
MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för Socialt arbete 
 
 
 

 
 
 
ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs 
 
HANDLEDARE: Gunilla Egonsdotter 
 
SAMMANFATTNING: 
Kvinnor som utsatts för våldtäkt kommer många gånger i kontakt med 
olika myndigheter. Enligt Campbells (2006) forskning blir våldtagna 
kvinnor alltför ofta osynliggjorda av samhällets myndigheter och därmed 
får de ett bristfälligt omhändertagande. Detta kan få allvarliga följder för 
kvinnan, såväl på kort som på lång sikt. Syftet med denna studie var att 
beskriva kvinnors upplevelser av hur olika myndigheter inom den sociala 
sfären bemöter dem efter en våldtäkt. De myndigheter som åsyftas i denna 
rapport är kuratorer, socialsekreterare, psykoterapeuter samt personal på 
kvinnojourer, brottsofferjourer och ungdomsmottagningar. Metoden som 
användes var kvalitativa strukturerade personintervjuer och enkätintervjuer 
med sex kvinnor som varit i kontakt med olika myndigheter. Hälften av 
kvinnorna har upplevt ett bra bemötande och den resterande hälften har 
upplevt ett sämre bemötande. Genomgående tycker respondenterna att det 
viktigaste i ett bemötande är att den professionella innehar kunskap kring 
våldtäkt. De kvinnor som mött okunniga professionella har upplevt 
bemötandet som negativt. Det är också viktigt för kvinnorna att bli lyssnad 
på, respekterad och trodd i sin berättelse. Kvinnorna vill också att den 
professionella skall bemöta dem individuellt. I och med att 
våldtäktshändelsen är en privat och personlig erfarenhet måste bemötandet 
ske därefter. Det respondenterna upplevde som negativt i bemötandet var 
bland annat den professionellas fördomar, attityder och värderingar. 
 
 
 
 
 
 

 NYCKELORD: 
 
 
TITEL: 
 
 
 
 
FÖRFATTARE: 
 
 
DATUM: 
 

Våldtäkt, bemötande, förhållningssätt, 
professionella, myndigheter. 
 
”Att bli lyssnad på, respekterad och trodd, det 
är ett bra bemötande!” - En kvalitativ studie 
om sex kvinnors upplevelser av myndigheters 
bemötande efter en våldtäkt.  
 
Dina Sultan 
Caroline Östman 
 
Januari 2008 



FÖRORD 

 

Vi vill framförallt tacka respondenterna som ställt upp och delat med sig av sina erfarenheter. 

Ett stort tack för att Ni tog Er tid. Era berättelser har givit oss värdefull kunskap. Det har varit 

väldigt intressant och berikande för oss och utan Er hade denna studie inte varit möjlig att 

genomföra. 

 

Avslutningsvis vill vi visa uppskattning till vår handledare Gunilla Egonsdotter som hjälpt oss 

under arbetets gång med god vägledning. 

 

Denna studie bygger på ett nära samarbete mellan författarna.  

 

Dina Sultan och Caroline Östman 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1 INLEDNING     1 
1.1 Bakgrund     1 
1.2 Problemformulering     2 
1.3 Syfte      3 
1.4 Frågeställningar     3 
1.5 Definition av begrepp     3 
   1.5.1 Sexuellt våld     3 
   1.5.2 Förhållningssätt     4 
   1.5.3 Bemötande     4 
 
2 METOD      5 
2.1 Litteratursökning     5 
2.2 Val av metod samt val av respondenter   5 
2.3 Intervjufrågor samt val av teoretisk referensram  6 
2.4 Personintervjuerna och enkätintervjuerna   7 
2.5 Analysmetod     8 
2.6 Förförståelse     9 
2.7 Etiska överväganden     9 
   2.7.1 Informationskravet    9 
   2.7.2 Samtycke     9 
   2.7.3 Konfidentialiteten     10 
2.8 Metodproblem och metoddiskussion   10 
   2.8.1 Giltighet     11 
   2.8.2 Tillförlitlighet     11 
   2.8.3 Generaliserbarhet     12 
 
3 TIDIGARE FORSKNING    13 
3.1 Forskning kring bemötandet av olika myndigheter  15 
 
4 TEORETISK REFERENSRAM    17 
4.1 Arbetssätt     17 
4.2 Lyssnarrollen     17 
4.3 Egenskaper hos den professionella    17 
4.4 Attityder och värderingar    17 
4.5 Öppet sinne     18 
4.6 Händelseförloppet     19 
4.7 Kroppsspråk     19 
4.8 Ifrågasättande av kvinnas berättelse   19 
4.9 Kunskap      20 
4.10 Ge tillbaka självbestämmanderätten och arbeta med kvinnan 20 
4.11 Möt kvinnan där hon befinner sig   20 
4.12 Visa på det kvinnan gjort samt bekräfta henne  21 
4.13 Påverkan     21 
4.14 Lösningar och råd     22 
4.15 Avslutning     22 
 

  



5 RESULTAT     23 
5.1 Respondenterna     23 
5.2 Arbetssätt     24 
5.3 Lyssnarrollen     24 
5.4 Egenskaper hos den professionella    25 
5.5 Attityder och värderingar    26 
5.6 Öppet sinne     27 
5.7 Händelseförloppet     28 
5.8 Kroppsspråk     29 
5.9 Ifrågasättande av kvinnas berättelse   30 
5.10 Kunskap     30 
5.11 Ge tillbaka självbestämmanderätten och arbeta med kvinnan 31 
5.12 Möt kvinnan där hon befinner sig   32 
5.13 Visa på det kvinnan gjort samt bekräfta henne  33 
5.14 Påverkan     33 
5.15 Lösningar och råd     34 
5.16 Avslutning     34 
 
6 DISKUSSION     36 
 
KÄLLFÖRTECKNING     39 
 
Bilaga 1 - Sökschema  
Bilaga 2 - Informationsbrev  
Bilaga 3 - Intervjuguide 



 1 

1 INLEDNING 

”När en trettonårig flicka förtränger att hon blivit våldtagen av sin pojkvän måste något till. 
Alkohol. Självhat. Attityd. Hon fortsätter bli kär i killar, fortsätter bli full varje helg och hon 
fortsätter glömma. Glömma. Glömde. Glömt...// …En hel tonårings liv kom och gick och hon bara 
glömde…// …Man minns det man vill minnas. Man glömmer sådant man behöver glömma.  
 
När en trettonårig flicka blivit våldtagen, glömt och blivit tjugoett år gammal sitter hon hos en 
kurator. Hon vill inte mer och han undrar vänligt varför livet inte är värt att leva. Hur var dina 
tonår? Hur mådde du? Vad hände? Hände något obehagligt under dina tonår? Tiden stannar, 
datorn blir tyst, gatan utanför blir tom. Nej, ingenting som jag minns. Ingenting jag vill komma 
ihåg hände då. Jag minns kanske en sak som hände men det har jag glömt. Jag har bestämt mig 

för att glömma det” (Grände, 2005, s. 10-11).  
 

1.1 Bakgrund 

Våldtäkt är en företeelse som skapar debatt i samhället och ämnet väcker starka 

känslor (Grände, 2007). Enligt Koss (1993) är våldtäkt det brott som kvinnor är mest 

rädda för i jämförelse med annan brottslighet. Antalet anmälda våldtäkter ökade under 

det första halvåret 2007 med 19 procent jämfört med första halvåret 2006. 

Brottsförebyggande rådet antar att mörkertalet är mycket högt och att endast en 

mindre andel kommer till polisens kännedom. Mörkertalet är störst för våldtäkter som 

begås i nära relationer (Brottsförebyggande rådet, 2007).  

 

Den som blivit utsatt för våldtäkt kan få stora konsekvenser i sitt liv. Många kvinnor 

känner inte igen sig själva, självkänslan och självrespekten krymper. Våldtäkten kan 

göra att de tappar känslan av kontroll i tillvaron. Minnena från våldtäkten kan vara 

fulla med luckor eller osammanhängande. Om man blivit utsatt i ett förhållande kan 

våldtäkterna ha varit många och pågått under en längre tid. De flyter ihop och varje 

enskilt tillfälle går inte att urskilja (Grände, 2005).  

 

I de allra flesta fall lyckas kvinnan klara av de svårigheter som våldtäkten orsakat om 

hon aktivt tas om hand. Kvalificerad professionell hjälp är därför en nödvändighet 

(Hedlund, 1983). När kvinnorna väl beslutar sig för att berätta om våldtäkten har de 

tillit till samhällets myndigheter, såsom polis, sjukvård och socialtjänst. Kvinnorna är 

dock rädda för att känna skam, förakt, att inte bli trodda och inte erbjudas den hjälp 

som är nödvändig (Campbell et al, 2001).  

 

Campbells forskning visar på att kvinnor som utsatts för våldtäkt inte får den hjälp de 

behöver, istället blir de ofta okänsligt behandlade av samhällets myndigheter. 
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Kvinnorna får frågor som handlar om deras sexuella beteende, vilka kläder de bar vid 

våldtäkten och hur de betedde sig under övergreppet (Campbell, 2006). Våldtagna 

kvinnor genomgår en oerhört smärtsam och i många fall oväntad granskningsprocess, 

där det mesta i deras bakgrund verkar kunna läggas dem till last. Kvinnor som 

polisanmäler våldtäkt tycks möta oförstående och misstänksamma 

myndighetspersoner på vägen (Campbell & Raja, 2005). Detta bemötande från 

samhället kan resultera i psykologiska svårigheter, såsom depression hos kvinnan 

(Ullman & Townsend, 2007). En del får rådet att inte anmäla våldtäkten. Kvinnorna 

menar att detta orsakar lidande och det känns som att de blir utsatta för ett nytt 

övergrepp. De känner sig skuldsatta, kränkta och oroliga. De blir således svårt för 

kvinnorna att lita på någon vilket hindrar dem från att söka ytterligare hjälp 

(Campbell, 2006).  

 

Svensk forskning om hur våldtagna kvinnor bemöts av kuratorer på sjukhus saknas 

nästan helt. Även internationellt råder det brist på nyare sådan forskning. Endast ett 

fåtal forskare har genomfört studier av hur våldtagna kvinnor upplevt bemötandet på 

sjukhus. De har kommit fram till att läkarundersökningen och samtalen med kuratorer 

ofta innebär ännu en obehaglig upplevelse för många utsatta. Att inte bli informerad 

om vad som görs och vad som skall hända under undersökningen kan innebära 

ytterligare en upplevelse av att förlora kontrollen över sin egen kropp. Kvinnorna 

känner att de blir ett passivt objekt inför andras handlingar (Madigan & Gamble, 

1991).  

 

1.2 Problemformulering 

Kvinnor som utsatts för våldtäkt kommer många gånger i kontakt med olika 

myndigheter. Dessa kvinnor blir alltför ofta osynliggjorda och får därmed ett 

bristfälligt omhändertagande. Detta kan få allvarliga följder för kvinnan, såväl på kort 

som på lång sikt (Campbell, 2006). Det finns forskning som berör våldtagna kvinnors 

upplevelser kring polisens bemötande. Däremot finns det mindre forskning kring 

kvinnors upplevelser rörande bemötandet av myndigheter inom den sociala sfären. De 

myndigheter inom den sociala sfären som åsyftas i denna rapport är kuratorer, 

socialsekreterare, psykoterapeuter samt personal på kvinnojourer, brottsofferjourer 

och ungdomsmottagningar. Det är därför viktigt att belysa dessa kvinnors 

erfarenheter. Detta ökar även kunskapen kring vad ett bemötande kan innebära.  
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1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva kvinnors upplevelser av hur olika myndigheter 

inom den sociala sfären bemöter dem efter en våldtäkt.  

 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur upplevdes bemötandet av myndigheterna? 

2. Vad har varit positivt i bemötandet? 

3. Vad har varit negativt i bemötandet? 

 

1.5 Definition av begrepp 

De centrala begreppen för denna rapport har mångtydiga och omfattande definitioner. 

För att klargöra och förtydliga för läsaren redogörs här nedan definitioner av viktiga 

begrepp som är giltiga i denna rapport. Rapporten kommer inte att innefatta 

våldtäktsfenomenet som sådant mer än att en definition på våldtäktsbegreppet görs.  

 

1.5.1 Sexuellt våld 

Sexuellt våld innefattar våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande och sexuellt 

ofredande. Våldtäkt är enkelt att definiera på ett plan, det är individen själv som 

bestämmer vad ett övergrepp är. När någon utför en sexuell handling som väcker 

obehag betraktas det som ett övergrepp. Den vanligaste definitionen av våldtäkt 

innebär att allt efter ett nej till sexuellt umgänge är våldtäkt. Vidare kan begreppet 

enkelt sammanfattas utifrån lagstiftningen med att individen har blivit utsatt för 

våldtäkt om någon genomför ett samlag eller en jämförlig handling med individen 

mot dennes egna vilja. Med samlag menas vaginala, orala och anala samlag. Jämförlig 

handling är om någon sticker in föremål eller fingrar i individen. Våldtäkt kan ske 

med hjälp av våld, hot eller medan individen befinner sig i hjälplöst tillstånd. Om 

individen varit underårig, det vill säga under 15 år när övergreppet begicks, räknas det 

också som våldtäkt (Grände, 2007).  

 

Sexuellt tvång innebär att någon med olaga tvång förmår en person att utföra eller tåla 

en sexuell handling. Det handlar inte alltid bara om samlag. Det kan även innebära att 

tvingas till att utföra en sexuell handling på sig själv eller åt förövaren (Grände, 

2007).  
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Sexuellt utnyttjande innebär att utnyttja en person i beroendeställning, den som utsätts 

befinner sig i ett underläge. Sexuellt utnyttjande av barn innebär att en äldre person 

har sexuellt umgänge med någon som är under femton år (Grände, 2007).  

 

Sexuellt ofredande innebär att någon i sexuellt syfte rör någon annans intima delar. 

Det kan också handla om blottning eller sexuella trakasserier genom ord och 

handlande (Grände, 2007). Sexuellt ofredande betyder också att förmå någon under 

18 år att utföra eller medverka i en handling med sexuell innebörd. Det kan handla om 

framställning av pornografiska bilder (Gregow, 2007).  

 

1.5.2 Förhållningssätt 

Professionellt förhållningssätt innebär att i yrkesutövandet ständigt sträva efter det 

som främjar den hjälpsökande. Den professionella skall visa respekt, intresse, värme, 

medmänsklighet samt empati i ett personligt bemötande. I ett professionellt 

förhållningssätt ingår också att kunna bemöta människor med problematik samt kunna 

hantera motstridiga intressen och konflikter. De egna behoven, känslorna och 

impulserna skall inte styra (Holm, 2001).  

 

1.5.3 Bemötande 

Bemötande är ett ord som många associerar till hur någon uppträder eller uppför sig 

mot någon annan (Holm, 2001). Enligt Svenska Akademins ordlista (2006) betyder 

bemötande uppträda emot, behandla, uppföra sig samt bete sig mot. Holm (2001) 

menar att bemötande påverkas i hög grad av människors attityder, värderingar eller 

uppfattningar. Strukturella förhållanden som regler, arbetsförhållanden och 

ekonomiska resurser på en arbetsplats kan också påverka bemötandet menar Holm.  

 

I lagstiftningen definieras bemötandet i Sverige enligt följande: Den offentliga makten 

skall utövas med respekt för alla människor lika värde och för den enskilda 

människans frihet och värdighet (Gregow, 2007).  
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2 METOD 

I detta avsnitt redogörs studiens tillvägagångssätt. Det som presenteras är valet av 

metod och respondenter samt hur materialet insamlats och bearbetats. Som avslutning 

av detta avsnitt beskrivs metodproblem, metoddiskussion och etiska överväganden.  

 

2.1 Litteratursökning 

För att få tillgång till relevant litteratur söktes böcker i databaserna MIMA och Libris 

via Mittuniversitetets bibliotek. För att finna artiklar användes databaserna Social 

Services Abstracts, Wiley InterScience och Sage Journals. De svenska sökorden som 

användes var våldtäkt, våldtagen, bemötande och terapi. De engelska sökorden var 

bland annat följande, rape, victim, therapist, treatment, treated, authority, skills, 

sexual assaults och guidelines. Dessa sökord som finns i sökschemat (Bilaga 1) 

kombinerades i olika sammansättningar för att öka träffresultatet. Efter samtliga 

artikelsökningar lästes abstrakten igenom och därefter valdes artiklar som var 

relevanta utifrån studiens syfte. Utifrån litteratururvalet har referenser studerats och 

ytterligare litteratur och artiklar valdes ut. Artiklarna och litteraturen eftersöktes 

därefter i e-tidskrifter/e-journal, Libris, MIMA och Google Scholar. Dessa artiklar 

finns dock inte angivna i sökschemat. 

 

2.2 Val av metod samt val av respondenter  

Då syftet med denna rapport är att beskriva kvinnors upplevelser av hur olika 

myndigheter bemöter dem efter en våldtäkt ansågs kvalitativ metod lämplig. Detta då 

den syftar till att skapa en ökad förståelse för ett fenomen. Kvalitativ metod 

kännetecknas vidare av att den går på djupet och inte på bredden, vilket är fallet för 

denna studie. Alternativet att göra en kvantitativ studie skulle medföra att fler 

personer kunde intervjuas och därmed erhålls fler svar. Användandet av en kvantitativ 

metod i en studie som denna skulle resultera i korta och fasta svar med givna 

alternativ, vilket inte är syftet. Syftet är som tidigare nämnt att få fram 

respondenternas egna känslor, åsikter och uppfattningar med uttömmande svar. Den 

kunskap som söktes var specifik och deskriptiv. Utifrån den kvalitativa metoden 

valdes två intervjumetoder, personintervju och enkätintervju via e-post. Detta för att 

vissa respondenter endast ville deltaga via e-post. Med personintervjun som redskap 

erhölls alltså möjligheten att ta del av kvinnornas upplevelser och erfarenheter. Med 
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enkätintervju kunde respondenterna på samma sätt, med egna ord, förmedla sin 

situation.  

 

Då detta kan vara ett känsligt ämne ansågs ett icke-sannolikhetsurval genom 

självselektion vara lämpligt, metoden ansågs vidare vara neutral. Detta då det innebar 

att respondenterna själva fick avgöra om de ville deltaga eller inte i denna studie. Med 

denna metod kunde även ett större antal kvinnor nås. Respondenter söktes via olika 

Internetforum och Mittuniversitetets studentportal. Studentportalen är ett databaserat 

kommunikationsredskap kopplat till Sveriges alla Mittuniversitet. De Internetforum 

som användes var två av Sveriges största diskussionsforum, Passagens debattsida 

samt Flashback. I samband med att respondenterna eftersöktes beskrevs studiens syfte 

och konfidentialiteten. För att få deltaga i undersökningen krävdes det att 

respondenten genomgått behandling för våldtäktshändelsen. Totalt anmälde nio 

kvinnor sitt intresse att deltaga i denna studie. Till dessa nio kvinnor skickades ett 

informationsbrev (Bilaga 2). Därefter bokades tid för intervju med fyra kvinnor. 

Resterande fem kvinnor ville endast deltaga genom att svara på frågorna via e-post. 

 

2.3 Intervjufrågor samt val av teoretisk referensram 

Under samtliga personintervjuer och enkätintervjuer användes en intervjuguide 

(Bilaga 3) som i förväg bestod av ett flertal teman. Dessa teman var bakgrund, 

bemötande, genus, kunskap och förhållningssätt. Under varje tema skapades frågor 

och det var dessa frågor som ställdes till respondenterna. Personintervjuerna och 

enkätintervjuerna bygger på strukturerade frågor. Under samtliga intervjuer har 

samma öppna frågor ställts till alla deltagare och inga spontana följdfrågor ställdes. 

Alla frågor i denna studie har ställts i samma form och ordningsföljd utifrån 

intervjuguiden. Respondenterna har fått möjlighet att utrycka sig fritt utifrån frågorna. 

Intervjuguiden användes för att täcka in relevanta frågeområden. Den har även 

använts för att säkerhetsställa att de frågeställningar som studien har fokus på täcktes 

in vid intervjuerna. Frågorna formulerades utifrån studiens syfte och var således 

neutrala eftersom både positiva samt negativa upplevelser eftersträvades. Idéerna till 

frågorna väcktes under läsning av tidigare forskning samt vald litteratur. Temana och 

frågeställningarna har således sin utgångspunkt i två handböcker samt i forskning 

inom det valda området. Detta då publikationerna berör bemötandet av våldtagna 

kvinnor. Dessa handböcker och forskning har dessutom använts som teoretisk 
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referensram. Att använda forskning inom detta område faller naturligt då den är 

vetenskaplig granskad. Den forskning som använts är gjord av Clemans (2004), 

Knight (2006), Fox och Carey (1999) samt Campbell et al (2001). Handböckerna är 

dock inte vetenskapligt granskade men anses vara en relevant ingång för dessa teman 

samt för tolkning av det empiriska materialet. Detta då grunden till texten bygger på 

Hedlunds och Göthbergs (2002) samt Grändes (2005) egna beprövade och praktiska 

erfarenheter i arbetet med våldtagna kvinnor. Dessa långvariga erfarenheter baseras 

på arbetet med Team för Våldtagna Kvinnor, samt RFSU-kliniken där Sveriges första 

mottagning för våldtagna kvinnor startade 1977. Handböckerna är utformade för att 

vara ett hjälpmedel i mötet med våldtagna kvinnor. Böckerna bedömdes också av 

relevans då de riktas till personal inom socialt arbete, omsorg, skola, kris-, kvinno-, 

och brottsofferjourer. En annan viktig grupp som handböckerna riktas till är personal 

på ungdomsmottagningar. Författarna bygger vidare sina resonemang på samtal med 

erfarna kuratorer på akutmottagningen, företrädare för Kriscentrum för kvinnor och 

för Rikskvinnocentrum. Dessa verksamheter är specialiserade inom ämnet våldtäkt. 

Rapporten har alltså konstruerats med en deduktiv ansats för datainsamlingen. Detta 

eftersom utgångsskedet beaktats av fakta och därefter har empiri samlats in för att se 

om faktan hållit eller förkastats.  

 

2.4 Personintervjuerna och enkätintervjuerna 

När personintervjuerna var bokade framkom det att två av de fyra kvinnorna inte 

längre kunde träffas för en intervju, detta på grund av avståndet mellan städerna. 

Istället fick de möjlighet att svara på intervjufrågorna via e-post. Som tidigare nämnts 

har två olika intervjumetoder använts i denna studie, personintervjuer och 

enkätintervju. Två personintervjuer har genomförts och sammanlagt skickade fyra 

kvinnor in svar på frågorna via e-post. I denna studie ingår därför totalt sex 

respondenter. Kvinnorna är mellan 26 och 39 år och kommer från olika delar av 

Sverige. Samtliga har varit i kontakt med myndigheter inom den sociala sfären. 

 
Under personintervjuerna fördelades ansvaret. Den ena gick igenom studiens syfte 

och konfidentialiteten. Eftersom detta är ett känsligt område informerades även 

respondenterna om Mittuniversitetets kurator. Den andra ställde intervjufrågorna. 

Respondenterna fick möjlighet att läsa igenom intervjufrågorna innan intervjuns 

början. Båda kvinnorna valde att ha en kopia av intervjuguiden samtidigt som 
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samtalsledaren ställde frågorna. Fördelen med fördelat ansvar är att risken för att 

missa viktig information minskar. Vidare kan fokus läggas på att vara mer lyhörd på 

respondenternas berättelser. Personintervjuerna har genomförts på neutral plats, i ett 

av Mittuniversitetets grupprum. Detta gjordes för att ingen av parterna skulle känna 

sig obekväm. Bandspelare användes vid båda personintervjuerna för att ha möjlighet 

att gå tillbaka och studera materialet efter avslutad intervju. Ytterligare en fördel med 

bandinspelning är att inga anteckningar behövde göras då detta kunde störa 

intervjuerna och respondenterna. Genom att inte anteckna kunde intervjuaren 

koncentrera sig på intervjuerna och respondenternas svar. När intervjuerna, som tog 

30 minuter respektive 1 timme och 20 minuter, avslutades skrevs de direkt ut i sin 

helhet. De fyra som svarade på enkätintervjun fick som tidigare framförts samma 

frågor som de andra respondenterna.  

 

2.5 Analysmetod 

Vid analys av intervjuerna användes innehållsanalys. Analysen av arbetet gjordes 

gemensamt. Transkriberingarna och e-postsvaren lästes upprepade gånger för att få en 

känsla för helheten. Utifrån tidigare nämnda teman (bakgrund, bemötande, genus, 

kunskap och förhållningssätt) skapades nya teman som ligger till grund för analysen 

av det empiriska materialet. Dessa teman har sin utgångspunkt i de frågeställningar 

som återfinns i intervjuguiden. De nya temana innefattar den professionellas 

arbetssätt, lyssnarrollen, egenskaper, attityder och värderingar, öppet sinne, 

händelseförloppet, kroppsspråk, ifrågasättande, kunskap, ge tillbaka 

självbestämmanderätten och arbeta med kvinnan, möta kvinnan där hon befinner sig, 

visa på det kvinnan gjort samt bekräfta henne, påverkan, lösningar och råd samt 

avslut. Även de nya temana utgår från den tidigare nämnda forskningen och de 

handböcker som valdes som teoretisk referensram. Meningar och fraser som var 

relevanta för frågeställningarna plockades ut och alla citat i denna studie är 

ordagranna. De kvinnor som svarade på intervjufrågorna via e-post gav färdigskrivna 

citat till analysen. Att få fram det mångtydiga i materialet har också eftersträvats, både 

positiva och negativa aspekter belystes. Många citat användes för att belysa det 

flertydiga i materialet. I resultatdelen är citaten ordnade efter dess innebörd, det som 

upplevts som positivt i bemötandet av respondenterna kommer först. Därefter följs de 

av neutrala och negativa upplevelser i bemötandet. Efter varje citat har författarna valt 

att inte ange något fingerat namn, då detta ökar respondenternas konfidentialitet.  
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2.6 Förförståelse 

Utgångspunkten var att många kvinnor som kommer i kontakt med polisen efter en 

våldtäkt behandlas dåligt. Däremot fanns ingen förförståelse om kvinnornas 

upplevelser var negativa eller positiva i bemötandet av myndigheter inom den sociala 

sfären. Det var viktigt att utforska både positiva och negativa upplevelser av 

bemötanden, det var därför av relevans med frågor som belyser båda perspektiven. 

Förförståelsen ligger dock i tidigare forskning inom ämnet som berör de mytbilder 

som presenteras under delen tidigare forskning i denna rapport. Denna förkunskap ses 

som något positivt då den ger ett naturligt tillträde till fältet. Förförståelsen medför 

även en risk då det kan vara svårt att vara objektiv till materialet. Medvetenheten om 

detta anses dock minimera risken. 

 

2.7 Etiska överväganden 

Vid både personintervjuerna och enkätintervjuerna fanns i åtanke att undersökningen 

måste tjäna ett vetenskapligt och mänskligt intresse. De etiska frågorna i 

undersökningen har övervägts från början till dess slut.  

 

2.7.1 Informationskravet 

Innan personintervjuerna påbörjades förklarades informationsbrevet ännu en gång för 

att säkerställa att respondenterna förstått informationen kring syftet samt de etiska 

riktlinjerna. När intervjufrågorna skickades via e-post klargjordes även där syftet, 

konfidentialiteten och valmöjligheten. Detta gjordes för att respondenterna inte skulle 

känna obehag eller känna sig utlämnade. Det poängterades även att själva våldtäkten 

inte var i fokus och att de inte behövde ge en utförlig beskrivning av händelsen. 

Därför har inga frågor kring detta ställts. I samband med intervjuerna fick kvinnorna 

som tidigare nämnts information om Mittuniversitets kurator i Östersund, samt 

telefonnummer till denne. Detta gjordes med hänsyn till eventuella obehagliga 

minnen, ifall dessa skulle väckas.  

 

2.7.2 Samtycke 

Det poängterades att deltagandet i studien var frivilligt. Samtliga respondenter 

informerades om att de själva hade rätten att bestämma över sin medverkan. De kunde 

när som helst avbryta sitt deltagande, utan motivering och utan att det skulle innebära 

negativa konsekvenser för dem. Innan bandinspelningen påbörjades fick 
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respondenterna ge sitt godkännande. Under personintervjuerna framkom signifikativ 

information som respondenterna ville få borttaget, hänsyn till detta har tagits.  

 

2.7.3 Konfidentialiteten 

Alla citat i arbetet har övervägts noggrant för att inga respondenter skall känna sig 

kränkta eller utlämnande. Detta skall inte blandas ihop med anonymitet, vilket inte 

kan garanteras då författarna känner till vilka respondenterna är. Författarna har träffat 

två av kvinnorna och tre e-postkontakter har använt sina riktiga namn. En person har 

varit helt anonym, inget möte har ägt rum och inget namn har angetts. Känsliga 

uppgifter samt material har förvarats inlåsta så att obehöriga inte kunnat ta del av 

dem. Den personliga informationen som samlats in har inte förts vidare. Vidare har 

allt insamlat material som kan härledas till den enskilde individen förstörts vid 

arbetets slut. Avslöjande detaljer i denna rapport är fingerade.  

 

2.8 Metodproblem och metoddiskussion  

Sammanfattningsvis svarade alltså totalt sex kvinnor av nio på intervjufrågorna vilket 

utgör underlaget för denna rapport. Som tidigare nämnts inbokades till en början fyra 

intervjuer, de resterande fem ville endast deltaga via e-post. Intervjufrågorna 

skickades till de fem kvinnorna med e-post i samband med att de fyra 

personintervjuerna skulle äga rum. Två intervjupersoner kunde dock inte komma på 

den bokade tiden, istället fick de möjlighet att svara på intervjufrågorna via e-post. En 

av dessa kvinnor missuppfattade staden och hade ingen möjlighet att ta sig till 

Östersund, en intervju kunde därför inte äga rum. Ingen möjlighet fanns för 

författarna att ta sig till kvinnans stad. Den andra kvinnan hade inte möjlighet att 

komma på de bokade intervjutillfällena på grund av arbete och dålig 

busskommunikation. Även här kunde författarna inte ta sig till kvinnans stad. Detta 

resulterade i att två personintervjuer kunde ske och sju kvinnor kunde endast deltaga 

via e-post. Av dessa sju kvinnor svarade till en början tre stycken på intervjufrågorna 

via e- post. En påminnelse skickades en vecka efter första utskicket till dem som inte 

svarat. Efter detta svarade ytterligare en kvinna. Totalt har fyra kvinnor svarat via e-

post och tre kvinnor beslutade att inte deltaga i studien. De svarade aldrig på frågorna 

trots påminnelser. Detta kan bero på tidsbrist, ingen tillgång till Internet och dator. 

Frågorna kanske uppfattades som svåra eller de kanske helt enkelt inte längre ville 

deltaga.  
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De kvinnor som valde att svara på frågorna via e-post kan ha upplevt detta 

tillvägagångssätt som underlättande. Respondenterna har längre tid till att svara på 

frågorna. Då det handlar om ett känsligt och privat ämne kan det kännas mer 

komfortabelt för vissa att svara på frågorna ensam, istället för att träffa två okända 

människor. Kvinnorna kan uppleva att konfidentialiteten blir större. Möjligheten att få 

deltaga via e-post kan vidare vara en fördel för de kvinnor som inte kunde träffas för 

en personintervju på grund av avståndet mellan städerna. De som deltagit i denna 

studie genom personintervju kan ha upplevt det som en befrielse att inte behöva 

skriva ner svaren, då det kan ses som tidsödslande. Vidare kan en del känna att de 

utrycker sig bättre genom tal än skrift.  

 

Det upplevdes ingen skillnad i svaren från kvinnorna. Om någon fråga varit oklar vid 

enkätintervjuerna har respondenterna e-postat eller ringt och frågat vad som menats. 

Vid personintervjuerna hade respondenterna möjlighet att på plats fråga om det som 

varit oklart.  

 

2.8.1 Giltighet 

Giltighet eller relevans innebär att mäta det som skall mätas (Halvorsen, 1992). 

Utifrån detta har en lämplig metod i förhållande till syftet använts. Intervjuguiden 

innehåller frågor som besvarar syftet vilket ökar giltigheten. Under analysarbetet har 

mycket arbete lagts på att välja ut de delar av empirin som både besvarar syftet och 

fångar det mångtydiga i materialet. De tolkningar som görs av respondenternas 

livsvärld kan aldrig återspegla deras verklighet. Med respondenternas egna citat anses 

dock läsaren själv få möjligheter att bilda sin egen förståelse av det empiriska 

materialet. Sammantaget visar detta på att hög relevans föreligger.  

 

2.8.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i mätningen innebär att resultatet skall vara detsamma vid upprepade 

mätningar oberoende av vem som utför testet (Halvorsen, 1992). Inom kvalitativ 

forskning är detta svårt då de som genomför studien är mätinstrumentet och därför 

påverkar resultatet. I studiens genomförande blir det viktigt att reflektera över den 

egna rollen. För att undvika att studien färgas av egna uppfattningar har det genom 

hela studien varit viktigt att hålla isär den egna upplevelsevärlden från 

respondenternas. Detta har dock inte varit svårt då författarna inte haft någon direkt 
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förförståelse kring bemötandet innan arbetets gång. Det är viktigt för tillförlitligheten 

att det finns en tydlig beskrivning av hur studien genomförts, läsaren skall kunna följa 

arbetet.  

 

För att höja tillförlitligheten och giltigheten användes triangulering, samma fenomen 

undersöktes ur olika aspekter. Triangulering har nyttjats genom att sex olika 

utgångspunkter använts för att undersöka och analysera empirin. Dessa är som 

tidigare nämnt Hedlunds och Göthbergs (2002) samt Grändes (2005) handböcker och 

forskning gjord av Clemans (2004), Knight (2006), Fox och Carey (1999) samt 

Campbell et al (2001). Detta har resulterat i olika infallsvinklar och ökad förståelse 

för respondenternas berättelser. Genom triangulering får studien både ökad bredd och 

djup. Även om resultaten av de olika metoderna överensstämmer eller särskiljer sig 

kan utfallen anses vara intressanta. Motstridiga utfall innebär inte att det ena resultatet 

avfärdas utan det kan istället betraktas som en grund för en större tolkning. 

 

2.8.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är mer applicerbart på kvantitativa studier än kvalitativa. En liten 

grupp intervjupersoner gör det svårt att generalisera resultaten till den större 

befolkningen. Hälften av respondenterna har upplevt att de fått ett genomgående bra 

bemötande, men det behöver inte säga något om hur många som totalt upplever ett 

positivt bemötande. Detta måste inte stämma överrens med den stora befolkningen, 

men säger något om vad som är positivt samt negativt i ett bemötande. Då urvalet av 

intervjupersoner skedde genom självselektion påverkar det materialet. 

Respondenterna kan ha upplevt att de fått mer hjälp av samhället än andra, detta kan 

vara ett skäl till att de orkat berätta. Kvinnorna uttryckte vid flera tillfällen att detta är 

ett viktigt ämne att beröra, samt att det är ett mindre utforskat område. Av dessa 

anledningar ville de deltaga i studien.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Den forskning som tidigare gjorts visar att människor har negativa attityder och 

inställningar gentemot kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. Dessa attityder och 

inställningar kan påverka förhållningssättet samt bemötandet i arbetet med kvinnor 

som blivit utsatta för våldtäkt. Det är därför av relevans att inledningsvis belysa denna 

forskning. Därefter redogörs forskning kring olika myndigheters bemötanden.   

 

Den första som vetenskapligt granskade inställningen till våldtäkt i Sverige är 

sociologen Stina Jeffner. I doktorsavhandlingen Liksom våldtäkt, typ… (1998) belyser 

hon ungdomars syn på våldtäkt och kön. I studien deltar elever från fem 

högstadieskolor i Sverige. Undersökningen visar att det finns en tolerant inställning 

till våldtäkt i samhället och Jeffner påpekar att resultaten skulle bli liknande om 

undersökningen gjordes bland vuxna. Jeffner skriver även om de hegemoniska 

normerna för kvinnlighet. Dessa normer föreskriver att kvinnor ska vara inkännande, 

snälla, bry sig om och ställa upp för andra samt att de inte ska vara alltför sexuellt 

aktiva eller passiva. Jeffner menar att attityderna hänger samman med synen på 

manligt och kvinnligt. Hon ser detta som ett uttryck för en könsmaktordning i 

samhället, där män har tolkningsföreträde och större handlingsutrymme än kvinnor 

(Jeffner, 1998). Detta påpekar även maskulinitetsforskaren Robert Connell. Han 

menar att den hegemoniska maskuliniteten innehar den dominerande positionen av 

maskuliniteter i samhället. Han menar vidare att det finns flera maskuliniteter och inte 

endast en. Dessa dominerar i en viss grupp, i ett visst samhälle eller i en viss kultur. 

Connell påpekar dock att denna position är möjlig att förändra (Connell, 1995). 

Hammarén och Johansson (2002) menar att även om könen närmar sig varandra allt 

mer finns det fortfarande en traditionell könsordning.   

 

Traditionella uppfattningar om könsroller och genus har i forskningen kopplats till 

konservativa samt skuldbeläggande attityder gentemot våldtäkt och våldtagna 

kvinnor. Detta benämns som våldtäktsmyter (Burt, 1980; Edward & Macleod, 1999). 

Dessa myter utgår inte från den faktiska verkligheten, men de styr ändå och detta kan 

skada kvinnorna (Edward & Macleod, 1999). Schwendinger och Schwendinger 

(1974) samt Brownmiller (1975) var bland dem första som identifierade kulturellt 

utbredda våldtäktsmyter. Ward (1995) menar att missuppfattningar kring våldtäkt 

fortfarande är omfattande. Människor har fördomsfulla och stereotypa åsikter rörande 
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kvinnor som utsatts för våldtäkt. Brownmiller (1975) och Ward (1995) har identifierat 

några vanliga våldtäktsmyter: 

1. Våldtäkt händer sällan och bara vissa typer av kvinnor våldtas. 

2. Våldtäktsmän är psykologiskt onormala och sexuellt frustrerade. 

3. Kvinnor kan bara våldtas av främlingar och det sker generellt på övergivna 

platser. 

4. Bekantskapsvåldtäkt anses inte som en riktig våldtäkt och en riktig våldtäkt 

innebär att offret får fysiska skador. 

5. Kvinnor ljuger ofta om våldtäkt på grund av ånger eller hämndbegär. 

 

I Jeffners studie kunde allt som sker efter att kvinnan har sagt nej till sexuellt 

umgänge definieras som våldtäkt av alla i undersökningen. När Jeffner ställer frågor 

om mer konkreta situationer förändras dock attityderna. Det går inte att dra en precis 

gräns mellan vad som tolkas som våldtäkt och vad som tolkas som något annat. 

Respondenterna i Jeffners studie konstruerar ett förhandlingsutrymme där det finns 

omständigheter som gör att det som händer efter ett nej inte längre är våldtäkt. Några 

av dessa omständigheter liknar resultaten i Wards (1995) och Brownmillers (1975) 

studier angående myterna. Jeffner berör sex olika omständigheter som ofta används 

som bortförklaringar. 

1. Är kvinnan inte tillräckligt tydlig när hon säger nej, får hon skylla sig själv. 

2. Finns känslor med i bilden betraktas det inte som våldtäkt. 

3. Alkoholen blir en försvårande omständighet för kvinnan och förmildrande för 

mannen. Om kvinnan är påverkad av alkohol får hon skylla sig själv ifall hon 

har oönskat sexuellt umgänge. Om mannen däremot är alkoholpåverkad anses 

han inte veta vad han gjort och onykterheten blir då en ursäkt. 

4. Det kan räcka med att en kvinna är lite flirtig för att hon skall ses som 

promiskuös. Om kvinnan är känd för att vara promiskuös anses det inte vara 

särskilt noga vem kvinnan har sexuellt umgänge med.   

5. Den generella bilden av våldtäktsmannen är en okänd man som överfaller 

kvinnan i en park. Blir kvinnan våldtagen av en bekant ses det ofta inte som 

våldtäkt.   

6. Om kvinnan inte visar några men anses det inte vara våldtäkt (Jeffner, 1998).  
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Sue Lees forskning Carnal Knowledge: Rape on Trial (1996) visar liknande mönster 

som Jeffners ovannämnda studie. I Lees undersökning framgår det att alkohol och 

droger också ses som något riskabelt i och med att dessa medel frigör kvinnans 

sexualitet. Även hon menar att det är kvinnans ansvar att kontrollera mannens 

sexualitet, ses mannen inte som ansvarig för sina sexuella drifter (Lees, 1996). 

Kvinnorna måste ta ansvar och de måste själva se till att inte hamna i situationer där 

männen riskerar att inte kunna kontrollera drifterna (Jeffner, 1998). De sociala 

gränserna för accepterat beteende är snävare för kvinnor än för män. Dessa 

föreställningar kan bidra till att kvinnor som våldtagits vid alkoholpåverkan istället 

bedöms ångra sitt sexuella beteende i efterhand (Lees, 1996).  

 

I studien The Effect of Participant Sex, Victim Dress, and Traditional Attitudes on 

Causual Judgments for Marital Rape Victims undersöker Mark A. Whatley hur olika 

attityder påverkar synen på våldtagna kvinnor. Det handlar om hur traditionella 

attityder påverkar inställningen till våldtäkt inom äktenskap samt inställningen till den 

våldtagna kvinnans klädsel. Undersökningsgruppen utgörs av 160 studenter vid 

California State University. Studien visar att kvinnor som varit utmanande klädda 

skuldbeläggs i högre grad för våldtäkten än en kvinna som varit dystert klädd. Enligt 

studien har klädseln en starkare inverkan på hur man betraktar den våldtagna kvinnan 

än variabler som utseende, bekantskap och offrets karaktär (Whatley, 2005). Ward 

(1995) visar på liknade mönster och menar att kvinnor med provokativ klädsel 

skuldbeläggs i högre grad.  Klädsel är dock inte relaterad till sannolikheten att utsättas 

för våldtäkt. Känslomässigt uttrycksfulla kvinnor ses som mer trovärdiga än de som 

inte utrycker känslor (Ward, 1995). Detta resonemang är i linje med Jeffners (1998) 

forskning. 

 

3.1 Forskning kring bemötandet av olika myndigheter 

Den forskning som nedan presenteras anses vara av relevans då forskare menar att 

polisens och rättsväsendets attityder och värderingar påverkar bemötandet. Detta 

påverkar i sin tur det övriga samhällets attityder och värderingar gentemot våldtäkt.  

 

Katarina Wennstam har i Flickan och Skulden (2002) bevakat ett antal fall där 

gruppvåldtäkt begåtts. Hon skriver att fokus läggs på kvinnorna då deras sexuella 

bakgrund granskas. Kvinnornas beteende efter våldtäkten tas som intäkt för att 
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ifrågasätta deras historia. Har kvinnorna dessutom tidigare haft en relation med 

gärningsmännen upplevs de som mindre trovärdiga av rätten.   

 

En praxisundersökning gjord av Sutorius och Kaldal i Stockholm, av hur polisen 

hanterat de våldtäktsanmälningar som inkom 1995-1998, visar att nedläggning av 

förundersökningar sker alltför tidigt. Från utredningens början till slut sker subjektiva 

bedömningar där vissa typer av ärenden riskerar att avfärdas alltför tidigt. Dessa 

bedömningar avser huvudsakligen faktorer som har att göra med kvinnan. Fokus 

riktas på hennes beteende i stället för på brottsgärningen. Kvinnans status som 

trovärdig bedöms mot föreställningen att den sedesamma kvinnan på eget initiativ, 

direkt efter våldtäkten med sönderslitna kläder och påtaglig rädsla, gör en 

polisanmälan. Detta är en bild som inte överensstämmer med verkligheten (Sutorius 

& Kaldal, 2003). Sutorius och Kaldals menar vidare att samma attityder och 

värderingar som präglar Jeffners (1998) och Wennstams (2002) studier även präglar 

samhällssystemet förståelse. En annan studie gjord av Madigan och Gambles 

bekräftar också det som Sutorius och Kaldal (2003) påvisar, att attityder hos dem som 

driver förundersökningen har mycket stor betydelse för den fortsatta utredningen. 

Poliser använder samma försvarsmekanismer som det övriga samhället för att 

distansera sig från våldtäkt. Flera polisrapporter stämde inte överens med de 

våldtagna kvinnornas upplevelser. Många kvinnor hade varit så skakade att de hade 

glömt viktiga detaljer eller så hade polisen inte tagit emot informationen som 

kvinnorna lämnat på ett korrekt sätt (Madigan & Gamble, 1991).  

 

I Krahés forskning framkommer det att tyska poliser i allmänhet har felaktiga 

stereotypa föreställningar om våldtäkt. Enligt poliserna var en typisk våldtäkt en 

överfallsvåldtäkt utomhus på natten. Gärningsmannen var dessutom okänd för 

kvinnan samt psykiskt sjuk. En trovärdig våldtäktsanmälan innehöll samma kriterier, 

men polisen förväntade sig också att kvinnan försökt fly. En tvivelaktig 

våldtäktsanmälan var en våldtäkt som skett inomhus, hemma hos gärningsmannen 

eller kvinnan, och där dessa var bekanta. De tvivelaktiga våldtäktsanmälningarna, 

enligt polisen, motsvarade alltså de vanligast förekommande våldtäkterna (Krahés, 

1991). 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt presenteras analysens utgångspunkter. Handböckerna och forskningen 

vävs samman och presenteras tillsammans för att de kompletterar varandra och ger en 

sammanhängande bild.  

 

4.1 Arbetssätt 

För att kunna arbeta med våldtagna kvinnor på rätt sätt måste den professionella 

kunna balansera lämpliga tekniker (Fox & Carey, 1999). Den professionella arbetar 

mycket med samtalsmetodik vilket ger viktiga redskap, men denne bör dock undvika 

att bli låst i vissa former (Grände, 2005). 

 

4.2 Lyssnarrollen  

Grundläggande i samtalet är aktivt lyssnande och användandet av sig själv som 

redskap. Om den professionella har förmågan att förmedla budskapen jag lyssnar, jag 

tror på dig, det var inte ditt fel sker ett lyckat samtal. Inför mötet bör den 

professionella vidare vara mentalt förberedd, detta görs genom att släppa allt runt 

omkring och rensa tankarna. Fokusering på kvinnan och hennes berättelse är oerhört 

viktigt (Grände, 2005).   

 

4.3 Egenskaper hos den professionella 

Om kvinnan möter en manlig eller kvinnlig professionell först tycks spela mindre roll 

än hur hon blir bemött. Möts hon med lugn, inlevelse och förståelse kan 

självläkningsprocessen börja (Hedlund & Göthberg, 2002). Den professionella bör 

också vara emotionellt stark, empatisk, förstående, självmedveten, omhändertagande, 

humoristisk, fokuserad, flexibel och ha förmågan att hantera vrede, rädsla och smärta 

på ett bra sätt. Arbetet mellan den professionella och kvinnan innehåller ett 

relationsskapande. Innan det är möjligt att gå in djupare på kvinnans problem och 

minnen skall det finnas trygghet, tillit och emotionell säkerhet (Fox & Carey, 1999). 

Den professionella måste även vara emotionellt närvarande och tillgänglig för kvinnor 

med varierande erfarenheter (Knight, 2006).   

 

4.4 Attityder och värderingar 

Den professionella måste ta ställning till de egna åsikterna och värderingarna rörande 

våldtäkt då de synliggörs, speglas och förändras i möten med andra människor. Alla 
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är en del av ett samhälle där en mängd föreställningar och mytbilder existerar kring 

våldtäkt. För en del är våldtäkt en överfallsvåldtäkt utförd av en främmande man. 

Dessa attityder och värderingar kan få konsekvenser för kvinnan, våldtäkten har en 

tendens att förminskas och osynliggöras. Blir professionella inte medvetna om detta 

finns det stor risk för reproducering av dessa föreställningar i mötet med kvinnan. Det 

bästa är att tillsammans med andra på arbetsplatsen reflektera över egna attityder och 

värderingar (Grände, 2005). Känslor är inget att skämmas för i arbetet med våldtagna 

kvinnor (Hedlund & Göthberg, 2002).  

 

4.5 Öppet sinne 

Det är viktigt att inte vara alltför låst och inte utgå från att saker absolut måste vara på 

ett visst sätt. Alla människor bär på en mängd olika föreställningar om hur saker och 

ting är och om hur det borde vara. I samtalet måste den professionella släppa dessa 

föreställningar och istället fokusera på kvinnan samt vara öppen för hennes sanningar 

och tolkningar av verkligheten (Grände, 2005). För att skona sig själv kan den 

professionella undvika att ställa vissa frågor eller avstå från att beröra speciella 

skeenden i våldtäkten. Kvinnan kan känna lättnad av att inte behöva berätta om allt 

men det kan likväl väcka funderingar hos kvinnan.  Hon kan tro att det hon varit med 

om är så skamfyllt att den professionella inte vågar fråga om det. Ett ömsesidigt 

undvikande och obehag blir ett skydd för båda parter vilket hindrar bearbetningen 

(Hedlund & Göthberg, 2002). Vissa saker kanske aldrig kommer fram i samtalet om 

den professionella inte frågar, trots att det kan finnas ett stort behov för kvinnan att 

prata om just detta (Grände, 2005).  

 

Det första kvinnan berättar om erfarenheterna kring våldtäkten är ofta en nedtonad 

version, hon förminskar sina erfarenheter (Grände, 2005). Kvinnan behöver hjälp med 

att prata om svåra händelser. Den professionella skall hjälpa kvinnan att fokusera på 

sitt problem men samtidigt hålla tillbaka på kvinnans begäran (Fox & Carey, 1999). 

Då den professionella tar kvinnans berättelse på allvar och ställer följdfrågor blir hon 

hjälpt med att få perspektiv på det hon utsatts för. Frågar den professionella om hur 

det gick till, vad förövaren gjorde och vad kvinnan kände berättar hon mer detaljerat. 

Hennes upplevelser blir giltiggjorda. Genom att kvinnan själv kan komma fram till att 

det verkligen var våldtäkt kan hon på ett annat sätt ge sig själv rätten att må väldigt 

dåligt och känna sig kränkt (Grände, 2005).  
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4.6 Händelseförloppet  

Arbetet med kvinnan handlar mycket om att återberätta våldtäktshändelsen. 

Återberättandet syftar till att kvinnan skall få förståelse för hennes beteende och 

reaktioner. Detta kan hjälpa kvinnan att återfå kontrollen. För att kvinnan skall nå sina 

känslor kan de sexuella detaljerna vara viktiga att rekapitulera, även om det känns 

kränkande att tänka på dem igen. Vid ett övergrepp kan kvinnan utveckla 

minnesförluster som ett skydd mot hotfulla och svåra delar i våldtäktsförloppet. 

Genomarbetning kan hjälpa till att fylla ut dessa delar. Kvinnan kan se och förstå vad 

det är hon inte orkar minnas. Hon kan få en förklaring till vad minnesluckorna 

skyddar henne mot och att hennes handlande var en överlevnadsstrategi. Att den 

professionella träffat fler kvinnor som reagerat på liknande sätt kan stärka kvinnan. 

Hon får därmed reda på att hennes reaktioner är rimliga. Det kan också finnas goda 

skäl att förklara hur människor intuitivt skyddar sig mot oväntade och svåra 

företeelser (Hedlund & Göthberg, 2002).  

 

4.7 Kroppsspråk 

Grände menar att en del kvinnor upplever att deras berättelser är alltför tunga samt 

svåra att lyssna på och ta in. Kvinnorna blir därför ofta mycket känsliga för signaler 

som visar att den professionella stänger av, förminskar deras erfarenheter eller 

skuldbelägger dem (Grände, 2005). Den professionellas allmänna förhållningssätt, 

minspel, ordval och valet av frågor avslöjar ofta dennes känslor (Hedlund & 

Göthberg, 2002). Att sitta bakåtlutad med armarna i kors kan interpreteras som 

avstånd. Undvikande av ögonkontakt kan tolkas som att den professionella inte kan 

hantera eller tror på kvinnans berättelse. Den professionella bör därför tänka på att ha 

ett öppet kroppsspråk (Grände, 2005). För den vaksama och sårbara kvinnan kan ett 

avståndstagande uppfattas som bristande förståelse, vilket i sin tur kan leda till att hon 

avbryter kontakten (Hedlund & Göthberg, 2002).  

 

4.8 Ifrågasättande av kvinnas berättelse 

Den professionella kan distansera sig från våldtäktsskildringen genom att ifrågasätta 

kvinnans berättelse. Om kvinnan märker att den professionella försöker manipulera 

eller korrigera våldtäktshändelsen kan hon känna sig utsatt för ett nytt övergrepp. Då 

kvinnan inte blir trodd eller tagen på allvar kan hon bli förvirrad, ångestfylld och 

fientlig (Hedlund & Göthberg, 2002).  
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4.9 Kunskap  

För att kunna arbeta med kvinnor som blivit våldtagna måste den professionella 

inneha kunskap om våldtäkt (Knight, 2006). Därför anses specialiserad utbildning 

kring våldtäkt nödvändigt. De som har mer kunskap och erfarenhet kring arbetet med 

våldtagna kvinnor upplevs som mer hjälpfulla. Även om kvinnorna har olika 

erfarenheter finns det likheter hos dem och deras berättelser, det kan vara bra att delge 

kvinnan detta (Fox & Carey, 1999). De som generaliserar har en tendens att bli 

ignorant. Kvinnor som blir utsatta för våldtäkt reagerar olika och individuellt. Denna 

förståelse finns inte hos dem som generaliserar. Kunskapen och förståelsen gör att 

kvinnan känner sig förstådd och att hon inte känner sig konstig (Grände, 2005). Med 

rätt kunskap och hjälp från professionella minskar känslan av ytterligare övergrepp av 

samhället (Campbell et al, 2001). Den professionella testas och utvärderas 

kontinuerligt av kvinnan eftersom hon vill veta om den professionella går att lita på 

samt om denne är kunnig (Fox & Carey, 1999).  

 

4.10 Ge tillbaka självbestämmanderätten och arbeta med kvinnan  

Vid övergreppet är det främst kvinnans självbestämmanderätt som kränkts. För 

kvinnan har det därför stor betydelse att få tillbaka känslan av att hon har kontroll 

över sitt liv. När den professionella visar att den uppfattat att kvinnan blivit våldtagen 

legaliseras upplevelsen. Nästa steg kan vara att fråga vad kvinnans största bekymmer 

är och vad hon behöver allra mest. Avsikten är att få kvinnan att fundera framåt och 

ägna sig åt de egna reaktionerna. Hon skall inte fokusera sina tankar kring hur hon 

eventuellt hade kunnat undvika övergreppet (Hedlund & Göthberg, 2002). Det kan 

vara svårt för kvinnan att känna att hon kan klara av något på egen hand efter att hon 

förlorat självbestämmanderätten. Det är bättre att arbeta med kvinnan än att göra för 

mycket åt henne (Grände, 2005).  

 

4.11 Möt kvinnan där hon befinner sig 

Efter en våldtäkt tar det ofta mycket lång tid att gå vidare. Kvinnan behöver få berätta 

samma saker många gånger och få förståelse för att måendet kan gå i vågor. Den 

professionella skall möta kvinnan där hon befinner sig. En del kvinnor som blivit 

våldtagna kan få höra av vänner eller omgivning att hon borde sluta älta det som hänt, 

istället rycka upp sig och fortsätta med sitt liv (Grände, 2005). Det kan leda till att 

kvinnan gör som omgivningen föreslår, hon har inget annat val än att glömma och 
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stoppa undan övergreppet. Hos yrkeskunnig person är det viktigt att kvinnan får 

möjlighet att ventilera alla tankar och känslor som övergreppet producerat (Hedlund 

& Göthberg, 2002). Om professionella visar otålighet skjuter de bara kvinnan ifrån sig 

(Grände, 2005). 

 

4.12 Visa på det kvinnan har gjort samt bekräfta henne 

Kvinnor kan känna mycket skam och skuld på grund av att de inte lyckats undvika en 

våldtäkt. De anser att de inte har gjort tillräckligt mycket motstånd eller visat 

tillräckligt tydligt att de inte ville ha sexuellt umgänge. Kvinnan måste naturligtvis få 

ventilera hennes känslor kring svaghet och misslyckande, men i samband med detta 

kan den professionella visa kvinnan på allt hon faktiskt gjort. I de flesta fallen går det 

att visa på strategier kvinnan använt. Kvinnan kanske inte slogs eller skrek under 

våldtäkten men visade på annat sätt att hon inte ville. Det är viktigt att bekräfta och 

stärka de positiva egenskaperna (Grände, 2005).  

 

4.13 Påverkan 

Studier har visat att professionella påverkas särskilt starkt av kvinnor som blivit utsatt 

för sexuellt våld. De största konsekvenserna som speglar kvinnornas erfarenheter har 

identifierats av Campbell. Dessa är rädsla, smärta, ilska och hopp. Den utsatta har 

även förlorat känslan av frihet, identitet samt välmående. Att endast lyssna till 

berättelser som handlar om våldtäktshändelser räcker för att rädsla skall väckas hos 

den professionella (Clemans, 2004). Den professionella kan indirekt känna sig utsatt 

för ett övergrepp om den är ovan att möta våldtagna kvinnor. Utan att vara medveten 

om det skyddar den professionella sig mot kvinnans känslor och berättelser. 

Hämndkänslor och raseri mot förövaren kan väckas inom den professionella. De egna 

känslorna kan bli så starka att denne vill försvara sig mot dem. Det kan yttra sig i att 

den professionella blir tystlåten, ryggar tillbaka eller blir alltför omhändertagande, 

tröstande och skyddande. På grund av detta hindras den våldtagna kvinnan att 

uttrycka vad hon känner, det finns helt enkelt inte utrymme för henne. Känner 

professionella rädsla av kvinnans berättelse är det, enligt Hedlund och Göthberg, 

bättre att tillstå dessa känslor och dela dem med henne än att försöka trycka undan 

dem. Hon är ändå observant på dem (Hedlund & Göthberg, 2002). 
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4.14 Lösningar och råd 

Kvinnan skall inte behandlas som svag och fragil i mötet. Då kan kvinnan känna att 

den professionella inte tror att hon klarar av det emotionella arbetet som måste göras 

(Fox & Carey, 1999). Det kan vidare vara svårt för den professionella att avstå från att 

söka lösningar på kvinnans problem eller ge henne råd kring hur problemen kan 

hanteras. Detta kan bero på det egna behovet att vilja åtgärda problem innan en 

kontakt avslutas (Grände, 2005). Den professionella har en tendens att vilja bli någon 

slags hjälte som ställer allt till rätta (Knight, 2006). Den professionella bör förmedla 

trygghet utan att trösta bort eller bli för beskyddande. En arm runt axlarna eller en 

hand att hålla i kan vara befogat, liksom att tillåta kvinnan att gråta och visa känslor. 

Det behöver inte medverka till att hon avleds från det hon måste ta sig igenom 

(Hedlund & Göthberg, 2002). En annan orsak till att vilja åtgärda problem kan vara 

att den egna ångesten väcks av svåra berättelser. Det finns en rädsla hos den 

professionella att stanna i det svåra. Självklart bör professionella ingripa då kvinnan 

far illa, då visar den att det kvinnan har att berätta är hanterbart. När den 

professionella inte genast kommer med lösningar och svar visar den tro på kvinnans 

egna förmåga (Grände, 2005).  

 

4.15 Avslutning 

Kvinnans tillstånd och hur hon svarar på kontakten är avgörande för när en kontakt 

kan avslutas. Bästa sättet att avsluta en kontakt är att den professionella och kvinnan 

tillsammans gör en bedömning av om kvinnan kommer att klara sig själv och sedan 

initiera en avslutning. Drar den professionella ut för länge på kontakten kan det bidra 

till en negativ känsla hos kvinnan, i värsta fall kan hon känna sig underkänd (Hedlund 

& Göthberg, 2002). 
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5 RESULTAT  

Till en början kommer en kort redogörelse av respondenterna, därefter kommer 

analysen.  Löpande i texten används citat som framkommit under personintervjuerna 

och enkätintervjuerna.  

 

5.1 Respondenterna 

Julia är 26 år gammal och kommer från en mindre stad i Sverige. Hon har blivit utsatt 

för våldtäkt en gång och det skedde i 18 års ålder. Julia har varit i kontakt med 

kurator, socialsekreterare, psykoterapeut, ungdomsmottagningen samt socionomer på 

kriscentrum. Första kontakten togs cirka ett år efter våldtäktshändelsen.  

 

Natalie är 32 år och kommer från en mindre stad. Hon var sex år när hon blev 

våldtagen första gången. Efter detta har Natalie varit utsatt för våldtäkt upprepade 

gånger. Hon har bland annat varit i kontakt med brottsofferjouren, kvinnojouren och 

kurator. Brottsofferjouren tog kontakt med Natalie i direkt anslutning till den senaste 

våldtäkten. 

 

Amanda är 34 år gammal och kommer från en by i Sverige. Hon har varit utsatt för 

våldtäkt en gång och detta skedde vid 29 års ålder. Hon har varit i kontakt med en 

kurator och kontakten med denne påbörjades en vecka efter händelsen.  

 

Nicole är 26 år och har flyttat runt en del under uppväxten men bor nu i en mindre 

stad. Hon tror att första våldtäkten skedde i tre års ålder och pågick till 12 års ålder. 

Första kontakten med en professionell togs under sista året på gymnasiet. Hon har 

varit i kontakt med kurator och två psykoterapeuter.    

 

Miranda är 38 år gammal och bor i ett samhälle utanför en större stad. Vid 26 års 

ålder blev hon utsatt för våldtäkt två gånger av samma person. Efter ett par år tog hon 

kontakt med en kurator. Hon har även varit i kontakt med brottsofferjouren.  

 

Nova är 39 år och bor i mindre stad i Sverige. Första våldtäkterna ägde rum innan 13 

års ålder och begicks av olika förövare. I början av tonåren blev hon även våldtagen 

kontinuerligt under en längre tid. Hon har varit i kontakt med socialtjänsten och en 

kurator. Kontakten togs flera år efter händelserna.       
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5.2 Arbetssätt 

Den professionella skall inte tvingas använda sig av ett speciellt arbetssätt då ingen är 

expert på mänskliga erfarenheter. Denne skall använda det arbetssätt som fungerar 

bäst för den individuella kvinnan (Fox & Carey, 1999). För att ett lyckat arbete skall 

vara möjligt och genomförbart anser kvinnorna i studien att det krävs olika 

arbetsmetoder. En del av kvinnorna menar att den professionella inte bör vara låst vid 

ett arbetssätt utan vara öppen. Olika metoder fungerar för olika kvinnor. Den 

professionella kan inte anta att en metod ska fungera för alla kvinnor. Däremot kan 

denne förklara sina arbetsmetoder och kvinnan kan därefter välja det som känns rätt 

för henne.  

 
”Kuratorn provade olika metoder och sätt, frågade även ifall jag ville pröva någon metod (hon 
berättade om olika och så fick jag till nästa gång fundera på vad jag ville göra) för min 
behandling. Jag tyckte hon var öppen.” 

 
”Ja, det var som natt och dag, för hon hade olika tillvägagångssätt hela tiden och frågade mig vad 
jag ville, dem andra, det vara bara komma in och sätta sig. En släkte ner ljuset och tände ett 
levande ljus och satte på lite musik, och jag var inte så. Man måste ju fråga, vill du att jag ska 
sätta på lite musik? Får det dig att bli avslappnad? ...// …Nej då var hon inte så jätteöppen i sitt 
sätt att arbeta.”  

 
5.3 Lyssnarrollen  

Som tidigare nämnts är aktivt lyssnande grundläggande för ett samtal. Det är just detta 

som kvinnorna tycker är befriande och stärkande (Grände, 2005). När kvinnorna 

upplevde att den professionella lyssnade på dem minskade skuldkänslorna. De kände 

sig även inte lika dömda. Då kvinnorna upplevt att de inte blivit lyssnade på stängde 

de av och ville inte prata. En av respondenterna tycker att lyssna är det viktigaste, hon 

menar att den professionella ska ha mer öron än mun. Hon menar vidare att den 

professionella inte ska dramatisera saker och ting.  

 
”Jag upplevde att de lyssnade…// …Det resulterade i att jag klarade av att berätta vad som hänt 
utan att känna alltför mycket skam.” 

 
”Jag kommer ihåg att den första som jag mötte på sjukhuset, kuratorn där, hon ställde fram 
servetter. Ja ska du gråta nu, ja och la huvudet på sned och då kändes det inte som hon verkligen 
ville lyssna på det jag sa. Hon bara förberedde sig på att jag skulle börja grina och få ur mig 
allting och vill inte lyssna på mig, men jag ville inte. Det är ju snällt att hon ville ge mig servetter 
liksom, men hon vill inte lyssna på mig kändes det som. Då stängde jag av och satt knäpp tyst.”  

 
Det är viktigt att den professionella är fokuserad på kvinnan och hennes berättelse. 

Den professionella skall också vara mentalt närvarande i mötet och släppa allt runt 

omkring. Görs inte detta kan det bli svårt för kvinnan att prata. Detta gäller även om 

samtalet stressas igenom (Grände, 2005). En del av kvinnorna upplevde att den 
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professionella var närvarande i mötet, är den professionella inte närvarande kan inget 

möte ske mellan dem. Respondenterna vill inte heller att yttre faktorer skall störa 

samtalet.  

 
”Det var ju den här damen, Agnes, hon fick ett telefonsamtal på kontoret. ”Oj ursäkta jag måste ta 
det här”, ja, sen pratade hon en liten stund och skulle avboka någonting. Det kändes inte roligt, så 
att vara närvarande är ju allt.”  
 
”Det finns en massa omständigheter, som kanske att man kommer in när någon är jättestressad 
liksom och så ska man försöka säga någonting. För det funkar inte heller, ”jaha här har vi en 
halvtimme på oss, vad var det vi skulle prata om?” liksom, det vill man inte heller höra.” 

 
5.4 Egenskaper hos den professionella 

De flesta kvinnorna upplevde ingen större skillnad i bemötandet mellan manliga och 

kvinnliga professionella. Vilket sammanfaller med Hedlunds och Göthebergs (2002) 

resonemang. Kvinnorna har träffat både kvinnliga och manliga professionella som de 

upplevt varit kompetenta samt mindre kompetenta.  

 
”Då får man ta det från fall till fall, jag har träffat flest kvinnor och två män. Jag kunde inte se så 
stor skillnad för de var ju kvinnor som jag inte heller var nöjd med, eller deras bemötande…// 
…Jag har träffat kvinnor som varit ganska kalla och hårda…// …Likadant som det finns män, jag 
tror absolut inte att det har någonting med kön att göra. Den manliga kuratorn jag träffade var en 
helt fantastisk människa.”  

 

Enligt kvinnorna är det viktigt att den professionella kan hantera vrede, rädsla och 

smärta på ett bra sätt. Detta poängterar även forskarna Fox och Carey (1999). Det har 

varit viktigt för kvinnorna att den professionella stannat i det svåra och vågat bemöta 

samt hantera deras känslor och berättelser. 

 
”Är man stark så är man den som verkligen vågar liksom bemöta det…// …Alltså den som man, 
eller dem som man, träffar måste kunna hantera det man känner och det man tycker och det man 
tänker. Som jag sa innan, hur fint det än är, hur jävligt den är, hur smärtsamt det än är, så är det, 
det jag förväntar mig på något sätt…// …För att man inte kan hantera det själv och så vill man 
lägga över det på någon annan… //… De har respekterat mig hur illa jag än har bettet mig, för jag 
har bettet mig ganska illa…// …Även om jag har skrikit eller gråtit eller sagt att jag ska ta livet av 
mig eller om jag var glad så har det funnits utrymme för det.” 

 
Den professionella skall vara emotionellt stark, empatisk, förstående, självmedveten 

och fokuserad (Fox & Carey, 1999). Det viktigaste enligt kvinnorna är att den 

professionella lyssnar på det de har att säga, visar att de tror på dem samt är 

närvarande. Sammantaget framkom det att alla kvinnorna i studien vill bli bemötta 

med respekt, lyhördhet och uppmärksamhet. Kvinnorna vill även bli sedda och tagna 

på allvar. De anser att den professionella skall visa tålmodighet, vara lugn samt trygg i 

sin roll, vara empatisk och inneha god kunskap om våldtäkt. Ödmjukhet är också en 
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viktig egenskap hos den professionella, den skall vidare inte bagatellisera eller 

dramatisera händelsen.  

 
”Att man… är lyhörd så klart, att man är lugn och trygg i den roll man har. Att man inte pratar 
mer än den man träffar och så vidare … Att man inte ska försöka hitta någon lösning…// …Lite 
ödmjukhet…// …Människor som respekterar och lyssnar på vad man har att säga och inte gör så 
stor grej av det och inte ifrågasätter en.”  

 
Enligt den tidigare nämnda forskningen är ett relationsskapande viktigt för att kvinnan 

skall öppna sig och prata om de djupare problemen. Följande citat visar på detta.  

 
”För mig tog det ganska lång tid innan jag ville att någon skulle bemöta mig på det sättet som 
man nu ska. Därför tar de så långt tid och det behöver man tror jag, därför att det krävs liksom en 
relation…// …Det märker man jättetydligt alltså när jag har träffat någon som jag har en bra 
relation med, då kan man gå dit och så kan man bara vara.”  

 
Enligt Fox och Carey (1999) bör den professionella vara emotionellt närvarande och 

tillgänglig för kvinnor med varierande erfarenheter. Kvinnorna menar att det är vikigt 

att den professionella är emotionellt närvarande och inte nonchalerar dem.  

 
”Om hon inte är närvarande så fungerar inte samtalet. Många gånger i våra samtal så valde jag 
(speciellt i början) att inte ha ögonkontakt med kuratorn. Hennes närvaro kände jag genom 
kroppsrörelser, tonfall och sättet hon frågade på.”  

 
5.5 Attityder och värderingar 

Enligt Grände (2005) lever vissa mytbilder fortfarande kvar och en del professionella 

utgår ifrån att våldtäkt sker utifrån dessa. Vidare menar hon att det finns en stor risk 

för reproducering av dessa föreställningar om den professionella inte blir medveten 

om detta. En del av respondenterna menar att det finns attityder och värderingar hos 

de professionella och att dessa påverkar bemötandet på ett negativt sätt. Den 

professionella visade tydligt vad de tyckte om män som våldtar. Kvinnorna menar att 

det ska vara så rent som möjligt i mötet. Vidare menar de att den professionella bör 

vara medveten om att det inte endast är lättklädda kvinnor som går hem från krogen 

som blir överfallna.  

  
”... // …Det finns fortfarande en massa folk med fördomar om hur offer är, hur våldtäktsoffer är, 
och hur förövare är. Det händer under de här omständigheterna och det är sånna och sånna män 
som våldtar, och det är sånna och sånna här kvinnor som utsätts, man har gjort det och det. Det 
är fortfarande så, så man måste komma ifrån allt sånt där och man måste vara så ren som 
möjligt…// … Man blir färgad så klart och de ska inte avspegla sig i mötet med en person tycker 
jag. ” 
 
”Det kan bli väldigt fel, till exempel med den här kvinnan som hatade alla män liksom, alltså det 
är inte det man behöver höra när man berättar något sånt här. Ja, och så ger hon tusen exempel 
hur hon ska utrota alla män. Det hjälper ju inte mig att hon utrotar alla män eller att hon tycker 
det, jag är ju inte av den uppfattningen liksom att alla män är idioter för att det har hänt liksom. 
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Det där är ju liksom ett exempel att hennes egna behov, vad hon tycker, tänker och känner tar 
nästan större plats än vad jag faktiskt säger. Det kan aldrig bli något bra av det…// …Det är ju 
attitydsfrågor eller fördomar mot alla män vilket inte är så bra. För det smutsar också ner hela 
sättet att bemöta problematiken med tycker jag… //…” 

 

Det är bra att reflektera över de egna attityderna och värderingarna tillsammans med 

andra på arbetsplatsen (Grände, 2005). Enligt en kvinna har de psykoterapeuter hon 

träffat gjort detta då de har kompletterat varandra i mötet. 

 
”Det var som sagt 2 stycken jag pratade med (samtidigt). De kompletterade varann väldigt bra…// 

…Så kunde den ena inte handskas med vad som sas så tog den andra vid.” 

 
5.6 Öppet sinne 

I samtalet måste den professionella släppa de föreställningar som finns och istället 

fokusera på kvinnan och vara öppen (Grände, 2005). En kvinna menar att hon träffat 

en professionell som inte varit öppen. 

 
”Som jag sagt innan så fanns det ju en del som hade fördomar om hur saker och ting händer, 
nästan föreslog själv liksom.” Jaha, hände det under de och de förhållandena?” Istället för att 
lyssna på vad jag sa. Och då har man fördomar mot hur saker och ting händer eller hur våldtäkter 
går till liksom.”  

 
Andra kvinnor har dock upplevt att den professionella haft ett öppet sinne. Denne 

berörde svåra skeenden i våldtäkten genom att ställa frågor. Om inte vissa frågor 

rörande våldtäkten ställs kan kvinnan uppleva att den professionella distanserar sig. 

Samtidigt har en del kvinnor upplevt att de inte fått samtala om hela 

händelseförloppet, trots att behovet fanns. Detta har hindrat bearbetningen. En kvinna 

menar att hon inte vill känna sig begränsad i det hon har att berätta, utan kunna 

återberätta händelseförloppet.  

 
”Jag fick återupprätta mig själv med hennes hjälp. Hon var bra på att lyssna, ställa frågor som 
gjorde att jag fick både tänka och känna…// …Hon var oerhört kunnig i att vara hjälpare. Det 
spelade ingen roll vad jag sa, vilka hemskheter som helst, men hon var lugn och metodisk. Jag 
upplevde att jag inte kunde skada henne med det jag sa…// …Hon tålde att höra det jag sa utan att 
rygga undan…// … Hon kunde härbärgera det jag sa och uppmuntrade mig att hitta sätt att 
beskriva både det jag varit med om och mina känslor i kring det.”  
 
”Annat som inte är bra är när man dramatiserar saker och ting…// …När de säger ”jaha, oj, oj” 
eller att man känner att de finns en begränsning i vad man kan tala om. Det här kan jag ju inte 
säga för det låter förjävligt alltså eller när man säger någonting och så märker man att det svar 
man får tillbaks är ”JAHA”. Alltså då begränsar man sig väldigt mycket.” 

 

Enligt Grände (2005) är det viktigt att kvinnan får berätta om våldtäkten, dock kan 

den första versionen vara nedtonad. Respondenterna anser att kvinnan själv skall 

avgöra när bearbetningen av händelseförloppet kan påbörjas. En del av kvinnorna 
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menar att de inte alltid varit mottagliga för hjälp. När de väl var mottagliga för hjälp 

och redo att berätta sin historia var det viktigt för dem att få återberätta 

våldtäktshändelsen. Den professionella skall inte tvinga fram någonting, utan bara 

finnas där tills kvinnan känner sig redo. Även om det tar lång tid bör den 

professionella ha tålamod enligt respondenterna. 

 
”När jag försökte berätta så hade jag svårt att sätta ord på det som hände, tyckte det var svårt att 
utelämna mig och tala om så privata saker, kände mig smutsig.”  
 
”…// …Väldigt många som jag har träffat har jag ljugit för, ända tills för något år sedan, det var 
första gången jag talade sanning. Jag sa till kuratorn att det här är första gången jag sitter här 
och pratar och inte ljuger. Det är ju bevis på att man har en bra relation eller att man vill prata 
om det på riktigt. Så jag har inte kommit på tanken att berätta liksom vissa saker eller förvränga, 
utan det ingick bara.”  

 
Den professionella skall hjälpa kvinnan att fokusera på sitt problem och hjälpa henne 

med att få perspektiv på händelsen (Grände, 2005). Följande citat visar på att detta 

behövs.   

  
”De som lyssnar, lyssnar på riktigt. Det som är osagt blir liksom också sagt, eller vad man ska 
säga. Man vill helst inte säga vissa saker, man vill helst inte erkänna vissa saker. Det tar ganska 
mycket energi för att försöka hålla sin roll om vad det egentligen handlar om. Det krävs att det är 
någon som är så professionell som kan liksom ta ner en på jorden och vara kvar i det på något 
sätt, och följa upp en i det. Därför att det är så mycket som blockerar en från och säga som det 
är.” 

 
Det kan ta lång tid innan kvinnan själv inser att hon utsatts för våldtäkt. När detta sker 

kan hon tillåta sig att må väldigt dåligt och känna sig kränkt (Grände, 2005).  

 
”Det tog mig ett år innan jag fattade att så hade det gått till, då dör man bara, för att man 
förnekar det. Man, jag ska inte säga man, jag gjorde det, för det händer inte, så tänker man. Det 
händer inte mig liksom, det har inte hänt, det är någon annan person. Det är smärtsamt liksom.”  

 
5.7 Händelseförloppet  

Våldtäktshändelsen bör rekapituleras tillsammans med kvinnan. Återberättandet syftar 

till att kvinnan skall få förståelse för sin situation. Genomarbetning hjälper till att fylla 

ut eventuella minnesluckor (Hedlund & Göthberg, 2002). Genom att sätta ord på 

våldtäkten och känslorna blev händelsen lättare att hantera. Detta motverkade 

verklighetsförvanskningar och gav kvinnorna känslan av att ha grepp om tillvaron. 

Kvinnorna fick tillbaka känslan av att kunna lita på det egna omdömet. Sker ingen 

rekapitulering av händelsen kan det bli svårt för kvinnan att komma vidare.  

 
”Att personen finns där och kanske återkopplar med en fråga till det man säger. Att den 
professionella personen hjälper en att reda ut förlopp och tankar kring våldtäkten och jag tyckte 
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det var ganska bra när de återberättade för mig det jag sagt för då kände jag att de uppfattade 
min situation bättre.”  

 
”Man blir påmind om det och man får liksom ta tag i det hela tiden. Jag har tänkt på det massa 
gånger. Jag har egentligen träffat nästan uteslutande, alltså professioner, som har tänkt framåt, 
alltså här och nu och framåt, bara tills för två år sen ungefär. Det är först faktiskt då jag har fått 
saker och ting förklarat för mig själv, som jag också kan förlåta eller vad man ska säga. Eller inse 
att det faktiskt inte var så, utan att det var så, eller vad skulle jag kunnat ha gjort åt det egentligen, 
eller det var inte mitt fel. Sånna saker som är jävligt grundläggande för att man någonsin skall 
kunna komma förbi. Det skulle jag aldrig komma till insyn med om jag hade fortsatt tänka framåt, 
framåt, framåt, jag kan, jag kan. Dem behöver inte piska en på ryggen hela tiden.”  

 
Det kan vara en fördel för kvinnan att få veta att den professionella träffat flera 

kvinnor som reagerat på liknande sätt efter en våldtäkt. Det kan stärka kvinnan och då 

hon får bekräftelse på att hennes reaktioner är både normala och rimliga (Hedlund & 

Göthberg, 2002). Den professionella skall dock vara försiktig med detta och inte 

generalisera kvinnornas reaktioner.  

 
”Kuratorn på gymnasiet försökte dra paralleller men hade inte tillräcklig kunskap om just sådana 
som mej. Och ett sätt det blev tydligt på var att hon pratade bort nästan hela samtalstiderna vi 
hade själv. Dessutom pratade hon om en annan person vid något tillfälle som hon trodde hade en 
liknande situation och jag lyckades på hennes beskrivning klura ut vem hon pratade om. Jag sa 
ingenting om det men höll inte alls med - vi var alldeles för olika... Oprofessionellt att prata om 
andra som jag kan lyckas klura ut vem det handlar om. Jag blev ju då dessutom orolig vad hon 
berättade om mej till andra…// …Det kändes att terapeuterna hade mött personer som varit 
utsatta för våldtäckt tidigare. Och även om man inte kan dra paralleller jämt så får man en vidare 
förståelse och en större respekt vilket var tydligt hos de här kvinnorna.”  
 

5.8 Kroppsspråk 

Den professionella bör tänka på kroppsspråket då många kvinnor är vaksamma på 

detta (Hedlund & Göthberg, 2002). Kvinnorna är ofta känsliga för signaler som visar 

att lyssnaren tar avstånd, förminskar deras erfarenheter eller skuldbelägger dem 

(Grände, 2005). En kvinna tycker att kroppsspråket inte spelar någon roll det 

huvudsakliga är att den professionella inte gör någonting som stör samtalet. En annan 

kvinna menar att kroppsspråket visar om den professionella lyssnar och är närvarande 

i samtalet.  

 
”När de lägger armarna i kors och ser allmänt stängda ut, då kan inte jag heller öppna mig, Så 
det har också stor betydelse. Ögonkontakten är ju jätteviktigt, och inte det här att lägga huvudet 
på sne, ”ja är du ledsen?” Att man bara är neutral och tar emot det den vill ge, det tycker jag är 
viktigt.”  
 
”Jag tror att som behövande så kanske man läser in lite väl mycket i kroppsspråket. Jag blev i 
början orolig om reaktionen från henne var oväntad. Till exempel när jag berättat om något 
jättehemskt och hon ser ut som om jag pratat om sockerkaksrecept. Hon såg aldrig bestört eller 
rädd ut, vilket som sagt ibland gjorde mig orolig. Jag frågade henne ibland om ”man får göra så 
mot barn” bara för att få höra henne säga att ”det får man absolut inte”.  
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5.9 Ifrågasättande av kvinnas berättelse 

Det är viktigt att den professionella inte distanserar sig från våldtäktsskildringen 

genom att ifrågasätta kvinnans berättelse. Istället bör den professionella visa att den 

tror på det kvinnan berättar (Hedlund & Göthberg, 2002). Samtliga kvinnor tycker att 

de blivit trodda i sin berättelse. En kvinna menar att inget möte kan ske om det inte 

finns förtroende mellan henne och den professionella.  

 
”Det är väldigt viktigt att bli trodd och att de visade att de trodde på mig och förklarade för mig 
flera gånger att det inte var mitt fel det som hände.”  
 
”Jag var rädd att inte bli trodd, men jag blev tagen på allvar. Jag ville göra ”rätt” när jag sent 
om sider sökte hjälp och jag var nervös över alla frågor som jag fick första gången jag mötte 
kuratorn. Hon ville ringa in mina problem och jag trodde att hon inte riktigt trodde mig och skulle 
kolla upp mig…// …Hon trodde på mig när jag själv inte gjorde det. När minnena liksom blev för 
grymma. ”Nej, så kan det inte ha varit!” och ”jag vet inte om detta verkligen har hänt”…// 
…Kuratorn trodde på det jag tyckte var orimligt…// …Det var faktiskt som att lägga ett pussel som 
tog mer än tjugo år att lägga.” 

 

5.10 Kunskap 

Enligt Knight (2006) är det viktigt att den professionella innehar kunskap, 

specialiserad utbildning krävs därför enligt Fox and Carey (1999). De flesta kvinnorna 

är överens om att kunskap är viktigt i bemötandet. När den professionella haft en 

specialiserad utbildning har kvinnan upplevt detta som positivt.  

 
”Dem som jobbar på kriscentrum…// …vet vad dem pratar om för de träffar dagligen kvinnor som 
varit utsatta för våldtäkt. Och där träffar man absolut inte någon dramatiserad människa som 
sitter där. Den sista som varit den bästa relationen som är socialsekreterare liksom, otrolig kunnig 
inom det området och vet hur man lever annars. Asså, mönster och beteende mönster som man får 
av sånna här saker, som man själv också börjar tycka är jävligt konstigt, men som man kan få 
förklarat för sig själv och det är jätteviktigt, annars fortsätter man vara liksom destruktiv hela livet 
ut. Jag har gjort det i alla fall. Att man kan liksom lyfta upp det på något sätt och koppla samman 
med att det kan ha med det här att göra och gå tillbaks liksom till det. När man kan se 
sammanhang med den händelsen.”  

 
Två kvinnor menar att den professionella bör inneha kunskap om att kvinnor reagerar 
olika efter en våldtäkt. Därmed bör de även kunna läsa av beteenden och signaler.  
 

”Även om jag berättar om vad jag varit med om och skrattar samtidigt så vet man aldrig vad som 
döljer sej bakom…// … Ett leende hos mej betydde under många år så mycket annat än glädje. Jag 
log när jag blev sårad och ledsen och var proffs på att dölja hur jag mådde när jag inte mådde 
bra.”  
 
”…// …Så den som skall lyssna måste verkligen ha erfarenhet och förstå. För många, eller jag har 
träffat några stycken som tyckte att jag var lite väl glad för att ha blivit våldtagen. Och då blev det 
lite det att de ifrågasatte mig då. Det gäller att pejla av människan och förstå varför dem beter sig 
som de gör.” 

 

Som tidigare nämnts bör den professionella undvika att generalisera kvinnornas 

erfarenheter då kvinnorna reagerar olika och individuellt. Dock kan det finnas likheter 
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i reaktionerna, det kan ibland vara bra att delge kvinnan detta (Fox & Carey, 1999). 

Kvinnorna menar att den professionella bör hitta en balans där emellan och bör vara 

försiktig när denne delger kvinnorna likheterna.   

 
”Kuratorn upplevde jag som en besservisser…// …Då hon visste allt innan jag ens fått prata klart. 
Det kändes respektlöst…// …Hon hade ingen som helst pejl på läget…// …Den största missen hon 
gjorde var att prata - jag fick knappt en syl i vädret för hon visste redan hur det låg till och vad jag 
behövde och hur jag kände... Hon sabbade mer än hjälpte tyvärr…// … Den där kuratorn skulle 
behöva endera en utbildning eller ännu hellre en annan instans att skicka sådana som mej och inte 
försöka göra något själv. Hon borde ha kollat upp någon lämplig person som hade fått ta över så 
fort hon hörde vad det handlade om.”  

 
Kunskapen och förståelsen gör att kvinnan känner sig förstådd och att hon inte känner 

sig konstig (Grände, 2005). Det är befriande och en lättnad för kvinnorna att bli 

bekräftade i sina känslor. 

 
”Det var ju som, vad ska man säga, som en religiös upplevelse att träffa henne för hon kunde 
verkligen beskriva sånna som mig. ”Ja men det är jättevanligt att vara promiskuös efter en 
våldtäkt, som du, att gå omkring och knulla” sa hon då. ”Det är ingenting fult”. Hon kunde 
verkligen berätta ”du är ingen dålig människa för det.” Hon berättade allting som jag hade gått 
och burit på, så det var en jättelättnad.”  
 
”…// …Polisen berättade i början att hon arbetat med personer som varit i min situation och när 
jag pratade så flikade hon in och berättade hur vissa våldtäktsmän kunde fungera och bete sig. På 
detta vis arbetade även kuratorn när jag berättade för henne och vi sedan talade om det som hänt. 
Känslan av att reagera på mitt sätt och att få veta att man inte är ensam att bete sig på detta vis 
utan att det finns flera som bär det inom sig var oerhört skönt att höra, om och om igen. Och även 
att höra att det inte var mitt fel, det finns inget ”OM” i sådana här situationer, händer så händer 
det.”  

 
Den professionella testas och utvärderas kontinuerligt av kvinnan eftersom hon vill 

veta om den professionella går att lita på samt om denne är kunnig. Mod och 

emotionell styrka kombinerat med engagemang i kvinnan och arbetet med henne är 

grunden till en god relation (Fox & Carey, 1999). En kvinna testade den 

professionella för att se om denne gick att lita på.  

 
”Jag testade henne flera gånger (om jag provocerar dig, kastar du ut mig då?) och försade mig till 
och med en gång när jag berättade för henne att jag inte ville sitta så nära henne för att det drog 
så kallt ifrån henne. Jag sa detta som en helt självklar information, men hon skrattade så tårarna 
rann.”  

 
5.11 Ge tillbaka självbestämmanderätten och arbeta med kvinnan 

För kvinnan har det stor betydelse att få tillbaka känslan av att hon har kontroll över 

sitt liv. En del professionella vill få kvinnan att fundera framåt och inte fokusera sina 

tankar kring hur hon eventuellt hade kunnat undvika övergreppet (Hedlund & 

Göthberg, 2002). Dock anser en respondent att det inte finns någon fördel med att 

endast tänka framåt, hon tycker att man ska bearbeta händelsen först.  



 32 

”…//…Min upplevelse är att väldigt många bara tittar framåt, bara på något sätt. Det har hänt 
och det kommer aldrig att bli ogjort på något sätt. De tittar bara framåt, på det positiva, men om 
man aldrig kan komma vidare från där man själv befinner sig så spelar det ingen roll vad bra 
allting är…// …Personligen tycker jag inte att det är bra när man ska bara gå vidare, glömma, 
förlåta och gå vidare hela tiden…// …” 

 
Fox och Carey (1999) bestrider Hedlunds och Göthbergs resonemang. De menar att 

kvinnan skall fokusera på nuet och få hjälp med dagliga rutiner istället för att endast 

fokusera på framtiden. Detta menar även en respondent.  

 
”Hon hjälpte mig även med olika strategier som skulle hjälpa mig i vardagen, ex på affärer ifall 
jag träffade på våldtäktsmannen, hur jag skulle kunna hantera situationen”.  

 
När kvinnan har förlorat sin självbestämmanderätt är det viktigt att den professionella 

arbetar med kvinnan och stärker henne. Alla respondenter upplevde att den 

professionella arbetade med dem. En kvinna menar också att hon blev stöttad i sina 

egna beslut och insikter.  

 
”Jag tycker alla arbetade med mig, inte åt, aldrig åt. Och det är i och för sig bra.”  
 
”Jag tyckte de professionella arbetade med mig. Jag kände mig delaktig med min kurator, där det 
ändå är jag som ska vara den drivande motorn, kuratorn ska vägleda mig och stötta.”  

 

5.12 Möt kvinnan där hon befinner sig 

En del kvinnor kan få höra av omgivningen att hon borde sluta älta det som hänt och 

istället rycka upp sig och fortsätta med sitt liv. Det är därför viktigt att det finns 

professionella som kan möta kvinnan där hon befinner sig (Grände, 2005). 

 
”…// …Vad jag menar är att man måste möta varje individ just där hon är just då, och jag tycker 
ändå att min kurator lyckades bra med det. Jag fick korrigera om hon trodde sig veta hur jag 
upplevde saker, och det tog hon genast åt sig och lärde sig av kändes det som.”  

 
När omgivningen försöker få kvinnan att glömma våldtäkten är det viktigt att kvinnan 

får möjlighet att ventilera sina tankar och känslor hos den professionella (Hedlund & 

Göthberg, 2002). En respondent menar att hon förväntar sig att den professionella 

möter henne där hon befinner sig. Det är mer kränkande om den professionella inte 

klarar detta.  

 
”Alltså det är det som är skillnaden mellan om man berättar någonting sånt här för familj, vänner 
eller någon annan, så kan man ha en viss acceptans för att folk säger ”jaja” eller gör det mindre, 
eller på nått vis vill glömma det för att man vill inte se sånna saker. Man vill inte se någon man 
tycker om må dåligt, man vill inte se det och då gör man de mindre. Man tycker ”ah men livet går 
vidare liksom” på något sätt, och man själv tänker så och gör det mindre än vad det är. Men asså 
det är riktigt kränkande om det är någon som arbetar med sånna här saker, någon som ska vara 
professionell och som bagatelliserar eller gör det till en bagatell, gör det mindre än vad det är…// 
…Det är en stor besvikelse tycker jag, det är dem man förväntar sig mer av.”  
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5.13 Visa på det kvinnan gjort samt bekräfta henne 

Många kvinnor kan känna skam och skuld på grund av att de inte lyckats undvika en 

våldtäktshändelse. Det är därför viktigt att visa kvinnan på allt hon faktiskt gjort och 

klargöra för henne att hon inte kunnat handla annorlunda i situationen (Grände, 2005).  

 
”Jag skulle själv arbeta mig igenom mina upplevelser. Jag skulle sätta ord på mina upplevelser, 
hon gav sig inte förrän jag själv gjort det. Förövaren är den skyldige, det hade inte spelat någon 
roll vad jag gjort eller inte gjort. Det var förövaren som var konstig och mina reaktioner (som var 
det jag sökte hjälp för) var normala under den omständighet som rådde. Hon var noga med att 
poängtera att jag var trovärdig och att jag var ganska bra på att ta mig igenom processen …// …” 

 
”Det är många som säger ”det är inte ditt fel, när sånt här händer är det inte ditt fel, du ska inte 
skuldbelägga dig själv”. Fast sen säger de inte så mycket mer. Alltså man ska bara förtydliga för 
individen i fråga” det är inte ditt fel, sånt här händer, det är liksom mäns” om det nu är en man. I 
mitt fall var det de, makt mot kvinnor och så vidare. ”Hur skulle du ha kunna gjort någonting” och 
”det har inget med dig att göra, det var inte ditt fel” och så ska man gå vidare liksom. Alltså blir 
det inget mer, men en del har ett behov av att reda ut saker och ting, när sånt händer är man i en 
chock.” 

 
Det är viktigt att ge bekräftelse och stärka de positiva egenskaperna. De flesta 

kvinnorna i denna studie har upplevt att de fått bekräftelse vilket har varit positivt för 

dem.  

 
”Jag fick konstant bekräftelse av terapeuterna. De gjorde allt för att sätta sej in i min situation. 
Om det var något de inte förstod så frågade de alltid om det.”  
 
”Blev bekräftad i min känsla, genom att hon lyssnade och tog till mina ord.”  
 

5.14 Påverkan 

Studier har visat att professionella påverkas särskilt starkt av kvinnor som blivit utsatt 

för sexuellt våld (Clemans, 2004). Hämndkänslor och ett raseri mot förövaren kan 

väckas inom den professionella. Det kan dra sig tillbaka eller bli överdrivet 

omhändertagande och beskyddande (Hedlund & Göthberg, 2002).  

 
”Jag blev jätteledsen en av gångerna och när jag satt och grät så frågade kuratorn om hon fick ta 
i mig (jag tror hon frågade om hon fick lägga sin hand på min arm). Jag sa nej och hon gjorde 
givetvis inte det då. Men efteråt var jag glad över att hon hade velat trösta mig. Tanken värmde.”  

 
”Hade telefonkontakt med nån riktig feminist som ville utrota alla män på denna jord.” 

 
Känner den professionella rädsla av kvinnans berättelser är det bättre att tillstå dessa 

känslor och dela dem med kvinnan än att försöka trycka undan dem. Hon är ändå 

observant på dem (Hedlund & Göthberg, 2002). En av respondenterna menar att den 

professionella inte bör gå till överdrift när denne visar sina känslor. Respondenten 

menar att detta inte alls är bra och det fick henne att avsluta kontakten. Den 

professionella får inte ta större plats än kvinnan. 
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”Jag träffade en kvinna som var kurator som började gråta själv och då känner man, jag kan inte 
förbjuda henne att göra det, eller säga vad fan håller du på med? Fast jag gick aldrig tillbaks dit 
efter det, för jag kände, jaha varför sitter hon där och gråter över mitt liv liksom? Det känns ju 
inte bättre direkt, tvärtom…// …Konsekvensen är att man lämnar och flyr…// …Jag avslutade 
relationen, kontakten.”  

 
5.15 Lösningar och råd 

Den professionella kan ha svårt att avstå från att söka lösningar på kvinnans problem, 

eller ge henne råd kring hur problemen kan hanteras. Detta tror Grände (2005) beror 

på det egna behovet att vilja åtgärda problem innan avslutad kontakt. En kvinna 

menar att om den professionella skall ge råd skall dessa råd vara befogade och inte ett 

påfund som gäller alla. En kvinna fick inga råd, men hon hade uppskattat om hon fick 

det. För en annan kvinna var råd av stor betydelse i hennes läkningsprocess.  

 
”Det kan bli lite fixarmössan på liksom att…// …Här kommer jag och ska lösa liksom dina 
problem, det är det största felet man kan göra, inte lösa en massa saker och inte fixa.” 

 
”Jätteviktigt att få råd, hur man skulle ta nästa steg för att komma vidare i livet. De små råden om 
praktiska saker som hur utredningen ska fortskridas till råd om hur jag ska göra ifall jag möter 
min våldtäktsman på gatan, hur jag ska bete mig då, hur jag ska gå till väga för att inte få panik, 
råd om hur jag ska hitta tryggheten igen. Jätteviktigt för att jag ska kunna få tillbaka min inre 
trygghet, känna mig säker.” 

 
Kvinnan skall inte behandlas som svag och skör i mötet. Om detta görs kan kvinnan 

tro att den professionella inte tror att hon klarar av det emotionella arbetet som måste 

göras (Fox & Carey, 1999).  

 
”Någon som sätter upp två glas vatten med en massa näsdukar framför en, som varsågod sätt 
igång och känn dig som ett jävla offer liksom. Det är inge bra heller…// …Om man är ett offer 
eller inte är ett offer, är också en inställning.” 

 
När den professionella inte genast kommer med lösningar och svar visar den tro på 

kvinnans egna förmåga (Grände, 2005). Detta visar på att en kvinna hade lättare för 

att prata med den professionella.  

 
”Dem som jag tydde mig till det var ju dem som tog det lugnt med mig och som inte tvingade fram 
någonting. Jag kommer ihåg en gång hos en annan kvinna, då satt jag bara, där fick jag sitta tyst, 
det är som sagt att man försöker pejla in människan.”  

 
5.16 Avslutning 

Bästa sättet att avsluta en kontakt är att den professionella och kvinnan tillsammans 

gör en bedömning av när avslutningen kan ske. Dock får den professionella inte dra ut 

för länge på kontakten. Detta kan bidra till att kvinnan känner sig underkänd (Hedlund 

& Göthberg, 2002). 
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”Då frågade hon mig hur jag mådde, jag mår bra, och då sa hon ”då tycker jag att du är frisk” 
och så skrattade hon. Det var odramatiskt, det var bara så. Det blir lite så när man går hos en 
terapeut eller psykolog då får man en sån här stämpel inför sig själv, ja jag är ju inte riktigt ok än. 
Så hon berättade varför hon ville att jag skulle avsluta eller pröva i alla fall. ”För så länge du går 
hos mig så kommer du gå med ett bandage kring det hela tiden. Om jag släpper dig nu så kommer 
du få lösa dem själv och det kommer du att fixa” och det gjorde jag ju. Det var inte så dramatiskt 
som jag trodde.”  

 
”En del avslutades för att jag avslutade dem själv. En del avslutades mot min vilja för att jag 
skulle till någon annan enligt deras jävla regler, eller att man får gå ett visst antal gånger här och 
så funkar det. Jag har förståelse för att det är på det sättet liksom. Problemet är bara att relation 
är så jävla viktigt för att liksom få den hjälp man behöver. På något vis tvingas man att begränsa 
sig för att man bara har några gånger kvar. Jag har varit jävligt ledsen när de kontakter jag 
tycker är bra har avslutats, för att man blir som dumpad på något sätt känns det som. Sen är de 
jättejobbigt och berätta om samma grejer för många människor.”  
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6 DISKUSSION 

Kvinnorna i denna studie ger en god uppfattning om vad de upplever som ett positivt 

samt ett negativt bemötande. Studien visar vidare att bemötandet från myndigheterna 

efter en våldtäkt har upplevts varierande bland respondenterna. Ena hälften upplever 

att de sammantaget fått ett bra bemötande och den resterande hälften upplever att de 

blivit sämre bemött. Det som är genomgående för dessa kvinnor är att alla har upplevt 

både positiva samt negativa delar i bemötandet. Det har inte endast varit ett 

utmärkande positivt eller negativt bemötande. Det är vidare viktigt att poängtera att 

några respondenter har träffat många myndighetspersoner medan andra endast träffat 

ett fåtal professionella. Detta kan påverka upplevelsen av bemötandet då de kvinnor 

som träffat fler myndigheter har något att jämföra med.  

 
Alla respondenter upplevde ett positivt bemötande då de blev bemötta med respekt 

och när de kände att den professionella trodde samt lyssnade på dem i deras 

berättelse. Kvinnorna vill också att den professionella skall bemöta dem individuellt. I 

och med att våldtäktshändelsen är en privat och personlig erfarenhet måste 

bemötandet ske därefter. Det respondenterna upplevde som negativt i bemötandet var 

den professionellas fördomar, attityder och värderingar. Ibland fick kvinnorna inte 

möjlighet att berätta sin historia, istället utgick den professionella ifrån att våldtäkten 

skett under vissa omständigheter. Dessa omständigheter är nära sammansatta med 

mytbilderna som diskuterats tidigare i denna rapport. Detta tyder på att en del av de 

professionella som kvinnorna mött inte är medvetna om sina attityder och värderingar. 

För att mytbilderna inte ska reproduceras krävs en medvetenhet samt kunskap. För att 

uppnå ett lyckat bemötande måste den professionella se bort från mytbilderna och låta 

kvinnan tala. Denne skall inte utgå från att allt är på ett visst sätt och kvinnorna menar 

istället att den professionella bör vara öppen för deras sanningar och verkligheter. De 

menar vidare att den professionellas syn på dem är avgörande. Kvinnan är inget offer 

utan en individ som behöver stöd. Enligt brottsförebyggande rådet (2007) begås 

flertalet av sexualbrott av män som är vänner, bekanta eller familj till kvinnorna. Det 

är inte alltid okända män som mytbilderna föreskriver. Den som utsätter någon eller 

själv utsätts för våldtäkt kan vara vilken person som helst. Vidare framgår det i delen 

där tidigare forskning presenteras att rättsväsendet har stereotypa attityder och 

värderingar som i sin tur färgar det övriga samhället. Det finns dock en medvetenhet 

hos författarna om att rättsväsendet har ett annat arbetssätt och andra målsättningar än 
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övriga myndigheter. Rättsväsendets uppgift är att bevisa brott. Myndigheter inom den 

sociala sfären har däremot till uppgift att hjälpa våldtagna kvinnor att bearbeta och 

läka såren som våldtäkten orsakat. De skall alltså inte utreda eller döma i juridisk 

mening. Sammanfattningsvis menar respondenterna att de värderingar och attityder 

som finns i rättsväsendet även existerar bland myndigheter inom den sociala sfären. 

Detta har påverkat bemötandet negativt. Den professionella bör se bortom 

mytbilderna för att den våldtagna kvinnan skall våga prata om händelsen. 

 
Nästan alla kvinnor i studien hade funderingar kring deras beteende efter 

våldtäktshändelserna, de trodde att deras beteende var konstigt och onormalt. Det kan 

därför ibland vara befogat att delge kvinnorna av andras liknande reaktioner. När 

detta gjordes kände kvinnorna en oerhörd lättnad. Dock kräver detta mycket kunskap. 

Även om det kan finnas vissa likheter skall genrealiseringar undvikas. Det är viktigt 

att kunna läsa av kvinnornas signaler och förstå vissa beteenden. En del kvinnor i 

denna studie gömde sin smärta bakom leenden. Okunskapen gjorde att beteendet 

istället ifrågasattes. Denna okunskap har resulterat i att kvinnorna försummades i 

bearbetningen. Detta är något som Ward (1995) även påvisar, kvinnor som utrycker 

känslor såsom sorg, lidande och nedstämdhet ses som mer trovärdiga än de som inte 

utrycker sådana känslor. Kvinnorna kan efter en våldtäkt verka lugna, samlade, 

upprörda, gråtande och rejält chockade. Dock är det viktigt att vara medveten om att 

ingen kvinna är oberörd av våldtäkten utan använder sig av psykologiska 

försvarsmekanismer för att hantera händelsen. Alla respondenter som varit i kontakt 

med professionella som saknat kunskap kring våldtäkt upplevde bemötandet som 

negativt. Professionella med otillräcklig kunskap förmår inte att vara ett stöd för 

kvinnorna. 

 

De handböcker som använts anses vara bra vägledning för professionella som möter 

våldtagna kvinnor. Handböckerna kan användas för att hitta och slå upp i när den 

professionella vet att denne kommer att möta en kvinna som utsatts för våldtäkt. Dock 

skall denne inte bli låst i dessa, utan som tidigare nämnts utgå från kvinnans behov. 

Handböckerna tar upp punkter som också motsvarar respondenternas behov i 

bemötandet, dock överrensstämmer inte alla delar. För ytterligare vägledning kan den 

professionella använda sig av teorier och perspektiv såsom kristeorin och teori om 
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coping. Detta då dessa teorier beskriver hur individer reagerar och bör bemötas efter 

en oväntad och traumatisk händelse.  

 
Hälften av respondenterna i denna studie har inte bara blivit utsatta för våldtäkt i 

vuxen ålder utan även i barndomen. Att hälften av kvinnorna har tidigare erfarenheter 

av sexuella övergrepp skulle kunna förstås med att kvinnorna kan ha en skadad 

integritet och självkänsla. Av den anledningen kan de ha hamnat i ett självdestruktivt 

beteende med ett ökat risktagande. Det framkommer även att några kvinnor blivit 

våldtagna av en bekant medan andra blivit våldtagna av en obekant förövare. Dessa 

ses som brist då författarna kunde valt att studera kvinnor med liknande bakgrund. 

Det kan nämligen finnas behovsskillnader beroende på hur kvinnornas bakgrund ser 

ut. Förslag på vidare forskning skulle därför kunna vara att undersöka kvinnor som 

enbart blivit utsatt för våldtäkt vid ett tillfälle i vuxen ålder av en okänd man. Ett 

annat förslag är att undersöka kvinnor som utsatts för upprepade våldtäkter i 

barndomen av en nära anhörig. Olika bemötanden krävs beroende på vilka andra 

obearbetade händelser kvinnan har utöver våldtäkten. Dessutom kan studier göras 

kring hur bemötandet upplevs i direkt anslutning till våldtäktshändelsen. Att 

undersöka kvinnor som kommer i kontakt med myndighetspersoner inom den sociala 

sfären flera år efter våldtäktshändelsen är ytterligare ett förslag på forskning.  

 
Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att antalet anmälda sexualbrott har ökat 

med 58 procent under de senaste tio åren. Ökningen beror både på att 

anmälningsbenägenheten och den faktiska brottsligheten ökar. Det finns även ett stort 

mörkertal (Brottsförebyggande rådet, 2007). Då den officiella statistiken inte visar 

någon minskning måste det finnas en eftersträvan att bli bäst på bemötande av 

våldtagna kvinnor. Alla myndigheter som kommer i kontakt med våldtagna kvinnor 

måste ha kunskap. Denna kunskap innefattar hur bemötandet av våldtagna kvinnor 

bör ske och kunskap om samhällets maktstrukturer samt könsordning. Att höja 

kompetensen hos dessa myndigheter är oerhört viktigt för kvinnornas trygghet. 
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Bilaga 1 - Sökschema för datorbaserad artikelsökning 

 

Databas datum Huvudsökord Undersökord Antal träffar (Peer-

Reviewed Journals) 

Utvalda 

artiklar 

071113 (Social 

Services 

Abstracts) 

Rape Women, 

authority 

treatment, 

treated 

7 st 1 st  
 

071113 (Social 

Services 

Abstracts) 

Rape Campbell, 

Rebecca 

50 st 2 st  

071113 (Wiley 
InterScience) 
 

Rape Police 150 st 1 st  

071116 (Social 

Services 

Abstracts) 

Rape Therapist, 

guidelines 

9 st 1 st  

071120 (Social 

Services 

Abstracts) 

Rape Sexual assault, 

survivors, 

crisis 

234 st 1 st  

071203 (Social 

Services 

Abstracts) 

Rape Therapist, 

guidance, 

guidelines, 

practice 

26 st 1 st  

071203 (Social 

Services 

Abstracts) 

Rape Therapist, 

skills 

12 st 1 st  
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Bilaga 2 - Informationsbrev 
 

Hej!  
 
Vi är två studenter som studerar vid Mittuniversitetet i Östersund på 
Socionomprogrammet. Under vår sista termin ska vi skriva en uppsats utifrån ett 
vetenskapligt förhållningssätt för att få ökad kunskap inom ett aktuellt och viktigt 
område. För att kunna genomföra detta behöver vi Din hjälp. Vi vill med det här 
informationsbrevet kortfattat beskriva vad vi tänkt med studien samt delge Dig 
information avseende forskningsetik. 
 
Våldtäktsbrottsligheten är ett omfattande och komplext problemområde som inte i alla 
delar kan studeras och beskrivas inom ramen för en enskild undersökning. Utifrån 
detta vill vi koncentrera oss på att få en ökad förståelse och insyn kring kvinnors 
upplevelser av hur olika myndigheter bemöter dem efter en våldtäkt. De myndigheter 
som åsyftas är exempelvis kuratorer, psykoterapeuter och socialtjänst. Din erfarenhet 
bidrar till ökad kunskap kring vad som är viktigt i ett bemötande. Enda kravet är att 
du skall ha fått någon form av professionell hjälp för att bearbeta händelsen.  
 
Studien kommer att bygga på intervjuer och Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. 
Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande utan motivering. Var intervjun skall äga 
rum är flexibelt och vi kan gemensamt komma överrens om var intervjun skall 
genomföras. Exempel på platser kan vara grupprum på skolan och biblioteket. 
Intervjun kan även ske via mailkontakt eller över telefon. Om vi träffas för en intervju 
kommer samtalen, med Ditt godkännande, att spelas in på band. Detta görs mest för 
att vi ska kunna koncentrera oss på att lyssna istället för att anteckna, men också för 
att kunna gå tillbaka i efterhand och kontrollera att vi uppfattat Dig rätt. Dina 
personuppgifter kommer att avkodas så att Din identitet inte avslöjas. Dina uppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt och endast vi som utför studien tillsammans med 
handledaren kommer att ha tillgång till materialet. Direkt efter intervjun renskriver vi 
intervjumaterialet och därefter förstörs bandinspelningen. Intervjuavskrifterna sparas 
endast under skrivandets gång. När uppsatsen är klar och inlämnad förstörs 
intervjuavskrifterna, detta sker senast den 20 januari 2008. 
 
Intervjun kommer att ske under vecka 47-48 och kommer att pågå i ca 30 minuter. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en C-uppsats vid Mittuniversitetet i 
Östersund i slutet av januari 2008. Den färdiga uppsatsen kan delges Dig som deltagit 
om intresse finns. 
 
Vi hoppas att Du har intresse av att delta i vår C-uppsats och att intresse anmäls så 
fort som möjligt.  
 
Vår handledare heter Gunilla Egonsdotter, vid Mittuniversitetet i Östersund. Gunilla 
kan nås via mail på följande adress: gunilla.egonsdotter@miun.se 
 
Hör av Dig till oss om Du undrar över något och har frågor kring detta! 
Med vänlig hälsning 
 
Caroline Östman   Dina Sultan  
Caos0401@student.miun.se   Disu0400@student.miun.se 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
  

INTERVJUFRÅGOR 

Bakgrunds frågor: 

1. Ålder? 

2. Var kommer Du ifrån (storstad, mindre stad, samhälle eller by)? 

3. Hur många gånger har Du blivit utsatt för våldtäkt?  

4. Hur gammal var Du då våldtäkten/våldtäkterna ägde rum? 

 

Bemötandet: 

5. Vilka myndigheter har Du kommit i kontakt med efter 

våldtäktshändelsen/våldtäktshändelserna, förutom exempelvis polis och 

läkarvård? 

6. När påbörjades kontakten/kontakterna med exempelvis socialarbetare eller 

kurator? Var det i direkt anslutning till våldtäkten eller en tid efter händelsen? 

a) Hur blev Du bemött av myndigheten/myndigheterna?  

b) Upplevde Du att den professionella lyssnade på Dig? 

c) Om ja, kan Du beskriva en sådan situation? Hur kändes det för Dig? 

d) Om nej, kan Du beskriva en sådan situation? Hur kändes det för Dig? 

 

7. Vilka egenskaper tycker Du krävs av den professionella för ett bra 

bemötande? 

a) Hur viktigt är det att den professionella är psykiskt närvarande i ditt 

berättande? Kan Du ange en sådan situation? 

b) Hur viktigt är det att bli trodd i berättelsen? Kan Du återge en sådan 

situation? 

c) Hur viktigt är det för Dig med respekt i mötet? Kan Du återge en sådan 

situation? 

8. Vad tycker Du är viktigast i ett bemötande? 

a) Vad tycker Du har varit bra i bemötandet? 

b) Vad resulterade detta i? 

c) Vad tyckte Du var mindre bra i bemötandet? 

d) Vad blev konsekvenserna för Dig?  

e) Vad kunde ha gjorts annorlunda i bemötandet?  
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Genus: 

9. Har Du träffat både manliga och kvinnliga professionella?  

a) Om ja, kunde Du se någon skillnad i bemötandet, vilka skillnader fanns 

det?  

 

Kunskap: 

10. Upplevde Du att den professionella var kunnig inom området?  

a) Om ja, hur visade den professionella detta? 

b) Om nej, hur visade den professionella detta? 

 

Förhållningssätt: 

11. Beskriv den professionellas arbetssätt?  

a) Vilka värderingar och attityder upplevde Du fanns hos den professionella? 

b) Vilken betydelse hade den professionellas kroppsspråk? 

c) Att få råd, vilken betydelse hade det för Dig?  

d) Tyckte Du att den professionella gjorde saker åt Dig eller arbetade denne 

med Dig? 

e) Fick Du bekräftelse av den professionella? Kan Du beskriva en sådan 

situation? 

f) Upplevde Du att den professionella hade förutfattade meningar i mötet? 

Beskriv en sådan situation? 

g) Upplevde Du att den professionella var öppen i sättet att arbeta? 

 

12. Hur avslutades kontakten? 

13. Om Du hade varit exempelvis en kurator på ett sjukhus, hur hade Du bemött 

en kvinna som blivit utsatt för våldtäkt? 

 
 
 
 
 
 


