
   

     

          Beteckning: ____________    

 

Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 

 
  

Polisens bemötande av brottsoffer 
 
 

En fenomenografisk studie 
 

Anette Tigerstrand & Rose-Marie Worén 
Juni 2008 

 
Examensarbete  

C-uppsats, 15 hp 
Pedagogik 

 

 
Kurs: Pedagogik C, 30 hp samt Vetenskaplig uppsats II, 15 hp 

Handledare: Maud Söderlund 
Examinator: Peter Gill  

 
 



   

     

 
Tigerstrand, Anette & Worén, Rose-Marie (2008). Polisens bemötande av brottsoffer - En 
fenomenografisk studie. Hälsopedagogiska programmet. Institutionen för Pedagogik, didaktik 
och psykologi. Högskolan i Gävle, 2008. 
 

 
 
SAMMANFATTNING 
 
I möten mellan människor sker samspelet på ett kommunikativt plan där den professionella 

förhållningen innebär att bemöta och inte bara att möta en annan person. Polisens bemötande 

har stor betydelse för hur ett brottsoffer bearbetar upplevelsen av brottet hon upplevt. Syftet 

med studien var att undersöka och beskriva polisens uppfattningar av bemötande av 

brottsoffer, utifrån deras personliga erfarenheter av att vara brottsoffer. Studien genomfördes 

med en fenomenografisk forskningsansats och kvalitativa forskningsintervjuer av sex poliser. 

I en fenomenografisk studie är avsikten att försöka hitta variationen i och kategorisera 

människors erfarenheter i det tilltänkta undersökningsområdet. Resultatet visade att polisens 

olika uppfattningar av bemötande av brottsoffer kunde delas in i tre kvalitativt skilda 

beskrivningskategorier. Naturligt-, förvärvat- och rutinmässigt bemötande. Naturligt 

bemötande var något som fanns med sedan uppväxten, förvärvat bemötande var något som 

förvärvades genom olika erfarenheter, i rutinmässigt bemötandet gick arbetsuppgiften före 

bemötandet av brottsoffren. Studien visade också att brottsoffrets lidande hade en avgörande 

betydelse för polisens bemötande. Fler studier inom ämnet är att rekommendera för att få en 

större inblick och förståelse för hur polisens erfarenheter kan avspegla sig i mötet med 

brottsoffer, samt att öka kunskapen om hur negativa följder av erfarenheter kan förebyggas 

inför nya möten med brottsoffer.  
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1. INLEDNING 
 
Man kan fundera över varför två hälsopedagoger har valt att skriva om polisen och deras 

bemötande av brottsoffer, och inte om till exempel hälsa eller arbetsmiljö. Rent allmänt kan 

det uppfattas som irrelevant inför den framtida professionen som hälsopedagog att tid och 

energi har spenderats på ett examensarbete som kan upplevas mer inriktat mot sociologi och 

kriminologi än mot pedagogik. Om vi vänder på diskussionen och ser det utifrån det 

pedagogiska perspektivet så ser vi att begreppet bemötande är ett naturligt begrepp inom just 

pedagogiken. Pedagogik handlar bland annat om samspel (möten) mellan människor och den 

miljö hon lever i (Svederberg & Svensson, 2001). Integrationen mellan människor ger dem 

värdefulla möjligheter att dra lärdomar av varandra. Genom de erfarenheter som människorna 

ger varandra kan de sedan utveckla nya kunskaper, värderingar och handlingsmönster (Ibid.). 

Utifrån detta perspektiv ville vi göra en annorlunda examensuppgift och riktade därför 

undersökningen mot polisen, för att studera hur de uppfattar sitt bemötande av brottsoffer. 

 

Utifrån vår studie av hur polisen uppfattar bemötande av brottsoffer kan vi dra flera paralleller 

till oss själva och vårt framtida yrke. Beroende på vad yrkesrollen som hälsopedagog kommer 

att föra med sig är sannolikheten stor att vi kommer att komma i kontakt med människor som 

är offer för till exempel en felaktig livsstil. I ett professionellt bemötande i syfte att hjälpa 

människor ur en personlig kris, vare sig man är hälsopedagoger eller poliser, krävs förutom 

medmänsklighet, förståelse och empati en förmåga att vara objektiv och att avhålla sig från en 

dömande attityd. Det som skiljer våra perspektiv åt vad gäller offer är att det för oss som 

hälsopedagoger handlar om att hjälpa människor som hamnat i en offerliknande situation som 

de själv oftast har bidragit till, medan det för polisens del handlar om att hjälpa människor 

som hamnat i en offersituation på grund av andra människors handlingar. I den bemärkelsen 

är vårt arbete att bemöta människor på ett professionellt sätt precis lika viktigt som polisens 

sätt att bemöta brottsoffer.  

 

Idag är det allmän kunskap att människan formas och påverkas av den miljö hon befinner sig i 

och av de erfarenheter hon skaffar sig. I den meningen vore det rimligt att tro att förvärvade 

erfarenheter, som till exempel polisen får genom arbetet, skulle kunna ha inverkan på deras 

beteende- och värderingssystem som sedan avspeglar sig i bemötandet av brottsoffer på något 

sätt. Mitt i arbetet med denna studie inträffade en tragisk händelse i ett litet samhälle i Sverige 

då en 10-årig flicka rövades bort och dödades. Händelsen kom att engagera många poliser, 
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samt stora delar av det svenska folket. Sällan har allmänheten sett poliser kämpa mot gråten 

av medlidande i TV-rutan som de gjorde när det blev känt att flickan inte var vid liv (SVT 

2008-04-15). I mötet med personerna bakom polistitlarna blottades människor med känslor, 

som vilka andra människor som helst. Genom denna händelse blev det tydligare för många av 

oss vanliga medborgare att se att det även för den mest rutinerade polismannen finns starka 

känslomässiga händelser som bryter igenom poliskostymen och påverkar människan innanför.  

 

Ur ett pedagogiskt perspektiv ville vi ta tillvara på några polisers erfarenheter som brottsoffer 

för att se hur de uppfattar att deras bemötande påverkas av att de själva varit brottsoffer. Flera 

undersökningar har gjorts angående hur brottsoffer upplever polisens bemötande. Däremot 

finns det väldigt få studier utifrån det motsatta perspektivet, det vill säga hur polisen uppfattar 

att de bemöter brottsoffer. Många poliser utsätts dagligen för hot och våld i sin tjänst och har 

därför egna erfarenheter av att vara brottsoffer. Därför anser vi att det vore intressant att se 

hur dessa erfarenheter påverkar deras bemötande av andra brottsoffer. I den bemärkelsen 

ansåg vi att fenomenografin, med fokus på att avslöja kvalitativt skilda sätt att uppfatta olika 

fenomen (Marton & Booth, 2000), var en lämplig metod att tillgå i denna studie.  
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2. BAKGRUND 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras. Bakgrunden inleds med bemötande 

och samspel mellan människor. Vidare diskuteras offer och brottsoffer, polisens bemötande 

av brottsoffer samt polisen som brottsoffer. Den senare delen i avsnittet innehåller en 

problemformulering. I den löpande texten förklaras begrepp. Bakgrundstexten baseras på en 

litteraturinventering1.  

 

 

2.1 Bemötande och samspel mellan människor 
Möten mellan människor sker på ett kommunikativt och interaktivt plan där den 

professionella förhållningen innebär att bemöta och inte bara att möta en annan person 

(Brottsoffermyndigheten, 2002). I samspelet i den vardagliga kontakten mellan människor 

står ordet bemötande vanligen för hur man uppträder mot varandra (SOU 1997:51, ”Brister i 

omsorg - en fråga om bemötande av äldre”). Genom samspelet som sker i bemötandet mellan 

människorna visar de sin inställning till varandra genom ord, gester, kroppsspråk och 

handling. Ett bemötande påverkas av den aktuella situationen, miljön där mötet sker, vilka 

förväntningar som finns och vilka tidigare erfarenheter personerna i mötet bär med sig. (Ibid.) 

Begreppet bemötande ligger väldigt nära begreppet ”attityd” som definierar benägenheten att 

vänligt eller ovänligt bemöta ett objekt, en person, en institution eller händelse (SOU 1998:16, 

”När åsikter blir handling”). Genom att förklara begreppet attityder kan läsaren bättre förstå 

polisens agerande och bemötande av brottsoffer.  

 

2.1.1 Attityder 
Attityder är en samlad reaktion på till exempel en annan person utifrån individens känslor, 

uppfattningar och beteende (Jeffmar, 1987). Attityder bildas då det finns en samstämmighet 

mellan vad man känner och tror och vad man gör. Attityder kan beskrivas som ”…en relativt 

varaktig organisation av vissa känslor, uppfattningar och beteenden riktade mot bestämda 

personer, grupper, idéer, företeelser eller föremål.” (Ibid., s.108). 

                                                 
1 Samtliga artiklar i denna studie är ”Peer-Reviewed” och hämtade i databaserna PsykINFO, PsykARTICLES, och ERIC via 
Eric (CSA) i det elektroniska biblioteket vid Högskolan i Gävle. Övriga fakta är hämtat från litteratur och dokument som 
finns att tillgå via Internet. Materialtillgången om polisens bemötande var starkt begränsad. Studiematerialet baseras därför 
till största delen av vetenskapliga fakta som bygger på brottoffrens upplevelser av polisens bemötande. På grund av 
svårigheter att finna vissa primärkällor som Magnus Lindgren (2002), refererar till i boken ”Brottsoffer – från teori till 
praktik” har vi valt att förlita oss på sekundärkällan.  
 



   

  4 

För att illustrera hur viktigt polisens bemötande är och vilka konsekvenser polisens agerande 

kan få för ett brottsoffer så har vi valt att belysa polisens attityder utifrån närståendebrott 

(kvinnomisshandel i hemmet) som ett exempel. Flera studier har visat att polismäns agerande 

vid närståendebrott till stor del beror på hur omfattande polisen upplever att till exempel den 

fysiska skadan är hos brottsoffret (Logan, Shannon & Walker, 2006). Det finns tendenser som 

påvisar att polisen ser närståendebrott som en privat angelägenhet och inte som ett grovt brott 

som det faktiskt är (Ibid.). En studie påtalar att alla inblandade parter skulle vinna på om 

polisen skulle kunna ändra på sina attityder och förutfattade meningar, eftersom det skulle 

leda till bättre förståelse för brottsoffret (Modell & Cropp, 1997). Enligt Rikspolisstyrelsens 

inspektioner av polismyndigheternas handläggning rörande frågor om brottsoffer, framgick att 

det finns ett behov av att förbättra situationen för brottsoffren, bland annat borde resurser 

läggas ner på att få till stånd en attitydförändring hos delar av personalstaben inom polisen 

(Brottsofferfondens nyhetsbrev, 3·2005.). Behovet av en attitydförändring inom polisväsendet 

påtalas också av forskare i andra studier där brottsoffer står i fokus.  

 

2.1.2 Människovärde  
Människosynen bestäms av olika faktorer i samhället, bland annat traditioner, livssyn och 

vilken roll man har i samhället (Henriksen & Vetlesen, 2001). Dessa faktorer inverkar på den 

enskilda människans etiska ståndpunkt och hennes människosyn i uppfattningen av en annan 

person. I mötet med människor är det viktigt för yrkesetiken att människor i arbetet är på det 

klara med vilken människosyn det yrket kräver och att arbeta därefter för att undvika onödiga 

konflikter. I vardagligt tal utrycks etik som en rad regler för hur ett gott uppförande ska vara 

och hur man beter sig mot varandra. (Ibid.).  

 

Sunda attityder och ett gott bemötande kan grundas på den etiska plattformen om 

människovärdesprincipen som omnämns i Regeringens proposition 1996/97:60, s. 20. ”Om 

prioriteringar inom hälso- och sjukvården”: 

 
”…att respektera någons människovärde innebär att man alltid och under alla förhållanden 

betraktar och behandlar människan som den hon är i sig och inte i egenskap av det hon har eller 

gör. Människovärdet innebär att alla människor har vissa fundamentala rättigheter (rätt till liv, 

frihet, personlig säkerhet och ett värdigt liv) som skall respekteras och att i dessa avseenden är 

ingen förmer än någon annan."  
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Människovärde och respekt handlar om att skilja på person och handling, oavsett vilken 

handling som en person än må ha utfört (Nilsson & Herlitz, 2008; Henriksen & Vetlesen, 

2001). Om en människa bemöts av respekt för sin person, oavsett vilken handling hon utfört, 

så ökar också möjligheten för en person att våga berätta om svåra saker (Nilsson & Herlitz, 

2008).  

 

 

2.2 Offer och brottsoffer 
Werthram myntade 1949 begreppet victimology – läran om offer (Lindgren et al., 2002). 

Viktimologin är den vetenskapliga forskningen av människors fysiska, psykiska, sociala och 

finansiella lidande på grund av kriminalitet (Nilsson, 2003). Viktimologin är idag ett 

tvärvetenskapligt forskningsområde som undersöker utifrån i huvudsak två perspektiv; 

analysering av kriminologiska problem utifrån ett offerperspektiv, till exempel interaktion 

mellan offer och gärningsman vid brottstillfället, samt ett bredare perspektiv där definitionen 

omfattar bland annat offer för krig, miljöförstöring, trafikolyckor och naturkatastrofer 

(Lindgren et al., 2002). I mitten av 1990-talet genomfördes de första studierna som var direkt 

inriktade på brottsoffer (Ibid.). 

 

2.2.1 Den viktimologiska forskningens utbredning  
År 1979 bildades en opolitisk organisation, The World Society of Victimology (WVS), i 

Tyskland med syfte att stimulera och uppmuntra tvärvetenskaplig forskning kring brottsoffer 

(Lindgren et al., 2002). Medlemmarna i organisationen utgörs av forskare, kliniker, 

socialarbetare, jurister, läkare, studenter och myndighetspersoner. I organisationen arbetar 

medlemmarna aktivt för att öka samarbetet mellan internationella, regionala och lokala 

brottsofferprogram. (Ibid.) Den första juli 1994 inrättades Brottsoffermyndigheten och dess 

huvuduppgifter skulle vara att besluta i ärenden om brottsskadeersättning och om användning 

av Brottsofferfondens medel (Ekbom, Engström & Göransson, 2006). År 1996 genomförde 

Brottsoffermyndigheten en omfattande inventering av brottsofferarbetet i Sverige (Lindgren et 

al., 2002). Samtliga universitet, högskolor och andra institutioner som bedriver 

forskningsrelaterad verksamhet kontaktades för att kartlägga vilken omfattning och inriktning 

den viktimologiska forskningen har (Ibid.). Inventeringen visade att det fanns få projekt inom 

den viktimologiska forskningen, samt att den viktimologiska forskningen hade tre 

huvudinriktningar; en med fokus på utsatta kvinnor, en med fokus på utsatta barn och en med 
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fokus på allmänviktimologisk forskning (Lindgren et al., 2002, ref. till Lindgren, 1997). Den 

viktimologiska utvecklingen i Sverige fick sitt genombrott i mitten av 1990-talet, då andelen 

personer som blivit utsatt för hot och våld översteg sju procent (Nilsson, 2003). Enligt SCBs 

rapport 1995 visade siffrorna på en ökning med cirka trettio procent, mellan åren 1990-1993 i 

jämförelse med åren 1978-1981, av personer som årligen drabbas av antingen våld eller 

hotelser (Ibid.). Enligt Brottsoffermyndigheten (2008) är den viktimologiska forskningen en 

utbredd disciplin i utlandet, dock ännu inte i Sverige även om arbete pågår med ett fåtal 

grundutbildningar för att förbättra brottsofferarbetet i landet.  

 

2.2.2 Definition av brottsoffer  
Enligt Brottsoffermyndigheten (2007) råder oklarheter kring definitionen av begreppet 

”brottsoffer”, eftersom samhällets syn och värderingar på ”offret” eller ”den som inte är ett 

offer” kan variera, samt att brottsoffer definitionen är en politiskt omtvistad fråga.  

Socialtjänsten har ingen vedertagen definition av vem eller vilka som ska innefattas i 

begreppet brottsoffer (Socialstyrelsen, 2004). En person som blivit utsatt för ett brott kallas 

för målsägande i juridiska termer, eftersom begreppet brottsoffer inte förekommer i 

lagstiftningen. I de fall definitionen är av direkt betydelse för tillämpningen av en lagregel 

används begreppet målsägande (Ibid.). Begreppet målsägande definieras i rättegångsbalken 

(RB) 20 kap. 8 § som ”…den mot vilken ett brott har blivit begånget eller som har blivit 

förnärmad av brottet eller som har lidit skada av det”. Med den mest grundläggande 

definitionen av brottsoffer menas fysiska personer som direkt utsatts för brott, så kallade 

direkta offer (Ekbom et al., 2006). FN:s definition av ett offer för brott och maktmissbruk 

lyder, enligt FN:s deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och 

maktmissbruk (1985 s, 5): 

 
“Offer” innebär personer som, enskilt eller gemensamt, har lidit skada, inklusive fysisk eller 

psykisk skada, känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig försämring av sina 

grundläggande rättigheter, genom handlingar eller underlåtelser som strider mot strafflagar som 

gäller i Medlemsstaterna, inklusive de lagar som förbjuder brottsligt maktmissbruk.”  

 

Vidare betraktar FN en person ”som ett offer oavsett om förövaren är identifierad, gripen 

åtalad eller dömd och oavsett familjerelationen mellan förövaren och offret.” (FN, 1985, s. 5). 

Även ”nära släktingar eller anhöriga till det direkta offret och personer som har lidit skada då 

de ingripit för att bistå offer i trångmål eller för att förhindra brott” kan vara brottsoffer. Dessa 
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bestämmelser gäller alla ”utan åtskillnad, såsom ras, hudfärg, kön, ålder, språk, religion, 

nationalitet, politisk eller annan åsikt, kulturbetingad tro eller sedvänjor, egendom, härkomst 

eller familjeställning, etniskt eller socialt ursprung, och handikapp.”. (Ibid.) I de fall där 

individen inte personligen är utsatt för brott talar man om indirekta brottsoffer (Ekbom et al., 

2006). 

 

 

2.3 Polisens bemötande av brottsoffer  
Över hela världen har det gjorts undersökningar med fokus på brottsoffers inställning till 

polisen (Lindgren et al., 2002). Ett gott möte mellan brottsoffer och polis är mycket viktigt för 

offrens återhämtningsarbete och har även stor betydelse för polisens utredningsarbete av det 

inträffade (Lindgren et al., 2002). Polisen är ofta den enda representanten från samhället som 

brottsoffret kommer i kontakt med och bemötandet blir därför extra betydelsefullt. Poliser 

möter ofta människor som utsatts för brott eller drabbats av olyckor, varför det är viktigt att 

polisen har goda kunskaper och god förståelse hur en sårbar person reagerar efter att hon har 

varit med om en starkt känsloladdad händelse, som ett övergrepp kan vara. Det bemötande 

som polisen ger brottsoffret kan ha avgörande betydelse för hur personen kommer att kunna 

hantera den uppkomna situationen i framtiden. (Ibid.)  

 

2.3.1 Effekter av ett positivt bemötande 
Svenska undersökningar visar att majoriteten av brottsoffren tycker att de fått ett gott 

bemötande av polisen (Lindgren et al., 2002, ref. till Tiby, 1999). Även i största allmänhet är 

brottsoffren nöjda med hur polisen bemöter dem i rättsprocessen och hur de blir bemötta då de 

söker hjälp (Bratwaite & Achanfuo, 2004; Coupe & Griffiths, 1999; Johnson, 2007; Shapland, 

1984). Studier visar att brottsoffers nivå av tillfredställelse har en direkt betydelse av ett 

snabbt ingripande vid den första kontakten, samt hur den förste polisen på plats agerar och hur 

mycket tid polisen lägger ner på sitt arbete (Coupe & Griffiths, 1999; Lindgren et al., 2002; 

Shapland, 1984). Många brottsoffer anser att polisens attityd och omtanke var av större 

betydelse för tillfredsställelsen av bemötandet, än hur polisen behandlade hela ärendet och 

vilka konkreta utredningsresultat som uppnåddes (Shapland, 1984). Studier har visat att 

brottsoffer som värderar poliser högt är de som upplever att de blivit bemötta med en god 

service, men bara om servicen har varit överensstämmande med brottsoffrets önskemål 

(Apsler, Cummins & Carl, 2003).  
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I de fall där brottsoffren är missnöjda med polisens insats är den huvudsakliga orsaken 

bristande information (Lindgren et al., 2002). Missnöjet är i första hand riktat till 

informationsbristen om utvecklingen i det egna ärendet, samt dålig information om 

möjligheter till kompensation och ersättning för kostnader som uppkommit i samband med 

brottet (Ibid.). Studier gjorda i England visar i större utsträckning, än studier gjorda i Sverige, 

att brottsoffer är missnöjda med hur de blir bemötta av polisen (Lindgren et al., 2002, ref. till 

Shapland et al., 1985). 

 

Enligt studier upplever misshandlade kvinnor dock att kvinnliga poliser har en mer positiv 

attityd mot dem än vad manliga polismän har (Johnson, 2007; Sun, 2007). Misshandlade 

kvinnor upplever dessutom att kvinnliga poliser visar mer medkänsla och förståelse och 

informerar oftare om kvinnans rättigheter än vad manliga polismän gör (Johnson, 2007), samt 

att kvinnliga poliser var mer benägna än manliga poliser, att erbjuda kvinnor hjälp till olika 

kvinnojourer och att visa empati och förståelse (Sun, 2007).  

 

2.3.2 Effekter av ett negativ bemötande  
Flera studier visar att det bemötande som ett brottsoffer får från polisen kan ge negativa 

konsekvenser, till exempel att hon drar sig för att anmäla ett brott eller för den psykiska 

återhämtningen (Bratwaite & Achafuo, 2004; Coupe & Griffiths, 1999; Stephen & Sinden, 

2000). Forskning visar också att människor som drabbats av brott ofta har svårt att i nära 

anslutning till brottet ge och ta emot information om det inträffade (Lindgren et al., 2002, ref. 

till Christianson, 1992). Det är därför ofta nödvändigt att brottsoffret även i ett senare skede 

av utredningen får det stöd och den hjälp som individen behöver, av till exempel polismannen 

som tar upp anmälan (RPS 2001:1). En annan viktig del i bemötandet är att personen får 

information om vad som kommer att ske med ärendet, vilket har en stor betydelse för 

förståelsen för hela rättsprocessen och för att individen ska känna sig nöjd med polisens 

bemötande (Coupe & Griffiths, 1999). Enligt regeringen är det viktigt att polisen tar sin 

skyldighet om informationsansvaret på allvar och informerar brottsoffoffret om vilka 

möjligheter till hjälp det finns att få, samt att informationen ges på ett lämpligt sätt vid rätt 

tillfälle (SOU 1998:40). 

En studie som undersökte brottsoffers uppfattningar av polisers bemötande mot dem visade på 

att fyra vanliga beteenden inom polisen hade negativa effekter på brottsoffrens förtroende för 

rättsväsendet; a) minimering av situationen, tvivel angående graden av allvarligheten i 
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brottsoffrets situation b) misstro mot brottsoffret, polisens misstro mot brottsoffrets version av 

händelsen, c) attityder, förmedla uppfattningar till brottsoffret som uppvisade oberördhet av 

det inträffade, d) machopoliser, översittarton och otrevligt bemötande från poliser (Stephens 

& Sinden, 2000). Studien påvisade också att även om polisen skulle ändra sin attityd (c), 

gentemot brottsoffret så var skadan redan skedd och förtroendet för polisen var underminerad. 

Brottsoffren i studien var väldigt kritiska till att vissa poliser bemöter brottsoffer med 

arrogans och inte med medkänsla och sympati. (Ibid.)   

 

 

2.4 Polisen som brottsoffer  
Poliser utsätts själva ibland för hot och våld inom sitt yrke (RPS, 1999:1). Tillsammans med 

yrkesgrupper som väktare, personal i lokaltrafik och personer verksamma inom social- och 

sjukvård tillhör polisen en av tre grupper som är mer utsatt för brott än andra (Ekbom et al., 

2006). Tidigare undersökningar visar att professionella hjälpare, till exempel poliser, som har 

utsatts för allvarliga händelser ofta uppvisar psykiska reaktioner (Lindgren et al., 2002, ref. till 

Holen, 1990; Holm, 1995; Karlsson & Christianson, 1999; Lindström & Lundin, 1982). 

Några vanliga efterreaktioner är minnesbilder och tankar om det inträffade, samt ångest och 

ökad otrygghet (Lindgren et al., 2002, ref. till Karlsson & Christiansson, 1999; Reiser & 

Geijer, 1984). Poliser som vid upprepade tillfällen utsätts för stark känslomässig stress kan få 

känslor av utbrändhet (Lindgren et al., 2002). Det kan leda till att poliser som utsätts för 

emotionell stress, av ren självbevarelsedrift, undviker att engagera sig för djupt i brottsoffrens 

situation. Enligt FN, Europarådet, The European Forum for Victim Services och IACP har 

polisen gentemot brottsoffer riktlinjer och skyldigheter att följa. (Ibid.)  

 

 

2.5 Problemformulering 
Ett korrekt bemötande av brottsoffer är en viktig samhällsfråga och är ett brett studerat ämne 

utifrån brottsoffrens perspektiv. Tyvärr har inte polisens uppfattningar av bemötande av 

brottsoffer studerats lika omfattande. Den begränsade vetenskapliga tillgången på studier som 

behandlar bemötande utifrån polisens perspektiv på bemötande av brottsoffer, gav oss 

inspiration att göra en egen undersökning i ämnet. Från början diskuterades om till exempel 

brottets karaktär hade någon betydelse för polisens bemötande av brottsoffer eller om 

brottsoffren får samma bemötande oavsett vilket brott de blivit utsatt för. Vidare diskuterades 

om brottsoffrens lidande har någon inverkan på vilket bemötande hon eller han får av polisen. 
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Diskussioner fördes även kring hur poliser som själva varit brottsoffer emotionellt sätt 

engagerar sig i bemötandet av brottsoffren; är de mer distanserade och förnekande eller har de 

en mer empatisk och förstående attityd? Vi fann många intressanta aspekter av bemötande att 

studera. Till sist enades vi om att studien skulle handla om polisens bemötande av brottsoffer, 

utifrån deras egna erfarenheter av att vara brottsoffer. Vi ville dessutom se om det fanns 

någon skillnad i bemötandet före och efter de egna erfarenheterna.  
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3. SYFTE   
 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva polisens uppfattningar av bemötande av 

brottsoffer, utifrån polisens personliga erfarenheter av att vara brottsoffer. Avsikten var att få 

en ökad kunskap och förståelse för hur polisens bemötande av brottsoffer kan påverkas av att 

de själva varit brottsoffer.   

 

 

 

3.1. Frågeställningar  
• Hur uppfattar polismän att de bemötte brottsoffren före sina egna erfarenheter av att 

vara ett brottsoffer?   

• Hur uppfattar polismän att de bemöter brottsoffer efter sina egna erfarenheter av att 

vara brottsoffer?  
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4. METOD 
I metodavsnittet kommer studiens metodval och forskningsansatsen fenomenografi 

presenteras närmare. Därefter följer en beskrivning av urvalsprocessen, samt hur 

databearbetningen har utförts. Slutet av metodavsnittet innehåller en reflektion om studiens 

tillförlitlighet, samt de etiska överväganden som vidtagits.  

 

 
4.1 Metodval 

4.1.1 Fenomenografi 
Studien har en fenomenografisk forskningsansats för att öka möjligheterna att förstå, tolka 

och synliggöra variationer av olika uppfattningar (Olsson & Sörensen, 2007; Alexandersson, 

1994; Marton & Booth, 2000), som i denna studie är polisens bemötande av brottsoffer. 

Utgångspunken i fenomenografi är att upplevelsen av världen eller fenomenet är en intern 

relation mellan den som uppfattar och det som uppfattas (Marton & Booth, 2000). I 

förhållande till den egna uppfattningen av företeelserna studerar forskaren skillnaden mellan 

vad något är och hur det uppfattas vara (Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 2000).  

 

Det kvalitativa i metoden utgörs av att fenomenografin söker variation i människors 

uppfattningar av ett fenomen och analyserar individers uttryckta uppfattningar och ger dessa 

en innebörd (Marton & Booth, 2000; Larsson, 1986; Alexandersson, 1994). Dessa innebörder 

analyseras och kategoriseras i beskrivningskategorier och ses som det huvudsakliga resultatet 

i den fenomenografiska undersökningen (Uljens, 1989). Den fenomenografiska 

forskningsansatsen saknar en given tolkningsteori, eftersom innehållet i intervjuerna 

analyseras och översätts till en annan innebörd än den som uttrycks (Larsson, 1986).  

 

Den fenomenografiska forskningsansatsen har sitt ursprung i det pedagogiska forskningsfältet 

och utvecklades av en grupp forskare, bland annat Ference Marton, vid Göteborgs universitet 

(Larsson, 1986). Ordet fenomenografi härstammar från grekiskan och är sammansatt av orden 

fenomen (att visa sig) och grafia (beskriva i ord eller bild) som tillsammans bildar 

fenomenografi, som betyder att i ord eller bild beskriva det som visar sig (Marton & Booth, 

2000 s. 145).  
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4.1.2. Uppfattning  
En uppfattning kan beskrivas som en relation mellan människan och något i hennes omvärld 

(Alexandersson, 1994), till exempel bemötande. En uppfattning kan även förklaras som att 

relationen mellan människan och hennes omvärld bygger på att människan möter sin omvärld 

mot en bakgrund (Uljens, 1989). Fenomenografin skiljer på uppfattningar av något och 

uppfattningar om något och fokuserar på uppfattningar av något. Skillnaden mellan en 

uppfattning av något och om något kan förklaras med att ”Med uppfattningar om något avser 

man att människan gör något till föremål för medveten reflektion och förenar en värdering till 

denna tanke.” (Uljens, 1989 s. 10). Med uppfattningar av något avser det människans 

grundläggande förståelse av något, det vill säga vad ett fenomen i grunden betyder för en 

individ, eller på vilket sätt hon förstår det, är hennes uppfattning av fenomenet (Uljens, 1989). 

Larsson (1986 s.21) menar att en uppfattning kan ses som ”…ett antagande som man är 

övertygad om eller tar för givet förhåller dig på ett visst sätt.” Enligt Larsson (1986 s. 21) 

beskriver Marton uppfattningen som:  

 
”Uppfattningen står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som inte kan 

sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör den referensram inom vilken vi 

samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger våra resonemang.”  

 

4.1.3 Första och andra ordningen 
Den fenomenografiska ansatsen skiljer på första och andra ordningens perspektiv och utgår 

från det andra perspektivet (Uljens, 1989). Den andra ordningens perspektiv beskriver hur 

andra personer uppfattar olika aspekter av verkligheten och intresserar sig inte för att ta reda 

på om något är sant eller falskt, utan hur olika individer uppfattar något (Larsson, 1986; 

Marton & Booth, 2000; Uljens, 1989). I den andra ordningen intar forskaren den studerandes 

”…plats och försöker se fenomenet och situationen utifrån dennes ögon och uppleva 

personens erfarande i dennes ställe. Forskaren tar ett medvetet steg tillbaka från sitt eget 

erfarande av fenomenet och använder det endast för att belysa andras sätt att prata om det, 

hantera, erfara och förstå det.” (Marton & Booth, 2000 s. 158-159.) I motsats till den första 

ordningens perspektiv som beskriver hur något är, så beskriver den andra ordningens 

perspektiv hur något uppfattas vara (Uljens, 1989). Den första ordningens perspektiv handlar 

om fakta, det vill säga det som kan observeras utifrån (ibid.).  
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• Avgränsning av en 
företeelse i omvärlden – 
polisens bemötande av 
brottsoffer 

• Urskiljning av aspekter av 
företeelsen – hur polisen 
uppfattar bemötandet av 
brottsoffer 

• Intervju om 
företeelsen 

• Utskrivning av 
intervjun 

• Identifieringar av uppfattningar av 
företeelsen genom analys av utsagor 

• Redovisning i beskrivningskategorier 
• Samordning av beskrivningskategorier 

i ett gemensamt utfallsrum 
 

4.1.4 Design 
Inom den fenomenografiska forskningsinriktningen sker datainsamlingen och bearbetningen 

av det empiriska materialet med en speciell metodisk arbetsgång (Alexandersson, 1994). På 

nästföljande sida visas ett flödesschema av denna arbetsordning som också ligger till grund 

för denna studie. 

 

  

 

Figur 1. Studiens design är inspirerad av arbetsordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen.  

(Källa: Alexandersson, 1994, figur 5.1. s. 122. Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus i Starrin 

& Svensson)   

 

4.2 Urval  
Fenomenografin undersöker inte hur stor del av en population som har en viss uppfattning av 

en företeelse eller ett fenomen, utan den identifierar olika sätt att uppfatta fenomen som kan 

spänna över en större del av variationen i uppfattningarna i en population (Morton & Booth, 

2000; Alexandersson, 1994). För att öka kvaliteten i informationsinnehållet kräver en 

fenomenografisk undersökning en stor variationsbrädd, varför det var viktigt att gruppen av 

informanter var heterogen och att informanterna hade varierad arbetslivserfarenhet i 

polisyrket, samt att det fanns skillnader i kön och ålder (Alexandersson, 1994). Deltagarna i 

den här studien var sex stycken poliser, tre män och tre kvinnor, som rekryterats från en 

mindre och en medelstor polisstation. Alla sex deltagarna rekryterades genom ett strategiskt 

urval, eftersom kravet för ett deltagande var att personen måste ha upplevt sig som ett 

brottsoffer. Medelåldern på deltagarna var 46 år. Informanternas yrkeserfarenhet inom polisen 

var i genomsnitt 17,5 år. Studien hade inget bortfall.   
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4.2.1 Avgränsningar 
Sex poliser med personlig erfarenhet av att vara ett brottsoffer skulle rekryteras till 

undersökningen. Kravet var att alla deltagare i studien skulle ha personlig erfarenhet av att 

vara ett brottsoffer, eftersom studien utgår ifrån tidigare upplevelser av att ha varit ett 

brottsoffer. Det var önskvärt att deltagarna skulle vara tre kvinnor och tre män i varierande 

ålder och ha varierande arbetslivserfarenhet. 

 

 

4.3 Tillvägagångssätt 
Brottsoffermyndigheten kontaktades för att få uppslag på vilket polisdistrikt som det skulle 

kunna vara lämpligt att göra undersökningen i. Kontaktpersonen på Brottsoffermyndigheten 

rekommenderade en polisstation där det rapporterats om flera fall av poliser som utsatts för 

brott och hot. Polischefen på den aktuella polisstationen kontaktades via telefon och 

informerades om studien, samt om rekommendationen från Brottsoffermyndigheten. Sedan 

tillfrågades polischefen om hon/han kunde bistå med hjälp att vidarebefordrade författarnas 

missivbrev (se bilaga 1) till samtliga poliser. Via e-mail fick polischefen en personlig 

informationsblankett (se bilaga 2) med utförliga uppgifter om studien, intervjufrågorna (se 

bilaga 3), samt missivbrevet till poliserna för vidarebefordran. Tanken var att de poliser som 

upplevt sig som ett brottsoffer, och var intresserade av att delta i studien, själva skulle anmäla 

sitt deltagande direkt till författarna via e-mail eller telefon. Fyra svar inkom från intresserade 

deltagare vid den först kontaktade polisstationen. Deltagarna anmälde sig frivilligt till studien 

via e-mail. Det önskade antalet deltagare var sex stycken, varför ytterligare tre polisstationer 

kontaktades. Trots att fler polisstationer kontaktades inkom aldrig några fler anmälningar, och 

därför rekryterades de två sista deltagarna genom personlig kontakt för att fylla önskemålet 

om sex deltagare och att ge studien ett större omfång och bredare variation.  

 

 

4.4  Datainsamlingsmetod 
Denna studie bygger på en kvalitativ intervjuundersökning med poliser som har upplevt sig 

som brottsoffer. Kvalitativa intervjuer syftar till att identifiera och beskriva innebörder av en 

människas livsvärld eller uppfattningar av ett fenomen (Alexandersson, 1994). Genom en 

kvalitativ intervjuundersökning ges möjligheten att få bättre insikt och förståelse för hur 

polisen uppfattar att deras egna erfarenheter påverkar bemötandet av brottsoffer. Den 

kvalitativa undersökningen beskriver karaktärer och gestaltningar, det vill säga hur något är 
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beskaffat och framstår för olika människor, till skillnad från kvantitativa studier som mäter 

det verifierbara, så som storlek och mängd (Larsson, 1986). En kvalitativ studie med ett 

induktivt arbetssätt skiljer sig dessutom från den kvantitativa studien genom att den inte 

inriktar sig på verifiering eller falsifiering. Centralt för kvalitativa metoder är istället att 

insamlingen och tolkningen av data frambringar teoriliknande slutsatser (Larsson, 1986). 

Kvalitativa intervjuer är den vanligaste metoden att samla in data i fenomenografiska 

undersökningar (Alexandersson, 1994). 

 

I den fenomenografiska intervjun används oftast öppna frågor som inte på förhand ger ett 

tänkbart svarsutrymme (Alexandersson, 10994). Fördelen med ostrukturerade (öppna) frågor, 

till skillnad från strukturerade (slutna) frågor är att de inger en känsla av trygghet för 

intervjupersonen under intervjun då det är intervjupersonen själv som avgör vilken struktur 

svaren ska få (Trost, 1997). I den fenomenografiska intervjun är det centrala att det inte finns 

ett rätt eller fel svar, varför fokus i intervjun inte läggs på att ställa frågor som har för avsikt 

att ge rätt eller lämpligt svar utifrån intervjuarens perspektiv, utan på hur innehållet i ett 

fenomen uppfattas (Alexandersson, 1994). För att ytterligare stärka kvaliteten i studien var 

intervjufrågorna relevanta i förhållande till undersökningspersonernas erfarenhet av 

fenomenet ”bemötande av brottsoffer” (Ibid.). Intervjuerna spelades in på band för att minska 

risken för att inte vikig information skulle förbigås (Trost, 1997). I intervjuerna kunde vår 

fokus helt läggas på intervjupersonerna istället på att föra anteckningar.  

 

4.4.1 Transkribering  
Parallellt med arbetet att intervjua informanterna transkriberades fullbordade intervjuer. 

Intervjuer och transkribering tog cirka 3 veckor att genomföra. Vi var båda närvarande vid 

samtliga intervjuer och uppgiften med att transkribera intervjuerna delades lika mellan oss. 

Enligt Alexandersson (1994) ska fenomenografiska bandinspelade intervjuer skrivas ut 

ordagrant för att ge en klar så bild av helheten som möjligt av det empiriska materialet. Vid 

transkriberingen upptäcktes att tre informanter hade för vana att ständigt upprepa ett vaneord, 

till exempel ”va”, ”liksom” och ”då”, i nästan varje avslutande mening i intervjuerna. För att 

få en bättre förståelse för helheten i texten, så beslutades att återkommande och vanemässigt 

sagda ord, som endast fungerade som utfyllnad vid varje meningsslut, inte skulle skrivas ut. I 

den löpande texten ändrades förekommande namn på orter till XXX. Pauser och reflektioner 

markerades med tre punkter […] och betoningar på ord och känsloyttringar förstärktes med 
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utropstecken [!]. Tal som var otydligt och tal som inte gick att höra för störande ljud 

markerades med [HÖR INTE]. Korta pauser i talet markerades med kommatecken [,]. Med 

hänsyn till konfidentialitetskravet ändrades namnen på informanterna och samtliga tilldelades 

fiktiva namn.  

 

4.4.2 Analys och tolkning av det empiriska materialet 
När alla intervjuerna var transkriberade bearbetades de efter den fenomenografiska ansatsens 

förhållningssätt (Alexandersson, 1994). Bearbetningen av det transkriberade materialet har 

skett utifrån fenomenografins arbetsordning för analys och tolkning; (1) etablera 

helhetsintryck, (2) uppmärksamma likheter och skillnader, (3) kategorisera uppfattningar, 

samt (4) studera underliggande strukturer. Efter transkriberingen av intervjuerna, 

identifierades helheten genom flertalet omläsningar av intervjumaterialet. Avsikten med att 

läsa texten upprepade gånger var att bli förtrogna med texten och förstå hur utsagorna 

förhåller sig till helheten, samt att se hur de förhåller sig till varandra för att kunna urskilja 

delarna. (Ibid.) Sedan skapades ett nytt dokument där svaren för varje visst fenomen som alla 

informanter svarat på klipptes ihop, för att få en större överblick över de kvalitativt skilda 

utsagorna från varje fråga (Larsson 1986). Det blev då enklare att identifiera skillnader och 

likheter i de enskilda utsagorna. Utifrån utsagornas skillnader och likheter gick det att urskilja 

det underförstådda i uppfattningarna och gestalta dem i ett kategorisystem. (Ibid.) Vi beskrev 

utsagorna och kategoriserade dem i beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna 

sammanställdes sedan i en helhet med en gemensam struktur, det så kallade utfallsrummet (se 

figur 2). Utfallsrummet skapar underlaget till en systematisk analys av hur uppfattningarna 

förhåller sig till varandra (Alexandersson, 1994.).    

 

 

4.5 Noggrannhet, trovärdighet och giltighet  
Inom all forskning är validitets- och reliabilitetsbegreppen viktiga aspekter (Alexandersson, 

1994). Genom att följa den fenomenografiska arbetsordningen och se till kriterierna för en 

hög kvalitet såsom noggrannhet, trovärdighet och giltighet har vi strävat efter att hålla en så 

hög grad av både validitet och reliabilitet som möjligt. Till vår hjälp har vi har använt oss av 

den fenomenografiska ansatsens arbetsordning (Ibid. s. 122) i arbetet med att transkribera, 

analysera och tolka intervjumaterialet och resultatet. För att ytterligare förstärka validiteten 
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och reliabiliteten har studien dessutom stöd av utdrag ur intervjuerna i form av citat som 

täcker beskrivningskategorierna. (Ibid.)  

 

4.5.1 Validitet 
Med validitet menas att mäta eller observera det som var avsiktligt att mätas eller observeras 

(Uljens, 1989). Beroende på graden av hur lyckad mätningen blir varierar också graden av 

mätningens validitet. I kvantitativa forskningar med tolkande ansatser ligger fokus på 

validiteten på ”mätinstrumentets förhållande till verkligheten”, det vill säga hur väl tolkningen 

av det empiriska materialet representerar verkligheten. (Ibid s. 52) Med tolkning menas hur 

den filosofiska uppfattningen av vad sanning är och hur något ska kunna bestyrkas. Beroende 

på graden av hur lyckad mätningen blir varierar också graden av mätningens validitet (Ibid.).  

I den fenomenografiska ansatsen gäller således validiteten främst ”beskrivningskategoriernas 

relation till de uttryckta meningarna, det vill säga hur noggrant och giltigt kategorierna 

representerar de uppfattningar som kommit till uttryck i intervjuerna.” (Ibid. s.55) För att 

säkerställa validiteten i en fenomenografisk studie är det viktigt att informanten alltid tänker 

och agerar i förhållande till något (som i denna studie är bemötande), samt att hon riktar sitt 

medvetande mot detta något (Alexandersson, 1994).  

 

4.5.2 Reliabilitet 
I kvalitativa studier handlar reliabilitet om hur noggrant analysen och tolkningen har skett i 

intervjuerna, samt hur väl forskaren kan förmedla upptäckter i informanternas utsagor i 

intervjun som även utomstående kan identifiera (Alexandersson, 1994). En god reliabilitet 

ökar undersökningens reproducerbarhet och minskar risken för slumpinflytelser (Trost, 1997). 

Trost (1997) menar att det inte går att tala om reliabilitet i kvalitativa intervjuer på samma sätt 

som i kvantitativa studier, eftersom reliabiliteten i grunden bygger på föreställningen att något 

är konstant. I en kvalitativ studie skulle det innebära att människan är statisk i sina 

föreställningar, men eftersom människan är en levande varelse som upplever och är en 

deltagare i en föränderlig värld, så innebär det att svaren på en given fråga kan komma att 

variera för varje gång frågan ställs. (Ibid.) I fenomenografiska studier förutsätter en god 

reliabilitet att människan förstår innebörden i det fenomen eller den företeelse som ska 

studeras (Uljens, 1989). Vi upplevde att samtliga informanter hade en klar bild för sig vad 

bemötande i allmänhet står för och vad bemötande innebar för dem. Utifrån det perspektivet 

anser vi att studiens giltighet är god. Däremot kan vi inte veta om informanterna svarade 
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sanningsenligt eller inte på intervjufrågorna och vad ett felaktigt svar i så fall skulle kunna ha 

medfört för avgörande effekter på resultatet.  

 

Ett sätt att försäkra sig om reliabiliteten i beskrivningskategoriernas samstämmighet är att låta 

en oberoende bedömare testa dem (Alexandersson, 1994). I denna fenomenografiska studie 

skulle det innebära att beskrivningskategorierna är analyserade och tolkade på ett sådant sätt 

att en oberoende bedömare skulle komma fram till samma beskrivningskategorier som vi 

(Larsson, 1986). För att öka studiens reliabilitet skulle det ha varit önskvärt att en oberoende 

bedömare hade testat beskrivningskategorierna i studien, men enligt Alexandersson (1994) är 

en oberoende bedömning av beskrivningskategorierna dock aldrig en garanti för att de ändå är 

de korrekta. Därmed vet vi ändå inte vad en oberoende bedömning skulle ha haft för 

avgörande inverkan på resultatet.   

 

 

4.6 Generaliserbarhet 
I fenomenografiska studier handlar det inte om att finna den absoluta sanningen i 

tolkningarna, utan om att hitta acceptabla och försvarbara tolkningar utifrån forskarens 

perspektiv, som en ”tolkande varelse som transformerar externa företeelser och begreppslig 

erfarenhet och som således skapar kunskap”. (Uljens, 1989 s.56). Uljens (1989) menar att 

resultatet av en tolkning av verkligheten (teori) är en verklighet som konstituerats genom vår 

tolkning av den, varför det inte går verifiera eventuella teorier med verkligheten. Med andra 

ord så finns det ingen absolut sanning utan endast ett resultat av tolkningen (Ibid.). Varken 

den kvalitativa forskningsmetoden eller den fenomenografiska ansatsen gör några anspråk på 

att resultatet ska generaliseras till den populationsgrupp som undersökningen gjordes på 

(Hartman, 2004; Alexandersson, 1994), till exempel alla poliser i hela Sverige och hur de 

uppfattar bemötandet av brottsoffer. Av det naturliga skälet, samt undersökningens låga 

antalet informanter, kan denna studie inte ligga till någon grund för en rättfärdig generell 

relationsslutsats som omfattar samtliga polismän med personliga erfarenheter av att vara 

brottsoffer. Studien kan endast ge en liten inblick i hur en viss grupp människor inom den 

stora populationen uppfattar bemötande.  
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4.7 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets (2008-03-03) minimikrav gällande forskningsetiska principer, så som 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har noga 

beaktats i undersökningen. I missivbrevet framgick klart och tydligt vilka studenterna var, 

vilken högskola och institution de tillhörde, samt syftet med deras studie. Vidare framgick att 

datainsamlingen skulle ske med bandinspelade intervjuer på max 60 minuter, samt att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst om så önskades, samt att 

personliga data behandlas konfidentiellt och avidentifieras i den slutliga rapporten. Innan 

intervjuerna började upplystes informanterna om syftet med undersökningen, att studien och 

forskarna följer de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (se avsnittet etiska 

överväganden), samt att samtliga uppgifter behandlas med konfidentialitet. För att skydda 

informanternas identiteter och säkerställa konfidentialitet har samtliga informanter tilldelats 

fiktiva namn efter kön. En informants utsagor kan tillhöra flera olika beskrivningskategorier. 
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5. RESULTAT 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning av resultatet. Genom informanternas intervjuer har kvalitativt skilda 

beskrivningskategorier erhållits genom att intervjutexterna har analyserats. 

Beskrivningskategorierna utgör undersökningens huvudsakliga resultat (Uljens, 1989). De tre 

beskrivningskategorier som analysarbetet har resulterat i kan beskriva fenomenet bemötande 

som; naturligt, förvärvat och rutinmässigt.  

 
 
 

 

 

 

 
 

Figur 2. Utfallsrummet av fenomenet bemötande där beskrivningskategorier är grupperade horisontalt. 
 
 
 
5.1 Naturligt  
Polisen har ett naturligt bemötande som grund i bemötandet av brottsoffer. Detta bemötande 

är individuellt och formas och utvecklas i tidig ålder. Det naturliga bemötandet har även 

betydelse för polisens empatiska förmåga. 

 

Flera av informanternas utsagor pekar på att den naturliga förmågan att bemöta människor har 

stor betydelse i hur de sedan bemöter brottsoffer i polisyrket. Informanterna anser att deras 

uppväxt och uppfostran har betydelse för hur den naturliga förmågan att bemöta människor 

utvecklas.  

  
...det formas när man är liten. Hur man ser på människor och sånt som 
lever. Allting, vilken respekt man har för livet egentligen. Det påverkas 
jättemycket av vad man får med sig hemifrån... (Lotta) 
 
...man har ju en uppfostran med sig sen barnsben...jag är fostrad när jag är 
barn, hur jag ska tänka, hur jag ska vara...det har inte förändrat mig att jag 
blev polis. Det har inte förändrat mig gentemot människor. (Anna) 
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...det är väl uppfostran som finns där, vara ärlig och stå för vad man har 
gjort och så vidare... (Ulf) 
 
...jag tror att det där är någonting som man har i sig. Lite grand på hur man 
är som person redan från början. Även redan innan man har kommit ut som 
polis. (Maria) 

 
 
Flera av informanternas utsagor visar på att den empatiska förmågan fanns där redan innan de 

blev poliser.  

 
 Jag har ju mycket empati och jag bryr mig om människor. (Anna) 
 
...jag har alltid känt mycket empati för människor...det kanske har lite med 
min yrkesroll eller yrkesvalet att göra... (Ulf) 

 
En informant anser att empati är en viktig del av arbetet, att kunna leva sig in i och förstå hur 

andra människor känner. Vidare visar utsagan på att om polisen saknar empati i sin yrkesroll 

så är det lättare att de stänger av känslorna och inte sätter sig in i brottsoffrets situation. 

Informanten anser att resultatet då blir att det rutinmässiga arbetet kommer i första hand och 

bemötandet i andra hand.  

 
...jag tror att har man inte det då blir det i och för sig väldigt lätt att göra 
sitt jobb, för då kan man rusa fram lite kallt och så gör man allt man ska 
utan att fundera på de som blir drabbad...(Maria)  

 
Utifrån informanternas utsagor tolkade vi det som att det finns en ”vågskål” där polisen väger 

handling mot lidande. Oavsett allvaret i handlingarna som brottsoffren tillfogats så är 

brottsoffrens grad av personligt lidande avgörande för hur bemötandet av brottsoffren sker. Vi 

tolkar det som att den empatiska förmågans styrka står i direkt kontrast till hur starkt polisen 

upplever att brottsoffren lider. 

 
Det är nog beroende på deras synliga lidande om man säger så...(Ulf) 
 
...när någon lider någon form av skada, någon kränkning...om det är fysiskt 
eller psykiskt spelar egentligen inte någon roll, men när det är någon som 
far illa...(Kalle) 

 
Människor som har gått igenom svåra saker som är personligt för dem. Som 
har blivit rånad, som har blivit misshandlad eller har levt under hot. Där 
ger man mer på nå vis än om man har blivit av med sin cykel eller fått 
källarförrådet genomsökt. (Lotta) 
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...man vill ju uppträda lika mot all... de man ser behöver mer tid ger man ju 
mer tid...man lägger ju mycket mer tid på det man tycker man behöver...ett 
aktiebolag som blir brottsoffer lägger vi ju inte ner tid på, utan det är ju upp 
till butiken att ta hand om sina anställda till exempel. (Maria) 
 

 
 
5.2 Förvärvat 
Polisens bemötande är föränderligt och kan förvärvas med tiden. Polisens egna erfarenheter 

förändrar förståelsen i bemötandet med brottsoffer. Erfarenheterna som förvärvas kommer 

från egna upplevelser i yrket och det övriga livet.  

 
I flera av intervjuerna framkom att informanterna ansåg sig förstå brottsoffren sämre före sina 

egna erfarenheter av att vara brottsoffer. En informant förklarar detta genom att 

erfarenheterna har medfört omprioriteringar i arbetet.  

 
Där lärde jag mig av min egen erfarenhet, tålamod, att vänta in. Det är inte 
så bråttom. Prata med brottsoffren...jobbet kan man ju liksom ta lite senare. 
Det gäller att ha tålamod. (Pelle) 

 

Två informanters utsagor visar att den empatiska förmåga har förändrats efter de egna 

erfarenheterna av att vara brottsoffer.  

  
...det har ju fördjupats genom åren och speciellt efter den här händelsen. 
(Ulf) 
 
...är man med om saker själv så kan man mer förstå andra människor som 
drabbas av svårigheter...(Lotta) 

 

Tre av informanterna beskriver att de upplever att de förstår brottsoffren bättre efter sina egna 

erfarenheter av att ha varit brottsoffer. Anledningen till detta är att de kan identifiera sig med 

brottsoffren.  

 
Jag är ju mer levande så att säga i min roll eftersom att jag kan mycket 
enkelt sätta mig in i deras situation...jag identifierar mig ju mycket med 
känslor och så...så jag förstår ju hur de kan må. (Ulf) 
 
Jag tror att jag förstår de snabbare än någon gör som inte har varit med om 
någon händelse. (Pelle) 
 
Det är klart att är man med om saker själv så kan man mer förstå andra 
människor som drabbas av svårigheter...jag tror att jag framförallt har lärt 
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mig hur det känns...man kan ju aldrig känna hur andra känner, men man 
kan ju förstå ungefär hur dom känner. (Lotta) 

 

I en av utsagorna framkommer dock att det inte är någon skillnad på bemötandet utifrån själva 

erfarenheten av att själv ha varit brottsoffer. Informanten anser att det istället är andra 

erfarenheter i livet som har förändrat bemötandet. 

 
...jag tror faktiskt inte att det är någon större skillnad på då och 
nu...skillnaden är ju att jag har fått mer erfarenhet...fast man har större 
förståelse kanske hur det är att bli utsatt för brott idag än i början. Sen tror 
jag att det beror på erfarenheten i jobbet...(Maria) 

 

En informants utsaga visar på att självupplevda svårigheter påverkar bemötandet. När kvinnor 

anmäler närståendebrott upprepade gånger så förstärks viljan att hjälpa kvinnan, det vill säga 

brottsoffret.  

 
Det är svårt för människor som inte har upplevt såna situationer hur man 
kan bli så begränsad att man inte vill anmäla den som är ens förövare...jag 
försöker ännu mer påverka henne att verkligen söka hjälp och att vi måste 
få hjälpa henne och få henne att känna att hon gör rätt... (Lotta) 

 
 
 
5.3 Rutinmässigt 
Bemötandet blir rutinmässigt när arbetsuppgiften går före bemötandet av brottsoffren. 

Rutinmässigt bemötande kan även orsakas av brist på förtroende för brottsoffren.  

 

Några av informanterna berättar att möten med brottsoffren ibland går på rutin. Det 

rutinmässiga bemötandet beror bland annat på att brottsoffren har blivit utsatta för brott som 

är vanliga i polisernas vardagliga arbete.  

 
...det blir lite slentrian att åka på krogen när någon har fått på näbben...det 
är lätt att tänka ”fan, den där har säkert gjort rätt för det alltså” (Kalle) 
 
...mycket går ju på rutin också...man tänker kanske inte så mycket på det 
runtomkring...(Ulf) 

 

En utsaga visar att informantens bemötande av brottsoffer inte har förändrats efter de egna 

erfarenheterna av att vara brottsoffer. Däremot så har effektiviteten i arbetet förbättrats. 
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Jag kan inte tänka mig att det har blivit någon ändring på mitt beteende 
genom åren, mer att man kanske erfarenhetsmässigt har plockat till sig 
vissa bitar...mera rationell på plats...(Kalle)  

 

I informanternas utsagor kan vi tolka att vissa erfarenheter med tiden bidrar till rutinmässigt 

handlande. Vi tolkar utifrån utsagorna att kvinnor som vid upprepade tillfällen anmäler 

närståendebrott mister polisens förtroende. Detta handlande medför att det skapas ett mer 

rutinmässigt bemötande gentemot dem. 

 
Jag kan ju inte säga att jag har lika mycket empati för henne som jag 
har...som när man åker dit första gången. (Anna)  
 
...om man har varit där förut och hon har i efterhand vägrat ställa upp och 
stå för sina uppgifter, då kan man ju kanske vara lite okänslig... (Kalle) 
 
Det blir lite grann med trovärdigheten mot henne...(Pelle) 

 

Vi tolkar en informants utsaga som att ett visst rutinmässigt bemötande av brottsoffren ibland 

är nödvändigt i polisens arbete. Informanten diskuterar att arbetsuppgift och bemötande av 

brottsoffer går hand i hand. Detta gör att det är viktigt att skapa ett förtroende med personen 

som är drabbad av brottet.   

 
...kan inte jag få kontakt med personen som har blivit drabbad av ett brott 
då kan jag inte lösa brottet heller. Så det gäller att skapa ett förtroende med 
personen. Det gäller ju att få den personen som har blivit drabbad av det att 
våga berätta för mig. Så det där hör ju liksom ihop. Får inte jag det 
förtroende så jag kan hjälpa henne att börja prata då kan jag ju inte utreda 
brottet heller. Jag vill ju lösa brottet för att hjälpa personen att gå vidare i 
livet.  (Lotta)  

 
 
 
5.4 Resultatsammanfattning  
Syftet med studien var att beskriva polisens bemötande av brottsoffer, utifrån deras personliga 

erfarenheter att vara brottsoffer. Resultatet visade att de personliga erfarenheterna av att vara 

brottsoffer hade stor, men inte avgörande, betydelse för hur polisen sedan bemöter brottsoffer. 

Det framgick även att den empatiska förmågan spelade en stor roll i bemötandet av 

brottsoffer. Det visade sig att den empatiska förmågan och förståelsen för brottsoffren ökade 

hos polisen efter de personliga erfarenheterna av att vara brottsoffer, samt att polisen efter 

upplevelserna lättare kunde identifiera sig med brottsoffren. Resultatet visade även att 

brottsoffrens synliga lidande hade stor betydelse för polisens personliga engagemang i 
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bemötandet. Det framgick att ju starkare poliserna upplevde brottsoffrens lidande, desto 

lättare kunde de känna empati för brottsoffren och deras situation. I möten med människor 

som blivit utsatta för rutinartade brott i polisens dagliga arbete, visade resultatet att polisen 

ofta bemöter dessa brottsoffer på ett rutinmässigt sätt.   

 

Analys- och tolkningsarbetet av informanternas utsagor resulterade i tre kvalitativt skilda 

beskrivningskategorier som beskriver skillnaderna i polisens olika uppfattningar i bemötande 

av brottsoffer. Den första kategorin, naturligt bemötande, visade på uppfattningen att polisen 

har ett individuellt grundbemötande med bas från uppväxtårens uppfostran. I den andra 

kategorin, förvärvat bemötande, visade uppfattningen på att bemötande förändras vartefter 

poliserna förvärvar nya erfarenheter. Den tredje kategorin, rutinmässigt bemötande, visade på 

uppfattningen att polisens arbetsuppgifter ibland går före deras engagemang i bemötandet av 

brottsoffren.  
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6. DISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka och beskriva polismäns uppfattningar av fenomenet 

bemötande, samt att få en ökad kunskap och förståelse för hur polismäns bemötande av 

brottsoffer kan påverkas av att de själva varit brottsoffer. I detta avsnitt kommer metod och 

resultat att diskuteras. Avsnittet avslutas med en diskussion om framtida forskning inom 

ämnet.  

 

 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1. Fenomenografi som forskningsansats 
En del av den kritik som den fenomenografiska ansatsen fått är varför fokus endast har riktats 

på kollektivt uppfattade meningar och inte på enskilda individers uppfattningar. Enligt 

Alexandersson (1994) finns det forskare som anser att uppfattningarna bör förankras i 

informanternas tillvaro som de sociala människor de är och inte frikoppla uppfattningarna 

från människan och hennes omvärld. Marton och Booth (2000) menar att vi inte kan beskriva 

en värld som är oberoende av våra beskrivningar eller av dem som beskriver den, eftersom 

vår värld är verklig och upplevs. Efter arbetet med vår egen studie och i synnerhet i arbetet 

med analysen och tolkningen av uppfattningarna, är vi benägna att hålla med Marton och 

Booth (2000) och tror att en förklaring till de olika uppfattningarnas härkomst skulle kunna ge 

läsaren en rättvis bakgrundsbild av människornas kunskapssociologiska erfarenhetsbank och 

därmed också en bredare och djupare förståelse för forskningsresultaten. 

 

6.1.2 Urval och tillvägagångssätt 
I fenomenografiska studier är det viktigt att forskarna skapar bästa möjliga förutsättningar att 

rekrytera informanter som ger olika variationer i hur de uppfattar ett och samma fenomen 

(Alexandersson, 1994). För att skapa dessa förutsättningar bestämde vi oss för att skicka ut 

missivbrev till alla poliser på fyra olika polisstationer med hjälp av en kontaktperson som 

arbetar på polisstationen. Vi förväntade oss att få fler svar än det tilltänkta antalet om sex 

deltagare eftersom det var många poliser som tillfrågades att delta i studien. Det visade sig att 

det tog ganska lång tid och det var mycket svårt att rekrytera sex frivilliga informanter till 

studien. När tiden blev knapp hade endast fyra poliser svarat antingen genom telefonkontakt 

eller via e-mail. För att fylla vårt önskemål på sex informanter, för att få den variation i 
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uppfattningar som vi eftersträvade, var vi tvungna att själva tillfråga två poliser som vi visste 

hade varit utsatt för brott.  

 

Orsaken till varför inga fler informanter än fyra visade intresse för studien kan vara många; 

dels kom det till vår kännedom att våra missivbrev aldrig lästes, alternativt lästes för sent för 

studiens tidschema. Detta på grund av att poliserna upplever att de överhopas av e-mail och 

prioriterar e-mail som de anser är viktiga att ta del av. En annan anledning som kom till vår 

kännedom var att många poliser dessutom upplever tidspress i arbetet och upplever att de 

egentligen inte har tid över för att ställa upp på enstaka undersökningar, eller andra 

arrangemang som de upplever som oviktiga. Med facit i hand tror vi att hade varit lättare att 

rekrytera informanter till studien genom en direkt kontakt med ett personligt besök på 

polisstationerna. Då skulle vi ha haft en annan möjlighet att framföra en presentation av oss 

själva och syftet med studien, samt fått möjlighet att direkt svara på frågor från poliserna. 

 

6.1.3  Intervjuer 
I kvalitativa studier är det viktigt att ställa öppna ostrukturerade frågor eftersom ledande 

frågor kan ha oavsiktlig inverkan på svaren (Kvale, 1997). Vi skapade därför själva en 

intervjumall med öppna och ostrukturerade frågor så att informanterna själva fick bestämma 

strukturen på svaren. Syftet med intervjuerna var att få kvalitativa beskrivningar av 

informantens livsvärld i avsikt att tolka hennes/hans uppfattning (Ibid.). Innan 

bandinspelningarna påbörjades upprepades den skriftliga informationen i missivbrevet om 

studiens syfte, konfidentialiteten och publiceringen. Samtliga intervjuer utom en (ca 40 min) 

tog mellan 45-50 minuter att genomföra.  

 

Undersökning saknar en pilotstudie som av tidsskäl valdes bort när rekryteringen av 

informanter tog längre tid i anspråk än vad vi räknade med. Med facit i hand upplevde vi att 

en pilotstudie ändå skulle ha varit behjälplig för oss i syfte att justera huvudfrågorna och 

följdfrågorna så att de med bättre precision skulle kunna svara upp till studiens syfte. Det 

skulle ha medfört bättre möjligheter att göra en mer precis datainsamling. Trots att 

pilotstudien uteslöts anser vi ändå att intervjuerna med undersökningens huvudfrågor och 

följdfrågor gav svar på studiens syfte.  
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6.1.4 Analys och tolkning 
Fenomenografin utgår från andra ordningens perspektiv, vilket menas med att forskaren i sin 

analys och tolkning av ett fenomen utgår från andra människors sätt att uppfatta fenomenet 

(Marton & Booth, 2000). Syftet med att analysera och tolka fenomenografiska intervjuer är att 

förstå meningsinnehållet i varje enskild intervju, samt att kategorisera utsagor i kvalitativt 

(innebördsmässigt) skilda grupper, efter att man sökt efter likheter och skillnader (variationer) 

i de olika uppfattningarna (Uljens, 1989). Arbetet med att analysera och tolka studiens 

intervjumaterial, samt att urskilja kategoribeskrivningarna upplevde vi som mycket svårare än 

vad vi föreställde oss. Vi ägnade flera veckor till att diskutera och läsa intervjumaterial, samt 

att analysera och tolka vilka de slutgiltiga kategorierna kunde vara. För att sätta in det i ett 

sammanhang kan vi notera att det tog åtskilliga månader för Michael Uljens att förstå 

fenomenografins tankesätt (Ibid.).  

 

För att få en klarare bild över vårt analysarbete skrev vi flera ”mindmaps” med flera 

alternativa kategorier. På så vis kunde vi lättare se hur utsagorna varierade och i arbetet med 

dessa mindmaps växte så småningom de slutgiltiga kategorierna fram. Vi upplevde att det var 

en mycket bra metod att arbeta efter. Precis som Larsson (1994) hävdar så anser även vi att 

det är ett måste att bearbetningen av intervjumaterialet sker under en längre tid. Detta krävs 

dels för att personen som ska tolka utsagorna ska bli tillräckligt förtrogen med utskrifterna 

och dels för att hon ska komma in i arbetet med att gestalta beskrivningskategorierna så fort 

som möjligt. Arbetet med att intervjua och transkribera intervjuerna tog tre veckor i anspråk, 

sedan tillkom ytterligare tid för analys och tolkning med cirka tre veckor. Det skulle 

förmodligen ha varit lättare för oss att urskilja mönstret i helheten och delarna i 

intervjumaterialet om vi hade tidigare erfarenhet av fenomenografisk forskning.  

 
 

6.2 Resultatdiskussion och analys 
Resultatet som framkom i studien diskuteras i detta avsnitt utifrån studiens tidigare 

presenterade forskning.  

 

6.2.1 Naturligt 
Studiens resultat visar att polisen har ett individuellt naturligt bemötande som de utgår ifrån 

när de senare i livet möter brottsoffer i yrket. Detta bemötande, hur de senare i livet bemöter 

människor, formas under uppväxtåren genom bland annat uppfostran. Detta kan jämföras med 
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det Henriksen och Vetlesen (2001) menar att människosynen bestäms utifrån olika faktorer, 

som till exempel tradition och livssyn. Henriksen och Vetlesen (2001) diskuterar vidare att 

etik och människosyn är viktig inom alla yrken som har med människor att göra. Studiens 

resultat visar att polisen anser att den empatiska förmågan är viktig i bemötandet av 

brottsoffer. I Stephens och Sinden (2000) studie framkommer att brottsoffer som inte bemöts 

med medkänsla och sympati är kritiska till hur de blivit bemötta av polisen. De uppfattningar 

som framkommit i studien tolkas av oss som att polisens attityder påverkar bemötandet av 

brottsoffer. Detta kan förklaras utifrån Jeffmar (1987), som menar att det är en samlad 

reaktion utifrån individens känslor, uppfattningar och beteende. Modell och Cropp (2007) 

studie visar att polisens attityder har betydelse i förståelsen för brottsoffren. Detta kan 

jämföras med Shapland (1984) studie som visar att brottsoffer anser att polisens attityder är 

viktigare än själva resultatet i fallet. I Stephens och Sinden (2000) studie återfinns i resultatet 

att brottsoffer anser att polisens attityd är viktig i bemötandet, för att brottsoffren inte ska 

uppleva det som att polisen är oberörd av det inträffade. Vi tolkar informanternas citat i 

resultatet att brottsoffrens synliga lidande avgör vilket bemötande de sedan får av polisen. Det 

studieresultat som Logan, Shannon och Walker (2006) visar är att polisens uppfattning av 

kvinnors lidande i närståendebrott är av betydelse av hur mycket engagemang som de sedan 

lägger ner i bemötandet.   

 

Vi tolkar informanternas utsagor som att när polisen bemöter brottsoffer verkar polisens 

medvetande omedvetet vara inställd på att bemöta brottsoffren med empati, förståelse och 

respekt. Detta beteende verkar förstärkas om brottsoffren uppvisar personligt lidande. Av 

detta tolkar vi att respekten för varje enskild individs unika människovärde verkar vara en 

omedveten men mycket viktig aspekt i bemötandet av brottsoffer. Om det är ett beteende som 

fanns redan innan de egna upplevelserna eller om det blev betingat på grund av de egna 

upplevelserna är svårt att uttala sig om i denna undersökning.  

 

6.2.2 Förvärvat 
Resultatet som framkommit i denna studie visar på att polisens erfarenheter i livet förändrar 

bemötandet gentemot andra människor, däribland brottsoffer. Poliser som har varit med om 

svåra upplevelser kan lättare leva sig in i brottsoffrens känslor. Lindgren m.fl. (2002) för 

resonemang kring att det är viktigt att polisen har god kännedom och förståelse om hur 

människor reagerar efter att ha varit med om traumatiska upplevelser. Studiens resultat visade 
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på att de egna erfarenheterna av att vara brottsoffer hade stor betydelse för hur polisen 

bemötte brottsoffer, men att de inte var av avgörande betydelse för ett gott bemötande. Även 

arbets- och livserfarenheter spelar stor roll hur polisen senare bemöter brottsoffer. Modell och 

Cropp (2007) studie visar att polisens ändring av attityder leder till ökad förståelse för 

brottsoffren.  

 

Vi kunde utifrån informanternas utsagor tolka att det verkade finnas ett direkt samband mellan 

polisens egna upplevelser av personligt lidande och deras bemötande av brottsoffer. Vår 

tolkning av detta är att polisernas egna erfarenheter av att vara brottsoffer medförde en 

beteendeförändring som ledde till en ökad empatisk förmåga och en förnyad syn på 

människovärdet. Det nya beteendet bidrog i sin tur till att poliserna medvetet valde att placera 

brottsoffret i centrum i första hand vid bemötandet och det rutinmässiga arbetet i andra hand. 

Detta förvärvade bemötande från polisen har i slutänden stor betydelse för brottsoffrens 

återhämtning av det inträffade. Lindgren m.fl. (2002) menar att polisens bemötande av 

brottsoffer är viktigt för brottsoffrens återhämtningsprocess. Detta kan jämföras med de 

resultat som Bratwaite och Achafuo (2004), Coupe och Griffiths (1999) och Stephen och 

Sinden (2000) studier visar, att bemötande som brottsoffren får från polisen kan ha negativa 

effekter på brottsoffrens psykiska återhämtning.  

 

6.2.3 Rutinmässigt 
Resultatet i studien visar att polisen har ett rutinmässigt bemötande när brottsoffer utsätts för 

brott som är vardagliga brott i polisens arbete. Lindgren m.fl. (2000) menar att mötet mellan 

brottsoffer och polis är viktigt utifrån både utredningsarbetet och brottsoffrets 

återhämtningsarbete. Apsler m.fl. (2003) studier visar att brottsoffer som blivit bemötta med 

god service är de som värdesätter polisen högst. Bratwaite och Achafuo (2004), Coupe och 

Griffiths (1999), Stephen och Sinden (2000) resonerar utifrån att när brottsoffer får ett dåligt 

bemötande av polisen kan det leda till negativa konsekvenser, till exempel att brottsoffren 

senare inte anmäler brott. Stephens och Sinden (2000) studie visar att en del av polisens 

beteenden, bland annat oberördhet av det inträffade, kan få negativa effekter på brottsoffrets 

förtroende för polisen. Lindgren m.fl. ref. till Christianson (2000) menar att brottsoffer kan ha 

svårt att återge vad som har hänt i nära anslutning till brottet och att det därför ofta behövs 

uppföljningar senare i utredningsarbetet. Vi tolkar en informants utsaga i studien som att egna 

erfarenheter av att vara brottsoffer inte ökar förståelsen för brottsoffer, däremot blir 
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effektiviteten på arbetsuppgiften större. Lindgren m.fl. (2002) menar att poliser som utsätts 

för upprepad känslomässig stress kan undvika att engagera sig för djupt i brottsoffrets 

situation. Lindgren m.fl. (2002) ref. till Karlsson och Christiansson (1999), Reiser och Geijer 

(1984) menar att poliser som utsätts för allvarliga händelser ofta får efterreaktioner efteråt 

som till exempel minnesbilder av det inträffade, som kan ge en ökad otrygghet. Detta kan 

även jämföras med Holen (1990), Holm (1995), Karlsson och Christianson (1999) och 

Lindström och Lundin (1982) studier som visar att professionella hjälpare som upplevt 

allvarliga händelser ofta uppvisar psykiska reaktioner. Resultatet i studien visar att polisens 

bemötande av misshandlade kvinnor i hemmet ofta försämras när det upprepats flera gånger 

mot en och samma kvinna. En av anledningarna till detta beror på att polisernas trovärdighet 

mot kvinnorna då minskar. Logan, Shannon och Walkers (2006) studieresultat visar på att 

polisen ofta ser närståendebrott som privata angelägenheter. Studier gjorda av Johnson (2007) 

och Sun (2007) visar att kvinnliga poliser visar mer empati i bemötandet av misshandlade 

kvinnor än vad manliga poliser gör. 

  

 
 
6.3 Avslutande ord och framtida forskning  
Vårt syfte med denna undersökning var att beskriva kvalitativt skilda uppfattningar av 

polisens bemötande av brottsoffer, utifrån deras egna erfarenheter av att ha varit brottsoffer. 

Några av informanterna tyckte att de bemötte brottsoffren lika både före och efter brottsoffer 

situationen. I några intervjuer kunde vi utröna att traumatiska upplevelser hade positivt 

avgörande effekter på det senare bemötandet av brottsoffer. De poliser som hade upplevt 

svåra traumatiska upplevelser uppfattade att det nya sättet att bemöta brottsoffer kantades av 

identifikation samt mer empati och förståelse för brottsoffren. 

 

Vi anser att undersökningen har uppnått syftet och att den bidragit med ny kunskap som kan 

leda till bättre förståelse för hur polisen uppfattar bemötande av brottsoffer. Genom studien 

har vi ännu en gång fått erfara hur viktigt ett professionellt bemötande är i yrken där man 

arbetar med människor och att man respekterar varje individ för den människa hon är. Det är 

vår övertygelse att undersökningen kan bidra till att ge en ökad förståelse för polisens 

bemötande av brottsoffer.  
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Vi kan dock inte uttala oss om några generella slutsatser om vad resultatet gett, möjligen kan 

resultatet visa på ett nytt perspektiv kring bemötande brottsoffer som det fordras mer 

forskning kring. Fler studier inom ämnet är att rekommendera för att skapa en större och 

bredare förståelse för hur brott mot polisen kan avspegla sig i mötet med brottsoffer, samt hur 

negativa följder av polisens erfarenheter kan förebyggas inför möten med brottsoffer.  
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Hej! 
 
Vi är två studenter på Högskolan i Gävle som läser till hälsopedagoger via det hälsopedagogiska programmet 
och vi är just i färd med att börja skriva vår C-uppsats. Syftet med vår studie är att undersöka om polismäns 
bemötande av civila brottsoffer påverkas av att de själva varit brottsoffer, samt hur polisens bemötande av civila 
brottsoffer eventuellt skiljer sig åt före och efter de egna erfarenheterna av att ha varit brottsoffer.  
 
Vi vänder oss till Dig som har personlig erfarenhet av att ha upplevt brottsoffersituationen. För att bättre kunna 
ta del av dina erfarenheter vill vi träffa dig personligen under en intervju, som beräknas ta max ca 60 minuter. 
Med ditt samtycke kommer intervjun att spelas in på band för vidare analys.  
 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande om du så önskar utan att du behöver 
ange orsak. Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Då studien redovisas kommer ditt och övriga 
deltagares namn inte att kunna identifieras. Den slutliga rapporten kommer att publiceras i ett system för e-
publicering av uppsatser via Högskolan i Gävles bibliotek.  
 
Finner du det intressant att delta i studien ber vi dig maila eller ringa till någon av oss senast den  
XX XXX och lämna ditt namn och telefonnummer så vi kan ta kontakt med dig för bokning av tid och plats för 
intervjun enligt dina önskemål. Om du har frågor angående studien är du välkommen att höra av dig till Anette 
eller Rose-Marie. 
 
Vi tackar på förhand allra varmast för Ditt deltagande som är ytterst värdefullt för oss!  
 
 
Anette Tigerstrand   Rose-Marie Worén  
Tele: xxx-xxx xx xx  Tele: xxx-xxx xx xx 
xxxx@xxxxx.xx  xxxx@xxxxxx.xx  
   
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
     
Anette Tigerstrand & Rose-Marie Worén 
 
 
 
 
Handledare  
Maud Söderberg 
Fil. Dr. i pedagogik  
Högskolan i Gävle 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
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Hej! 
 
Vi är två studenter på Högskolan i Gävle som läser till hälsopedagoger via det hälsopedagogiska programmet 
och vi är just i färd med att börja skriva vår C-uppsats. Syftet med vår studie är att undersöka om polismäns 
bemötande av civila brottsoffer påverkas av att de själva varit brottsoffer, samt hur polisens bemötande av civila 
brottsoffer eventuellt skiljer sig åt före och efter de egna erfarenheterna av att ha varit brottsoffer.  
 
För att få hjälp att välja vilket polisdistrikt vi skulle göra undersökningen i så valde vi att kontakta 
Brottsoffermyndigheten för att få rådgivning. Brottsoffermyndigheten rekommenderade att vi skulle vända oss 
till polisdistriktet i XXX, eftersom det där har förekommit flera fall av hot och våld mot polismän. Vi vänder oss 
därför till Dig XXX, som i egenskap av polischef kanske kan hjälpa oss att rekrytera sex poliser till vår 
undersökning. Vår studie ska bygga på tre manliga respektive tre kvinnliga poliser som har egna erfarenheter av 
att ha upplevt brottsoffersituationen. Det är önskvärt att poliserna har varierande yrkeserfarenhet och ålder, för 
att resultatet ska bli så rättvist och brett som möjligt.   
 
För att bättre kunna ta del av polisernas erfarenheter vill vi träffa dem personligen för individuella intervjuer. 
Intervjuerna beräknas ta max ca 60 minuter och intervjuerna kommer med deras samtycke att spelas in på band 
för vidare analys. Intervjupersonernas deltagande är frivilligt och de kan när som helst avbryta sitt deltagande om 
de så önskar och utan att de behöver ange orsak. Alla uppgifter om de intervjuade behandlas konfidentiellt. Då 
studien redovisas kommer deltagarnas namn inte att kunna identifieras. Den slutliga rapporten kommer att 
publiceras i ett system för e-publicering av uppsatser via Högskolan i Gävles bibliotek.  
 
Med detta brev följer också sex missivbrev till eventuella deltagare till studien, som vi ber dig vidarebefordra. Vi 
kommer inom några dagar, efter att du fått detta brev, att kontakta dig per telefon för att få veta om något 
intresse för denna studie finns i ert polisdistrikt. 
 
Vi tackar allra varmast för Din hjälp som är ytterst värdefullt för oss! 
Vid eventuella frågor kan Du kontakta någon av oss: 
 
Anette Tigerstrand   Rose-Marie Worén  
Tele: xxx-xxx xx xx  Tele: xxx-xxx xx xx 
xxxx@xxxxx.xx  xxxx@xxxxxx.xx  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anette Tigerstrand & Rose-Marie Worén 
 
 
 
 
Handledare  
Maud Söderberg 
Fil. Dr. i pedagogik  
Högskolan i Gävle 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
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INTERVJUGUIDE 
 
 
Intervjufrågor till berörda polistjänstemän i studien ”Polisens bemötande av brottoffer 
– en fenomenografisk studie” 
 
 
 
 
 
Huvudfrågor: 
 

• Hur uppfattar du att du bemötte brottsoffer före dina egna erfarenheter av att vara 
brottsoffer? 

  
• Hur uppfattar du att du bemöter brottsoffer efter att du fått egna erfarenheter av att 

vara brottsoffer?  
 
 
 
 
Följdfrågor: 

 
• Vill du dela med dig om en upplevelse då du upplevde dig som ett brottsoffer. 

 
• Hur upplever du att du bemötte brottsoffer före innan du hade egna erfarenheter? 

 
• Hur upplever hur du bemöter brottsoffer efter att du fick egna erfarenheter? 

 
• Vad anser du vad du tycker är viktigast i ditt möte med ett brottsoffer? 

 
 
 
 



   

     

 
 
 
 
 


