapland et al., (1985) och Skogan (2006) menar.  

Metoddiskussion 

Hur trovärdiga resultaten i denna uppsats är handlar om giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet 

och delaktighet (Lundman & Graneheim, 2012). Giltighet berör hur sanna resultaten är. Detta 

kan också kallas validitet och svarar på frågan huruvida undersökningen mätt det som den 

avsåg att mäta (Jacobsen, 2007). Validiteten i denna uppsats kan styrkas genom att resultaten 

till stor del stämmer överens med den tidigare forskningen som finns på området, både den 

internationella forskningen och den svenska, vilken visar, precis som denna uppsats, att 

personer som utsatts för våldsbrott som helhet är nöjda med kontakten med polisen. Det finns 

dock faktorer som skulle kunna påverka validiteten i denna uppsats. Hur intervjufrågorna 

utformas påverkar de som svar som respondenterna ger. Intervjufrågorna utarbetades utifrån 

författarens förförståelse, vilket kan ha påverkat uppsatsens resultat eftersom denna 

förförståelse inte nödvändigtvis behöver motsvara den förförståelse som andra människor har 

angående hur personer som utsatts för våldsbrott upplever kontakten med polisen. Samtidigt 

bygger dock denna förförståelse på den forskning som finns inom området och som till stor del 

är samstämmig, vilket ändå kan tänkas styrka validiteten i denna uppsats. 

Hur urvalet gjordes kan också påverka resultatet. I denna uppsats intervjuades personer som 

har varit i kontakt med brottsofferjourer och som blev tillfrågade av brottsofferstödjare om de 

ville delta. Enligt Bradford (2011) så upplever personer som har haft kontakt med 

brottsofferstöd ett ökat förtroende för rättsväsendet. Detta skulle då kunna göra att de 

personer som har haft kontakt med brottsofferjourer är mer positiva till polisen än andra 

brottsoffer. Även hur brottofferstödjarna valt ut de personer som de tillfrågat kan tänkas 

påverka resultatet. De personer som tillfrågats har dock varit utsatta för olika typer av 

våldsbrott och det har varit både kvinnor och män i olika åldrar så att resultaten är inte 

specificerade till någon viss brottstyp eller specifika faktorer hos brottsoffret utan gäller för 

olika personer som varit utsatta för olika typer av våldsbrott. Däremot kan resultatet inte 

överföras eller generaliseras då det är en kvalitativ uppsats med ett fåtal respondenter 

(Jacobsen, 2007), utan resultatet gäller endast för de respondenter som intervjuats. Kvalitativa 

studier har inte heller som syfte att generalisera (Jacobsen, 2007). 

Tillförlitlighet betyder att forskaren noggrant verifierar sina ställningstaganden under hela 

forskningsprocessen (Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers, 2002). Under arbetets gång har 

författaren reflekterat över olika tolkningsmöjligheter och tolkningsnivåer och eftersom 

intervjuerna spelades in och allt därefter transkriberades så kan tillförlitligheten i uppsatsen 

styrkas (Lundman & Granehiem, 2012). Alla respondenter har också fått samma frågor. 
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Resultatet av en intervjustudie kan dock inte ses som oberoende av forskaren eftersom 

forskaren är delaktig under intervjun (Lundman & Graneheim, 2012). Respondenterna kan 

därmed ha påverkats av intervjuareffekten. Med intervjuareffekten menas att jag som 

intervjuare kan påverka respondenten, bland annat genom hur jag pratar och mitt kroppsspråk 

(Jacobsen, 2007).  

Slutsats 

Majoriteten av respondenterna i denna uppsats var nöjda med den kontakt som de hade med 

polisen. De upplevde polisens hjälp som bättre än förväntat, framförallt upplevde de att de 

väldigt snabbt fick hjälp av polisen i det inledande skedet och att polisen tog dem på allvar, 

lyssnade på dem samt gav dem stöd. De upplevde också polisen som professionell, vilket 

förbättrade deras syn på polisen, detta gällde både för de respondenter som redan innan såg 

positivt på polisen men även för de som innan hade en mer negativ syn på polisen. Denna 

positiva upplevelse av kontakten med polisen gjorde att respondenterna upplevde att de till 

viss del mådde bättre genom kontakten med polisen, endast hos en av respondenterna fanns 

det upplevelser som kan liknas vid sekundär viktimisering. Respondenterna uppgav dock att 

om de inte hade fått den hjälp och de stöd som de fick från polisen så hade de troligtvis mått 

ännu sämre än vad de redan gjorde av själva brottet, vilket tyder på att polisens bemötande 

har en betydelse för hur brottsoffret mår och att polisens bemötande därmed är viktigt för att 

förhindra sekundär viktimisering, vilket forskningen också visar (Jerin & Moriarity, 2010; 

Lindgren et al., 2001; Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2004). 

Resultaten av denna uppsats tyder alltså på att polisen har gjort ett bra brottsofferarbete 

genom att respondenterna var nöjda och inte upplevde någon sekundär viktimisering. Vad 

detta beror på kan ha många orsaker, det kan vara det arbetssätt och den kompetens som 

finns hos de enskilda poliser som respondenterna har haft kontakt med (Jordan, 2008) men 

det skulle också kunna bero på faktorer hos den polismyndigheten som respondenterna har 

haft kontakt med eller polisen som helhet. Det kan även bero på vilken typ av brott som 

respondenterna har varit utsatta för (Jordan, 2008; Patterson, 2011). För att vidare undersöka 

brottsoffers upplevelser av kontakten med polisen och huruvida de upplever någon sekundär 

viktimisering så skulle mer forskning på området behövas. Denna forskning skulle då kunna 

undersöka hur brottsoffer som har varit utsatta för andra typer av brott upplever kontakten 

med polisen samt genomföras inom ett större geografiskt område för att på så sätt få fram 

upplevelser hos brottsoffer inom flera olika polismyndigheter. 
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Bilaga: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Ålder? 

 Hur kom ni i kontakt med brottsofferjouren? 

 Kan ni berätta lite kort om brottet ni blev utsatt för? 

 Upplevelser av kontakten med polisen 

 Hur gjorde ni anmälan till polisen? 

- Vad anser ni om den tid det tog att komma i kontakt med polisen? (För polisen att 

komma till platsen eller besvara telefonsamtalet etc.) 

 Hur upplevde ni bemötandet från den personen som tog emot er anmälan? 

- Tog anmälningsmottagren sig tid att lyssna på er? 

- Tog han eller hon er anmälan på allvar? 

 Om och hur fick ni kontakt med den utredare som utredde/utreder er anmälan? 

- Fanns det några svårigheter i att komma i kontakt med den personen? 

 Hur upplevde ni bemötandet från den utredare som utredde/utreder er anmälan 

- Var utredaren lyhörd för era tankar och känslor? 

- Kände ni att ni var delaktiga i utredningsprocessen? 

 Vad anser ni om den information ni har fått i samband med anmälan och utredningen? 

- Har den varit tillräcklig? Om inte vilken information saknade ni? 

Helhetsintryck av polisens agerande och hur det har påverkat respondenten 

 Vilka förväntningar hade ni på polisen då ni anmälde brottet? 

 Hur har kontakten med polisen påverkat ert sätt att bearbeta det ni har varit utsatt 

för? 

- Hur mådde ni efter själva brottet och om/hur har kontakten med polisen påverkat 

detta? 

- Är det något särskilt som ni tycker påverkat er positivt eller negativt? 

- Uppfylldes era förväntningar? 

- Vad skulle kunna göras bättre? 

 Har er syn på polisen förändrats i samband med denna kontakt med polisen? 

- Hur såg ni på polisen innan brottet och hur ser ni på polisen idag? 

 Är det något övrigt ni skulle vilja tillägga? 

 


