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Abstract 

 

Title: ”We have our rights, but only on the paper. In real life they don't exist.” - A study about 
qualitative study of abused women treatment of Police in Serbia. 

Author: Nina Koldzic 

Advisor: Susanne Boethius 

Course: RÄSK02. Sociology of law. 

Keywords: Domestic violence, woman, treatment, police, Serbia 

 

The study's purpose has been to, based on abused women's experiences, examine their 

experience of the encounter with the police in Serbia and their needs, during and after the the 

violent incident. The questions for this study were following: What experiences does the 

abused women have regarding police treatment in Serbia and how does the encounter with 

the police affect her further investigation? In order to answer the questions, interviews were 

carried through with five women as well as with two social workers in Belgrade and Nova 

Varos, Serbia. The results were presented and analyzed using Jürgen Habermas 

communicative action theory as well as his central concepts, systems and lifeworld. The result 

showed that the abused women were dissatisfied with the treatment from the police and this 

could be due to the lack of communicative action, where the women did not feel believed, 

respected or listened to. Police used strategic action instead, where personal gain was 

important, and applied for example via bribery. This could affect the womans further 

investigation in such a way that she loses trust in the police and chose not to talk or contact 

them the next time she is exposed to violence. The conclusion showed among other things that 

the law on domestic violence should be streamlined and that it would be useful for the police 

in Serbia to become trained in precisely the treatment of victims, as it affects the further 

investigations. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Titel: ”Vi har våra rättigheter, men endast på papper. I verkligheten finns dessa inte.” - En 
kvalitativ studie om våldsutsatta kvinnors bemötande av polisen i Serbien. 

Författare: Nina Koldzic 

Handledare: Susanne Boethius 

Kurs: RÄSK02, Rättssociologi, 30 hp 

Nyckelord: våld i nära relation, kvinna, bemötande, polis, Serbien 

 

Studiens syfte har varit att studera våldsutsatta kvinnors bemötande av polisen samt vilka 

behov kvinnan ger uttryck för, under och efter den våldsamma händelsen. De frågeställningar 

som har berörts är följande: Vilka upplevelser har de våldsutsatta kvinnorna avseende 

polisens bemötande i Serbien och hur påverkar mötet med polisen den våldsutsatta kvinnans 

vidare utredning? För att kunna svara på frågeställningarna, valdes kvalitativ metod med sju 

intervjuer, fem med våldsutsatta kvinnor och två med socialtjänster i Belgrad och Nova Varos, 

Serbien. Resultatet redovisades och analyserades med hjälp av Jürgen Habermas 

kommunikativa handlingsteori samt hans centralbegrepp, system och livsvärld. Resultatet 

visade på att de våldsutsatta kvinnor var missnöjda med bemötandet från polisen och detta 

kunde bero på bristen på det kommunikativa handlandet, där kvinnorna inte kände sig trodda 

respekterade eller lyssnade på. Polisen använde sig istället av det strategiska handlandet, där 

personlig vinning var i fokus, och tillämpades exempelvis via mutor. Detta kunde påverka 

kvinnans vidare utredning på sådant sätt att hon tappade förtroende för polisen och valde att 

inte prata eller ringa dem nästa gång hon blev utsatt för misshandel. 

Slutsatsen visade bland annat på att lagen om våld i nära relationer borde effektiviseras samt 

att det hade varit värdefullt för poliserna i Serbien att bli utbildade i just bemötandet av offer, 

då det påverkar vidare utredning. 
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1. Inledning 
 
Jag somnade många nätter gråtandes, rädd för att anmäla honom till polisen. Som en liten flicka fick jag 

bevittna våld i hemmet, där min far brutalt slog sönder min mamma. Jag var medveten om att polisen och 

domstolarna reagerade mycket långsamt och att det finns många korrupta tjänstemän. Jag var rädd att 

min anmälan till polisen skulle leda till ett större problem. Sara. 

 

De bakomliggande orsakerna till att undersöka våldsutsatta kvinnors upplevelser avseende 

polisens bemötande i ett annat land än det vi lever i, kan vara många. I mitt fall handlade det 

om att tillfredsställa min nyfikenhet, belysa problematiken och presentera en ny insikt för 

andra som är intresserade av det aktuella ämnet. Jag kommer själv från Serbien och flyttande 

inte till Sverige förrän jag var nio år gammal. Redan då uppmärksammade jag brister som 

fanns i mitt hemland gällande bemötandet från de olika myndigheterna, främst polisen. 

Människor som hade pengar kunde komma undan med oacceptabla gärningar, som att köra 

med hög promille i blodet, medan de mindre förmögna fick betala böter och inte hade 

möjlighet att ifrågasätta polisens beslut. Detta är personliga erfarenheter jag har bevittnat och 

händelser som de ovannämnda. Poliserna i Serbien var synonymer för makt och dem alla 

fruktade för, upplevde jag som liten. 

Min familj och jag flyttade till Sverige 2001 och jag började gå i grundskolan i Landskrona. Det 

var då jag började uppmärksammat hur vänner och bekanta i Sverige såg på myndigheterna i 

landet. I Serbien var de ”mäktiga” aktörer som gav allt förutom hjälp och stöd. När jag blev 

äldre blev jag varse om de mänskliga rättigheterna och började uppmärksamma allt fler 

brister i mitt hemland samt de skyldigheter som staten och myndigheterna har gentemot 

individerna. 

13 år senare, är det dags för mig att skriva mitt examensarbete. Efter många om och men, 

många idéer och tankar, satt jag förvirrad framför TV-n i vardagsrummet och funderade på 

uppsatsen. I samma stund kom ett reportage från serbiska nyheter som jag fastnade för. En 

kvinna i medelåldern hade skjutit sin man till döds, efter att ha blivit misshandlad och hotad i 

flera år av honom. Mannen hade tidigare varit dömd för misshandel och grov misshandel. 

Anledningen till varför hon inte ringde polisen var att de inte hade hjälp henne förr, då 

misshandeln hade pågått i flera år, och hon hade tappat sitt förtroende för dem. Skulle inte 

polisen ta henne på allvar, fick hon ta lagen i egna händer (Dosije, serbiskt tv-program). 
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Lagen om förbud mot våld i nära relation i Serbien kom inte förrän år 2005 (Babovic, Ginic & 

Vukovic, 2010). Våld i nära relation  är förbjudet enligt Serbiens brottsbalk. I artikel 194, 

punkt 1, står följande: Den som genom våld, hot om död eller våld, oförskämt eller arrogant 

beteende skadar den fysiska integriteten eller det mentala tillståndet hos en familjemedlem,ska 

bestraffas med fängelse i lägst tre månader till högst tre år (University of Belgrade faculty of 

security studies, 2013). 

Trots detta , var andelen kvinnor som rapporterat våld i hemmet enligt en Serbisk 

undersökning, 54,4 procent, år 2010 (Babovic, Ginic & Vukovic, 2010). Många kvinnor som har 

utsatts för våld av sin partner , blir vidare utsatta för förtryck av statliga institutioner, deras 

tjänstemän och anställda (Martinovic, 2010). Dessa verksamheter har oftast allvarliga brister, 

där våld inte ses som någonting allvarligt (Martinovic, 2010). Med detta tillvägagångssätt blir 

de utsatta kvinnorna dubbla offer, dels från sin partner men likaledes av tjänsteman genom 

exempelvis diskriminering (Martinovic, 2010). Våld mot kvinnor i hemmet behandlas som ett 

vanligt förekommande fenomen och blir allt för ofta tolererat. Den nya lagen om våld i 

hemmet innebär en förändring, men bara på papperet, menar Milenkovic (2013). I praktiken 

tar polisen inte hänsyn till alla anmälningar som inkommer om våld i hemmet. Det är viktigt 

att kvinnor återfår förtroendet för myndigheterna, att de alltid kommer att reagera 

(Milenkovic, 2013). 

 

1.1. Definitionen av våld i nära relation och statistik 
 

Våld i nära relationer handlar om det beteendet hos ena familjemedlem som äventyrar den 

fysiska integriteten, psykisk hälsan eller lugnet hos en annan familjemedlem. Vad som anses 

som våld i nära relationer förklaras tydligare i serbisk lag, artikel 197, andra stycket, om 

familjerätt: 

 

 orsakar eller försöker att orsaka kroppsskada 

 orsakar rädsla genom hot om död eller kroppsskada till en annan familjemedlem eller 

annan närstående 

 tvingat samlag 

 begränsar fri rörlighet eller kommunikation med andra människor 

 förolämpningar och annat oförskämt, hänsynslöst och skadligt beteende. 
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Vad som anses vara våld enligt lag behöver inte alltid stämmer överens med den subjektiva 

händelsen. Obehagliga händelser som inträffar kan uppfattas olika, från person till person, där 

två individer kan göra olika tolkningar av samma situation, beroende på sina bakgrunder 

(Andersson, Tedfeldt & Larson, 2000).  Det kan vara någonting som härrör från barndomen, 

som individen inte hunnit bearbeta, som exempelvis våld i hemmet (Andersson, Tedfeldt & 

Larson, 2000). För att hantera sådana situationen krävs då oftast någon form av stöd 

(Andersson, Tedfeldt & Larson, 2000). Det kan vara från myndigheter eller kvinnojourer. 

Enligt en serbisk studie (Mapiranje porodičnog nasilja prema ženama u Centralnoj Srbiji, 2010) 

av  Marija Babovic, Katarina Ginic och Olivera Vukovic, utsätts varannan kvinna i Serbien för 

någon form av våld i hemmet. År 2010 var andelen kvinnor som polisanmält våld i hemmet 

54,4 procent (Babovic, Ginic & Vukovic, 2010) Utifrån väsentliga insikter från olika 

kvinnoorganisationer, började våld i hemmet uppmärksammas och ge stöd till våldsutsatta 

kvinnor. Det berörde dock endast kvinnor som hade sökt hjälp, vilket utgör ett ytterst litet 

antal offer för våld i nära relationer  (Babovic, Ginic & Vukovic, 2010). Mörkertalet finns, och 

därför anses den officiella statistikens uppgifter som ofullständiga. (Babovic, Ginic & Vukovic, 

2010). Statistiken visar endast de fall där polisanmälan har gjorts och polisen har fått ingripa 

(Babovic, Ginic & Vukovic, 2010). Mer än var femte kvinna upplevde fysiskt våld medan 32 

procent hade upplevt psykiskt våld, under år 2010. Hela 48,7 procent av de rapporterade 

fallen till polisen har upplevt psykiskt våld av sin partner någon gång i sitt liv (Babovic, Ginic & 

Vukovic, 2010). Med fysiskt våld menades allt från att partnern drog kvinnan i håret till grovt 

fysisk våld som att kväva, hota med pistol eller lämna brännmärken på kvinnan med olika 

redskap.  Psykiskt våld innefattade händelser som kränkningar, verbala påhopp och hot, men 

även ignorera och isolera kvinnan samt begränsa hennes rörlighet (Babovic, Ginic & Vukovic, 

2010). Det framkommer även att 3,4 procent av alla kvinnor i Serbien vars fall polisanmäldes, 

någon gång under sin livstid upplevt alla former av våld, det vill säga fysiskt, psykiskt, 

ekonomiskt och sexuellt (Babovic, Ginic & Vukovic, 2010). Ökningen av våld mot kvinnor var 

högst i Belgrad och lägst i centrala och östra Serbien, år 2010 (Babovic, Ginic & Vukovic, 2010). 

1.2. Syfte och frågeställning 
 

Studiens syfte är att, utifrån våldsutsatta kvinnors erfarenheter, studera deras upplevelser av 

mötet med det juridiska systemet, närmare bestämt på kvinnans möte med polisen som den 

första aktören hon förmodligen möter i rättskedjan. I de våldsutsatta kvinnors berättelser 

ligger det även ett sökande efter vilka behov som kvinnan ger uttryck för, under och efter den 
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våldsamma händelsen. De frågeställningar som jag mer specifikt planerar att besvara i denna 

studie är följande: 

1) Vilka upplevelser har de våldsutsatta kvinnorna avseende polisens bemötande i Serbien? 

2) Hur påverkar mötet med polisen den våldsutsatta kvinnans medverkande i utredningen? 

1.3. Avgränsningar 
 

Eftersom våld i nära relationer är ett brett ämne, som kan beröra både män, kvinnor och barn, 

har jag valt att avgränsa mig till endast kvinnor som offer, och män som gärningsperson som 

de levt tillsammans med. Studien kommer därmed inte att inrikta sig på övriga nära relationer 

så som förälder-barn, exempelvis. Eftersom våld i nära relationer är ett känsligt ämne har jag 

valt att endast intervjua kvinnor som har lämnat gärningsmannen. Studien avgränsas även till 

kvinnor, män och poliser som bor utspritt i Serbien och har serbiskt ursprung. 

De våldsutsatta kvinnornas möte med det juridiska systemet har jag valt att avgränsa så att 

det endast berör polisen, då de troligtvis är den första aktören i rättskedjan som kvinnan 

möter, och kan därmed utgöra en väsentlig barriär för fortsatt kontakt om kvinnan inte 

upplever polisen positivt (Rejmer, Sonander & Agevall, 2010.) Det är med den anledningen 

viktigt att första mötet blir korrekt. Det juridiska systemet avser även andra myndigheter 

såsom domstol och kriminalvården, men behandlas inte i denna studie. 

1.4. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskningar.  Anledningen till varför jag valt att presentera 

just denna tidigare forskning är att de behandlar samma problemområde som jag har 

fokuserat min studie på. Jag har inte funnit någon serbisk motsvarighet till den tidigare 

forskningen som gjorts i Sverige, men jag tycker ändå att det är väsentligt att ta upp det som 

jag har hittat, då det berör samma ämne, dock inte samma land. Forskningen som jag kommer 

att beskriva i detta avsnitt förklarar den våldsutsatta kvinnans bemötande med polisen, och 

anses därför relevant för min studie. 

I Charlotte Agevalls avhandling ”Våldet och kärleken. Våldsutsatta kvinnors begripliggörande av 

sina erfarenheter”, riktas studiens fokus mot det juridiska systemet och vad som händer när de 

våldsutsatta kvinnornas levda erfarenhet möter det juridiska systemet. Studien vilar på 17 

intervjuer med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, under perioden 2008-2010. 

Studien drog slutsatserna att kvinnorna vände sig till polisen först då andra alternativ 
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saknades. Anledningen till varför kvinnan anmälde mannen till polisen var huvudsakligen för 

att han måste förstå och ta ansvar för sina handlingar, en anmälan som syftade på rättvisan. 

Vad kvinnan förväntade av polisen i en sådan situation var att de skulle markera gentemot 

mannen att han har gjort fel och att mannen skulle i vissa fall stå till svars för sina handlingar. 

Med en polisanmälan fanns även en förväntan om att polisen skulle gripa mannen och föra 

honom bort från kvinnan. Förväntningar på polisens agerande skilde sig åt, beroende på 

kvinnans erfarenheter och hennes sociala position. I samband med intervjuerna fanns det 

möten som kvinnorna upplevde positiva men också sådana de upplevde negativa. Kvinnorna 

som hade lämnat gärningsmannen var överlag nöjda med polisens agerande och bemötande, 

medan de som fortfarande var i relation med mannen tenderade att beskriva sitt möte med 

det juridiska systemet negativt (Agevall, 2012:288-289). ”Våldsutsatta kvinnor berättar, en 

utvärdering av projekt Karin” syfte var att utvärdera den fysiska miljön på Karin. Det som är 

relevant för min studie är att forskarna har kartlagt de medverkande kvinnors förväntningar 

på de aktörer som de haft kontakt med, vilka positiva samt vilka negativa erfarenheter de har 

av att ha medverkat i en brottsutredning. Forskarna har även undersökt vilka förväntningar 

kvinnorna har på polisen och rättsprocessen, och vilka tänkbara motiv kvinnan har till att 

kontakta polisen. Resultatet visade på att anledningen till att kvinnan tagit kontakt med 

polisen varierade, och var allt från att få slut på våldet i den akuta situationen till att markera 

för mannen att hon menar allvar. Kvinnorna som ville fortsätta relationen ville inte att mannen 

skulle bli dömd, och önskade att mannen skulle få hjälp i form av vård och behandling. För 

vissa kvinnor har polisanmälan stor betydelse för att hon ska erhålla skydd. Medvetenhet om 

kvinnans förväntningar är väsentliga i skapandet av ”det goda samtalet”, där kvinnan bemöts 

med respekt, blir lyssnad till och tagen på allvar. Forskarna av Projekt Karin skriver följande: 

”Vi har funnit att ett gott bemötande är oerhört viktigt, där faktorer som att bli lyssnad till, känna sig 

betrodd, känna att man blir tagen på allvar är centrala.”  (Rejmer, Sonander & Agevall, 2010:66) 

Den inledande kontakten med polisen är väsentlig för att kvinnan ska ha förtroende för dem, 

och samhället, och för att hon ska kunna få hjälp i ett långsiktigt perspektiv. Kontakten måste 

därför vara anpassad efter den enskilda kvinnans behov, och detta kan vara problematiskt för 

polisen, då alla kvinnor har olika förväntningar och behov. Resultaten visar även på att 

chanserna ökar för att kvinnan vågar anmäla våldet igen, ifall hon känner att polisen tar han 

om henne (Rejmer, Sonander & Agevall, 2010). 
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1.5. Disposition 
 

Det första kapitlet, inledning, introduceras val av ämne, våld i nära relationer samt 

problematiken kring toleransen och den nonchalanta attityden från landet och 

myndigheternas sida. Vidare presenteras syftet, frågeställningar, tidigare forskning, 

definitionen av centrala begrepp, avgränsningar samt studiens disposition. Under samma 

kapitel presenteras kort historik om våld i nära relationer, statistik och lagar, för att ge läsaren 

en förståelse för vidare läsning. I kapitel två presenteras val av metod och genomförandet av 

intervjuerna, före, under och efter. Här diskuteras även den juridiska metoden och de etiska 

aspekterna, som anses vara väsentligt för studien. Kapitel tre handlar om den teoretiska 

referensramen, där de centrala begrepp ”system” och ”livsvärd” diskuteras. I det fjärde kapitlet 

framställs empirin och resultatet analyseras i förhållande till den valda teorin. Slutligen, i det 

femte kapitlet diskuteras resultatet. 

2. Metod 
 

Charlotte Agevall skriver i sin bok, Våldet och kärleken, om våldsutsatta kvinnors möte med 

det juridiska systemet, vilket jag fann intressant. Jag läste boken och fick inspiration för 

intervjufrågorna, där mötet, kvinnans tankar och förväntningar beskrivs. Av dessa”nyckelord” 

utvecklade jag frågor till mina intervjuer med våldsutsatta kvinnor, i hoppet om att kunna 

jämföra resultaten med Agevalls. 

Att få möjligheten att intervjua våldsutsatta kvinnor skulle bli en utmaning, och därför använde jag 

mig av urvalsmetoden gatekeeper, som kan ses som en person som öppnar dörren till kontakter med 

potentiella intervjupersoner (Polit & Beck, 2012). Jag använde mig av gatekeepers genom att jag, 

via bekanta, kom i kontakt med två socialarbetare i Nova Varos och Belgrad, Serbien. Via 

dessa ”gatekeepers” lyckades jag få tillräckligt med litteratur samt tillgång till intervjuer med 

våldsutsatta kvinnor som varit i kontakt med polisen. Jag fick de olika socialarbetarnas 

telefonnummer, där jag ringde och presenterade mig och berättade kort om min studie. De var 

mer än hjälpsamma och gav deras mail adresser.  Jag förklarade för dem att jag planerar att 

komma till Serbien och skickade informationsbrevet (se bilaga 1) via mail för att förtydliga 

mitt syfte med studien. En vecka innan resan fick jag besked av socialarbetarna att alla 

intervjuer med kvinnorna var inbokade och skulle hållas på socialtjänsten under en veckas 
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period, i Belgrad och Nova Varos. Intervjuerna med socialarbetarna var samtalsintervjuer som 

inte var strukturerade och syftet med dessa var att få en överblick över problematiken kring 

våldsutsatta kvinnor i Serbien. 

Litteratursökningen har skett via Lunds universitetsbibliotek i databaserna LUBsearch, där 

sökorden har varit: våldsutsatta kvinnor, bemötande, polisen, domestic violence, abused 

women, experiences, police, Serbia. Google har också varit en sökmotor som jag har använt 

mig av, där sökorden har varit: bemötande, polis, våldsutsatt kvinna, Serbien, våld i nära 

relationer, serbiskt lag, och dylikt. Primärt sökte jag på det serbiska språket, men även på 

svenska och engelska. Jag har också använt mig av socialstyrelsens och kvinnojourernas olika 

hemsidor, samt läst olika avhandlingar och c-uppsatser för att inskaffa kunskap om det valda 

ämnet. Det har inte funnits någon möjlighet att hitta litteratur, avhandlingar eller dylikt på 

våldsutsatta kvinnors bemötande av polisen, då ingen såvida de vet har gjort liknande 

forskning i Serbien. Jag har inte heller lyckats identifiera litteratur på ämnet via liknande 

forskningar i Serbien. 

Alla citat är översatta från serbiska till svenska och har på grund av den anledningen inga 

citattecken. 

2.1. Kvalitativ intervjumetodik 
 

Eftersom studien kan ändra form och innehåll under vägen kan det vara svårt att avgöra 

vilken metod forskaren ska använda (Agevall, 2012: 31). Alla tillvägagångssätt har sina för- 

och nackdelar, men utifrån studiens syfte ansågs den kvalitativa metoden med induktiv 

karaktär som en självklarhet. Genom den valda metoden kan jag få en förståelse för 

kvinnornas känslor, tankar och erfarenheter i förhållande till det valda ämnet. Induktiv studie 

handlar om att forskaren samlar in empiri, analyserar den och där teorin blir ett resultat av 

forskningsinsatsen (Bryman, 2011:26). En intervjuguide (se bilaga 2 för den serbiska 

variationen och bilaga 3 för den översatta variationen) har används under intervjun med 

totala 31 frågor, dock var dessa uppdelade i följande tre teman: kort biografi, incidenten som 

ledde till polisanmälan samt kontakt med polisen. Samtliga teman kommer att förklaras 

tydligare under följande kapitel om genomförandet av intervjuer. Intervjufrågorna var 

semistrukturerade, som innebär att intervjun inleddes med öppna frågor som sedan blev mer 

avsmalnade och detaljerade. Genom att inleda intervjun med generella frågor, kan den 



8 

 

intervjuade personen känna sig mer bekväm och mindre utsatt vilket i sin tur leder till en mer 

naturlig dialog (Patel & Davidson, 1994). 

Fördelen med intervjuer som kvalitativ metod är att forskaren kan få djupa och detaljerade 

frågor, dels personers resonemang kring en fråga och kontrollera information med följdfrågor 

vilket ökar validiteten (Sallnäs, u.å.). Nackdelar med den kvalitativa metoden kan vara att 

urvalet blir mindre, frågorna blir inte lika objektiva på grund av intervjueffekterna men även 

att det är en insamlingsteknik som kanske inte är lika anonym som kvantitativ metod. I denna 

studie så har även ett känsligt tema berörts, vilket kan vara kränkande och anses som intrång i 

privatlivet (Sallnäs, u.å). 

Det jag fann komplicerat med mitt val av metod, var att komma i kontakt med kvinnor som har 

varit utsatta för våld i nära relationer, som var villiga att berätta sin historia och hur de 

upplevde mötet med polisen. Kontakt med kvinnorna fick jag via de två olika socialtjänster, 

vilket jag är tacksam över då det annars hade varit problematiskt. Sju olika intervjuer har 

genomförts, varav fem med kvinnor som har varit utsatta för våld av sin partner och har 

kommit i kontakt med polisen, och två intervjuer med socialtjänster i olika städer i Serbien. 

2.2. Genomförandet av intervjuer - från planering till genomförandet 
 

Att genomföra intervjuer med kvinnor som har varit utsatta för våld i nära relation har varit 

en utmaning. Jag bestämde mig för att intervjua kvinnor från Serbien och få en inblick i hur de 

upplever bemötandet med det juridiska systemet. Eftersom det juridiska systemet är brett, 

valde jag även där att avgränsa mig till endast polisen. Jag hade i åtanke att det skulle vara 

komplicerat att komma i kontakt med kvinnor som ville dela med sig sina erfarenheter, men 

trots detta hade jag inte en plan B. Ämnet jag valde att skriva om var intressant för mig och jag 

ville lyckas med det. Med hjälp av olika avhandlingar och rapporter fick jag inspiration till 

mina intervjufrågor. Jag började då med att skriva en intervjuguide. I den färdiga 

intervjumallen valde jag att ha tre större rubriker: kort biografi, beskrivning av händelsen som 

ledde till polisanmälan samt kontakt med polisen. Den första rubriken, kort biografi, fick 

kvinnan svara på frågor om till exempelvis hennes nuvarande status, sociala relationer och 

ekonomiska förutsättningar. Vidare kom beskrivningen av händelsen som ledde till 

polisanmälan, där kvinnan själv kunde berätta fritt vad det var som hände och hur hon kom i 

kontakt med polisen. Den tredje och mest omfattande temat handlade om kontakten med 

polisen, där det fanns frågor om bemötande och förväntningar. Det är även det temat som 
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kommer att presenteras i fjärde kapitlet, eftersom den uppfyller uppsatsens syfte. Intervjun 

skulle förhoppningsvis ge följdfrågor, vilket skulle bidra till nyansering och fördjupning av 

svaren under intervjun (Rejmer, Sonander & Agevall, 2010). 

Innan och under studien beaktades de fyra olika forskningsetiska principer, informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman, 2011:132). Det kan vara 

smärtsamt för en kvinna att berätta om vad hon har gått genom för en utomstående person, 

därför har jag varit tydligt med att förklara att det är endast hon som avgör om och hur 

mycket hon vill berätta för mig, likaså att hon får avbryta intervjun när hon vill. Med hjälp av 

socialtjänsterna i de två olika städerna i Serbien har jag samtalat med kvinnor som har lämnat 

sina förövare, och inte hade några problem att prata om sina erfarenheter. Kvinnor som skulle 

bli intervjuade fick information om studiens syfte från socialarbetarna, genom 

informationsbrevet jag skickade. Där nämns bland annat konfidentialitetskravet som innebär 

att kvinnornas uppgifter kommer att behandlas med största möjliga sekretess, att de kommer 

förbli anonyma under hela processen så att inga namn, städer eller ålder kommer att nämnas. 

Det framgick även tydligt i informationsbrevet att intervjuerna kommer endast att användas 

för forskningsändamål, som är nyttjandekravet. Under intervjun förklarade jag även för var 

och en av kvinnorna att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de ska delta i studien. De blev även informerade om att de 

kan avbryta sin medverkan, utan att det medför några negativa följder för dem, som nämns i 

samtyckeskravet. (Bryman, 2011:132) 

Intervjuernas längd varierade, från 30 minuter till 1 ½ timme, där en del var mer omfattande 

än andra, men jag upplevde inte att jag behövde påminna dem att studien handlar främst om 

deras erfarenheter kring mötet med polisen, då alla kvinnor hade mycket att säga till om 

temat. Samtliga intervjuer har transkriberats, vilket har varit tidskrävande, men väsentligt för 

att kunna analysera materialet. Utifrån de transkriberade materialet sökte jag efter mönster 

och utifrån dessa utformade jag olika teman, som exempelvis kvinnornas förväntningar på 

polisen. Att söka efter mönster handlar, enligt Marilyn Fyre (1994:12), om att upptäcka, 

erkänna och skapa mönster där erfarenheter får ett nytt slags mening samt skapar nya 

tolkningsmöjligheter. För att materialet skulle bli lättare att kategorisera använde jag färger 

för att lyfta fram de olika teman. Efter en stund kunde jag tydligt märka, med hjälp av färgerna, 

vilket tema som var mest omtalad men även var kvinnorna var mindre benägna att prata. 
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Syftet med intervjuerna var främst att erhålla en fördjupad bild och förståelse för mötet 

mellan den våldsutsatta kvinnan och polisen i Serbien. 

2.3. Den rättsliga kontexten 
 

För att tydliggöra den kontext i form av polisens skyldigheter gentemot våldsutsatta kvinnor, 

kommer jag att beskriva de lagar som är relevanta i korthet. Den juridiska metoden har även 

varit mig till användning när jag har undersökt lagen om våld i nära relationer och hur det 

definieras enligt serbisk lag. Författningstexten har jag använt mig främst av, där jag har 

inriktat mig på Polislagen, Brottsbalken samt Familjerätt. 

I Polislagen har jag valt att lägga fokus på artikel tio som handlar om polisens arbete, där 

konceptet och olika typer av polisarbeten nämns. Det som är väsentligt för mitt arbete nämns 

under artikel 10, punkt 1-6, där det bland annat nämns att polisen ska bistå, erbjuda hjälp och 

säkerhet till de som behöver den. Hela artikeln 13 handlar om polisens skyldigheter, vilket jag 

anser är en väsentlig lag för min studie. Artikel 35 om opartiskhet, icke-diskriminering, 

mänsklighet, respekt för mänskliga rättigheter och möjliggörande av sjukvård, handlar om hur 

en polis ska bemöta ett brottsoffer. 

Lagen om våld i nära relationer har jag använt mig av främst för att få en definition av vad som 

anses vara våld i en nära relation enligt serbisk lag. I artikel 197, andra stycket, punkt 1-3 och 

5-6, förklaras detta tydligt. Jag har även använt mig av samma lag, artikel 197, tredje stycket, 

för att få en klar bild av vad som definieras som en familjemedlem enligt serbisk lag. 

Serbiens Brottsbalk har jag använt mig av för att ta reda på straffet för våld i nära relationer, 

vilket nämns under artikel 197, punkt 1 och artikel 359, punkt 1, som handlar om tjänstefel 

och tjänstemän som utnyttjar sin maktposition. Artikel 368, punkt 1 handlar om tjänstemän 

som tar emot motor, och riskerar att få fängelse från sex månader upp till fem år. 

 

3. Jürgen Habermas kommunikativa handlingsteori 
 

Teorin som jag har valt att tillämpa i min studie är Jürgen Habermas (1929-) kommunikativa 

handlingsteori, som har ofta används för att analysera kommunikationsprocesser samt haft 

stort inflytande på många kommunikationsforskares syn på dialog (Simonsson, 2002:75). 

Empirin som jag har fått fram genom intervjuerna från socialtjänster samt de våldsutsatta 
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kvinnorna är komplexa världar av regler, lagar men även personliga erfarenheter vilket jag 

kommer att kombinera och förklara med hjälp av forskarens centralbegrepp, system och 

livsvärd. De våldsutsatta kvinnors bemötande av polisen har jag valt att koppla till de olika 

handlingstyperna, strategiskt och kommunikativt handlande, som Habermas beskriver i sin 

teori. Med hjälp av Habermas teori kommer jag att kunna analysera undersökningens resultat och 

dess karaktär. 

3.1. System och livsvärld 
 

Habermas använder sig av två nyckelbegrepp, system och livsvärld, som ska förklara 

relationen mellan den enskilda människan och kollektivet. Livsvärlden består av individerna, 

deras handlingar och normer, medan systemet består av regler och de strukturella 

egenskaperna (Israel, 2007:31). Beslut som fattas av livsvärlden baseras på normer, 

värderingar, människors känslor och förhoppningar (Eklundh, 2001). Livsvärlden står som 

grund för det kommunikativa handlandet och förståelseorienterade handlandet, vars 

handlingar utgår från att deltagarna samordnar sina handlingar mot individuella, alternativt 

gemensamma mål. I det kommunikativa handlandet är språket ett väsentligt verktyg, och för 

att vi ska förstå och nå varandra så krävs det att vi kommunicerar med människor. I samtal 

med andra kommer vi fram till vad som är rationellt och genom kommunikationen 

upprätthålls och utvecklas vår livsvärld (Habermas, 1996). Systemet skapar dock inte dialog 

genom samsyn, utan har politik samt ekonomin som styrmedel där makt och pengar styr. En 

väsentlig uppgift som systemet har, är att genom exempelvis bistånd garantera invånarna en 

viss levnadsstandard (Møller Pedersen, 2004:185). 

Tabell 1 visar hur Møller Pedersen (2004:188) tolkar Habermas uppdelning av samhället i 

system och livsvärld, samt hans sätt att förstå den. 
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Bildkälla: Møller Pedersen (2004, s 188) 

Förhållandet mellan system och livsvärld har förändrats över tid, men de ses fortfarande som 

beroende av varandra.  Møller Pedersen (2004:186) menar att utvecklingen av system och 

livsvärld leder till ”rationalisering av livsvärlden” samt ”komplexitetsstegring av systemet”. Det 

betyder att när livsvärlden expanderar och blir allt mer rationellt, separeras systemet och blir 

allt mer komplicerad (Møller Pedersen, 2004:186). Systemet verkar dock via pengar och makt 

tillbaka på livsvärlden (Møller Pedersen, 2004:186), vilket kan leda till att dessa styrmedel 

börjar allt mer att ingripa i den kulturella reproduktionen, den sociala interaktionen och 

socialisationen (Møller Pedersen, 2004:186). Många problem ordnas genom ekonomiska eller 

administrativa medel av systemet, även om förståelseorienterat handlande är en bättre 

lösning (Møller Pedersen, 2004:186). Systemet kan ibland handla på ett sätt som uppfattas 

som kommunikativt, men som i själva fallet är en makthandling (Møller Pedersen, 2004:186). 

Det är en strategiskt handling dolt under ett förståelseorienterad handland (Møller Pedersen, 

2004:187).  Mer om detta nämn i följande kapitel. 

3.2. Kommunikativt handlande 
 

Det finns två olika typer av handlingssätt och dessa är enligt Habermas kommunikativt samt 

strategiskt handlandet (Simonsson, 2002). Målet med det kommunikativa handlandet är ett 

rationellt motiverat samförstånd som bygger på en gemensam uppfattning som förenar 

interaktionsdeltagarna ömsesidigt (Fagernäs, 2006). Väsentligt är att uppnå sammanhållning 

samt förståelse, utan att tänka på sin egen framgång och personliga mål samt intressen 

(Fagernäs, 2006). Det kommunikativa handlandet ska resultera i samförstånd genom att båda 

parterna har en öppen och fri dialog, där de öppet kan kritisera argument (Nordén, 2005). 

Habermas betonar fyra giltighetsanspråk, som ställer krav på begriplighet, sanning, riktighet 

samt sannfärdighet. Det betyder att kommunikativa uttalanden måste vara välformulerade, 

sanna eller korrekta, riktiga med hänsyn till existerade normer och värden, möjliga att förstå 

samt att deltagarna ska vara uppriktiga mot varandra. Uppfylls inte de nämnda kriterierna av 

talaren, kan det ske att lyssnaren börjar tvivla och ifrågasätta det som har sagts (Simonsson 

2002:76). För det kommunikativa ledarskapet är öppenhet, dialog, argument samt råd de 

väsentliga medlen för en lyckad kommunikation. Enligt den kommunikativa ledarskapet så ska 

en ledare få respekt genom att lyssna och förstå, och detta sätt anses som den mest effektiva 

och rätta formen för att utöva ett ledarskap (Nordén, 2005). Det strategiska handlingssättet är 

egocentrisk och har som mål att finna de medel, som är bäst för att uppnå sina personliga mål 
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(Nordén, 2005). Det strategiska handlandet är utmärkande i systemvärden och bärs upp av 

makt och pengar (Habermas, 1996). Strategiskt handlande finns i två olika former: förtäckt 

samt öppet strategiskt handlandet (Fagernäs, 2006). Förtäckt strategisk handlande existerar i 

två varianter, manipulation samt systematiskt förvrängd kommunikation. När deltagare i en 

konversation döljer att han/hon inte uppfyller villkoren för kommunikativt handlande, 

handlar det om manipulation. Om deltagare istället döljer för sig själv att han/hon handlar 

strategiskt och inte uppfyller de kommunikativa villkoren rör det sig istället om systematisk 

förvrängd information (Fagernäs, 2006). 

Inom det strategiska handlandet finns det strategiska ledarskapet, som är endast ute efter att 

nå sitt mål. Den strategiska ledaren kan använda sig av både positiva och negativa sanktioner 

för att uppnå målet, där handlandet resulterar i maktutövning (Nordén, 2005). Finns det flera 

inblandade i det strategiska ledarskapet, samarbetar medarbetarna endast om de själva får 

någonting utav det (Nordén, 2005). 

I Tabell 2, presenteras Habermas indelning av sociala handlingar i form av en bild. 

 

 

Bildkälla: Habermas (1995:101) 

Habermas teori har kritiserats på grund av att han bortser från betydelsen av exempelvis kön, 

etnicitet och klass, vilket kan påverka hur en människa bemöts, vilka samtalsämnen personen 

väljer eller hur den väljer att uttrycka sig (Enö, 2005). Forskaren tillämpar många begrepp, 

men dessa anses inte anpassningsbara till det moderna samhället enligt Gytz Olesen och 

Møller Pedersen (2004). Konflikter sker mellan olika sociala grupper och klasser, detta är 

någonting som Habermas utelämnar i sin teori (Eklundh, 2001). 
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4. Empirisk framställning och analys 
 

I följande del kommer resultat från empirin att presenteras och analyseras utifrån Jürgen 

Habermas kommunikativa handlingsteori samt hans centralbegrepp, system och livsvärld. De 

empiriska resultaten kommer även att kopplas till tidigare forskning och den serbiska 

polislagen. 

4.1. Kontakt med polisen 
 

Polisen, som representerar systemet, möter för första gången kvinnan, som i sin tur 

representerar livsvärlden. Livsvärld är den referensram som kännetecknar för förståelse för 

omvärlden, och bygger på normer och händelser som individen varit med om eller tagit del av 

(Habermas, 2006). Kvinnan behöver inte vara insatt i systemet, och hennes livsvärld behöver 

inte stämma överens med systemet, men för att hon ska kunna få hjälp och stöd, så måste hon 

acceptera systemets regler och uppbyggnad, även om hon kanske inte håller med dem. Det 

första mötet mellan den våldsutsatta kvinnan och polisen som en väsentlig aktör i det 

juridiska systemet (Agevall, 2012) är avgörande för vidare utredning (Rejmer, Sonander & 

Agevall, 2010). Kvinnor som utsatts för våld har olika behov, av den anledningen så måste 

bemötandet anpassas efter den enskilda kvinnans behov (Rejmer, Sonander & Agevall, 2010).    

Kvinnan som upplever mötet med polisen som någonting positivt, där hon blir respekterad 

och lyssnad till, kan vidare bygga upp ett förtroende för myndigheten (Rejmer, Sonander & 

Agevall, 2010). Det kan vidare leda till att kvinnan vågar berätta mer under exempelvis, ett 

förhör, och vågar stå kvar vid sitt uttalande. En kvinna berättar om sin upplevelse: 

 

När polisen kom på plats tillsammans med en kvinna från socialtjänsten, hade min förre detta man druckit 

mycket. Han hade knuffat mig några gånger och dragit mig i håret. Det kanske inte låter så farligt, men det 

var inte första gången. Jag pratade då med polisen och hoppades att de skulle ta in honom, ta bort honom 

från mig, eftersom jag var rädd och otrygg, Trots detta fick han endast en muntlig varning från polisen. De 

tyckte väl inte att det var så farligt. Men det var inte ok! Detta var inte första gången jag fick tåla sånt skit. 

Socialarbetaren kom fram till mig och sa hon brukar inte gå emot sina kollegors beslut, men att jag borde 

anmäla honom, vilket jag också gjorde. Hade det inte varit för henne hade jag säkert varit kvar i helvetet 

med honom (mannen). 

 

I fallet som nämns ovan arbetar polisen utifrån de lagar, regler, normer och kulturer som 

präglar systemet som de representerar, polismyndigheten. Normer och kultur i Serbien skiljer 
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sig från det svenska och vad som anses som oacceptabelt i Sverige, behöver inte ses som 

detsamma i Serbien. Polisen kan ha upplevt att en muntlig tillsägelse räcker och att det blir en 

varningsklocka för mannen. Polisen har sitt system, och arbetar utifrån viss kultur och vissa 

normer som kan kollidera med det tankesättet som finns hos livsvärlden. Socialmyndigheten 

som är på plats, ingår också i systemet, men agerar utifrån hennes egna normer och 

värderingar, utifrån hennes livsvärld, som en kvinna till en annan ger hon rådet att anmäla den 

våldsamma mannen. Den våldsutsatta kvinnan behöver inte vara insatt i lagar som finns i det 

rådande systemet. Hon reagerar i den aktuella våldssituationen utifrån hennes egna normer 

och värderingar, som förmodligen har formats utifrån den serbiska kulturen och hennes 

erfarenheter. Om mötet lämnar upplevs som en negativ händelse, och polisen inte tillämpar de 

rättsliga kraven samt beter sig på ett oprofessionellt sätt, exempelvis genom att inte lyssna på 

kvinnan, kan detta leda till att hon inte vill kommunicera vidare, men det kan även leda till att 

kvinnan väljer att ta lagen i egna händer. En kvinna berättar: 

 

Varje gång de (polisen) skulle komma hem till mig, så tog det jättelångt tid. När de väl kom så var de 

otrevliga och bad mig inte ringa så ofta. Det kändes som de försökte normalisera det här med en örfil. Var 

kvinnan olydig och inte lyssnade på mannen, så förtjänade hon en örfil, inget konstigt där. För sånna 

småsaker skulle man inte ringa polisen, för om alla skulle ringa för sånna smågrejer, så hade det behövt 

många, många, många fler polismän. 

 

Om systemets regler skulle kollidera med livsvärlden kan det uppstå problem. Om den 

serbiska statistiken om anmälda våld i nära relationer ökar, det vill säga, om flera kvinnor 

skulle bestämma sig för att anmäla våldet, kan det leda till att arbetsbördan hos polisen, i 

detta fall, ökar då systemet expanderar. Ju flera anmälningar som kommer in desto mer arbete 

läggs på polisens axlar. En annan kvinna berättar: 

 

Ska det behöva vara så? Att jag ska ligga halvdöd i soffan för att få hjälp? Det kan de (polisen) glömma! Jag 

är ung och har hela livet framför mig. När alla barn i skolan fick lite smisk hemma av sina föräldrar, var jag 

den enda som kunde skryta med att jag hade världens bästa föräldrar som aldrig slog mig. Så, om min 

pappa aldrig slog mig, så skulle inte det där kräket heller få. Polisen ville ju inte hjälpa mig om situationen 

inte var allvarlig, så jag började slå tillbaka. 

 

Risken kan bli att livsvärlden blir allt mindre och förloras i och med att systemet expanderar, 

då anmälningsbenägenheten ökar. De våldsutsatta kvinnorna som hade behövt hjälp, går 
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miste om detta, då polisens arbetsbörda ökar och möjligheten att hjälpa alla kvinnor som 

anmäler våld i hemmet minskar. De kan känna sig övergivna och svikna av polisen som i sin 

tur leder till att de förlorar förtroendet för dem och kanske väljer att ta lagen i sina egna 

händer. 

4.2. Ett bra bemötande 
 

Det finns ingen mall på ett bra bemötande, då alla människor tycker och tänker olika, utifrån 

deras behov och föreställningar (Rejmer, Sonander & Agevall, 2010). Habermas menar att 

beslut, om exempelvis ett bra bemötande, som fattas av livsvärlden, baseras på normer, 

värderingar, känslor och förhoppningar (Eklundh, 2001). Vad kvinnan förväntas av polisens, 

och vad hon faktiskt får för hjälp påverkar hennes syn på bemötandet. Några exempel på 

faktorer som kan spela roll för kvinnans förväntningar är hennes status, sociala samt 

ekonomiska situation. De intervjuade kvinnorna ansåg att ett bra bemötande från polisen var 

följande 

 att polisen lyssnar 

 att kvinnan blir trodd 

 att polisen erbjuder omedelbar hjälp 

 att polisen ger all nödvändig information, 

 att polisen behandlar kvinnan med respekt 

 att polisen är ärlig 

 

Habermas talar om det kommunikativa handlandet och hur väsentligt det är för att 

sammanföra interaktionsdeltagarna ömsesidigt (Fagernäs, 2006). Det kommunikativa 

handlandet ska även vara välformulerade, sanna eller korrekta och deltagarna ska vara ärliga 

och uppriktiga mot varandra (Simonsson 2002:76), precis det som kvinnorna upplever som 

ett bra bemötande från polisen. En kvinna berättar sitt första möte med polisen: 

 

Första gången jag ringde till polisen och bad dem komma, då han (mannen) hade gett mitt ett antal örfilar 

så frågade polisen mig vad jag hete. Jag hade redan sagt mitt namn en gång, men tänkte att de kanske inte 

hörde. När jag för andra gången sa mitt namn så blev det tyst i luren en stund och sedan sa han (polisen)  

att hjälp var på väg. Efter cirka en timme hade ingen kommit, och jag ringde igen. Då svarade samma polis, 

och när jag frågade varför det dröjde så mycket började han (polisen) stamma och sa typ, nej men vi har 

mycket att göra, vi kommer när vi kommer... 
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I ovanstående utsaga har inte Habermas krav på de fyra giltighetsanspråk uppfyllt, vilket har 

medfört konsekvenserna av att kvinnan har börjat tvivla på om polisen talar sanning och är 

uppriktig mot henne (Simonsson 2002:76). Hon fortsätter: 

 

Jag blev irriterad och sa att det faktiskt handlade om mitt liv och då så skrattade polisen och sa att jag får 

skylla mig själv för att vara tillsammans med en psykopat. Jag trodde att någon drev med mig! Jag fick 

senare reda på att han (mannen) hade mutat polisen, inte konstigt att de inte kom. Har man pengar och 

kontakter, så har man allt... 

 

Kvinnan som var besviken över att polisen inte kom, fick senare reda på att hennes dåvarande 

man hade mutat dem. Mannen var bekant med poliserna i den lilla staden i Serbien och fick 

dem ”på sin sida” med hjälp av några hundra euros. 

Här agerade polisen främst oprofessionellt, och begår tjänstefel där de riskerar upp till fem år 

i fängelse för att de har tagit emot mutor. Vidare agerar dem utifrån deras egna normer och 

värderingar utifrån deras livsvärld, trots att de främst styrs av systemets normer och regler 

(Habermas, 2006). Enligt den serbiska lagen så ska polisen erbjuda hjälp och säkerhet till de 

som behöver den (artikel 10, punkt 1-6). Inom systemet är det makt och pengar som styr och i 

detta fall kan polisen övervägt sina personliga mål och intressen (Møller Pedersen, 2004:185). 

Mannen hade erbjudit dem några hundra euros för blunda för våldet, vilket lönade sig och 

upplevdes förmodligen som snabba och lättförtjänade pengar. 

 

En annan kvinna berättar om sitt första möte med polisen: 

 

I början var de (polisen) hur trevliga som helst. De kom så fort jag ringde, snabba var de också. De frågade 

om jag mådde bra, om jag behöver åka till akuten. Sedan kom min förre detta ut och drog dem åt sidan. De 

pratade länge, eller det kanske bara kändes så. När polisen kom tillbaka till mig så var det som att jag 

pratade med en vägg. De sa till mig att jag skulle lugna ner mig, och att detta var ett vanligt familjebråk. 

Jag vägrade ge mig och bad om en förklaring till deras beteende, hur de kunde tycka att detta var normalt, 

men då undrade dem hur jag kunde ifrågasätta deras arbete. De försökte lägga skulden på mig, jag som 

stod där med näsblod och sprucken läpp! 

 

I ovanstående fall har polisen inte tillämpat de professionella kraven, men inte heller använt 

sig av ett kommunikativt handlingssätt, där sammanhållningen och förståelsen är det 

väsentliga, och inte egen framgång och personliga mål (Fagernäs, 2006). Det kommunikativa 

handlandet ska resultera i samförstånd, där både parterna har en fri och öppen dialog 
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(Nordén, 2005), vilket inte har skett i kvinnans fall. Polisen har vägrat ge kvinnan en 

förklaring på deras beteende, och istället upplevdes irriterade över att kvinnan hade mod att 

ifrågasätta deras arbetssätt. Polisen kan, i detta fall, tillämpat det strategiska handlingssättet, 

som är utmärkande i systemvärlden (Habermas, 1996). Genom manipulation har poliserna 

försökt övertala kvinnan att det endast är ett vanligt familjebråk och att hon borde lugna ner 

sig. Kvinnan nämner även att det var flera poliser som var på plats, och det kan vara underligt 

att ingen reagerade och tyckte att kvinnan hade rätt och behövde vård och hjälp. Habermas 

talar om det strategiska ledarskapet, där det kan finnas flera som samarbetar, men då gör dem 

det endast om det finns personlig vinning utav det (Nordén, 2005). Om mannen har mutat alla 

poliser på plats, eller lovat dem någonting i gengäld om de lämnade platsen, kan ingen av dem 

reagerat, just på grund av personlig vinning. En annan kvinna berättar hur hon upplever 

polisens bemötande: 

 

De (polisen) var tre stycken, och du vet hur man säger att första intrycket är den mest viktiga. Ja, dessa 

hälsade inte ens utan gick mot mig, och verkade så tuffa och kalla. De visade liksom med sitt kroppsspråk, 

sättet de gick på, att det var dem som hade makt. De började ställa tusentals frågor och jag började gråta 

och skrika då jag var helt förtvivlad. Då tog en av poliserna tag i min arm och sa att jag ska sluta vara så 

hysterisk. Jag blev helt tyst, mest för att jag blev chockad över det han sa. Bemötande jag fick var lika med 

en stor nolla. Hur fan ska de (polisen) vara ansvariga för att skydda en kvinna, när de själva är våldsamma! 

 

4.3. Kvinnans förväntningar 

Genom den empiriska undersökningen har jag försökt att få en bild av vad de intervjuade 

kvinnorna förväntade sig av polisen vid deras första möte, men även av polisanmälan. 

Habermas menar att individen baserar sina beslut på normer, värderingar, känslor och 

förhoppningar (Eklundh, 2001). Vad som är varje kvinnans förhoppningar på polisanmälan 

varierar, då alla individer tänker och tycker olika. En kvinna berättar: 

Jag ville ju att han (mannen) skulle lämna mig ifred. Jag ville att polisen skulle förklara det för honom när 

jag inte kunde, för jag ville inte vara tillsammans med honom längre. Han kunde rikta en pistol mot mitt 

huvud när jag var på väg att lämna honom, och sa att jag skulle lämna väskorna annars skulle jag få se vad 

som skulle hända med mina söner. En gång lyckades jag rymma till en väninna, men då jag bara hade 

henne och det var en liten stad vi bodde i så visste han exakt var jag var. Tre på morgonen hör vi hur det 

knackar på dörren, säger att det är polisen och att vi ska öppna dörren. Då hade min förre detta skickat 

dem för att se om jag var hos väninnan och ge mig en varning, om jag inte kommer hem så skulle nått 
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hända med mina pojkar. Både jag och mina söner sa detta i domstolen, men ingen brydde sig. Han hade väl 

köpt upp dem också... 

 

Systemets arbetssätt kan komma att kollidera med kvinnans livsvärld, vilken kan skapa en viss 

problematik. Det kan förekomma under liknande möten som den som nämns ovan, där 

kvinnan inte har tillräckligt med information och kunskap om hennes rättigheter samt 

systemets arbetssätt. Får polisen verkligen behandla en kvinna på detta sätt? Vad har polisen 

egentligen för skyldigheter gentemot kvinnan som offer? En annan kvinna berättar: 

 

Jag kom i kontakt med polisen efter att min man övat kampsport på mig, så att säga. Efter sex månader i 

tystnad kunde jag inte stå ut med det längre. Det kändes pinsamt att anmäla honom, för vad skulle 

grannarna säga? Hur skulle människorna se på mig? Men jag kunde verkligen inte ta det längre, så jag 

ringade polisen. Mina förväntningar var att de skulle få bort mig direkt från honom (mannen), skydda 

mina barn och mig, och sätta honom bakom galler. Tyvärr hände inget av detta, utan det blev endast en 

polisanmälan. Jag fick bo kvar hos honom, och under tiden fortsatte våldet, till och med när vi var ute på 

gatan. Varje gång det hände ringde jag polisen, men de sa bara att jag skulle lägga till det i den dåvarande 

polisanmälan. Det gjorde att jag till slut slutade ringa dem... 

 

Kvinnan hamnar i underläge på grund av kunskapsbrist och informationsbrist, då systemet 

besitter all kunskap vilket sätter den i en dominerande situation. Det kan inte vara enkelt för 

en kvinna att begära det som hon har rätt till, om hon inte vet vilka hennes rättigheter är. Det 

kan sätta kvinnan i en beroendeställning, då poliserna är de som har makten, som kan hjälpa 

kvinnan. I hennes fall var det tveksamt i början, då hon brydde sig om vad omgivningen skulle 

tänka och tycka. När våldet började bli allt vanligare, bestämde hon sig för att anmäla sin 

dåvarande man. Kvinnan förväntade sig då att polisen skulle gripa honom samt ge henne och 

barnen skydd, vilket inte hände. När jag sedan frågar kvinnan om hon visste vilka hennes 

rättigheter var, och om hon då kände till kvinnojour, så svarade hon följande: 

 

Hur skulle jag kunna veta det? Ingen har berättat det för mig.  Ingen har gett mig någon vidare information, 

var jag kan vända mig, vem jag kan få stöd av. Det var inte förrän förhöret i domstolen, då domaren frågade 

mig varför jag inte blev förflyttad till en kvinnojour. Ja, varför? Det är väl nått de (rättsväsendet) ska kunna 

svara på! 

 

För andra kvinnor var polisanmälan endast någonting som skulle varna mannen, ett 

strategiskt drag för att få honom att upphöra med våldet. Att mannen skulle få en anmälan 

eller hamna i fängelse var inte syftet med kvinnans kontakt med polisen. 
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Jag älskade ju honom, och ville bara att han skulle sluta. Vi hade varit gifta i så många år, och han hade 

aldrig betett sig så illa innan, bara nån gång när han hade druckit. Men det var ju inte han då, då var det 

någon annan som talade, alkoholen som pratade med mig. Jag fick ett par örfilar, då och då, men det hade 

min mamma också fått, det var inget konstigt. Jag tänkte hela tiden vad folket skulle säga om jag anmälde 

honom, gud va pinsamt, över ett par örfilar. Efter en tid började han slå mig framför våra barn, med stängd 

hand. Då var jag tvungen att ringa polisen. Tanke var ju att han skulle bli rädd av dem! 

 

I ovanstående fall agerar kvinnan utifrån sin livsvärld, utifrån händelser hon har själv varit 

med om, där hennes mamma har blivit misshandlad, och inte agerat, vilket har medfört en 

normalisering av mildare våld för kvinnan. Ett par örfil var ingenting konstigt, och vad skulle 

omgivningen säga om hon anmälde sin man. När mannen började slå henne med knytnävar 

framför hennes barn, insåg hon allvaret i situationen och ringde till polisen. Förväntningarna 

med samtalet var dock inte att göra en anmälan utan bara markera för mannen att hon menar 

allvar, och att han ska upphöra med våldet. En annan kvinna berättar: 

 

Jag frågade polisen om han kunde få vård, typ psykolog, samtal med en sån, och sedan komma tillbaka till 

mig. Vad skulle jag göra utan honom, hur skulle jag nu köpa mat och betala räkningar? Det var det enda jag 

tänkte på då... 

 

Här upplever kvinnan att hon inte kommer att kunna försörja sig utan mannen. Hon är villig 

att vara kvar i den våldsamma relationen, om mannen får vård, för att kunna ha råd att köpa 

mat och betala räkningar. Kvinnan känner en ekonomisk beroendeställning och förväntar sig 

att mannen ska få vård och behandling, för att sedan komma tillbaka till henne. Under min 

intervju med de två olika socialtjänster så framkom det att ekonomin är en av de största 

orsakerna till varför kvinnan väljer att stanna kvar i en våldsam relation. Oftast är det mannen 

som försörjer kvinnan och barnen, och således bli hon ekonomiskt beroende av honom. En 

annan faktor som påverkar kvinnan i hennes beslutstagande om att lämna mannen är 

omgivningen. Vad kommer grannen eller andra människor i staden tänka när en polisbil 

parkerar sig utanför huset. En annan kvinna berättar: 

 

Han (mannen) hade misshandlat mig kvällen innan och jag väntade tills han åkte till jobbet för att ringa 

polisen. Jag hoppades på att de skulle vara snabba och att de skulle ta mig och mina barn till ett kvinnojour 

eller nått annat säkert ställe, där han inte kunde hitta mig. Polisen dröjde cirka en, en och en halv timme 
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och då hade han (mannen) hunnit komma hem för att äta lunch. Hela det resulterade i en stor katastrof, 

där jag fick några lavetter för att ha ringt polisen... 

 

Kvinnans förväntningar varierade, beroende på hennes ålder, kultur och normer samt 

ekonomiska status. Hennes förväntningar påverkade i sin tur hennes upplevelse av polisens 

bemötande. Exempel på det är när kvinnan förväntade sig att polisen skulle gripa mannen 

men han endast fick en muntlig varning. Kvinnan slutade till sist ringa polisen, då hon 

upplevde att de nonchalerade henne. Det jag kan konstatera är att förväntningarna kan se 

olika ut, men polisen behöver vara tydliga med sitt uppdrag och hjälpa samt förklara för 

kvinnan vart hon kan vända sig om hon behöver ytterligare hjälp, så som kvinnojour och 

socialtjänst. Det tror jag kan öka möjligheterna för kvinnan att vid nästa tillfälle söka hjälp och 

upprätthålla ett bra förtroende för polisen. 

 

4.4. Kvinnors tankar kring den nuvarande lagen om våld i nära relationer 
 

De intervjuade kvinnorna blev tillfrågade om vad de tycka om den nuvarande serbiska lagen 

som skyddade individer mot våld i nära relationer. Nedan berättar en kvinna sin åsikt och 

erfarenheter kring lagen: 

 

När det gäller lagen och så har jag inte mycket trevlig att säga. Den finns på pappret, men genomförs 

absolut inte på rätt sätt! På Balkan är det följande som gäller: så mycket som du mutar, då mycket kommer 

du att få. Ett annat alternativ är kontakter. Har man kontakter lite här och där,  så kan du få någonting 

gjort eller få skydd och stöd. Annars inte, tyvärr, men då är det! 

 

Här förklarar en kvinna sin besvikelse över polisen och de övriga myndigheterna. I detta fall 

visas det tydligt att systemet styrs av pengar och makt. Hade kvinnan haft kontakter som 

symboliserar makt och använt sig av mutor, som kan symbolisera pengar, hade hon kanske fått 

det stöd hon behövt vid tillfället. Många problem går att lösa genom ekonomiska eller 

administrativa medel av systemet, även om det finns andra lösningar som förståelseorienterat 

handlande (Møller Pedersen, 2004:186). Systemet har dock som uppgift att garantera 

invånarna en viss levnadsstandard (Møller Pedersen, 2004:185), exempelvis genom att 

erbjuda hjälp och stöd. Den våldsutsatta kvinnan har rätt, enligt serbisk polislag, att få stöd 

och hjälp av polisen. En annan kvinna berättar: 
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Skyddet finns, med endast på pappret. I verkligheten tillämpas den sällan. Lagen är inte tillräckligt sträng 

mot gärningsmannen, och hela rättegångsprocessen tar en evighet. Under tiden hinner han (mannen) vara 

macho många gånger, innan han får, om ens det, något ynkligt straff. 

  

I samband med lagen, blev kvinnan tillfrågad om hur viktigt en rättslig process och fällande 

dom? 

 

Mycket viktig, men det är sällan mannen får en fällande dom, och det tror jag de (männen) vet också, 

därför beter de sig så. Om de hade vetat att de skulle få ett strängt straff, skulle de säkert behandlas oss 

(kvinnor) annorlunda. Här (Serbien) får i alla fall sällan någon ett strängt straff när de utsätter kvinnor 

för våld, kanske om det sker ett dödsstraff, då ja...Pengarna fixar allt, men även de som inte har pengar, de 

har kontakter. Skulle det bli så att mannen får ett straff, så kommer han komma ut ganska så snabbt, och 

vad är det bra för? 

 

En annan kvinna berättar hennes åsikter om en fällande dom: 

 

Att mannen får avtjäna ett straff, att jag får känna rättvisan, ja det är mer än viktigt! Det handlar dock om 

att orka genom hela rättsprocessen, då den är mycket långsam! Jag brukade undra hur länge det ska vara 

ett hål i lagen när det gäller våldsutsatta kvinnor, och efter två decennier har lagen i Serbien inte ändrats. 

Den enda skillnaden från då är att man pratar med öppet om det... 

 

Utifrån kvinnors uttalande om lagen samt hur väsentlig en fällande dom är, kan jag konstatera 

att kvinnorna upplever att lagen skonar gärningsmannen och att den borde ändras eller 

tillämpas på ett mer effektivt sätt. Livsvärlden utgår från sina egna normer, värderingar och 

förväntningar. Det som kanske anses som logiskt för livsvärlden, behöver inte ses som logiskt 

av systemet. För kvinnan är det självklart att mannen ska få det strängaste straffet, och varje 

kvinnans händelse är hennes subjektiva upplevelse. Systemet har ett annorlunda tänkesätt 

som kan kollidera med livsvärldens. Konflikt kan uppstå mellan system och livsvärd, när 

kvinnan anses behöva ett visst stöd, men systemet kan endast erbjuda någonting annat 

(Habermas, 2005). Kvinnan kan då i vissa fall gå med på insatser som hon blev erbjuden, trots 

att de går emot hennes livsvärld. 

4.5. Vad hade kvinnorna önskat? 
 

I slutet av intervjuerna valde jag att fråga kvinnorna hur de hade önskat att hela proceduren 

hade genomförts. En av kvinnorna valde att svara följande: 
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Från första början så önskar jag att polisen hade varit vänligare, för då hade jag kanske vågat berätta mer 

utan att tänka vad de tror om mig. Jag önskar att de (polisen) hade informerat mig om kvinnojour och vad 

jag har rätt till, menar olika bidrag och sånt då. Att någon hade stöttat mig och verkligen visat att en örfil 

är tillräckligt för att anmäla och lämna mannen. En åklagare som trodde på mina utsagor och en rättvis 

rättsprocess. Då hade jag varit nöjd! 

 

En annan kvinna berättar vad hon hade önskat: 

 

Du vet när man har varit med om en sån upplevelse, då är man helt förkrossad. Ett vänligt ansikte hade 

hjälp i en sån situation. Polisen ska vara mer ärlig, säga som det är och inte kringgå mina frågor. Det är väl 

deras jobb? Att informera mig om saker jag inte vet nått om. Att de (polisen) är snabba, och att de 

fokuserar sig på offret, det är en viktig sak! Sedan att rättegången går snabbare, det går ju i snigelfart. 

 

Trots att det framkom att samtliga kvinnor inte hade tillräckligt med kunskap om polislagen 

och polisens skyldigheter, så talade deras önskningar för alla dem professionella kraven som 

en polis ska uppfylla. Enligt den serbiska polislagen ska polisen bistå och erbjuda hjälp till 

dem som behöver den. Polisen ska även visa respekt för de mänskliga rättigheterna och inte 

diskriminera någon. Kvinnan från ovanstående citat hade önskat att polisen var uppriktig, som 

är en riktlinje för kommunikativt handlande. Habermas betonar fyra olika giltighetsanspråk, 

var av en av dessa handlar om att deltagarna i en diskussion ska vara ärliga och uppriktiga 

mot varandra (Simonsson 2002:76). Polisen ska inte heller tänka på sin egen framgång och 

personliga mål, utan fokusera sig på att hjälpa den våldsutsatta kvinnan. 

I slutet valde jag att ställa frågan till de intervjuade kvinnorna om hur de skulle beskriva den 

typiska serbiska polisen. Kvinnorna svarade följande: 

 

 

 

 

 

 

 
Tror att han är viktig och 

gillar att visa makt 

 
Arrogant, otrevlig, 

självupptagen, nonchalant  
Uppkäftig och girig, 

någon man kan köpa 

för 20 euro 

 

Oansvarig, ovänlig, 

respekterar inte en 

kvinna 
 

Manipulativ, oberörbar och 

egoistisk, som tänker endast på sig 

själv och sin egen vinning 
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I ovanstående exempel från intervjuerna kan jag konstatera att kvinnorna har en dålig syn på 

poliserna i Serbien. Under intervjuerna försökte jag lägga till att alla poliser inte behöver vara 

enligt deras beskrivning, men var och en av kvinnorna höll fast vid sin åsikt och menade på att 

de flesta var så. För en kvinna som har ett mindre socialt nätverk kan polisen vara den första 

kontakten hon har med samhället. Om polisen upplevs på ett negativt sätt av kvinnan, som de 

olika exempel vi kan se ovan, kan det utgöra en barriär för all fortsatt kontakt (Rejmer, 

Sonander & Agevall, 2010). 

5. Diskussion i samband med tidigare forskning 
 

Eftersom jag inte har funnit någon serbisk motsvarighet till den svenska tidigare forskningen 

om polisens bemötande av våldsutsatta kvinnor, har jag valt att diskutera mina resultat med 

hjälp av Charlotte Agevalls avhandling om Våldet och kärleken samt Annika Rejmer, Anna 

Sonander och Charlotte Agevalls rapport ”Våldsutsatta kvinnor berättar. En utvärdering av 

projekt Karin”. 

Resultaten visar även på att de våldsutsatta kvinnorna i Serbien upplevelser avseende 

polisens bemötande inte var positiva, där anledningarna kunde variera beroende på kvinnans 

förväntningar. I intervjuerna har det framkommit att vissa kvinnors förväntningar av 

polisanmälan var att markera allvaret i situationen, och att hon inte tänkte tolerera våldet 

längre, medan andra kvinnor ville att mannen skulle erhålla behandling för att sedan 

återvända hem. Tidigare forskning visar på liknande resultat, där anledningen till varför 

kvinnan tog kontakt med polisen kunde handla om att få slut på våldet i den akuta situationen, 

men också att betona allvaret i den våldsamma situationen (Rejmer, Sonander & Agevall, 

2010). I samband med den rättsliga processen, diskuterade en kvinna  i Serbien 

begreppet ”rättvisa”, där hon menar på att en fällande dom skapar rättvisa för henne, vilket jag 

kan dra paralleller till Agevalls (2012) forskning, som skriver att rättvisa för en våldsutsatt 

kvinna handlade om att mannen skulle ansvara för sina handlingar. 

Vad som är ett bra bemötande kan diskuteras i oändlighet, då det är en individuell åsikt. I min 

studie är ett bra bemötande, det som kvinnorna har gett uttryck åt under intervjuerna. I 

jämförelse med vad som anses som ett bra bemötande i den tidigare forskningen, ville de 

våldsutsatta kvinnorna främst bli trodda och lyssnade till, vilket även framkom under mina 

intervjuer.  Forskarna bakom utvärderingen av Projekt Karin anser att ett gott bemötande är 

oerhört viktigt, där faktorer som att bli lyssnad till, känna sig betrodd, känna att man blir 
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tagen på allvar är centrala. Utifrån mina resultat, var dessa faktorer utelämnade vid 

kvinnornas möte med polisen. Det var även dessa faktorer som kvinnorna uttryckte en önskan 

om. I utvärderingen av Projekt Karin var närmare 70 % av de intervjuade kvinnorna mycket 

nöjda eller ganska nöjda med polisens bemötande. En av anledningarna till det goda 

bemötandet var att polisen lyssnade och trodde på kvinnan. En annan anledning till att 

kvinnan kände sig nöjd med polisens sätt att hantera hennes utredning är att polisen 

anstränger sig och inte bagatelliserar händelsen, samt skuldbelägger kvinnan. I en av mina 

intervjuer, nämner en kvinna att polisen försökte övertyga henne att det endast är ett 

familjebråk, vilket kan tolkas som att de normaliserar våld i hemmet, således bagatellisera 

händelsen. Många av de faktorer som står för ett bra bemötande enligt tidigare forskning, har 

kvinnorna i mina intervjuer inte haft möjlighet att uppleva, därav deras uttalanden. Agevall 

(2012) skriver att skillnader mellan skälen till anmälan och de förväntningarna på polisens 

agerande berodde dels på kvinnans erfarenheter men också hennes sociala position. Utifrån 

min empiri kan jag delvis instämma, men jag tror att kvinnans ekonomiska position är minst 

lika väsentlig. En av kvinnorna var villig att ta tillbaka sin våldsamma man, om han erhöll 

behandling. Kvinnans anledning till detta var att hon inte visste hur hon skulle försörja sig 

utan honom, således var hon ekonomiskt beroende av mannen. En personlig tanke om varför 

svenska kvinnors ekonomiska position inte är en lika väsentlig faktor som påverkar anmälan, 

är att hon är i ett ekonomiskt stabilt land, där hon kan få stöd och hjälp, och i det flesta fall, är 

hon medveten om det. 

 

5.1. Slutsats och diskussion 
 

Med hjälp av empirin, anser jag att syftet och frågeställning har blivit besvarade. Syftet med 

min studie var att utifrån våldsutsatta kvinnors erfarenheter, studera deras upplevelser av 

mötet med polisen och hur det kan påverka kvinnans medverkande i den vidare utredningen.  

Jag har även velat undersöka samt bidra med kunskap och förståelse för vilka behov kvinnan 

anses ha före och efter händelsen. Genom analysen och kopplingar till teorin har jag erhållit en 

djupare förståelse för hur några poliser bemöter våldsutsatta kvinnor. Min studie talar inte för 

alla kvinnor i Serbien, likaså talar den inte för alla poliser i Serbien. Kvinnorna jag har 

intervjuat har inte varit nöjda med bemötandet från polisen, vilket beror, utifrån resultaten, på 

poliser som har varit ouppriktiga, inte visat respekt mot kvinnan, tagit emot mutor och agerat 

utifrån sina personliga mål, således inte utfört ett arbete utifrån deras skyldigheter enligt 
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lagen. De slutsatser jag har kommit fram till är att ett vänligare bemötande från polisen är 

nödvändigt, dels för att kvinnan ska öppna upp sig och våga prata om det hon har fått gå 

igenom, men dels för den fortsatta utredningen. Kvinnorna uttrycker en önskan om att polisen 

genomför uppdraget professionellt, som föreskrivs i den serbiska polislagen. Polisen ska vara 

opartiska och icke-diskriminerande, således att de uppfyller de rättsliga kraven. Vidare önskar 

kvinnorna en rättsprocess som är mer effektiv och inte tar för lång tid. 

Lagen om våld i nära relationer borde effektiviseras för att konsekvenserna av att inte döma 

en våldsam man, kan bli stora. Det kan sända ut fel signaler till samhället om en man som 

misshandlat sin kvinna får ett lindrigt eller inget alls straff, utan en muntlig varning. Det kan 

leda till att människor tycker att ”lite” våld är normalt i hemmet. Det måste således börja från 

ett makronivå, där människor blir medvetna om att mäns våld mot kvinnor inte är acceptabelt. 

Om en polis inte förstår allvaret i en situation där kvinnan blir misshandlad av sin man, kan 

han inte heller erbjuda henne rätt sorts stöd och hjälp. Under intervjuer med socialtjänsten i 

Belgrad och Nova Varos i Serbien, fick jag förklarat av socialarbetarna att landet inte har 

tillräckligt med resurser för att skydda kvinnan. Likaså berättar de både socialarbetarna att 

det inte finna tillräckligt med resurser för en säker och effektiv kvinnojour samt förandet av 

statistik. Båda socialarbetarna nämner att de tror att våld i nära relationer har ökat och tyvärr 

kommer att försätta öka, just på grund av bristen på resurser, men också bristen på 

förtroendet för de olika myndigheterna. 

Mina personliga åsikter kring de intervjuade kvinnors negativa upplevelser avseende polisens 

bemötande är främst att polisen inte agerar utifrån de professionella kraven, då lagen finns på 

pappret, och skyldigheterna är tydligt skrivna, men tillämpas sällan i praktiken. Det kan också 

handla om att det finns brist på kunskap gällande tillämpandet av det kommunikativa 

handlandet från polisernas sida, men också kvinnas brist på kunskap om hennes rättigheter 

och polisens skyldigheter. Jag tror även att ekonomin utgör en väsentlig faktor, då brist på 

resurser kan leda till bris på kunskap. Finns det ingen möjlighet, resursmässigt, att göra 

studier om bemötande, inse problematiken, och utbilda sedan poliser inom detta område, så 

kan det också vara svårt att veta vart problemet ligger. Detta leder vidare till att flera kvinnors 

upplevelser av bemötandet med polisen blir negativa, och att förtroendet för dem minskar 

eller helt och hållet försvinner. Om anmälningsbenägenheten skulle öka, kan detta leda vidare 

till att systemet expanderar där polisernas arbetsbörda börjar växa. Det kan vara till förfång 

för kvinnornas livsvärld, då arbetsbördan inom polismyndigheten växer och resurserna 
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tillåter inte poliserna att utökas. Färre fall skulle bli föremål för undersökning, vilken i sin kan 

leda till att kvinnorna förlorar förtroendet för myndigheterna. Denna problematik uppstår 

således då systemet arbetar under bristande ekonomiska resurser. Om möjligheten hade 

funnits till att anställa fler poliser, ju mer anmälningar som kommer in, hade poliserna kanske 

haft större möjlighet och utföra arbetet professionellt, genom att tillbringa mer tid på 

brottsplatsen och få kvinnan att känna sig trygghet och stöd. Enligt min egen uppfattning, så 

är inte Serbien ett ekonomiskt stabilt land, därav problematiken kring korruptionen. En polis 

vars lön inte är tillräcklig, tänker utifrån sina egna värderingar och personliga mål, när han, för 

ett kvickt ”ärende” blir erbjuden ett par hundra euro, som kanske motsvarar hela hans 

månadslön. Så länge Serbien är ett ekonomiskt instabilt land så anser jag att dessa problem 

kommer att kvarstå, vilket jag också fick bekräftat under mina samtalsintervjuer med de två 

socialtjänster. 

 5.2. Framtida forskning 
 

Mina förslag till vidare forskning är att undersöka hur kvinnor i Serbien upplever bemötandet 

från andra institutioner som erbjuder hjälp, såsom kvinnojour och socialtjänst. Finns det 

något samband i de olika myndigheternas bemötande, och hur bemötandet kan förbättras för 

att kvinnan ska uppleva mötet som någonting positivt. Det vore även intressant att undersöka 

korruptionen i Serbien, då det verkar vara ett problem, utifrån mina empiriska resultat. 

Habermas teori har kritiserats på grund av att han bortser från betydelsen av exempelvis kön, 

etnicitet och klass, vilket kan påverka hur en människa bemöts. Det hade varit intressant att 

undersöka om bemötandet från polisen hade upplevts annorlunda såvida det hade varit en 

våldsutsatt man eller om det finns skillnader i bemötandet beroende på etnicitet. 

Jag anser att det är väsentligt att forska om bemötande, då vi lär oss om samverkan med andra 

människor, samt hur människor fungerar. All forskning som handlar om bemötande kan bidra 

till en förbättring i Serbien, särskilt då det inte fanns tidigare forskning som berörde polisens 

bemötande av våldsutsatta kvinnor. Det är ett viktigt tema, som borde belysas och få inta 

större plats. Mina förhoppningar med denna studie är att andra, utanför Serbiens gränser, ska 

få kunskap om bemötandet av poliser i Serbien, även om det inte berör alla poliser. Jag tror 

även att denna studie kan bidra till att människor förstår allvaret i normaliseringen av våldet i 

Serbien och väcker intresset hos föreläsare som skulle vilja åka till landet och tala om det 

aktuella ämnet. För alla ska ha sina rättigheter, även i verkligheten. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Lund 13.04.2015. 

Postovne, 

zovem se Nina Koldzic i student sam na zavrsnoj godini kriminologije na Lund Univerzitetu 

u Kraljevini Svedskoj. Pisem diplomski rad, sa kojim bih zelela da ukazem na veliki problem 

koji imaju zene, zrtve nasilja na Balkanu. 

Tema diplomskog rada se zasniva na iskustvima zena koje su bile zrtve i policije, kao 

institucije kojoj su se obracale za pomoc. 

Odgovore koje sam dobila ce biti diskretno interpretirani, bez navedenih imena i gradova. 

Na kraju zelim da vam se zahvalim na vremenu koje ste odvojili da odgovorite na pitanja i 

da podelite vase iskustvo. Na ovaj ste nacin pomogli i meni i drugima da se van granica 

Balkana ukaze na polozaj i status zena koje su izlozene nasilju u porodici. Ovaj diplomski 

rad moze, takodje, ukazati na teskoce i probleme sa kojima se zene suocavaju na prostorima 

bivse Jugoslavije, i doneti doprinos od strane Kraljevine Svedske, u resavanju istog. 

Ako imate pitanja ili ako zelite da me kontaktirate, mozete to uciniti na sledeci nacin: 

Nina Koldzic 

student kriminologije, odsek pravna sociologija - Lund Univerzitetu. 

e-post: koldzic@hotmail.com 

facebook: Nina Koldzic

mailto:koldzic@hotmail.com
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Bilaga 2 – Intervjuguide på Serbiska 

 

Intervju- pomoc i pristup policije nad zenama, zrtvama nasilja 

 
 Kratka biografija 

 

 Kakav je vas trenutni status danas? 

 Da li zivite sa nekim? 

 Imate li decu? 

 Da li ste ekonomski stabilni? 

 Kakav vam je socialni zivot? 

 Imate li podrsku od svoje porodice (roditelji, braca/sestre, prijatelji...)? 

 U kakvom ste bili odnosu sa pociniteljem nasilja (u braku ili neformalnoj zajednici)? 

 

 Kratak opis desavanja, koje je rezultiralo policijskom prijavom 

 

 Opisite ukratko desvanje, koje je rezultiralo policijsom prijavom. 

 Sta vi mislite da je bio uzrok sukoba? 

 Da li ste i pre trpili nasilje od strane vaseg izabranika? 

 Plasite li se da ce se to desiti ponovo? 

 Da li se danas osecate sigurno? 

 Koja je danas vasa relacija sa „tom osobom“ ? 

 

 Kontakt sa policijom 

 

 Da li ste ranije imali licni kontakt sa policijom, nevezano za ovaj slucaj (rutinska 

saobracajna kontrola, legitimisanje, i sl.)? Kakav su utisak ostavili na vas tada? 

 Kako bi meni opisali tipicnog policajca na Balkanu? (Srbija, BiH, Hrvatska...) 

 Koliko ste puta dosli u situaciju da imate kontakt sa policijom? 

 Kakva je bila svrha vase policijske prijave i sta ste ocekivali od iste (da ga zaplase, uhapse, i 

sl.)? 

 Kakva su bila vasa ocekivanja pri prvom susretu sa policijom? Da li su opravdali vasa 

ocekivanja i u kojoj meri su vas zastitili? 
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 Kako i na koji nacin su vas usmerili ka institucijama od kojih ce te dobiti dalja upustva za 

pomoc? (socijalna sluzba, sigurna kuca, SOS-telefon i sl.) 

 Kako je vase razmisljanje o odgovornosti policije prema zenama koje su izlozene nasilju? 

 Ako je doslo do sudskog procesa, koja su bila vasa ocekivanja i da li su ona bila zadovoljena? 

 

 Ukoliko nije doslo do sudskog procesa ne morate odgovarati na sledece dve stavke. 

 

 Kakvi su vasi utisci na saslusanju o dogadjaju od strane nadleznih organa: 

 -Da li su vas pazljivo slusali? 

 -Jesu li odvali utisak da se osecate sigurnom i istraje te u vasoj odluci? 

 Koliko vi smatrate da je bitan pravni proces i sudska odluka o kaznjavanju ili oslobadjanju 

nasilnika? 

 

 Koju pomoc ste vi dobili do sada, i kako je dozivljavate? 

 Koju ste pomoz, zapravo, zeleli da dobijete- a niste? 

 Koje je vase misljenje o saradnji institucija koje pruzaju pomoc u ovakvim situacijama 

(policija, sud, sigurne kuce, socialne sluzbe...)? 

 Koji je utisak na vas ostavio kontakt sa ovim institucijama, ako ste ga imali? 

 Sta vi mislite o postojecem zakonu koji se odnosi na zene koje su izlozene nasilju u porodici? 

 Koju vrstu zastite, po vasem misljenju, bi policija trebala da pruzi zenama, zrtvana nasilja u 

porodici? 

 Da li bi vi zeleli da je se ceo proces odvijao nekim drugim tokom, i ako jeste, na koji naci. 

 

 I na kraju, da li bi zeleli nesto da dodate iz licnog iskustva, a nije postavljeno u gore 

navedenim pitanjima 
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Bilaga 3 – översatt till svenska 
 

Intervju- Polisens bemötande av våldsutsatta kvinnor 
 

 Kort biografi 

 

 Vad är din nuvarande sociala status? 

 Bor du tillsammans med någon? 

 Har du barn? 

 Känner du att du är ekonomiskt stabil? 

 Hur ser ditt sociala nätverk ut? 

 Har du stöd från familjen (föräldrar, bror, syster, vänner)? 

 Vad hade du för relation med gärningsmannen (gifta/sambo)? 

 

 Kortfattad berättelse om händelsen som föranledde en polisanmälan 

 

 Beskriv kortfattat händelsen som föranledde en polisanmälan. 

 Varför tror du att det hände? 

 Är det första gången det händer? 

 Är du rädd för att det ska hända igen? 

 Känner du dig säker idag? 

 Vad har du för relation med gärningsmannen idag? 

 

 Kontakt med polisen 

 

 Har du sedan tidigare haft kontakt med polisen, bortsett från denna händelse (trafikkontroll, 

legitimering, och dylikt)? Hur var din upplevelse av polisen då? 

 Hur skulle du beskriva en typisk polis från Balkan (Serbien, Bosnien, Kroatien)? 

 Hur många gånger har du haft kontakt med polisen? 

 Vad var sitt syfte med polisanmälan och vad förväntade du dig av den (gripa mannen, 

skrämma honom etc.)? 

 Vad var dina förväntningar vid första mötet med polisen? Levde de upp till dina 

förväntningar och på vilket sätt upplevde du att polisen skyddade dig? 
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 Hur, och på vilket sätt har polisen gett dig information och gett inriktning mot andra 

institutioner som skulle kunna erbjuda hjälp (socialtjänsten, kvinnojour, SOS-telefon och 

dylikt) 

 Vad tycker och tänker du om skyldigheterna som en polis har gentemot kvinnor som utsätts 

för våld? 

 Om det ledde vidare till en rättslig process, vad var dina förväntningar och tyckte du att 

dessa blev uppfyllda?   

 

 

 Om det inte ledde till någon rättslig process behöver du inte svara på följande två punkter.   

 

 Hur upplevde du myndigheternas arbetssätt under förhöret: 

 

 -Lyssnade de på din utsaga? 

 -Kände du dig säker i att fullfölja utredningen 

 Hur väsenlig är den rättsliga processen och en fällande dom? 

 Vilken hjälp har du fått hittills och hur upplever du den? 

 Vilken hjälp hade du önskat att du fick? 

 Vad anser du om samarbetet mellan de olika institutionerna som står för hjälp och stöd i 

dessa situationer (polisen, domstolen, kvinnojour, socialtjänst)   

 Vilket intryck har de olika institutionerna lämnat på dig? 

 Vad anser du om den nuvarande lagen om våld i nära relationer? 

 Vilken sorts hjälp anser du att polisen borde erbjuda den våldsutsatta kvinnan? 

 Hur hade du önskat att hela proceduren hade genomförts? 

 

 Slutligen, är det någonting du skulle vilja tillägga, som inte har nämnts? 


