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Abstract 

The present study aims to investigate how the police in Örebro handle cases and their contact with 

crime victims with cognitive difficulties. In relation to the purpose, four semi-structured interviews 

were conducted with police officers within various positions in the police force. The results show that 

the police handle all victims equally regardless of any difficulties or disabilities, however there were 

some difference depending of the nature of the crime they were subjected to and the victim´s behavior. 

Furthermore, several respondents described that it is desirable that people inform them of their 

difficulties and what support could ease in the contact with the authority, as better communication 

would mean more victims receiving more assistance. In conclusion, there are both negative and 

positive aspects about the police choosing to handle and treat all victims alike, for example, it 

minimizes the risk of being stigmatized or subjected to categorization, at the same time it could mean 

that victims do not get the help they need based on their difficulties. Furthermore the study enlightens 

that the police officers contact can be affected depending on the victims cognitive abilities.  There are 

gaps of knowledge regarding the subject and to get a profound understanding how the police 

experience crime victims and how different types of people need support in legal proceedings 
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Sammanfattning 
Föreliggande studie syftar till att undersöka hur polisen i Örebro hanterar ärenden och bemöter 

brottsoffer med kognitiva svårigheter. För att besvara syftet genomfördes fyra semistrukturerade 

intervjuer med poliser som arbetar eller har erfarenhet av bland annat ingripande och områdespolis. 

Resultaten visar att polisen försöker hantera alla brottsoffer lika oberoende av eventuella svårigheter 

eller funktionsnedsättningar, deras hantering utgick snarare från brottstypen samt brottsoffrets 

beteende. Vidare uppgav flera av respondenterna att det är önskvärt att personer berättar om sina 

eventuella svårigheter och vilket stöd som kan underlätta i kontakten med myndigheten då bättre 

kommunikation skulle innebära att brottsoffren får mer adekvat hjälp. Resultatet mynnar ut i slutsatsen 

att det finns både negativa och positiva aspekter kring att polisen väljer att bemöta alla brottsoffer lika, 

exempelvis att ingen riskerar att bli stämplad, samtidigt som det kan innebära att brottsoffren inte får 

den hjälp de kan behöva utifrån sina svårigheter. Vidare visar studien att brottsoffrets kognitiva 

förmågor kan ha betydelse för polisens bemötande. Det föreligger kunskapsluckor inom 

ämnesområdet och för att få en djupare förståelse för polisens upplevelser av brottsoffer och hur olika 

människor kan behöva stöd i rättsprocessen rekommenderas ytterligare studier. 
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Förord 
Vi vill tacka respondenterna vilkas medverkan har gjort denna studie möjlig, samt kansliet som varit 

hjälpsamma att finna respondenter.  
 
Vi vill även tacka Lisa Henningsson på brottsofferjouren för utlåning av lokaler, bollande av idèer och 

funderingar samt positiv energi och inspiration.  
 
Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Sara Thunberg som på ett tydligt och bra sätt väglett oss 

genom hela forskningsprocessen. 
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Inledning 

Offentliga myndigheter har länge haft fokus på gärningspersoner i det brottsbekämpande 

arbetet, men under senare tid, i huvudsak från 1980-talet och framåt, har det 

brottsofferstödjande arbetet vuxit fram. Sedan år 1995 har Brottsoffermyndigheten haft till 

uppgift att främja brottsoffers rättigheter, behov och intressen där en viktig uppgift de har är 

att handlägga ärenden om brottsskadeersättning (Lewin, 2002). Brottsförebyggande rådet 

[BRÅ] (2016) genomförde den nationella trygghetsundersökningen som visade att 13.3 

procent av totalbefolkningen mellan 16–79 års ålder utsattes för personbrott, exempelvis 

misshandel och hot. Enligt Malmberg och Färm (2008) finns det ytterst sparsamt med 

statistiska uppgifter rörande brottsoffer med funktionsnedsättning. Statistiska centralbyrån 

(2003), SCB, genomförde en undersökning av levnadsförhållanden hos personer med olika 

typer av funktionsnedsättningar där resultaten visar att flera av deltagarna med olika typer av 

funktionsnedsättningar i 25–64 års åldern är utsatta för hot eller våld i lika hög eller högre 

omsättning än totalbefolkningen i samma åldersgrupp (se även Andersson, 2015). 

  Enligt Förenta nationernas deklaration om grundläggande rättsprinciper för 

offer för brott och maktmissbruk (1985) kan alla människor oavsett ålder, etnicitet och 

funktionsnedsättning vara ett brottsoffer. Brottsofferperspektivet är enligt Rikspolisstyrelsen 

(2010) centralt i polisens arbete då de oftast är den initiala kontakten för personer som blivit 

utsatta för brott. Hur polisen hanterar ärenden och bemöter brottsoffren har betydelse för både 

själva utredningen och för individens möjligheter att återhämta sig efter brottet samt för deras 

förtroende till rättsväsendet (Rikspolisstyrelsen, 2010). Enligt FN:s konventioner om 

mänskliga rättigheter ska alla ha tillgång till rättsväsendet, där brottsoffer ska behandlas med 

empati och respekt (Regeringskansliet 2011). Likt Regeringskansliet menar Rikspolisstyrelsen 

(2010) att ett empatiskt och respektfullt bemötande är en målsättning och dessutom ska 

kontakten med polisen upplevas positiv och förebygga upprepad utsatthet. Polisen (2016) 

menar att de ska ge det stöd och den hjälp som rimligen krävs för att tillgodose brottsoffrets 

specifika behov, dock går det inte att utifrån polisens webbplats för den enskilde att utläsa 

vilken typ av stöd som erbjuds. Däremot framkommer det att personer med 

funktionsnedsättning själva kan ta kontakt och uppge vilken typ av hjälp de önskar och på så 

sätt få den hjälp de behöver inför exempelvis ett förhör (Polisen, 2016). 

  Cederborg och Lamb (2008) beskriver vikten av att få en fullständig och korrekt 

beskrivning av brottet, vilket kan vara svårt eftersom den brottsliga handlingen kan vara både 

förvirrande och traumatiskt för den som blivit utsatt. Brottsoffrets förmåga att kommunicera 

kan påverka utredningen, då beskrivningen av brottet kan bli otydlig eller osammanhängande. 

BRÅ (2007) bedömer graden av sårbarhet, beroende och osynlighet av särskild betydelse när 

det kommer till våld mot personer med en funktionsnedsättning. Det innebär att 

funktionsnedsättningen kan påverka i vilken grad de är sårbara, hur de är beroende av andra 

för att klara av vardagen samt i vilket utsträckning som deras utsatthet upptäcks. I deras 

kartläggning av studier om våld har kunskapsluckor identifierats, bland annat en brist av 

systematisk kunskap, vilket innebär kunskap om utsatthet inom särskilda grupper av personer 

exempelvis avseende funktionsnedsättning. Bristen av kunskap kan enligt BRÅ (2007) delvis 

bero på en bristfällig praktisk kunskap som synliggör utsatthet i form av rapportering, 

anmälningar och lagföringar från bland annat polisen. Samtidigt som bristen på systematisk 

kunskap antas bidra till en brist på praktisk kunskap, särskilt gällande identifieringen av vilka 

grupper som kan vara särskilt utsatta i samhället. 

  Enligt Andersson (2015) är det 16 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 16 

till 64 år som har någon typ av funktionsnedsättning. Att ha en funktionsnedsättning kan 

innebära nedsättning gällande fysiska, psykiska eller intellektuella aspekter. Olika typer av 

funktionsnedsättningar kan innebära kognitiva svårigheter vilket kan innefatta svårigheter 

gällande bland annat inlärning, tankeförmåga och koncentration, exempelvis kan personen ha 
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svårt att se helheten (Lundin och Mellgren, 2012). Handikappförbundet (2011) påvisar 

generella svårigheter som personer med funktionsnedsättning kan möta i kontakt med olika 

myndigheter. Det framkommer att personer med funktionsnedsättning kan ha svårt att hävda 

sina rättigheter i kontakt med bland annat rättsväsendet. Vidare lyfter Handikappförbundet 

(2011) bristen på kunskap kring olika typer av funktionsnedsättningar, vilket kan komma att 

påverka individen i exempelvis en rättsprocess. I FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning står det att staten ska tillse yrkesverksamma inom rättsväsendet 

med lämplig utbildning för att tillgodose varje människas enskilda behov av stöd för att 

beakta sina juridiska intressen (Socialdepartementet, 2008). I samband med exempelvis 

polisförhör måste stöd, information och kommunikation vara tillgängligt för att tillgodose 

individens behov. Bedömningen kring en persons behov måste avgöras utifrån den enskilda 

individen. BRÅ (2007) beskriver hur det emellertid saknas generella och enhetliga rutiner för 

att hantera och agera vid misstanke om brott mot personer med funktionsnedsättning. Det 

utesluter inte att rutiner inom myndigheterna är anpassade efter lokala förutsättningar och 

behov. Samtliga källor i BRÅ:s (2007) kunskapsinventering visar behov att synliggöra 

utsattheten bland personer med funktionsnedsättning. Där de ser behov av att göra det möjligt 

för personer med exempelvis kognitiv funktionsnedsättning att göra sina röster hörda på ett 

sätt som fungerar för dem. Genom att öka kunskaperna hos yrkesverksamma inom 

rättsväsendet kan det förbättra förutsättningarna för jämlikhet inför lagen. 

  Polisen har ett ansvar att försöka minska brottsligheten, öka människors trygghet 

och att informera om brottsoffrets rättigheter (Nationellt Centrum för Kvinnofrid [NCK], 

u.å.). Andra myndigheter har även ett särskilt ansvar för denna målgrupp, exempelvis enligt 

socialtjänstlagens [SoL] (2001:453) 5 kap. 7§ och 11§  som reglerar socialnämndens ansvar 

gentemot personer med fysiska, psykiska eller andra betydande svårigheter i sin livsföring 

samt personer som blivit utsatta för brott. Till detta tillkommer utifrån den globala 

definitionen av socialt arbete att “Mänskliga rättigheter, social rättvisa, barnets bästa, 

kollektivt ansvar samt respekt för mångfald är centrala principer för socialt arbete” 

(Akademikerförbundet SSR, 2004). Utifrån detta är det därför av vikt att undersöka hur 

polisen hanterar och bemöter brottsoffer med kognitiva svårigheter då det handlar om social 

rättvisa, att verka för allas jämlikhet samt mänskliga rättigheter. 

Problemformulering  
Det föreligger en brist på systematisk kunskap avseende brottsoffer med kognitiva 

svårigheter. Amerikansk forskning visar bland annat att det förekommer svårigheter när 

personer med en funktionsnedsättning ska komma i kontakt med rättsväsendet (Hughes et al., 

2011; Petersilia, 2001; Baliey, Barr & Bunting 2001). BRÅ:s (2007) kartläggning över studier 

som avser brottsoffer med funktionshinder visade att bemötandet av brottsoffer med 

funktionsnedsättning är ett relativt nytt forskningsområde i Sverige, då de fått relativt få 

träffar i sin sökning. Enligt Lewin (2007) samt Cederborg och Lamb (2008) måste 

yrkesverksamma inom rättsväsendet underlätta och anpassa arbetsmetoderna för att bemöta 

brottsoffer med en funktionsnedsättning på ett bra sätt. Mot bakgrund av ovanstående 

internationella (se Hughes et al., 2011; Petersilia, 2001; Baliey et al. 2001) och nationella 

studier (Lewin, 2002; BRÅ, 2007, Malmberg & Färm, 2008) är det relevant att undersöka hur 

polisen arbetar och bemöter brottsoffer med kognitiva svårigheter. De studier som omnämns 

har främst utgått från brottsoffers upplevelser av polisens hantering och bemötande, samt 

utifrån brottsoffer med en viss typ av funktionsnedsättning och brottstyp, exempelvis personer 

med intellektuell funktionsnedsättning som blivit utsatta för sexualbrott. Utifrån att 

forskningen visar en brist på systematisk kunskap avseende brottsoffer med kognitiva 

svårigheter är det av vikt att undersöka polisens perspektiv gällande deras hantering och 

bemötande av dessa brottsoffer. Bristande kunskap kring kognitiva svårigheter hos 

yrkesverksamma kan innebära risker för att trovärdigheten missbedöms eller att förhör inte 
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genomförs på ett bra sätt. Rikspolisstyrelsen (2010) beskriver att polisen har en skyldighet att 

möta brottsoffer och anpassa sig efter dennes specifika behov.  

Syfte och frågeställningar 
Utifrån ovanstående problemformulering är syftet med studien att undersöka polisens, i 

Örebro, hantering av ärenden och bemötande av brottsoffer med kognitiva svårigheter. Att 

undersöka polisens subjektiva upplevelse av kontakten med dessa brottsoffer och om en 

persons kognitiva förmågor har betydelse för det polisiära arbetet. Syftet utmynnar i följande 

frågeställningar. 

 

1. Hur hanterar och bemöter polisen brottsoffer med kognitiva svårigheter? 

2. Har brottsoffrets kognitiva förmågor betydelse för hur polisen hanterar och bemöter 

personen? 

Bakgrund och centrala begrepp 
Syftet med följande avsnitt är att definiera hur de centrala begreppen förstås och används 

genom studien. Vidare kommer de centrala begreppen att diskuteras i ett senare avsnitt i 

relation till studiens teorier och teoretiska begrepp.  

Brottsoffer och målsägande 
Det finns ingen allmänt accepterad eller enhetlig definition av vem som är ett brottsoffer trots 

att det används i lagstiftning, litteratur och i allmänt språkbruk. Begreppet används bland 

annat i Lag (1994:419) om brottsofferfond, Förordning (2007:1171) med instruktion för 

Brottsoffermyndigheten och i Socialtjänstlag (2001:453). Brottsoffer som begrepp har ingen 

juridisk innebörd utan när en person anmäler ett brott används istället begreppet målsägande 

som innebär ”den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit 

skada” (20 kap. 8§ Rättegångsbalken [1964:166]). Målsägande har använts i svensk lag i 

Rättegångsbalken sedan år 1964 och det krävs att brottet är anmält för att få så kallad 

målsägandestatus. I positionen om målsägande följer en del rättigheter som exempelvis rätten 

till information, till stödperson och hjälp med ersättningsanspråk (NCK, u.å.). I realiteten 

innebär begreppet målsägande att en mängd brottsoffer inte når upp till den statusen eftersom 

inte alla som blir utsatta för ett brott anmäler det. Därav är begreppet brottsoffer ett betydligt 

vidare begrepp än målsägande. 

  År 1985 antogs FN:s brottsofferdeklaration och enligt första artikel är ett 

brottsoffer:  

 […] 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 (FN:s brottsofferdeklaration, 1985). 

Denna definition av brottsoffer är inte juridiskt bindande, utan är en resolution som antogs av 

FN:s generalförsamling. I deklarationen har FN definierat vilka som är brottsoffer, vilket kan 

vara vem som helst, även vittnen, anhöriga och människor som försökt förhindra brott (FN, 

1985). Personer blir ett offer för brott i samband med händelsen eller upptäckten av brottet, 

inte då eventuell förövare har gripits eller identifierats. Vidare förtydligar deklarationen att 

relationen mellan brottsoffret och gärningsmannen inte påverkar brottsoffrets varande (FN, 

1985). FN:s definition av brottsoffer kommer att användas i föreliggande studie, dock 

förutsätter det att brottsoffret gjort en anmälan eller på annat sätt kommit i kontakt med 

polisen då vi avser att undersöka polisens hantering och bemötande av brottsoffer. 
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Definition av kognitiva svårigheter 
Föreliggande studie avser att undersöka polisens kontakt med brottsoffer med 

funktionsnedsättning med fokus på kognitiva svårigheter. Kognitiva svårigheter är ett 

samlingsbegrepp som omfattar olika nivåer av svårigheter och intellektuella förmågor hos 

människor som kan innebära svårigheter som minnesstörningar, beslutsfattande och 

koncentrationssvårigheter. Kognitiva svårigheter märks inte på samma sätt som fysiska 

funktionsnedsättningar då de inte finns några yttre attribut utan handlar om hjärnans kognitiva 

förmåga (1177 Vårdguiden, 2016). Enligt Cederborg och Lamb (2001) skiljer det sig från 

person till person hur individens vardag påverkas av svårigheterna, exempelvis kan det 

föreligga problem med minnet, tal och språk, rumsuppfattning, bearbeta och tolka 

sinnesintryck samt koncentration. Likt Cederborg och Lamb beskriver Lundin och Mellgren 

(2012) kognitiva svårigheter utifrån exekutiva funktioner exempelvis tankeprocesstörningar 

som kan påverka individens förmåga att bearbeta händelser och intryck. En annan svårighet 

kan vara personens tidsuppfattning och förmåga att se samband mellan orsak och verkan, 

exempelvis kan personen vara medveten om att något hänt men inte när det inträffat. Andra 

svårigheter som beskrivs är förmågan att fokusera uppmärksamheten, en person med 

kognitiva svårigheter kan ha svårt med inhibitionen det vill säga förmågan att sålla bort 

stimuli i omgivningen som är irrelevant. Det finns olika typer av stöd som kan underlätta 

vardagen för personer med kognitiva svårigheter, exempelvis tekniska hjälpmedel i form av 

skrivprogram och bilder, eller omgivningens bemötande, att tala tydligt, kan underlätta i 

kommunikationen (1177 Vårdguiden 2016). Lundin och Mellgren (2012) belyser även hjälp i 

form av att skapa struktur och tydlighet samt hjälp gällande fokuseringen av 

uppmärksamheten. Ett exempel på hjälp kan vara att tydligt förklara vad syftet med ett samtal 

är samt genomföra samtalet i en miljö med få yttre stimuli. 

  Kognitiva svårigheter kan även förstås utifrån Cederborg och Lamb (2007) samt 

Baliey et al. (2001) som ett samlingsbegrepp för funktionsnedsättningar som innefattar 

intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter. Det kan innebära bristande förmågor inom 

olika avseenden som kan krävas för att på lika villkor delta i sociala sammanhang och för att 

fungera i vardagen. Baliey et al. (2001) beskriver att kognitiva svårigheter kan innebära 

problem med minnet, att komma ihåg alla detaljer av den brottsliga handlingen, samt svårt att 

verbalt förmedla det till polisen. Cederborg och Lamb (2007) menar att den intellektuella 

funktionsnedsättningen är medfödd eller visar sig tidigt i livet och följer individens 

utveckling. De kan även vara lättpåverkade av omgivningen, vilket innebär att individen kan 

ge svar eller försöka bete sig enligt det som är socialt önskvärt. 

Teorier och teoretiska begrepp  
Under följande avsnitt presenteras de teorier och begrepp som senare kommer att användas 

för att analysera och diskutera studiens empiri. De teorier och begrepp som omnämns berör 

bland annat samhällsnivå, gruppnivå och individnivå, detta för att skapa en bred förståelse 

kring brottsoffer med kognitiva svårigheter.  

Sociala kategorier  
Jacobsson, Thelander och Wästerfors (2010) beskriver sociala kategorier som olika 

indelningar eller kategorier av individer, exempelvis utifrån ekonomisk status och yrke. 

Kategorierna behöver nödvändigtvis inte vara negativa, utan kan syfta till exempelvis en hög 

socioekonomisk status. Vidare belyses att människor med funktionsnedsättning kan vara ett 

exempel på en social kategorisering. Att placeras i en kategori skapar förväntningar på 

individen utifrån de tänkbara förutfattade meningarna som finns kring sociala kategorier i 

samhället. Jacobsson et al. (2010) och Lewin (2007) beskriver hur dessa förväntningar kan 

innebära en typ av maktutövning som majoriteten i den sociala kontexten ofta besitter, vilket 
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innebär att dessa besitter någon typ av makt att definiera de som är avvikande utifrån dem 

själva och kontexten. Det ligger i människans natur att kategorisera omgivningen för att 

kartlägga omvärlden och anpassa sitt beteende efter den. Då kategorisering är en 

grundläggande mänsklig överlevnadsstrategi är det en förmåga som tas förgiven. Enligt 

Lewin (2007) kan exempelvis personer med utvecklingsstörning kategoriseras som socialt 

avvikande, då de kan vara beroende av andra både fysiskt och socialt. Genom social 

kategorisering av människor ges ett perspektiv åt de professionella och de kan relatera olika 

företeelser till kriterier för olika kategorier för att sedan kunna ge lämpliga åtgärder eller 

anpassa sitt bemötande. 

  Jenkins (2000) beskriver sociala kategorier utifrån att individer klassificerar sig 

själva och andra utifrån de likheter och skillnader som finns mellan dem. Det vill säga 

skillnader och likheter har betydelse för hur vi identifierar oss själva och hur andra identifierar 

oss. Jenkins (2000) beskriver två typer av identifieringsmetoder, själv-och gruppidentifiering 

och kategorisering av andra. Själv- och gruppidentifiering är en intern form av identifiering, 

vilket innebär hur gruppen identifierar sig. Kategorisering av andra är en extern form av 

identifiering som innebär hur andra identifierar gruppen. Hur en grupp identifierar sig och 

kategoriseras påverkas både av interna och externa faktorer. Vidare menar Jenkins (2000) att 

en grupp är en samling människor som alla är medvetna om att de tillhör gruppen. Kategorier 

är en samling människor som inte är medvetna om att den sociala kontexten identifierat dessa 

utifrån en viss kategori. Stämplingen eller kategoriseringen kan skapa frustration och möta 

motstånd, men Jenkins (2000) likt Jacobsson et al. (2010) menar att dessa typer av 

kategoriseringar och grupperingar är grundläggande för mänsklig kontakt. Att skapa 

kategorier är en del av processen att identifiera sin sociala omgivning och sig själv i relation 

till den. 

Social avvikelse och stigmatisering  
Jacobsson et al. (2010) beskriver begreppet social avvikelse som skiljaktigheter från det som 

anses normalt, det vill säga de normer och oskrivna regler som finns i samhället. Vad som är 

normalt avgörs i den kontext personen befinner sig i, därav kan ett beteende som anses vara 

normalt i en viss kontext bli avvikande i en annan. Avvikelsen behöver inte vara omfattande, 

utan kan handla om en person som uttrycker sig eller är av andra uppfattningar än människor i 

den givna kontexten. Då social avvikelse i grund och botten belyser människor som på något 

sätt utmärker sig kan olika typer av känslor skapas i personens omgivning, exempelvis hat, 

förakt eller beundran (Jacobsson et al., 2010). Enligt Persson (2012) står en person som 

avvikare alltid i relation till det som anses vara “normalt”. Denne jämförs och kategoriseras 

utifrån det personen inte är och det denne bör vara. Det finns ett behov hos den “normala” 

majoriteten att peka ut och jämföra sig med de avvikande personerna för att stärka den egna 

identiteten och tillhörigheten. 

  Persson (2012) beskriver hur Erving Goffman, den amerikanska professorn i 

antropologi och sociologi, analyserar vad som kategoriseras avvikande och varför ett beteende 

blir klassat avvikande. För att beskriva det som avviker från normer och regler i en negativ 

bemärkelse används begreppet stigma. Jacobsson et al. (2010) benämner begreppet stigma i 

relation till social avvikelse, vilket innebär egenskaper hos en person som är misskrediterande 

och avvikande från majoriteten i en viss kontext. Det skapas negativa föreställningar och 

attityder i det sociala samspelet och personen kan tillskrivas egenskaper utifrån dessa 

föreställningar. Persson (2012) beskriver stigmatisering som föreställningar kring hur en 

individ ska vara och uppträda i samspelet mellan individen och samhällets identitetsvärden, 

det vill säga de normativa och institutionella regleringarna av hur en person ska uppträda. 

Personer med funktionsnedsättning kan exempelvis utsättas för stigmatisering då 

funktionsnedsättning kan anses avvika. Goffman urskiljer tre typer av stigma, fysiska, 

psykiska och sociala, exempel på avvikande beteende i hur man talar eller tänker tillhör det 
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psykiska stigmat. I ett socialt sammanhang, där människor möts kategoriseras personen och 

tillskrivs egenskaper utifrån de övrigas förväntningar. Det första intrycket skapar 

förutsättningar och förväntningar på denna person. Tillskrivs personen egenskaper som 

avviker kan denne bli stämplad och då få en status som innebär stigma. 

Ideala och icke ideala brottsoffer   
Jägervi (2014) beskriver hur termen “offer” ofta förknippas med svaghet eller att vara 

oförsvarbar gentemot förövaren. Att bli kategoriserad som svag är inte önskvärt, vilket kan 

innebära att inta rollen som brottsoffer är svårt då personen vill bibehålla en positiv och stark 

självbild (Jägervi, 2014). Brottsoffer kan delas in i schablonbilder utifrån samhällets tänkbara 

normer om ”offer”. Christie (2001) beskriver för att enklast få legitim status som brottsoffer 

bör personen inneha sex egenskaper som är utmärkande för ett idealt brottsoffer vilket är 

följande: (1) offret ska vara svagt, (2) involverad i en respektabel aktivitet, (3) på väg till en 

plats hen inte kan förebrås, (4) offret är i förhållande till gärningspersonen i underläge och 

gärningspersonen kan beskrivas i negativa termer, (5) gärningspersonen är okänd för offret 

samt (6) Offret ska ha tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin ”offerstatus” 

(Christie, 2001). Teorin om ideala brottsoffer har stött på mycket kritik då det i verkligheten 

är svårt att klassas som ett idealt brottsoffer, men teorin syftar till att belysa den stereotypa 

bilden av det ”ideala” brottsoffret som kan förekomma i samhället. Christie (2001) menar att 

om brottsoffret besitter dessa ovannämnda egenskaper erkänns denne med sannolikhet som ett 

brottsoffer av omgivningen och därmed även av rättsväsendet. Lewin (2002) beskriver hur 

samhällets föreställningar om brottsoffer påverkar hur aktörer inom rättsväsendet bemöter och 

hanterar ärenden samt att rättsväsendets agerande påverkar hur samhället ser brottsoffer. Likt 

Lewin (2002) beskriver Hansen Löfstrand (2009b) hur professionella hjälpare i olika 

stödorganisationer även bidrar till att forma en bild av idealiska klienter och därmed det 

idealiska offret, i syfte att skapa sig en bild av deras behov av hjälp och stöd.  

  Om det existerar ”ideala” brottsoffer måste det finnas en motsats, ”icke ideala” 

brottsoffer (Christie, 2001: Lindgren, 2004). Ett icke idealt brottsoffer har svårare att få 

legitim status som ”offer”, ett exempel på det icke ideala brottsoffret är en ung berusad man 

som blir överfallen på en nattklubb. Den unga mannen kanske tar skada, både psykiskt och 

fysiskt, men får trots det oftast lägre brottsofferstatus (Christie, 2001). Enligt Lindgren (2004) 

påverkar bilden av det ideala brottsoffret synen på brottsoffer och vilka som enklare blir 

accepterade som brottsoffer. I ett sammanhang där en ung berusad man blir överfallen 

föreligger det moraliska ansvarskrav som talar till hans nackdel, exempelvis att han inte borde 

varit berusad eller hamnat i gräl med andra. Är det istället en äldre kvinna som blir överfallen 

på vägen till affären, har hon enklare att få status som brottsoffer av både allmänheten och 

rättsväsendet (Lindgren, 2004; Christie, 2001). På samma sätt beskriver Hansen Löfstrand 

(2009a, 2009b) hur bilden av det ideala och det icke ideala brottsoffret påverkar hur 

yrkesverksamma inom stödorganisationer förstår den utsattes berättelse. De yrkesverksamma 

inom serviceorganisationer konstruerar bilder av ideala klienter och bygger specifika 

vokabulär i samband med konstruktionerna, vilket innebär ett sätt att förstå och prata om 

klienterna, deras problem och behov (Hansen Löfstrand, 2009a). 

  Edwards (2014) belyser teorin om det ideala brottsoffret i relation till personer 

med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning ses nödvändigtvis inte som ett 

idealt offer även om somliga av Christies (2001) sex egenskaper uppfylls. Har personen svårt 

att redogöra för brottet kan det förekomma svårigheter i bevisningen och därmed även i att få 

brottsofferstatus. Om brottsoffrets berättelse är bristfällig måste polisen utreda skälen till det 

utan att ifrågasätta personen då det kan föreligga skäl bakom det, exempelvis hot eller 

svårigheter att uttrycka sig (NCK, u.å.). Edwards (2014) beskriver hur personer med 

funktionsnedsättning själva kan få ansvara för sin egen utsatthet, att de på grund av 
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funktionsnedsättningen ska vara försiktiga då de är mer sårbara, vilket i sig kan innebära att 

de inte ses som ett idealt brottsoffer. 

Attityder 
Mötet och bemötandet är centrala verktyg inom socialt arbete, där polisens verksamhet är en 

av de huvudsakliga aktörerna gällande kontakten med och hjälpen till brottsoffer (Lindgren, 

Pettersson och Hägglund, 2001; Lindgren, 2004). Lindgren et al. (2001) beskriver hur mötet 

mellan polisen och brottsoffret är viktigt i flera avseenden, exempelvis när det gäller 

återhämtningsprocessen efter brottet, i utredningen och för brottsoffrets fortsatta medverkan i 

rättsprocessen. Lewin (2007) beskriver att bemötandet i den professionella rollen inte behöver 

överensstämma med individens personliga attityder kring den andra personen. Bemötande kan 

förstås i relation till begreppet attityd, då båda begreppen fångar hur en person agerar 

gentemot en annan. Enligt Svensson et al. (2008) kan attityder beskrivas som en varaktig 

samling av föreställningar mot en specifik grupp av människor, exempelvis personer med 

kognitiva svårigheter. Attityder skapas i det sociala samspelet och är förväntningar över hur 

en viss typ av person är och beter sig vilket kan resultera i ett särskilt bemötande beroende av 

föreställningar kring en viss typ av person. Malmberg och Färm (2008) beskriver begreppet 

attityder i relation till myndighetsarbete. De attityder som finns i samhället påverkar de 

verksamma omedvetet i mötet med brottsoffret. Dessa attityder grupperar människor utifrån 

särskilda kännetecken och stämplar människor utan att kanske vara medvetna om det. 

  Enligt Bailey et al. (2001) innebär attityder en integration av både 

föreställningar och värderingar. Integrationen resulterar i olika grader av inflytande på 

beteende och bemötande gentemot den andra personen. Följaktligen motsvarar attityderna 

redan existerande föreställningar exempelvis kring personer med funktionsnedsättningar. 

Lindgren et al. (2001) presenterar forskning som visar att negativa attityder från polisen kan 

förvärra offrets utsatta position. Ett brott kan många gånger vara emotionellt och 

chockerande, därför kan det vara svårt för människor generellt att ta till sig information men 

också att förmedla den information polisen behöver. En händelse som för polisen kan 

uppfattas som en rutinhändelse kan väcka starka känslor hos de drabbade vilket är viktigt att 

polisen förstår. Enligt Bailey et al. (2001) blir polisens förståelse och attityd gentemot 

personer som på något vis avviker från normen extra viktig då de kan vara en särskilt sårbar 

grupp. 

Tidigare forskning 
I följande avsnitt belyses relevant forskning utifrån tre olika perspektiv, dessa perspektiv 

återspeglas i avsnittets rubriker. Då forskning kring området är begränsad lyfts även 

angränsande forskning fram för att skapa en djupare och mer nyanserad förståelse kring 

ämnesområdet.   

Brottsoffer i kontakt med rättsväsendet 
Enligt BRÅ:s (2010) rapport “Brottsoffers kontakter med rättsväsendet” visar forskningen att 

brottsoffers inställning till rättsväsendet är ungefär detsamma som till andra myndigheter. När 

det gäller såväl polis som åklagare och domstol har mer än hälften positiva erfarenheter av 

rättsväsendet, dock har ungefär var sjätte negativa erfarenheter. Vidare visar forskningen att 

var fjärde brottsoffer anser att de inte fått tillräcklig information om exempelvis deras 

anmälan. Lindgren och Qvarströms (2003) undersökning av brottsoffers upplevelser av polis, 

åklagare och domstol visar att ungefär hälften av de som deltagit i studierna upplever att de 

blivit professionellt bemötta, medan omkring tjugo procent upplever att de har blivit illa 

bemötta. En tiondel upplever att de blir bemötta med ett ointresse. Vidare framkommer det i 

BRÅ:s (2010) rapport att kontakten måste byggas på tillit för att bli bra, och hänsyn måste tas 

till brottsoffrets utsatta position och varierande förmåga att ta till sig information. Huruvida 
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det kan finnas förväntningar kring att alla brottsoffer kan vara nöjda under en rättsprocess 

diskuteras. Rättsväsendet har flera skyldigheter när det kommer till bemötandet av 

brottsoffret, men även begränsade möjligheter att ge olika former av stöd och hjälp. Lewin 

(2002) menar att även om många tycks vara nöjda med bemötande föreligger det en 

förbättringspotential kring rättsväsendets hantering av brottsoffer. 

  Van Dijk och Groenhuijsen (2007) beskriver brottsoffers nöjdhet gällande deras 

kontakt med polisen i flera länder över hela världen. Deras studie visar att brottsoffren 

generellt är nöjda med polisens hantering av deras ärende. Studien visar att brottsoffer i västra 

Europa inte är lika nöjda som de i Australien, men ändå ligger på en hög nivå jämfört med 

resten av världen. Av studien framgår även att de personer som blivit utsatt för brott, men inte 

anmält menar att polisen inte kan göra något ändå och att de därför avstår från att anmäla. De 

som är missnöjda i kontakten upplever att exempelvis polisen inte gjort allt för att hittat 

gärningsmannen, inte gett tillräcklig information eller varit otrevliga. Missnöjdheten gäller 

både polisens hantering av ärendet, bemötandet och den information brottsoffret fått. Vidare 

framgår det av studien att polisens hantering och bemötande påverkar viljan att göra en 

anmälan. Det kan exempelvis innebära en större risk att de som utsatts för brott flera gånger 

avstår från att göra en anmälan till polisen på grund av tidigare upplevelser av att polisen inte 

agerat efter förväntan. 

  BRÅ:s (2007) kunskapsinventering visar att det föreligger brist på systematisk 

forskning som avser mer specificerade studier gällande exempelvis brottsoffer med 

funktionsnedsättning. Forskningen visar att det föreligger ett behov av att synliggöra 

utsattheten bland personer med funktionsnedsättning. Lewin (2002) beskriver hur den svenska 

lagstiftningen har förbättrats gällande förståelse, vilja och förmåga när det gäller att hantera 

ärenden med brottsoffer som har en intellektuell funktionsnedsättning. Amerikansk forskning 

visar dock att det föreligger svårigheter för dessa personer att komma i kontakt med 

rättsväsendet (Hughes et al., 2011; Petersilia, 2001). Hughes et al. (2011) menar att brottsoffer 

med funktionsnedsättning är en särskild utsatt grupp för kriminella handlingar, samtidigt som 

det är en grupp som är mindre benägna att anmäla brott. I Kalifornien genomfördes en 

översikt av forskning avseende brottsoffer med kognitiva svårigheter där resultatet visade att 

det var först under de senare åren som brottsoffer verkligen har identifierats och diskuterats 

inom forskningen (Petersilia, 2001). Vidare belyser Petersila en avsaknad av forskning kring 

brottsoffer med funktionsnedsättning och att den forskning som finns är otillräcklig och 

väldigt begränsad för att kunna belysa denna grupp av brottsoffer. För att kunna tillgodose de 

mänskliga rättigheterna och kunna skydda människor är det viktigt att uppmärksamma särskilt 

sårbara grupper, och få en bättre förståelse om riskfaktorer hos brottsoffren då människor med 

kognitiva svårigheter är en extra utsatt grupp (Petersilia, 2001). 

Polisens förhållningssätt gentemot brottsoffer 
Forskning visar att det förekommer svårigheter i kontakten mellan polisen och brottsoffer 

med funktionsnedsättning (Hughes et al., 2011; Cederborg och Lamb, 2008; Țîru, 2011; 

Wrede, Ask & Strömwall, 2015). Wrede et al. (2015) beskriver att brottsoffrets emotionella 

tillstånd påverkar hur omgivningen ser denne som ett offer och vilken hjälp offret erbjuds. De 

brottsoffer som visar exempelvis ilska riskerar att erbjudas mindre stöd och hjälp då de inte 

visar en underlägsenhet och svaghet som är sammankopplat med den norm och bilden som 

finns kring det typiska (ideala) brottsoffret. Hughes et al. (2011) beskriver hur polisen och 

andra brottsbekämpande aktörer möter många hinder när det kommer till att hantera ärenden 

där brottsoffret har kognitiva svårigheter. Det är viktigt att få en korrekt och fullständig bild 

av brottet i utredningen vilket ställer krav på brottsoffrets förmåga att förmedla den kriminella 

handlingen. Likt Hughes et al. (2011) visade Eadens, Cranston-Gingras, Dupoux och Wayne 

Eadens (2015) studie att av de poliser som ingick i deras studie visade resultaten att 

majoriteten hade en liten eller ingen utbildning alls avseende personer med 
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funktionsnedsättning. Cederborg och Lamb (2008) samt Țîru (2011) menar att polisen måste 

anpassa sitt arbetssätt och finna strategier för att bemöta brottsoffer med funktionsnedsättning. 

Cederborg och Lamb (2008) belyser olika strategier som exempelvis att minimera tiden 

mellan själva brottet och förhöret för att underlätta minnet, samtidigt som de i ett förhör tätt 

inpå brottet måste tänka på hur de ställer frågor då brottsoffret fortfarande kan vara 

traumatiserad. Vidare beskrivs även vikten av att polisen bemöter personer med 

funktionsnedsättningar individuellt då de har olika bakgrunder, erfarenheter och svårigheter. 

Țîru (2011) menar att ett sätt att underlätta svårigheter i kontakten med brottsoffer är att ge 

dem mer tid, ge möjligheter till pauser och att polisen visar ett lugn för att inte påverka eller 

skynda på personen. 

  I bemötandet av brottsoffer med en funktionsnedsättning handlar det både om 

vilka strategier som används men även om polisens inställning och attityd till brottsoffret 

(Hughes et al., 2011; Bailey et al., 2001; Țîru, 2011). I Hughes et al. (2011) studie visade 

deltagarna på en frustration gällande hantering av ärenden där brottsoffer har svårt att 

redogöra för händelsen. Frustrationen grundande sig bland annat i att det inte fanns tillräckligt 

med resurser eller utbildning för att tillgodose behov av stöd och hjälp vid exempelvis 

polisförhör. Bailey et al. (2001) genomförde en typ av experimentell studie där poliser fick 

spela olika roller exempelvis brottsoffer och sedan diskutera dessa. Resultatet av studien visar 

att genom samtal kring attityder mot olika typer av brottsoffer uppmärksammas den påverkan 

attityder kan ha på brottsoffret och på vilket sätt poliserna kan komma att stigmatisera 

människor beroende av hur de avviker från normen. Țîru (2011) menar att polisens attityder i 

bemötandet av brottsoffer med en funktionsnedsättning blir av extra stor vikt då dessa 

personer är en utsatt grupp och lättare påverkas av hur polisen beter sig. Enligt Hughes et al. 

(2011) tycks de poliser med en familjemedlem som har en funktionsnedsättning vara särskilt 

medvetna om det offentliga stigmat kring funktionsnedsättning då de har upplevt hur de blir 

bemötta av myndigheter. 

Brottsoffer med kognitiva svårigheter 
Forskning visar att det föreligger svårigheter i hur polisen ska bemöta personer med 

funktionsnedsättning på en adekvat nivå samtidigt som det kan föreligga svårigheter hos 

brottsoffret att ta del av information som ges till dem av polisen (Eadens et al., 2015; Lewin, 

2007; Țîru, 2011; Petersilia, 2001; Hughes et al., 2011). Eadens et al. (2015) beskriver hur 

personer med funktionsnedsättning riskerar i större utsträckning att utsättas för brott, därför 

föreligger det ett behov av att yrkesverksamma inom rättsväsendet kan identifiera dessa 

personer. Förutom deras ökade sårbarhet beskriver Eadens (2015) även att de risker att inte få 

den hjälp och de stöd som de behöver i rättsprocessen. Personer med kognitiva svårigheter 

kan ha svårt att tillse sina juridiska intressen då funktionsnedsättningen kan medföra 

kommunikativa, psykologiska och sociala svårigheter som exempelvis att verbalt uttrycka sig 

(Lewin, 2007; Petersilia, 2001; Hughes et al., 2011). Lewin (2002) beskriver hur brottsoffer 

med kognitiva svårigheter bemöts med en allmän respekt istället för att se till individens 

specifika behov för att värna om dennes rättigheter och skydd. Likt Lewin (2002) menar 

Edwards (2014) att sociala konstruktioner kring personer med funktionsnedsättning påverkar 

dem i rättsprocessen. Personer som har funktionsnedsättningar riskerar att bli dolda 

brottsoffer då de kanske inte kan göra sin röst hörd eller endast bli definierade utifrån deras 

oförmågor och svårigheter. Edwards (2014) menar att en konsekvens av detta kan bli att 

polisen förbiser individen och dennes förmågor istället för att se till individens 

självständighet, förmågor och rättigheter. 

  Child, Oschwald, Curry, Hughes och Powers (2011) undersökte hur personer 

med olika typer av funktionsnedsättning upplevde kontakten med yrkesverksamma inom 

rättsväsendet. Deltagarna i studien upplevde och identifierade hinder i hur de hanterades och 

blev bemötta, det handlande bland annat om kommunikationsutmaningar, trovärdighet och 
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missförstånd. Deras slutsats av studien var att det föreligger ett behov av ökad förståelse 

mellan ”handikappssamhället" och brottsbekämpning. Forskning visar att det föreligger en 

motsättning hos vissa personer med kognitiva svårigheter att uppge sin funktionsnedsättning i 

kontakten med polisen (Lewin, 2007; Hughes et al., 2011; Țîru, 2011). Lewin (2002) menar 

att de som inte vill delge eller identifiera sig, med de svårigheter som funktionsnedsättningen 

innebär, skapar sig en fasad för att dölja dem. Till skillnad från Țîru beskriver Hughes et al. 

(2011) att personer med funktionsnedsättning i större utsträckning blir utsatta för kränkningar 

och hot, att de därför inte uppfattar sådant beteende lika allvarligt. Enligt Țîru (2011) finns det 

en rädsla hos vissa personer att bli särbehandlade på grund av funktionsnedsättningen och 

därför väljer många att avstå från att berätta om sin funktionsnedsättning, särskilt när den inte 

har några yttre attribut. Dessa faktorer kan vara en bidragande faktor till att kommunikationen 

mellan brottsoffer och polis försämras då polisen inte kan ge adekvat hjälp eftersom de inte 

vet om funktionsnedsättningen. 

  Jägervi (2016) har studerat hjälparbetares egna berättelser kring kontakten med 

brottsoffer. Det framkommer att tre olika typer av brottsoffer återkommer, brottsoffer med 

behov som kan tillgodoses av organisationen, de brottsoffer med behov som inte kan 

tillgodoses av organisationen samt de brottsoffer som upplevs avskärmade från deras känslor 

och på så sätt inte själva förstår vilken typ av hjälp de är i behov av. Jägervi (2016) belyser 

även vikten av att hjälparbetaren bör vara lojal och medlidande, samtidigt som denne måste 

förhålla sig professionell och saklig i sitt bemötande av brottsoffret, för att ge den bästa 

hjälpen. Detta innebär att den som hjälper ett brottsoffer bör vara flexibel då människor är 

komplexa och därför bör strategierna variera. Vidare menar Jägervi (2016) att brottsoffrets 

vilja eller ovilja att få hjälp påverkade hur hjälparbetarna såg sig själva som grupp, 

exempelvis då det förelåg en ovilja från brottsoffret att få hjälp fick gruppen bättre 

sammanhållning. De såg brottsoffret som avvikande istället för att se till organisationens eller 

gruppens eventuella brister i att möta brottsoffrets behov. 

  Genom att möta individer med funktionsnedsättning utifrån deras specifika 

behov och ge ett bra bemötande skapas förutsättningar för en god kommunikation (Petersilia, 

2001; Jägervi, 2014). Jägervi (2014) belyser i sin studie att de personer med 

funktionsnedsättning som fått ett enligt dem bra bemötande har bearbetat händelsen på ett 

adekvat sätt medan de individer som inte erbjuds samma hjälp utvecklat en misstro till 

systemet. Genom att förbättra informationen kring de svårigheter som en funktionsnedsättning 

kan innebära och implementera denna kunskap i offentliga myndigheter skulle 

förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning kunna förbättras (Petersilia 2001). 

Metodbeskrivning och överväganden 
I detta avsnitt presenteras studiens metodval. Därefter följer en beskrivning av 

urvalsprocessen samt genomförandet av intervjuerna. Avsnittet avslutas med en reflektion 

över studiens tillförlitlighet samt de etiska överväganden som vidtagits. 

Val av metod 
Syftet med studien bör enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) ligga till grund i valet av 

vetenskaplig metod och avser författarna att undersöka, exempelvis människors subjektiva 

upplevelser, är en kvalitativ metod lämplig. Forskning av kvalitativ karaktär syftar 

huvudsakligen till att ge en djupare förståelse för den verklighet som respondenten befinner 

sig i och dennes upplevelser av den. Den form av kvalitativ datainsamlingsmetod som 

används i föreliggande studie är den semistrukturerade intervjun. Enligt Bryman (2011) 

karaktäriseras intervjumetoden av en uppsättning med frågor i form av en intervjuguide som 

inleds med öppna frågor som successivt blir mer avsmalnande och mer detaljerade. Frågorna i 

intervjuguiden är strukturerade utifrån särskilda teman som ska beröras under intervjun. 
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Metoden möjliggör flexibilitet avseende bland annat ordningsföljden på frågorna, spontanitet i 

respondenternas svar samt gällande följdfrågor som inte nödvändigtvis står formulerade i 

intervjuguiden. Enligt Fejes och Thornberg (2015) gör en kvalitativ metod det möjligt för 

författarna att studera det valda studieområdet inifrån, beskriva och tolka individers subjektiva 

upplevelser och därigenom skapa en bredare helhetsbild. I föreliggande studie motiveras valet 

av forskningsmetod utifrån att studien ämnar undersöka polisens subjektiva upplevelser och 

erfarenheter av deras hantering av ärenden och bemötande där brottsoffret har kognitiva 

svårigheter. Metoden möjliggör, genom ett fåtal intervjuer med individer inom ramen för 

studieområdet, en djupare förståelse för de valda respondenternas subjektiva upplevelser. 

Analytisk ansats 
Studien har en abduktiv ansats, vilket är en kombination eller en växling mellan att tänka 

deduktivt och induktivt. En abduktiv ansats innebär att studien växlat mellan att utgå från 

teori och empiri (Hjerm et al., 2016). Studien inleddes utifrån en deduktiv ansats i den 

bemärkelsen att utifrån teori och teoretiska begrepp utforma en intervjuguide för att sedan 

samla in empirin. Utgångspunkten i teorin, förutom att ha varit av relevans för utformandet av 

en intervjuguide, har bidragit till en förförståelse för ämnet studien avser undersöka. De 

teorier och begrepp som bidragit till en förförståelse samt till utformandet av intervjuguide var 

exempelvis, ideala och icke ideala brottsoffer och sociala kategorier. Respondenterna har 

inom ramen för studiens teorier och begrepp sedan tillåtits att beskriva sin förståelse och 

tanke kring exempelvis begreppet brottsoffer. Utifrån respondenternas utsagor identifierades 

bland annat begreppet attityder. Enligt Frejes och Thornberg (2015) innebär abduktiv ansats 

konstant pendling mellan insamlade data och redan kända kunskaper eller teorier, och 

jämförelser samt tolkningar i sökandet efter mönster. En abduktiv ansats är lämplig då 

författaren tillåts att utveckla arbetet successivt vilket kan tillföra ett djup genom att nya 

perspektiv tillåts hela tiden i arbetsgången. De teorier och teoretiska begrepp som används 

som analysverktyg i studien har framkommit genom en växling mellan teori till empiri. De 

teoretiska begreppen och teorierna som används som studiens analysverktyg; sociala 

kategorier, social avvikelse och stigmatisering, ideala och icke ideala brottsoffer samt 

attityder valdes och bearbetades således utifrån växlingen mellan tidigare forskning och 

empirin.  

Informationssökning 
Den forskning som ligger till grund för studiens förståelse kring polisens hantering och 

bemötande av brottsoffer med kognitiva svårigheter samlades in via databaserna Summon, 

Criminal Justice Abstracts och Social Services Abstracts som finns tillgängliga via Örebro 

Universitet. Sökord som användes var följande: Crime vicitim, disability, cognitive disability, 

police, attitudes, intellectual disabilities, police juidical system och law enforcement. 

Artiklarna som inkluderades skulle vara skrivna på svenska och engelska samt finnas 

tillgängliga i fulltext via Örebro Universitetsbibliotek. Träffarna under informationssökningen 

upplevdes som relativt få eller ha ett annat fokus än vad som avses i föreliggande studie. 

Därmed drogs slutsatsen om en avsaknad av forskning om brottsoffer med kognitiva 

svårigheter utifrån polisens perspektiv. Eftersom studieområdet är relativt snävt har artiklar 

kring brottsofferforskning i stort inkluderats för att få en bredare bild av studieområdet. 

Vidare användes sökmotorn Google med sökorden: brottsoffer, kognitiva svårigheter, 

bemötande och attityd, rättsväsendet och polis. Syftet med sökningen i Google var att 

tillhandahålla statliga myndigheters forskningsrapporter, studier och ämnesbeskrivningar. 

  Informationssökningen inleddes med läsning av titlar och 

sammanfattningen/abstract. Vetenskapliga artiklar och andra studier och forskningsrapporter 

som inte svarat upp mot studiens syfte exkluderades, exempelvis där forskningen fokuserade 

på viss typ av funktionsnedsättning och brottstyp. Vidare lästes den inledande delen, 
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metodavsnittet samt slutsatser och utifrån det exkluderades ytterligare forskning. I den 

forskning som ansågs relevant utifrån studiens syfte fortgick sökningen av relevant 

information till studien i form av en genomgång av forskningsartiklarnas och -rapporternas 

litteraturförteckningar. Den genomgången resulterade i att ytterligare forskning och rapporter 

inkluderades till föreliggande studie. Totalt inkluderades 25 skrifter i studien. 

Urval av respondenter 
Valet av och antalet respondenter måste ställas i relation till de krav som ställs på uppsatsen, 

vilket kräver medvetenhet av studiens författare avseende studiens avgränsningar och de bör 

avgöra valet av lämplig urvalsmetod. Bryman (2011) beskriver målstyrt urval inom ramen för 

strategiskt urval där metoden innebär att söka respondenter vilka har erfarenheter eller 

kunskap av det studien avser att undersöka. För att besvara föreliggande studies syfte som 

avser att undersöka polisens hantering och bemötande av brottsoffer med kognitiva 

svårigheter, har deltagare med erfarenheter och kunskaper avseende undersökningsområdet 

eftersökts. En chef inom lokalpolisområde Örebro-Lekeberg kontaktades och fick förfrågan 

om deltagande i studien och vars kännedom av/kontakt med potentiella respondenter 

nyttjades. Förfrågan om deltagande vidarebefordras till polisens kansli som sökte lämpliga 

deltagare till studien. Totalt kontaktades fem poliser med olika uppdrag såsom polischef, 

utredande polis samt ingripande polis, varav fyra valde att delta i studien. Samtliga deltagare 

rekryterades genom ett målstyrt urval då fördelen med metoden enligt Hjerm et al. (2016) är 

att respondenterna har erfarenheter och kunskaper avseende studieområdet, vilket ger 

informationsrika intervjuer. 

Genomförande av intervjuer 
Intervjuguiden strukturerades med utgångspunkt i tre rubriker: inledning, hantering av 

ärenden samt bemötande. Den inledande delen syftade till att avdramatisera intervjun som är 

en relativt onaturlig samtalssituation (Hjerm et al., 2014). Respondenten fick då berätta om 

sig själva utifrån yrkesrollen samt tidigare yrkeserfarenheter. De andra två rubrikerna rörande 

hantering och bemötande, inleddes med att identifiera respondentens upplevelse eller 

uppfattning om begreppet brottsoffer. Detta i syfte att tydliggöra respondenternas syn på, för 

uppsatsen, relevanta begrepp som kan föreligga skilda uppfattningar kring och anses vara av 

betydelse för tolkningen av respondenternas svar. Intervjuns avslutande del var av en 

sammanfattande karaktär som enligt Hjerm et al. (2014) möjliggör för respondenterna att 

tillägga, vidareutveckla eller förtydliga något om önskan finns. Samtliga frågor var av öppen 

karaktär för att nå respondentens egen uppfattning formulerad med egna ord, vilket lämnar 

utrymme för oförutsägbara svar trots att intervjun utgår från viss struktur. 

  Hjerm et al. (2014) beskriver vikten av att vara förberedd inför intervjun. 

Intervjuarens förmåga beror på erfarenhet kring intervjusituationen men även intervjuguidens 

upplägg. Genom en pilotintervju skapas möjlighet för intervjuaren att öva samt testa sin 

intervjuguide på, en för studien, relevant respondent. Om urvalsramen av respondenter är 

begränsad kan en pilotintervju genomföras utanför urvalsramen (Hjerm et al. 2014). Av denna 

anledning valdes en socialsekreterare som respondent för pilotintervjun. Socialsekreteraren 

som intervjuades har bland annat till uppgift att möta och stödja brottsoffer. Förutom att 

socialsekreteraren möter människor som blivit utsatta för brott möter denne även personer 

med kognitiva svårigheter. Utifrån ovannämnda beskrivning av socialsekreteraren och att 

denne i sin yrkesroll hanterar ärenden och bemöter dessa personer ansågs respondenten 

relevant för pilotintervju. Efter pilotintervjun diskuterades intervjuguiden och intervjuarens 

teknik i syfte att förbereda inför intervjuerna till huvudundersökningen. Somliga frågor i 

intervjuguiden uppmärksammades och ansågs vara ospecifika. Detta åtgärdades genom att 

specificera frågorna samt tillskriva exempel på vad som efterfrågades, för att tydliggöra för 

respondenten. 
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  Föreliggande studie grundas på fyra intervjuer som genomfördes antingen på 

polisstationen i Örebro eller på Brottsofferjouren Örebro-Lekebergs kontor. Inför intervjuerna 

fick respondenterna ett informationsbrev vilket innehöll information om studiens syfte, 

samtycke till deltagande, frivillighet, konfidentialitet och praktisk information om intervjun 

exempelvis beräknad tid. Informationsbrevet mailades i förväg till respondenterna, innan de 

tagit ställning till deltagande samt lästes i samband med intervjun. Enligt Fejes och Thornberg 

(2015) är platsen för intervjun viktig och att människor oftast är mest trygga i en bekant miljö. 

Respondenterna fick själva ge förslag på plats och tid för intervjuerna i syfte att underlätta 

deras deltagande i studien samt för att få en så bra miljö som möjligt för intervjun. Samtliga 

intervjuer varade i drygt en timme och spelades in digitalt med respondenternas vetskap och 

godkännande (se etiska överväganden). Fejes och Thornberg (2015) beskriver att det är 

önskvärt att intervjun spelas in då det underlättar för analysen av empirin. 

Bearbetning av data och analys 
För att enklare hantera empirin, studiens genomförda intervjuer, och att förbereda dem för 

analys transkriberades samtliga intervjuer i sin helhet, vilket enligt Frejes och Thornberg 

(2015) är ett sätt att undvika att betydelsefull empiri förloras. Vidare ska transkriberingen vara 

så noggrann som möjligt eftersom varje detalj, vid senare analys, kan vara av betydelse för 

studien. För att undgå bortfall av viktig information och öka läsbarheten transkriberades 

intervjun ord för ord med eventuella justeringar från talspråk till skriftspråk. När materialet 

transkriberas kommer kodning och tematisering användas för att finna olikheter och likheter i 

den data som insamlats via intervjuerna.  

  Hjerm et al. (2014) menar att kodning och tematisering är en typ av analysmetod 

där forskaren tar ställning till vilka teman som framträder och hur koderna står i relation till 

varandra. Tematisering är ett slags sorteringsarbete och är avgörande för analysen. Forskaren 

söker mönster och teman i respondenternas svar i relation till studiens syfte och 

frågeställningar samt i förhållande till tidigare forskning och teoretiska begrepp. Föreliggande 

studies tematiseringen tar sin utgångspunkt i tidigare forskning och de begrepp som används i 

studien. Utifrån det strukturerades intervjuguiden med följande tre övergripande teman: 

Inledning, hantering av ärenden samt bemötande. Dessa tre teman var grunden för 

tematiseringen. Enligt Hjerm et al. (2014) kan forskaren finna nya teman i kodningen av 

materialet som kan användas i analysen. När datan transkriberades uppkom nya koder vilket i 

sin tur bildades dessa teman: hantering av ärenden, kontakten med brottsoffer samt 

bemötande av personer med kognitiva svårigheter. Hjerm et al. (2014) beskriver när 

kodningen och tematiseringen uppnått en mättnad kan de olika teman analyseras och olika 

slutsatser dras utifrån materialet. Genom kodning och tematisering blir empirin successivt mer 

exakt och uppnår en mer teoretisk nivå. Utifrån genomgången av transkriberingen valdes de 

citat som var beskrivande och slagkraftiga utifrån de teman och kategorier som tidigare 

nämnts.  

Tillförlitlighet, pålitlighet och generaliserbarhet 
Hjerm et al. (2014) beskriver hur det ibland görs försök att bedöma kvalitativ forskning 

utifrån de inom kvantitativ forskning vanligt förekommande kraven på reliabilitet, validitet 

och objektivitet. Kriterierna i sig är inte irrelevanta, men är något problematiskt att översätta i 

ett kvalitativt sammanhang. Vidare beskriver Hjerm et al. (2014) olika försök att formulera 

bedömningsstrategier för att kvalitetssäkra kvalitativa analyser, några av dem är genom 

tillförlitlighet, pålitlighet och generaliserbarhet. Fejes och Thornberg (2015) beskriver 

tillförlitlighet samt trovärdighet som kvalitetskriterium om hur noggrann och systematisk 

studien varit under forskningsprocessen samt hur trovärdiga och tillförlitliga studiens resultat 

är i förhållande till datainsamlingen och analysen. I vilken utsträckning den insamlade 

empirin samt hur forskningsprocessen redogjort ger uttryck för respondenternas upplevelser 
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av sin hantering och sitt bemötande av brottsoffer med kognitiva svårigheter avgör således 

denna studies tillförlitlighet och trovärdighet. Genom den semistrukturerade intervjun har 

respondenterna givits utrymme att, inom ramen för studiens syfte och frågeställningar, 

besvara intervjufrågorna utifrån deras subjektiva upplevelser. Pilotintervjun och den 

korrigering av intervjuguiden som följde kan anses ha stärkt föreliggande studies 

tillförlitlighet och trovärdighet då det syftar till att göra intervjufrågorna enklare att förstå. 

  För att få läsaren att förlita sig på studien är det viktigt att studien har 

genomförts såsom den beskrivs. Att skapa tillförlitlighet och trovärdighet handlar enligt 

Bryman (2011) om att resultaten inbegriper både att forskningen är säkerhetsställd i 

enhetlighet till de regler som finns avseende studien, samt att det framgår med all tydlighet 

hur forskaren beskriver den sociala verkligheten. Utifrån det är det upp till läsaren att bedöma 

hur pass tillförlitlig och trovärdig studien är. Hjerm et al. (2014) beskriver en uppsättning 

frågor att ställa till studien för att tillförsäkra sin trovärdighetsbedömning, exempelvis 

avseende om studiens data är tillräckligt omfattande för att kunna hävda sina slutsatser av 

studien? Har systematiska jämförelser genomförts på alla nivåer? Finns det starka logiska 

kopplingar mellan data, analytiska resonemang och slutsatser? Samtliga intervjuer spelades in 

med ljud och transkriberades i dess helhet. Detta i syfte att tillförsäkra studiens tillförlitlighet 

och trovärdighet, att minska risken för missförstånd samt bortfall av viktig information. 

Vidare visade den insamlade empirin på minskad variation i respondenternas svar, vilket kan 

anses höja studiens trovärdighet ytterligare då den insamlade empirin nått en viss grad av 

teoretisk mättnad. 

  Bryman (2011) samt Hjerm et al. (2014) beskriver begreppet pålitlighet som ett 

försök att motsvara begreppet reliabilitet inom kvantitativ forskning, det vill säga om en 

upprepning av studien skulle ge samma resultat som föreliggande studie. För att fylla detta 

kriterium ska forskarna anta ett granskande synsätt, vilket innebär att säkerställa att det skapas 

en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen exempelvis 

problemformulering och val av undersökningspersoner. Hjerm et al. (2014) problematiserar 

begreppet i förhållande till en kvalitativ undersökning och menar att det är svårt att uppnå då 

verkligheten är under en ständig förändring. I föreliggande studie har pålitlighetskriteriet 

försökts att nå genom att noga redogöra för studiens tillvägagångsätt. Vi har försökt att 

redogöra utförligt för studiens alla delar i forskningsprocessen och för att undvika risken att 

förbise något steg har anteckningar följt studiens gång. Genom att noga redogöra för 

forskningsprocessen möjliggörs för läsaren kan bedöma studiens kvalité (Bryman, 2011). För 

att nå en struktur och någorlunda likhet i intervjuerna har en intervjuguide utformats med 

förutbestämda teman och frågor som skulle beröras under intervjuerna. Dessutom har 

samtliga intervjuer spelats in och anteckningar togs som en komplettering för att ingenting av 

relevans för studien förbises. För att ytterligare tillförsäkra studiens pålitlighet har vår 

handledare haft god insyn i studien under hela processen. 

  En studies generaliserbarhet handlar om huruvida ens resultat kan appliceras på 

personer och situationer som inte deltagit i studien. I kvalitativ forskning baseras generellt 

empirin på observationer eller mindre strukturerade intervjuer med ett litet antal individer, och 

kritikerna menar att det är omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer. Det är 

komplext att studera sociala fenomen då de är föränderliga, varierande och kontextbundna, 

vilket i sin tur problematiserar generaliseringen men det innebär inte att det är irrelevant 

(Fejes & Thornberg, 2015). Föreliggande studie har utifrån dess begränsningar och 

oförutsägbara händelser (se metoddiskussion) intervjuat fyra respondenter vilket kan anses för 

lite för att generalisera studiens resultat. Studiens syfte är dock inte att generalisera utan 

snarare om att exemplifiera och illustrera. Fejes och Thornberg (2015) beskriver 

generalisering inom kvalitativ forskning som igenkännande av resultatets gestaltning, det vill 

säga att studiens resultat kan överföras till andra liknande kontexter. Att uppnå teoretisk 
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mättnad har varit vägledande under forskningsprocessen i syfte att uppnå 

generaliserbarhetskriteriet. Bryman (2011) beskriver att teoretisk mättnad uppnås när 

intervjupersonerna börjar upprepa vad tidigare respondenter uppgett, dock har det en underton 

om att all variation kan påträffas. Utifrån studiens storlek och likheterna/skillnaderna i 

respondenternas svar, trots studiens begränsningar, anses fyra respondenter tillräckligt för att 

dra slutsatser. Informationen av respondenterna tillåter förståelse för fenomenet och deras 

subjektiva upplevelser. Den ovan beskrivna teoretiska mättnaden, det vill säga den minskade 

variationen i respondenternas svar, trots kvalitativ studie, betraktas ha uppnått en viss grad av 

generaliserbarhet på en teoretisk nivå. 

Etiska överväganden 
Forskning som berör ömmande omständigheter, exempelvis brottsutsatta, kan innebära svåra 

omständigheter för personer som deltar i studien. Då studiens huvudsakliga målgrupp är 

personer som blivit utsatta för brott samt har kognitiva svårigheter, anses det som en särskild 

sårbar grupp. Liksom alla studier med personer med funktionsnedsättning måste det tas med i 

beräkningen att en funktionsnedsättning kan innebära exempelvis begåvningsmässiga 

begränsningar av olika slag. Därför valdes poliser som respondenter då det anses genom 

intervjuer kunna spegla det som sker i mötet mellan brottsoffret och myndigheten. 

  De forskningsetiska principerna på svensk forskning innefattar informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) och dessa ligger 

till grund och tar hänsyns till i studien. För att uppfylla informationskravet informerades 

respondenterna om studien, dess syfte och hur materialen kommer att användas i form av ett 

sammanfattande informationsbrev (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna delgavs 

informationsbrevet via mail samt lästes inför intervjutillfället. Enligt Fejes och Thornberg 

(2015) är det av vikt att informera respondenten i början av intervjun vad den handlar om, 

anledningen till den samt att det är deras erfarenheter som efterfrågas. Samtliga respondenter 

fick även möjlighet att utifrån informationsbrevet ställa frågor om studien före, under och 

efter intervjun. I syfte att uppfylla samtyckeskravet fick respondenterna information om 

frivilligheten att delta och utifrån det samtycka till sitt deltagande, samt information 

möjligheten att avbryta sitt deltagande utan att behöva ange orsak (Vetenskapsrådet, 2002). 

Då urvalet av respondenter utgick från en chef på polisstationen i lokalområdet Örebro-

Lekeberg och därefter via polisens kansli är författarna medvetna om att frivilligheten i 

deltagandet i studien kan ifrågasättas. Det kan ifrågasättas ifall respondenterna blev tillfrågade 

eller om de fick direktiv från kansliet att delta i studien, även ifall det fanns ytterligare poliser 

med relevant eller mer kunskap om studiens ämne än de som tillfrågades. För att ytterligare 

betona respondenternas frivilliga deltagande informerades de även vid intervjutillfället om 

deras frivillighet samt möjlighet att avbryta sitt deltagande. Respondenterna informerades 

även om inspelning av intervjun i informationsbrevet samt tillfrågades även vid 

intervjutillfället. 

  I syfte att uppfylla konfidentialitetskravet bör enligt Vetenskapsrådet (2002) 

respondenternas identitet skyddas under hela forskningsprocessen. Materialet i intervjuerna 

bör hanteras på sådant vis att obehöriga saknar åtkomst till den. I föreliggande studie har 

respondenterna tillgivits fiktiva namn i syfte att skydda deras identitet. Beskrivningen av 

deras skilda yrkesroller samt tidigare yrkeslivserfarenheter och utbildningar har beskrivit mer 

generellt och inte i koppling till respektive respondent. Anledningen till detta är att flera av 

respondenterna har erfarenheter av både ingripande samt utredande polis, samt att deras 

tidigare yrkeslivserfarenheter/utbildningar kan innebära att poliserna går att igenkänna. Det är 

enbart författarna som har/haft tillgång till inspelningarna samt de anteckningar som togs 

under intervjun. Önskar respondenten att något som framkommit i intervjun inte ska tas med 

har det inte transkriberats. Således uppfyller studien konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet. I informationsbrevet beskrivs hur och var studien kommer att användas och 
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publiceras. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska det insamlade materialet enbart används till 

forskningsändamålet i syfte att uppfylla nyttjandekravet. Utifrån ovan redogörelse uppfyller 

studien de forskningsetiska principerna på svensk forskning 

Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultaten av studien som baseras på intervjuer med poliser i 

Örebro. Personerna som deltagit i studien har anonymiserats och givits fiktiva namn i form av 

Ola, Tobias, Stina och Anja. Samtliga poliser har arbetat som ingripande polis och några av 

dem har erfarenhet samt arbetar som utredare och områdespolis. Poliserna har tidigare 

yrkeserfarenheter inom bland annat serviceyrken, läraryrket samt Kriminalvården. Resultatet 

kommer under samma avsnitt att analyseras utifrån tidigare angivna teorier och begrepp i 

syfte att tydliggöra och skapa en röd tråd mellan empiri och teori/begrepp. 

Hantering av ärenden 
Ola och Stina har erfarenheter av båda rollerna som ingripande samt utredande polis, där de 

uppger att deras arbetsuppgifter är många och varierande. De arbetar både förebyggande 

genom att befinna sig på platser där brott är vanligt förekommande i syfte att visa sig, samt 

som ingripande genom att åka ut på larm. Ola uppger att väl på plats när han åkt ut på larm 

försöker han bilda sig en uppfattning kring händelseförloppet och vad som skett, vem som är 

gärningsman och om denne fortfarande finns på platsen. Stina gör detsamma genom att 

använda sig av någon form av strategi där hon ställer sig frågor i form av: Vad är det för 

brott? Är det ens ett brott? Vem är drabbad? Har vi någon målsägande? och så vidare. Anja 

och Tobias, som främst arbetar ingripande, uppger att arbetsuppgifterna varierar mycket 

beroende av tidpunkt, brottet samt situation. Anja uppger att ”Ambitionen är i alla fall att göra 

så mycket som möjligt där och då” och menar att de poliser som arbetar i yttre tjänst och möter 

brottsoffret i den initiala fasen i en möjlig rättsprocess försöker få så mycket information som 

möjligt för att underlätta och förenkla arbetet för den personal som tar vid om ärendet 

fortsätter. Samtliga respondenter beskriver hur poliserna tillsammans arbetar för att hantera 

situationen och för att få ut den information som behövs för att gå vidare med ärendet. De 

beskriver även hur deras arbete påverkas utifrån situationen och individerna, hur mycket tid 

och arbete poliserna får lägga ner på det ärendet. Har individerna svårt att uppge det som 

skett, av olika anledningar, måste polisen i vilket fall få fram relevant information för att 

kunna skriva en anmälan och föra vidare ärendet. Vidare beskriver samtliga respondenter att 

polisens rutiner och riktlinjer inte påverkas på grund av brottsoffren eller individerna i själva 

situationen utan utifrån brottstypen. 

  Samtliga poliser uppger att de fick utbildning på polishögskolan i hur de ska 

hantera ärenden och bemöta brottsoffer. Utbildningen var i form av olika “case”, där de fick 

ett scenario att utgå ifrån och prova sig fram för att hantera situationen utifrån brottstyp. 

Huruvida de har kunskaper kring olika brott och brottsoffer beror bland annat på deras 

tidigare arbetslivserfarenheter, andra utbildningar, erfarenheter av polisyrket samt intressen. 

Som exempelvis uppger Ola att det han möter på sin fritid brukar han försöka ta med sig in i 

arbetet för att utvecklas i rollen som polis. Både Ola och Stina berättar om hur olika 

organisationer eller personer med någon form av kunskap ibland bjuds in på exempelvis deras 

APT-möten (arbetsplatsträffar) eller andra former av möten i syfte att delge sina kunskaper 

om deras arbete eller erfarenheter kring exempelvis olika brottsoffer. Stina beskriver även hur 

samhället och lagen förändras och vikten av att hålla sig uppdaterad hela tiden. Deras sätt att 

utbilda sig på är genom erfarenhet, delge sina erfarenheter med varandra eller bjuda in någon 

utomstående som anses ha relevant kunskap. Vidare beskriver Stina att hon tycker all kunskap 

är bra, men ser inte någon brist på kunskap eller behov av någon specifik utbildning “Det är 

mycket vi ska vara bra på och utbildning är absolut jätteviktigt [...] men det är inget jag reflekterat 
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över att något saknas, inte för min del i vilket fall”. Anja håller med Stina då hon påtalar att det är 

jättebra med utbildning, men att den måste användas i rätt kontext. Enligt Tobias har de inte 

fått någon utbildning utöver polishögskolan och han anser heller inte att ytterligare utbildning 

behövs. De har fått utbildning i exempelvis förhörsteknik och han menar utifrån erfarenheter 

lär de sig att anpassa förhörstekniken efter personen, exempelvis kan det skilja sig ifall de 

möter en misstänkt eller ett brottsoffer. 

  Utifrån Jacobssons et al. (2010) beskrivning av sociala kategorier kan det tolkas 

som att respondenterna i sin yrkesroll strävar efter att inte kategorisera människor utan att alla 

ärenden hanteras på lika villkor. Lewin (2007) beskriver att social kategorisering kan 

möjliggöra anpassade arbetssätt och bemötande i hanteringen av ärenden. Jacobsson et el. 

(2010) och Lewin (2007) beskriver hur det ligger i människans natur att använda kategorier i 

det sociala samspelet. Att poliserna strävar att hantera alla människor lika kan ses positivt för 

att undvika särbehandling eller risken för diskriminering. Det kan tolkas som en strategi för 

att kunna möta så många människor som möjligt på ett bra sätt. Samtidigt som människan 

kategoriserar både omedvetet och ibland medvetet (Jacobsson et al. 2010; Lewin, 2007). 

Poliserna beskriver att om en person har svårt att uppge händelsen måste de anpassa sitt 

arbetssätt för att få ut den information som kan behövas för framtida utredning. Utifrån detta 

kan det tolkas som att det sker någon form av kategorisering för att möta individens behov 

och för att kunna utföra sitt arbete, då poliserna ändå ser personens förmågor och oförmågor. 

  Utifrån Jenkins (2000) definition av grupper och kategorier kan poliserna förstås 

som en grupp då alla poliser aktivt valt att tillhöra myndigheten. Jenkins (2000) menar att 

grupper och kategorier påverkas av interna och externa faktorer. En respondent upplever att 

dagens samhälle har andra värderingar och normer än tidigare samt att många av de 

människor han möter saknar respekt för polisen. Det kan tolkas utifrån Jenkins (2000) att 

polisen som grupp ändras utifrån vilka värderingar kring deras yrkesgrupp de möter samt hur 

medborgarna identifierar polisen. Vidare kan brottsoffren tolkas som en kategori då alla 

människor som blivit utsatta för brott inte vill titulera sig brottsoffer. Det finns även de som 

upplever sig vara “offer” även om den händelse som inträffat inte är ett faktiskt brott enligt 

lag. Hur personen blir kategoriserad eller inte bekräftad utifrån sin egen uppfattning om 

tillhörighet kan komma att påverka personens identitet och självbild. En respondent beskriver 

en situation då personen inte var något tydligt brottsoffer men identifierade sig med den 

rollen. Polisen berättar att hon valde att möta och bekräfta personen i dennes tolkning av 

situationen och av sig själv som offer men försökte samtidigt förmedla en realistisk bild av 

situationen. Kategorin brottsoffer är bred då den innefattar olika människor, brottstyper samt 

personen egna förmåga att identifiera sig med kategorin. 

  Att poliserna inte vill kategorisera ett brottsoffer kan också förstås utifrån 

begreppet attityd. Utifrån Baileys et al. (2001) beskrivning av begreppet attityder kan det 

tolka som att poliserna försöker inta en neutral attityd i syfte att hantera alla människor lika, 

vilket kan anses vara positivt. Bailey et al. (2001) påtalar vikten av att beakta en person som 

tillhör en avvikande grupp då denne är extra sårbar i mötet. Att poliserna hanterar alla 

brottsoffer lika kan problematiseras då de personer som tillhör en normbrytande eller 

avvikande kategori kan kräva extra varsamhet när det gäller attityder i mötet. Vidare kan det 

problematiseras ytterligare då det kan tolkas som att individer med svårigheter förväntas klara 

samma uppgifter som övriga människor, exempelvis att uppge och återberätta en händelse. 

Attityder kan förstås i relation till begreppet stigma med vilket Persson (2012) menar social 

avvikelse i negativ bemärkelse. Att polisen behandlar alla som blivit utsatta för brott lika kan 

innebära en stigmatisering då polisen kanske inte tar hänsyn till brottsoffrets specifika behov, 

för hjälpa dem att bejaka sina juridiska intressen. 
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Kontakten med brottsoffer 
Samtliga respondenter uppger att de kommer i kontakt med brottsoffer näst intill varje 

arbetspass. De upplever att polisarbetet, främst arbetet med brottsoffer, är komplext då de 

situationer där de möter brottsoffer kan vara stressande, men också för att människor är ytterst 

komplexa. Anja beskriver att polisens arbete handlar mycket om att förenkla och konkretisera 

situationer och händelser för att skapa sig en förståelse om vad som skett och vad polisen kan 

göra. Samtliga av respondenterna uppgav att deras kontakt med brottsoffer sker i en initial fas 

i form av anmälningsupptagning, men även under fortsatt kontakt under utredning och mer 

formella förhör. Anja menar att de får ärendet från personen som ringt och baserar sitt 

agerande utifrån den informationen. 

  Samtliga poliser ger exempel på hur kontakten och bemötandet av brottsoffer 

kan se ut, att hur brottsoffren bemöter dem påverkar polisernas bemötande. Ola uppger “Jag 

utgår från att vi har respekt gentemot varandra från början och sen är det upp till personen 

om denne vill behålla den respekten “. Tobias beskriver kontakten med brottsoffret utifrån 

situationen och hur personen mår, exempelvis om personen är chockad, att de då kanske 

måste anpassa sitt arbetssätt och avvakta med förhör. Vidare menar flera av poliserna att om 

ett brottsoffer har någon typ av svårighet kan de höra av sig på deras radio för att få stöd och 

hjälp från kollegor som kan ha andra kunskaper och erfarenheter som kan komma till hjälp i 

den situationen. Tobias som också är utbildad tolk menar att “[...] om kollegorna kommer till 

ett ärende där det finns behov av tolk, kan de ropa på mig om de vet att jag är i tjänst eller om 

jag är ledig kan jag hjälpa till, det gör jag såklart.” Samtliga poliser uppger att de alltid 

arbetar två och två och försöker lösa situationen som uppstår. De brukar även ha olika roller i 

patrullen där de utnyttjar allas kunskaper och erfarenheter för att arbeta och få så bra kontakt 

med brottsoffren som möjligt. Stina berättar att “Vi känner av vem som får bäst kontakt och 

jag lägger mycket fokus på den som är utsatt.” 

  Respondenterna menar att de får använda olika typer av strategier och 

bemötande för att få den informationen som behövs för att bilda sig en uppfattning kring 

situationen. Anja beskriver ” […] ibland används hela registret och alla kort i kortleken 

testas för att se vad som funkar”. Andra strategier som nämns av poliserna är exempelvis att 

ställa olika typer av frågor och konkretisera händelsen för att underlätta för brottsoffret att 

sätta ord på händelsen. Poliserna påtalar även vissa svårigheter i kontakt med brottsoffer och 

vilka strategier de då kan komma att använda. Ett exempel på svårigheter kan vara att 

brottsoffret är aggressivt i kontakten med polisen vilket påverkar hur polisen hanterar 

situation och hur empatiska och medmänskliga polisen är. “[...] är man otrevlig mot mig då 

blir väl jag mindre benägen att… det är inte så att jag står och skrattar och ler då, men jag är 

fortfarande professionell i mitt bemötande [...]” (Ola). Fysisk kontakt är även en strategi som 

verkar vara återkommande i de flesta respondenternas sätt att hantera olika situationer, att 

lägga en hand på brottsoffrets axel. Tobias beskriver ”[...] det är en enkel grej, att bara lägga 

handen på axeln. Det gör jättemycket! Det kan man få väldigt många spännande reaktioner 

på”. Tobias menar att vissa kan reagera genom att ta avstånd medan de flesta blir lugnare av 

beröringen. Poliserna beskriver även andra fysiska strategier då brottsoffret kan upplevas 

aggressivt eller okontrollerbar och menar då att de får brotta ner personen för att kunna lugna 

situationen. 

  Ola och Anja beskriver att polisens bemötande handlar om medmänsklighet och 

empati, vilket de både menar borde vara en grundtanke hos samtliga yrkesverksamma inom 

polisen. De måste försöka ta hand om personerna så bra som möjligt och att det ibland kan 

innebära arbetsuppgifter utanför det polisiära. Flera av poliserna lyfter även svårigheter med 

att vara empatisk och mänsklig då det föreligger hög arbetsbelastning och resursbrist, vilket 

kan innebära att de inte kan lägga den tid som krävs. Ola beskriver de yrkesverksamma som 

en del av samhället och menar det som en anledning till att vilja göra mer. Likt Ola berättar 
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Stina “Det handlar om belastning och resurser. I de bästa av världar skulle vi alltid kontakta 

den som blivit utsatt dagen efter händelsen så att utredningen inte blir liggande [...] “. Stina 

och Anja beskriver att andra personer som inte har lika stor insyn i polisens faktiska arbete 

kan påverka hur bemötandet blir då personerna själva kan uppfatta att polisen är svåra att få 

tag i eller inte agerar på det sätt som förväntas av dem. Anja beskriver det som att polisen 

ibland kan ses som “ubermänniskor” medan de i verkligheten bara är vanliga människor med 

erfarenheter och utbildning i brottssammanhang. Vidare beskriver Ola att han kan uppleva att 

samhället använder polisen till mer än endast det myndigheten är till för att göra. Med detta 

menar Ola att det händer att personer som inte vet var de ska vända sig vid eventuella frågor 

kan ringa polisen för att få hjälp. Detta påverkar polisen då de i nuläget redan är 

underbemannade och arbetar under tidspress, men på grund av som Ola väljer att uttrycka sig 

“värnar om de som har det svårt” hjälper de gärna till även om problematiken ligger utanför 

arbetsbeskrivelsen. Stina berättar: 

 

Det finns verkligen nyanser i det här. Blir det personligt eller professionellt, hur mycket ska vi bry 

oss om personer, ibland måste vi tänka bort våra känslor för att kunna göra ett bra jobb för 

personen här och nu. Det styr vi inte alltid över själva, hur mycket tid som finns och vissa ska ha 

mer tid än andra. 

 

 Jägervi (2014) och Christie (2001) beskriver det “ideala” brottsoffret som svagt och 

oförsvarbar gentemot förövaren. Poliserna beskriver olika typer av brottsoffer framförallt 

utifrån brottstypen, då de skiljer sig mellan de som blivit utsatta för exempelvis snatteri eller 

grov misshandel. Brottstypen innebär dock inte att du har en mer eller mindre legitimerad 

status som brottsoffer utifrån polisernas perspektiv. Brottstypen har heller ingen markant 

betydelse för hur personen reagerar på brottet, utan reaktion beror främst på brottsoffrets 

förmåga att inta rollen som offer i relation till situationen. Poliserna anser med andra ord att 

det inte finns ideala brottsoffer och att brottsoffer inte behöver vara svaga eller oförsvarbara 

bara för att de blivit utsatta för ett brott. Poliserna menar dock att vissa individer är lättare att 

se som brottsoffer utifrån brottstyp och hur grovt brottet är, exempelvis en individ som blir 

utsatt för våld i nära relation till skillnad från butiksägaren som blir utsatt för snatteri. 

Poliserna poängterar att oavsett brottstyp hanteras och bemöter de offren på liknande sätt och 

utgår ifrån hur personen själv ser sig som offer, om denne exempelvis är chockad, arg eller 

känner frustration kring situationen. 

  Lewin (2002) beskriver hur samhällets föreställningar om brott och brottsoffer 

påverkar hur aktörer inom rättsväsendet hanterar och bemöter personer som blivit utsatta för 

brott. Detta betyder att beroende på allmänhetens inställning kring brott och brottsoffer 

påverkar brottsoffrens förväntningar på polisens agerande. Utifrån begreppet attityder kan 

detta förstås som att attityderna som finns i samhället påverkar myndighetspersoner agerande 

i mötet med brottsoffret (Malmberg och Färm, 2008). Det kan alltså förstås som att polisen 

påverkas omedvetet av den sociala kontexten och förväntningarna som ställs på deras 

agerande i mötet med brottsoffret. Vidare beskriver Lewin (2002) att aktörernas hantering och 

bemötande även påverkar samhällets föreställningar kring brott och brottsoffer. Då poliserna 

uppger att de försöker bemöta och hantera alla brottsoffer på allvar oavsett hur grovt brottet 

är, försöker de på så sätt möta alla brottsoffer i deras känslor och beteende och på så sätt ge en 

bekräftelse på att brottet skett. Poliserna menar även att de möter personer som uppfattar sig 

själva som brottsoffer även om ett faktiskt brott inte ägt rum. Poliserna försöker då bemöta 

personen och förklara att inget brott föreligger, i dessa fall blir personen inte bekräftad som 

“offer”, vilket kan betyda att föreställda brottet utifrån de samhälleliga föreställningarna blir 

enbart en händelse. 
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  Jacobsson et al. (2010) och Jenkins (2000) ser kategorisering som en nödvändig 

strategi i det sociala samspelet. Utifrån polisernas utsagor kan det tolkas som att de omedvetet 

kategoriserar brottsoffret utifrån offrets förmåga att uttrycka sig, detta för att polisen ska 

kunna skapa en god kontakt med brottsoffret. Flera av poliserna uttrycker att de beroende på 

brottsoffret ibland ägnar mer tid åt ärendet, exempelvis när offret har svårt att återberätta 

händelsen. Social kategorisering kan även förstås i relation till begreppet social avvikelse då 

Jacobsson et al. (2010) beskriver hur personer som inte följer normerna kan anses avvikande. 

Flera av poliserna beskriver att det är av stor vikt att förhålla sig empatiskt till brottsoffret och 

visa på en medmänsklighet i mötet. Det kan tolkas utifrån polisernas utsagor att deras 

bemötande inte skiljer sig beroende på om brottsoffret påvisar någon social avvikelse. 

Däremot påpekar poliserna att beroende på individen ändrar de sitt bemötande för att möta 

individen och dennes beteende. Flertalet av poliserna menar även att deras bemötande 

påverkas av hur brottsoffret bemöter dem, exempelvis berättar Ola att brottsoffret i den 

initiala kontakten alltid har hans respekt, men att det är upp till brottsoffret att behålla den. 

Utifrån begreppet social avvikelse (Jacobsson et al., 2010) kan det tolkas som att de individer 

som på något sätt påvisar ett socialt avvikande beteende kan komma att förlora den respekten 

då de inte alltid kan uppträda på ett socialt önskvärt sätt utifrån den aktuella situationen. Om 

personen på något sätt inte uppvisar det önskade beteendet blir bemötandet de får inte alltid 

önskvärt utifrån deras situation. Polisen menar dock att de försöker anpassa sitt bemötande 

utefter individen och vem personen är. Några av poliserna menar att de bemöter målgrupper 

olika exempelvis menar Tobias att han inte bemöter ungdomar och äldre på samma sätt då de 

är två olika målgrupper som har olika behov i samtal. Dessa olika målgrupper och polisens 

strategier kring dem kan ses utifrån begreppet sociala kategorier (Jacobsson et al. 2010, 

Lewin, 2007) då de omedvetet kategoriserar människor för att veta hur de bör bemöta och 

hantera dem. 

  Flertalet av poliserna berättar om deras yrkesroll, hur de ibland upplever att 

samhället och medborgarna ställer höga krav och har förväntningar att polisen ska agera på ett 

visst sätt. Utifrån Svensson et al. (2008) definition på begreppet attityder kan det förstås som 

att yrket polis skapar en specifik grupp och de attityder och föreställningar som finns kring 

yrket och gruppen är att poliserna skall vara mer än bara vanliga människor. Anja och Stina 

beskriver att allmänheten inte har full insyn i vad polisarbetet innebär vilket kan leda till 

frustrationer från medborgarna när polisen inte agerar på det för dem önskvärda sättet. 

Malmberg och Färm (2008) beskriver attityder utifrån myndighetsarbete och menar att de 

attityder som finns i samhället påverkar den professionella i mötet med brottsoffret, utifrån 

polisernas utsagor kan det tolkas som att även brottsoffrets attityder kommer till att påverka 

den professionella. 

Bemötande av personer med kognitiva svårigheter 
Gällande mötet med personer med kognitiva svårigheter hade poliserna generellt svårt att 

uttala sig kring just kognitiva svårigheter specifikt då de sällan säkerställer att ett brottsoffer 

har någon typ av svårighet. Både Ola och Anja menar att brottsoffret inte har någon påverkan 

på ärendegången utan att de rutiner och riktlinjer som bör följas under arbetet följs oavsett om 

brottsoffret har någon kognitiv svårighet eller inte. Det framkommer att i de ärenden där 

brottsoffret av olika anledningar, exempelvis en funktionsnedsättning, behövde mer tid för att 

kunna förklara vad som hänt, försöker polisen förstå personen och ge den tid som behövs. 

”Överlag tycker jag att vi har ett bra bemötande, framförallt mot personer med 

funktionsnedsättningar. [...] det händer extremt sällan att det är någon hör av sig och 

berättar om sina svårigheter och vad de kan behöva hjälp med. “(Ola). Utifrån samtliga 

respondenter är det sällan personer själva berättar om det har några kognitiva svårigheter, 

eller svårigheter generellt. Enligt Tobias är det svårt för dem att anpassa hur de arbetar eller 

att veta ifall en person behöver någon typ av stöd eller hjälp: 
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[…] det är lite svårt, om de inte själva säger någonting, då handlar det om att vi måste luska ut 

det. När vi när sitter och pratar med personen kan vi märka att det är något [...] de följer inte 

mallen över hur en ”vanlig” person är (Tobias). 

 

Anja bekräftar det Tobias beskriver genom att uppge “Jag letar inte efter några svårigheter 

hos personen, [...] jag hälsar och frågar vad som hänt. Anar jag så kanske jag frågar om 

personen har någon funktionsnedsättning”. Samtliga av respondenterna uppger att de 

försöker luska fram eller finna “ledtrådar” om de misstänker att personen har någon typ av 

funktionsnedsättning. Tobias uppger att han brukar fråga personen rakt ut om de har någon 

diagnos och upplever oftast att han får en positiv respons av den han frågar, medan Anja och 

Stina är lite försiktigare och frågar ibland då det är relativt uppenbart att personen har någon 

slags svårighet. Alla tre anser att det är bra för kommunikationen om de får reda på det. Ola 

däremot frågar gärna inte om personen har någon diagnos eller funktionsnedsättning då han 

inte ser det som något hinder i kommunikationen, men upplever också att det är väldigt bra 

om han får reda på det. Stina upplever att det kan vara svårare att kommunicera med personer 

med kognitiva svårigheter, men menar att hon ändå alltid är mentalt förberedd på att 

svårigheter kan förekomma då hon upplever att många av de personer som hon kommer i 

kontakt med har olika typer av svårigheter eller funktionsnedsättningar. Vidare menar Stina 

att det lätt kan bli missförstånd i samtal med personer och menar då att hon eftersträvar att 

personen ändå ska gå därifrån med en bra känsla. Stina brukar därför fråga om personen 

uppfattat den information Stina gett dem. Anja påtalar också i sin intervju att många av de 

personerna hon kommer i kontakt med har avvikande beteenden av olika anledningar. 

  Poliserna beskriver olika strategier för att bemöta personer med olika typer av 

svårigheter. Anja poängterar att hon gärna samtalar med personen som har svårigheter även 

om den personen är i behov av tolk, god man eller någon annan som hjälper till att förmedla 

det personen vill framföra. Anja menar att hon vill fortsätta ha ögonkontakt med personen 

som blivit utsatt då hon inte vill bryta kommunikationen eller på något sätt ge intrycket att 

hon “pratar över huvudet” på personen. 

 

Först försöker jag lugna ner situationen genom exempelvis att handgripligen lägga en hand på 

axeln […] har olika knep som funkar och ofta när vi lugnar ner situationen lite kan det komma 

fram mer [...] hur jag ska få fram information, men vi är oftast två så när jag kanske står och 

pratar med personen då går ju min kollega och kollar runt omkring och försöker få information, 

exempel om varför kan inte den här personen prata? Aa då kanske vi kollar på kylskåp, om det 

står någon lapp där med kontaktpersoner eller vad som helst. (Ola) 

 

Samtliga poliser uppger att personer med olika typer av funktionsnedsättningar och 

svårigheter sällan berättar om det för dem, varken i den initiala kontakten eller under en 

pågående utredning. “Det händer extremt sällan att någon hör av sig och berättar om sin 

funktionsnedsättning och det händer aldrig att någon berättar vilken typ av hjälp de behöver” 

(Ola). Samtliga respondenter uppger att de letar “ledtrådar” ifall de anar eller förstår att en 

person har någon typ av svårighet exempelvis har svårt att uttrycka sig om händelsen. Några 

av poliserna säger att de undersöker personens nätverk för att se om denne exempelvis har en 

god man eller någon annan företrädare som kan underlätta mötet dem emellan. 

  Utifrån begreppet sociala kategorier kan det tolkas som att polisen använder sig 

av kategorierna för att upptäcka vilka brottsoffer som är i behov av extra stöd. Jacobsson et al. 

(2010) menar att sociala kategorier kan skapa förväntningar på den personen som blir 
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kategoriserad. Utifrån polisernas berättelser kan det tolkas som att personer med svårigheter 

inte vill uppge dessa då kategorin kan innebära förutfattade meningar och kan påverka hur 

polisen bemöter personen. Att det finns en rädsla hos dessa människor att bli bemött utifrån 

sin “kategori”, sina svårigheter, utan att se till själva individen. Polisen menar även att om 

personen uppger att den har svårigheter kan den få ett mer adekvat bemötande som kan 

underlätta i exempelvis utredningssamtal. 

  Mötet mellan polisen och den brottsutsatta med kognitiva svårigheter kan även 

tolkas utifrån begreppet stigmatisering. Persson (2012) beskriver hur stigmatisering kan 

påverka hur en person uppträder i en viss social kontext, exempelvis kan personer med någon 

svårighet anpassa sitt beteende i särskilda situationer. Det kan tolkas utifrån intervjuerna att 

personer med svårigheter kan uppleva en typ av stigmatisering då de inte uppger att de kan 

vara i behov av stöd och hjälp. Att personerna avstår från att berätta kan bero på olika faktorer 

så som att personerna inte upplever att det är nödvändigt i situationen, men även att de inte 

vill bli särbehandlade på grund av sina svårigheter. Några av poliserna uttrycker att de ibland 

brukar fråga brottsoffer om de misstänker att personen kan ha någon typ av svårighet för att 

underlätta kontakten och kunna erbjuda det stöd som personen kan vara i behov av. Att 

polisen frågar huruvida en person har en funktionsnedsättning kan ses som positivt då de 

bryter isen och visar att de vill ge personen det stöd den eventuellt behöver. Det kan även ses 

som negativt om en person inte har någon svårighet eller inte vill identifiera sig med sin 

svårighet, vilket gör att personen kan uppleva att polisen stämplar eller kategoriserar denne 

beroende på dennes svårigheter. Flertalet av poliserna uppger att de får en positiv respons när 

de frågar en person kring dess svårigheter vilket tyder på att öppenheten ger en bättre 

kommunikation parterna emellan snarare än att stämpla personen. 

  Christie (2001) beskriver olika kriterier utifrån samhällets normer kring vad som 

anses vara ett idealt brottsoffer. Ett av kriterierna är att offret ska kunna hävda sin offerstatus. 

Då en person med kognitiva svårigheter kan ha svårt att bevaka sina juridiska rättigheter och 

hävda sig då det kan föreligga svårigheter gällande minne och att uttrycka sig verbalt kan 

denne ha svårt att fylla det kriteriet. Att vara ett idealt brottsoffer har både fördelar och 

nackdelar, Christie (2001) menar att genom att få status som ett idealt brottsoffer är 

samhällets olika instanser mer benägna att ge offret stöd och hjälp. Samtidigt som Jägervi 

(2014) beskriver att offerstatusen ofta är förknippat med svaghet, vilket kan innebära 

stigmatisering i en dubbel bemärkelse då offret kanske inte vill identifiera sig med sina 

svårigheter samt blir sedd som svag. Poliserna uppger att i kontakt med brottsoffer som 

påvisar någon typ av svårighet försöker polisen hjälpa personen att förmedla vad inträffat för 

att kunna göra en anmälan. 

  Det kan därför tolkas som att poliserna hjälper personerna att uppnå en 

brottsofferstatus genom att hjälpa personen att uttrycka sig. Det uppfattas som att samtliga 

respondenter har en lättsam attityd till bemötandet av personer med olika typer av 

funktionsnedsättning, vilket kan vara positivt då Lindgren et al. (2001) menar på att negativa 

attityder från polisen kan förvärra den utsattas position. Bailey et al. (2001) beskriver vikten 

av polisens bemötande när det handlar om offer som på något vis avviker från den sociala 

normen. Personer med kognitiva svårigheter kan anses socialt avvikande då deras svårigheter 

kan avvika från normen därav kan de förstås enligt Baliey et al. (2001) som en särskilt sårbar 

grupp, att då behandla dem som vilket annat brottsoffer kan bli problematiskt i sig. Det vill 

säga att de riskerar att inte får de eventuella stöd som de är i behov av eller blir bemötta där de 

är. Det är dock svårt för polisen att möta varje enskild individs specifika behov om inte 

individen själv uppger på vilket sätt de anser att polisen bör bemöta dem. Att hjälpa 

brottsoffret att uppnå brottsofferstatus kan innebära att polisen bekräftar eller ger brottsoffret 

en status som svag som personen inte vill ha (Christie, 2011), det kan också tolkas som att 
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genom att hjälpa brottsoffret att redogöra för händelsen hjälper polisen personen att beakta 

sina mänskliga rättigheter och ger offret en chans till upprättelse. 

Diskussion och slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka polisens hantering av ärenden och bemötande av 

brottsoffer med kognitiva svårigheter. Resultatet visar att respondenternas subjektiva 

upplevelse är att de bemöter och hanterar brottsoffer med eller utan kognitiva svårigheter 

utifrån kontexten samt de förutsättningar som ges i form av exempelvis tid, brottstyp samt 

stress. Beroende av brottsoffrets kognitiva förmågor och beteende är poliserna flexibla och 

använder olika strategier för att möta brottsoffret i syfte att skapa en god kommunikation.  

  Forskning visar att polisen måste anpassa sitt arbetssätt för att hantera och 

bemöta brottsoffer med funktionsnedsättning (Cederborg & Lamb, 2008; Țîru, 2011; Lewin, 

2007; Petersilia, 2001; Hughes et al., 2011). Hughes et al. (2011), Petersilia (2001) och Lewin 

(2007) uppger svårigheter i kontakten mellan polis och brottsoffer på grund av att 

funktionsnedsättningen kan medföra bland annat kommunikativa och sociala svårigheter. I 

jämförelse med tidigare forskning visar föreliggande studie att polisen inte upplever några 

svårigheter i kontakt med brottsoffer som har svårigheter. Hur polisen upplever kontakten 

skiljer sig därmed i jämförelse med forskningen, dock kan det problematiseras då polisen 

uppger att de hanterar situationen utifrån exempelvis brottets kontext. Utifrån polisens 

uttalande kan det tolkas som att brottets kontext väger tyngst i det utredande arbetet. 

Samtidigt beskriver de att de använder sig av olika strategier både praktiska och fysiska, 

exempelvis ge brottsoffret mer tid att delge sin berättelse eller att de lugnar personen med en 

hand på axeln. Strategierna utgår ifrån brottsoffrets beteende, det vill säga hur poliserna 

upplever om personen är stressad, i chock eller uppträder aggressiv, och inte utifrån offrets 

eventuella svårigheter. Det kan därför uppfattas som polisen anpassar arbetssättet i likhet med 

vad forskningen beskriver är gynnsamt för en god kontakt mellan polisen och brottsoffret. 

Hur de anpassar sitt arbetssätt efter brottsoffrets behov verkar därmed ske omedvetet då 

poliserna uppger att de försöker hantera och bemöta alla lika, att det snarare är brottet och 

dess kontext som avgör hur de arbetar, men att de faktiskt anpassar sig efter personen.  

  Studier visar att polisens inställning och attityd gentemot personer med 

funktionsnedsättning är av stor vikt då dessa människor redan är en utsatt grupp i samhället 

(Hughes et al., 2011; Bailey et al., 2001; Țîru, 2011; Lewin, 2002). Poliserna ser kontakten 

med brottsoffren som har kognitiva svårigheter som lättsam och oproblematisk, det vill säga 

de har neutral attityd gentemot brottsoffren. De menar att brottsoffer inte bör hanteras eller 

behandlas olika på grund av deras förmågor eller svårigheter, utan arbetar för att försöka lösa 

den rådande situationen på bästa sätt. Polisens neutrala attityd kan liknas vid en allmän 

respekt som Lewin (2002) beskriver. Lewin problematiserar den allmänna respekten då 

individens specifika behov bör identifieras för att hjälpa och stödja dem. Polisens inställning 

gällande hantering och bemötande av brottsoffren kan få en negativ innebörd då personer med 

kognitiva svårigheter riskerar att bli vad Edwards (2014) beskriver som dolda brottsoffer. De 

blir dolda brottsoffer i den bemärkelsen att de inte kan göra sin röst hörd eller själva inte 

förstår den händelse som inträffat, vilket kan innebära att polisen förbiser brottsoffrets 

förmågor och upplevelser. Samtidigt som polisen uppger olika metoder och strategier för att 

underlätta kommunikationen samt uppger att de även ibland kan fråga brottsoffret om 

eventuella diagnoser, om det är uppenbart, för att underlätta hanteringen och bemötandet av 

individen. Därav uppmärksammar polisen brottsoffret men inte utifrån svårigheterna utan som 

ett offer utifrån händelsen.  

  Forskning visar att polisen måste anpassa sin hantering och sitt bemötande i 

olika avseenden i kontakten med brottsoffer och för att göra det måste poliserna få relevant 

utbildning (Jägervi, 2014; Petersilia, 2001, Cederborg & Lamb, 2008; Țîru, 2011; Lewin, 
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2007; Hughes et al., 2011; Edwards, 2014). Poliserna uppger att de redan har relevant 

utbildning i och med polishögskolan där de har lärt sig att bemöta brottsoffer. Vidare anser 

poliserna att utbildning är bra, men ser inget specifikt behov av det gällande personer med 

kognitiva svårigheter eller mer utbildning kring brottsoffer generellt. Jägervi (2014), Petersilia 

(2001), Cederborg och Lamb (2008), Țîru (2011), Lewin (2007), Hughes et al. (2011), samt 

Edwards (2014) studier visar att poliser behöver få relevant utbildning vilket samtliga 

respondenter uppger att de har fått och att fortbildning bör spegla polisens arbete och deras 

förutsättningar. Vidare menar polisen att det inte är något brottsoffer som uppgett att de har 

någon svårighet i syfte att få hjälp och stöd. Detta ställer höga krav på polisen om de 

förväntas kunna möta varje enskild individ utifrån dess förutsättningar. Berättar inte personen 

själv måste polisen hitta strategier för att hantera och bemöta individen på ett adekvat sätt.  

  Lewin (2002) och Țîru (2011) beskriver hur det kan föreligga en motsättning 

hos personer med kognitiva svårigheter att uppge sin funktionsnedsättning eller svårighet då 

de inte vill bli identifierade utifrån dem. Țîru (2011) beskriver en rädsla hos personer med 

kognitiva svårigheter, att bli särbehandlade utifrån sina svårigheter. Polisen uppger att 

brottsoffer inte själva berättar om de har någon svårighet, vilket utifrån forskningen kan tolkas 

som att brottsoffren upplever en rädsla att bli särbehandlade. Utifrån respondenternas utsagor 

är denna rädsla inte befogad då respondenterna har en lättsam attityd kring brottsoffer med 

kognitiva svårigheter och arbetar aktivt för att behandla alla lika. Att brottsoffren uppgav sina 

svårigheter skulle snarare underlätta polisens arbete men även brottsoffrets kontakt med 

polisen. En medvetenhet hos polisen avseende funktionsnedsättning och vad de kan innebära 

menar Petersilia (2001) och Hughes et al. (2011) kan ge bättre förutsättningar för dessa 

människor. Även om polisen ökar medvetenheten kring funktionsnedsättningar kanske inte 

det påverkar kontakten med brottsoffret. Personer med funktionsnedsättningar har länge varit 

stigmatiserade i samhället då de anses vara socialt avvikande. Utifrån den tidigare 

forskningen, att det föreligger en motsättning att berätta om sina svårigheter, samt utifrån 

respondenternas utsagor, att ingen berättar om svårigheterna, kan det tolkas som att 

människor med kognitiva svårigheter fortfarande upplever sig stigmatiserade eller socialt 

avvikande. Det kan tolkas som att problemet befinner sig på en samhällelig nivå, att det inte 

har någon större betydelse hur mycket kunskap polisen har och hur de arbetar, då det handlar 

om hur personer med kognitiva svårigheter blir integrerade i samhället. Polisen kan inte göra 

mer än att inta en lättsam attityd för att inte själva bidra till en ytterligare kategorisering 

utifrån förmågor och oförmågor, så länge som det kan föreligga attityder och föreställningar 

vilket kan innebära en stigmatisering i samhället och det finns en rädsla hos personer med 

kognitiva svårigheter att delge sina svårigheter. 

Praktiska implikationer  
Utifrån respondenternas utsagor syns inget behov av en förändring i deras bemötande och 

hantering. Polisen är en högt belastad yrkesgrupp både avseende resurser, men även socialt, 

exempelvis både negativ och positiv uppmärksamhet i media. Gällande brottsoffer med 

kognitiva svårigheter kan det tolkas att samhällets normer och värderingar påverkar hur offren 

identifierar sig själva och upplever stigmatisering gällande sina svårigheter. Genom att 

samhället blir mer accepterande gentemot personer som kan anses avvikande, kan de personer 

som har ett specifikt behov av stöd, få dessa behov tillgodosedda eller våga be om hjälp. 

Polisen uppger att de har strategier för att tillgodose så långt de kan med de resurser som 

finns, men om inte offren med kognitiva svårigheter uppmärksammas kan inte mer resurser 

läggas på dem. I den initiala kontakten kommer alltid tiden som polisen kan lägga ner på 

hantering och bemötande variera utifrån prioritering av ärenden samt resurser, då polisen 

arbete varierar och det inte går att förutse vilket/vilka brott som kommer inträffa. Att polisen 

inte alltid har den tid som kan behövas för att tillgodose brottsoffers behov kan 

problematiseras då både brottsoffrets attityd och inställning till polisen samt bekräftelsen i att 
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vara ett offer för brott kan påverkas.  

  De poliser som deltagit i studien var utvalda av polisens kansli och samtliga har 

tidigare utbildning och yrkeslivserfarenheter kring personer med olika typer av svårigheter. 

Detta innebär att respondenterna redan har kunskap och kanske inget behov ytterligare 

utbildning. Hur övriga arbetsgruppens yrkeslivserfarenhet och kunskap avseende personer 

med kognitiva svårigheter är okänt, vilket kan innebära att respondenternas kollegor kan vara 

i behov av utbildning för att kunna anpassa sin hantering och bemötande beroende på 

brottsoffrets förmågor. För att bemöta och hantera personerna med svårigheter på ett adekvat 

sätt behöver polisen vetskap om vad personerna har för svårigheter samt vilken typ av hjälp 

de kan behöver. 

  Studien ger en inblick i hur en person, utifrån polisen perspektiv, med kognitiva 

svårigheter blir bemött av en myndighet. Den tidigare forskningen visar att kontakten mellan 

brottsoffer med kognitiva svårigheter och myndigheter är problematisk. Det är olika faktorer 

som påverkar, bland annat har föreliggande studie identifierat resursbrist, stigmatisering samt 

svårigheter i att identifiera personer med kognitiva svårigheter. Enligt socialtjänstlagens [SoL] 

(2001:453) 5 kap. 7§ har socialnämnden det yttersta ansvaret att verka för personer med 

betydande svårigheter, exempelvis kognitiva svårigheter, får möjlighet att delta i samhällets 

gemenskap. Dessutom enligt 5kap. 11§ SoL. tillhör det socialnämndens ansvar att verka för 

den som utsätt för brott. Föreliggande studie belyser en sårbar målgrupp i kontakten med 

polisen, vilket förhoppningsvis kan leda till att även andra myndigheter uppmärksammar 

deras egna hantering och bemötande av brottsoffer med kognitiva svårigheter, exempelvis då 

socialtjänsten har ett särskilt ansvar enligt SoL.  

Styrkor och svagheter med studien 
Hjerm et al. (2016) beskriver vikten av att välja respondenter noga och enligt förutbestämda 

kriterier. Genom ett målstyrt urval förväntas respondenterna ha relevant information i relation 

till studiens forskningsfråga. Pålitligheten måste därefter utvärderas källkritiskt, exempelvis 

risken för att respondenten har ett intresse att ge snedvriden information eller risk för 

partiskhet. Genom att gå via en chef samt polisens kansli kan det resultera i att informationen 

som delges är snedvriden då de själva rekommenderar respondenter. I studien föreligger det 

en risk att respondenterna är partiska och svarar önskvärt utifrån urvalsmetoden och 

tillvägagångssättet, trots det anses urvalsmetoden relevant då respondenterna besitter 

erfarenhet och kunskaper avseende studieområdet. Dessutom kan fler poliser inom 

lokalpolisområde Örebro-Lekeberg besitta relevant kunskap angående ämnesområdet därav 

kan fyra respondenter anses som få i antalet. Då studien ämnar undersöka polisers subjektiva 

upplevelser om deras hantering och bemötande av brottsoffer med kognitiva svårigheter syftar 

den inte till att generalisera studiens empiri. Polisen är en yrkesgrupp som är högt belastad 

med mycket att göra vilket försvårade möjligheten till ett större antal respondenter i 

urvalsprocessen. Antalet respondenter och deras förkunskaper anses därför tillräckliga för att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Studiens resultat baseras på en 

respondentgrupp bestående av hälften kvinnor och hälften män, vilket kan ha gett möjligheten 

till att fånga olika uppfattningar kring ämnesområdet utifrån ett genusperspektiv. 

Föreliggande studie undersökning visade inte någon skillnad avseende kön i hur polisen 

uppfattade sin hantering och sitt bemötande av brottsoffer med kognitiva svårigheter.  

  I uppstarten av studien var utgångspunkten att intervjua en chef inom 

lokalpolisområde Örebro-Lekeberg. Fredagen den 7 april skedde ett terrordåd i Stockholm, 

vilket innebar höjd beredskap hos polisen i hela landet, det påverkade tillgängligheten och 

därför hade chefen inte möjlighet att genomföra den planerade intervjun. En chef inom 

polisen hade kunnat tillföra studien ett övergripande perspektiv på organisatorisk nivå, vilket 

hade kunnat ställas i relation till övriga respondenternas uppfattning kring ämnesområdet. 

Dock kunde ämnesområdet ändå studeras utifrån de övriga respondenternas svar, och syftet 



 

26 
 

samt frågeställningarna kunde besvaras. 

  Studiens resultat yrkar på en viss grad av teoretisk generaliserbarhet vilket 

framgår i studiens metodavsnitt och överväganden. Likheterna och de få skillnaderna i 

respondenternas svar visade på en viss nivå av teoretisk mättnad, trots få respondenter, vilket 

möjliggjorde att dra slutsatser utifrån deras uttalanden. Föreliggande studie bör betraktas som 

ett försök till att fånga polisens subjektiva upplevelser om brottsoffer med kognitiva 

svårigheter, vilket studien vill generalisera på en teoretisk nivå i den bemärkelsen som en 

identifiering av tankemönster. Studiens resultat bidrar till en identifiering av tankemönster hos 

några poliser inom lokalområdet Örebro-Lekeberg, likheterna i respondenternas svar kan 

generaliseras som ett tankesätt. Att alla människor ska behandlas lika, att vem som är 

brottsoffret inte är av betydelse, utan är en människa blivit utsatt för brott ska denne 

behandlas som ett brottsoffer, oavsett vad. Det som är viktigast i mötet mellan polis och 

brottsoffer är att utreda situationen.  

  Föreliggande studie lyfter ämnet och belyser brottsoffer med kognitiva 

svårigheter. Det är en målgrupp som är relativt okänd inom forskningen och framförallt 

utifrån polisens perspektiv. Studien ger en insyn i hur några poliser inom lokalområdet 

Örebro-Lekeberg upplever kontakten med brottsoffer med kognitiva svårigheter. Samtidigt 

bidrar studien till att synliggöra polisens egna tankar om målgruppen, hur de upplever sin 

hantering och sitt bemötande. Utifrån det ges polisen möjligheten att reflektera kring sitt 

arbete som annars enkelt kan bli rutinmässigt. Studien problematiserar även polisernas 

upplevelser i förhållande till annan forskning och andra studier, vilket ställer föreliggande 

studie i relation till annan forskning. Detta bidrar till att ämnesområdet vidgas samt synliggör 

målgruppen utifrån polisens perspektiv. Detta skapar förutsättningar för ytterligare forskning 

både föreliggande studies perspektiv och närliggande ämnesområden.   

Förslag till vidare forskning 
Utifrån studiens begränsningar såsom tid och utrymme skulle ett förslag på vidare forskning 

vara att genomföra studien i ett bredare forum, då tidigare forskning visar en brist gällande 

studier avseende olika typer av brottsoffer utifrån de yrkesverksammas perspektiv. Förslag av 

ytterligare kvalitativa studier avseende polisens hantering och bemötande av brottsoffer med 

kognitiva svårigheter kan bidra till större medvetenhet om olika typer av människor och vilket 

stöd som kan vara behövlig. Vidare är ytterligare ett förslag att genomföra en komparativ 

studie gällande yrkesverksammas subjektiva upplevelser av deras hantering och bemötande i 

relation till brottsoffrens för ett ytterligare perspektiv av fenomenet. Genom en komparativ 

studie kan eventuella skilda uppfattningar kring hur polisen bemöter hanterar personer med 

kognitiva svårigheter belysas. 
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Bilaga 1 
Intervjuguid: Utredare och uttryckningspolis 

Inledning: 

- Hur länge har du arbetat inom polisen och vilken roll har du? 

- Vad har du för utbildning? 

- Kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter?  

 

Reda ut begrepp: 

- Hur skulle du definiera begreppet brottsoffer? 

- Finns det olika typer av brottsoffer? Förklara, vilka typer eller varför bara en 

 

Hantering av ärenden: 

- Kan du beskriva ett vanligt förekommande ärende i ditt arbete och på vilket sätt du brukar 

hantera denna typ av ärenden? (normalfall) 

- Hur ser din kontakt ut med brottsoffer? 

- Hur påverkas du av yttre faktorer i arbetet? Så som stress, hög arbetsbelastning, organisering 

osv.?  

- Har ni någon specifik manual/rutin över hur ni ska hantera den typ av ärenden som du 

tidigare har beskrivit?  

  - om ja, vad säger den och hur används den? 

- Hur ser erat brottsofferarbete ut? 

  - Bra/dåligt - Varför? 

- Har ni fått någon utbildning gällande brottsofferarbete?  

  - om ja, vad för utbildning? 

  - Behövs det utbildning? 

- Vilka kunskaper om olika typer av brottsoffer har ni inom myndigheten?  

- Hur upplever du ärenden där brottsoffer har kognitiva svårigheter? 

  - Hur hanteras dessa ärenden? 

- Skiljer det sig jämfört med ärenden där brottsoffret inte har några kognitiva svårigheter? 

 

Bemötande: 

- Har ni några riktlinjer eller en grundtanke kring ert bemötande av brottsoffer? 

- Kan du beskriva hur du bemöter brottsoffer? 

- Påverkar brottsoffret ditt bemötande? 

- Hur identifierar ni/du att en person har kognitiva svårigheter? 

  - Hur hanterar du det då? 

- Har du någon gång upplevt svårigheter i hantering och bemötande på grund av brottsoffrets 

kognitiva färdigheter? 

  - Om ja, vilka? Hur hanterade ni det då? 

-  Kan bemötandet av brottsoffer påverkas av yttre faktorer? Så som stress, hög 

arbetsbelastning, organisering osv.  

 

 

- Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 

 


