
 

 

Att möta våldtäktsdrabbade kvinnor 
Samhällsaktörers upplevelser av stödarbetet med kvinnor som blivit 

utsatta för våldtäkt 
 

 

      

Agnes Hammarlund och Emma Mauroy 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala universitet 

Sociologiska institutionen 

Socionomprogrammet, VT 2014 

Kandidatuppsats 15 hp 

Handledare: Philip Creswell  

 



2 

 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur offentliga och ideella samhällsaktörer som möter 

våldtäktsdrabbade kvinnor uppfattar stödet till dessa kvinnor. Frågeställningarna är hur 

aktörerna upplever kvinnornas stödbehov, sitt eget stödarbete gentemot kvinnorna samt 

samhällets stödarbete gentemot kvinnorna. Studien bygger på intervjuer med fyra informanter 

från Uppsala Tjejjour samt fyra informanter från Kvinnofridsenheten vid Nationellt Centrum 

för Kvinnofrid i Uppsala. Materialet har analyserats genom innehållsanalys och genom detta 

har olika teman utkristalliserats. Med hjälp av socialkonstruktivistisk och feministisk teori 

strävar vi i resultatet efter att skapa förståelse för informanternas upplevelse av stödarbetet till 

våldtäktsdrabbade kvinnor. Resultaten antyder att informanterna upplever att de stödsökande 

har ett behov av att få sina känslor och upplevelser legitimerade, att de behöver lyfta bort 

känslor av skuld och skam hos den stödsökande samt tydliggöra att det är ett brott hon har 

utsatts för. Informanterna från Kvinnofridsenheten beskriver ett mer utvecklat samarbete med 

andra samhällsaktörer medan informanterna från tjejjouren beskriver en bristande samverkan 

med andra samhällsaktörer. Även om informanterna upplever att stödarbetet som bedrivs i 

Uppsala är bra ser de många delar av arbetet som kan och behöver utvecklas. Något som 

främst behövs införas är enligt informanterna utbildning på alla nivåer för att säkerställa ett 

bättre bemötande av våldtäktsdrabbade kvinnor hos alla samhällsaktörer. 

 

Nyckelord: våldtäkt, stödarbete, socialt stöd, Uppsala Tjejjour, Nationellt Centrum för 

Kvinnofrid.  
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1. Inledning 

Var femte kvinna i världen utsätts för våldtäkt eller våldtäktsförsök under sin livstid 

(kvinnojouren, u.å.). Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning 

skedde uppskattningsvis 36 000 våldtäkter i Sverige under 2012, vilket motsvarar ungefär 

hundra våldtäkter om dagen. Av de våldtäkter som polisanmäldes, vilket innefattar både 

våldtäkt mot barn och våldtäkt mot vuxna, var majoriteten av offren kvinnor. 96 procent av 

våldtäktsoffren över 18 år är kvinnor. Den grupp som var mest utsatta för sexualbrott var 

kvinnor i åldrarna 20-24 år 
 
(Brottsförebyggande rådet, 2014). Forskning visar att den som 

blivit utsatt för sexuella övergrepp  ofta påverkas både psykiskt och fysiskt negativt. Denna 

ohälsa kan uppstå omedelbart men kan också uppkomma senare i personens liv och ge 

långvariga negativa hälsoeffekter (Öberg, Lucas, & Heimer, 2010). Socialt stöd har visat sig 

ha en positiv effekt på individers återhämtning efter sexuella övergrepp. Om individen 

däremot upplever negativa reaktioner från omgivningen när den berättar om övergreppet 

påverkas återhämtningen negativt (Ullman, 1996b). Personens möjligheter att återhämta sig 

och gå vidare påverkas alltså bland annat av hur omvärlden bemöter personer som har blivit 

utsatta för sexuella övergrepp, vilket kommer utvecklas vidare i avsnittet tidigare forskning 

(Öberg et al., 2010). Det är många olika aktörer, både offentliga och ideella, som kan komma i 

kontakt med kvinnor som blivit utsatta för våld och våldtäkt (Nationellt Råd för Kvinnofrid, 

2001). Även då det är viktigt att det samverkas kring dessa kvinnor är det vanligt att det inte 

existerar någon samverkan mellan offentliga och ideella aktörer (Lindahl, 2012).  

Vi anser att dessa siffror tydligt visar att våldtäkt är ett stort samhällsproblem som främst 

drabbar kvinnor och ger många negativa konsekvenser för personerna som utsätts. Vi ser det 

som en viktig del av socialt arbete att förebygga och lindra den ohälsa som kan uppstå hos den 

som utsätts för en våldtäkt. Två aktörer som i sitt arbete möter våldtäktsdrabbade kvinnor är 

Uppsala Tjejjour och Kvinnofridsenheten vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid. Hur 

personer inom dessa verksamheter upplever stödarbetet kommer att undersökas närmare i 

denna studie.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur offentliga och ideella samhällsaktörer som möter 

våldtäktsdrabbade kvinnor uppfattar stödet till dessa kvinnor. Vi vill skapa förståelse för hur 

dessa aktörer uppfattar stödet till kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt på individnivå och 

samhällsnivå.  

Våra frågeställningar är: 

 Hur upplever aktörerna kvinnornas stödbehov? 
 Hur uppfattar aktörerna sitt eget stödarbete gentemot kvinnorna? 
 Hur uppfattar aktörerna samhällets stödarbete gentemot kvinnorna? 

 

http://www.kvinnojouren.se/statistik
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1.2 Begreppsförklaringar 
Våldtäkt: Begreppet våldtäkt beskrivs på olika sätt av olika aktörer, organisationer och 

teoretiker. Lagen beskriver våldtäkt på ett sätt medan en person som har blivit utsatt för en 

våldtäkt kan beskriva det på ett annat sätt. Då vi syftar till att få en förståelse för 

informanternas uppfattningar om stödet till våldtäktsdrabbade kvinnor har vi valt att låta deras 

uppfattningar om våldtäkt styra. På grund av detta har vi valt att inte definiera begreppet 

våldtäkt i denna studie. 

Sexuella övergrepp och sexuellt våld: Vi har använt begreppen sexuella övergrepp samt 

sexuellt våld när studier eller teoretiker vi hänvisar till har använt dem. Dessa studier och 

teoretiker har dock tydliggjort att de inkluderat våldtäkt i sina definitioner av sexuella 

övergrepp och sexuellt våld. 

Kvinnor: När vi använder ordet kvinnor syftar vi på personer över 18 år som definierar sig 

som kvinnor. Flera av informanterna, särskilt de från tjejjouren, har använt sig av begreppet 

tjej när de talar om de som tar kontakt med dem. Vi har dock genomgående använt oss av 

begreppet kvinnor i vår studie för att underlätta läsningen. I citat och där det uppenbart stör 

läsningen att inte använda informanternas ordval har vi däremot behållit informanternas 

begreppsanvändning. 

 

1.3 Disposition  
I nästa avsnitt följer en genomgång av tidigare forskning som är tematiserad utifrån 

konsekvenser av våldtäkt, stödets roll för återhämtning, samverkan och ideella organisationers 

roll. Sedan följer ett teoriavsnitt där socialkonstruktivistisk och feministisk teori presenteras. I 

metodavsnittet presenteras vår kvalitativa ansats, studiens tillvägagångssätt, analysmetod, 

generaliserbarhet samt etiska överväganden. Studiens resultatdel presenteras utifrån tre 

huvudteman: stödsökande och stödarbetet, samverkan samt samhället. Dessa teman har 

analyserats utifrån våra valda teorier. I diskussionsavsnittet sammanfattas och diskuteras 

resultatet i relation till tidigare forskning. Avsnittet innehåller även en metoddiskussion samt 

förslag för framtida studier.     
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer fyra teman att belysas: konsekvenser av våldtäkt, stödets roll för 

återhämtning, samverkan och ideella organisationers roll. Dessa teman är formulerade i syfte 

att visa på de negativa konsekvenser de som blivit utsatta för våldtäkt drabbas av och att 

stödet har en viktig roll för återhämtningen. Då det ofta är många olika aktörer som kommer i 

kontakt med individer som blivit utsatta för våldtäkt presenteras även ett avsnitt om 

betydelsen av samverkan. Slutligen presenteras ett avsnitt om ideella verksamheters roll i 

samhället vad gäller kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt.  

2.1 Konsekvenser av våldtäkt 
Forskning visar att de som har blivit utsatta för våldtäkt ofta drabbas av långvariga fysiska 

och psykiska negativa effekter efteråt (Koss, Bailey, Yuan, Herrera, & Lichter, 2003; Resick, 

1993). Rothbaum, Foa, Riggs, Murdock, & Walsh (1992) studerade 95 individer som blivit 

utsatta för våldtäkt och det visade sig att 94 procent av dem en vecka efter händelsen hade 

utvecklat symptom för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vidare, tre månader efter 

våldtäkten hade 47 procent av individerna i studien utvecklat full PTSD. Enligt Öberg et al., 

(2010) karaktäriseras PTSD med tre psykiska symptom: återupplevande av händelsen, 

undvikande av det som påminner om händelsen och överspändhet. Det är ett allvarligt och 

långvarigt ångesttillstånd. De mest påfallande negativa effekterna av PTSD är 

självmordstankar och depression, detta hänger ofta samman med sömnproblem som kan 

orsakas av mardrömmar och sömnbrist. PTSD har även ett nära samband med andra psykiska 

besvär, bland annat social fobi, panikångest, missbruk av alkohol eller andra droger och som 

tidigare nämnt ökad självmordsbenägenhet och svår depression (Öberg et al., 2010). Studier 

som har gjorts på individer som blivit utsatta för våldtäkt visar att de två veckor efter 

övergreppet upplever depression, rädsla, ångest, skuld och skam, sexuell dysfunktion, 

problem med självförtroendet och problem med sociala anpassningar. För en del individer 

som blivit utsatta för våldtäkt blir dessa symptom långvariga och kroniska (Atkeson, Calhoun, 

Resick, & Ellis, 1982; Calhoun, Atkeson, & Resick, 1982; Öberg et al., 2010). Atkesons et al. 

(1982) och Calhouns et al. (1982) kvantitativa studier visar att de som har blivit utsatta för 

våldtäkt ett år efter händelsen fortfarande upplevde symptom av främst ångest och rädsla. 

Resultaten antyder även att dessa symptom kunde utvecklas till att bli kroniska. Öberg et al. 

(2010) belyser att det är vanligt att individer som blivit utsatta för sexuella övergrepp tyngs av 

skuldkänslor och självanklagan då de ofta håller sig själva ansvariga för brottet. Det är därför 

viktigt att dessa personer möts med empati och kunskap, menar Öberg et al. (2010). 

2.2 Stödets roll för återhämtning 

Det är vanligt att individer som blivit utsatta för våldtäkt vänder sig till vänner för stöd 

snarare än till formella stödinstanser från samhället (Golding, Siegel, Sorenson, Burnam, & 

Stein, 1989). Oavsett var stödet kommer ifrån så visar forskning att socialt stöd har en positiv 

effekt på återhämtningen efter sexuella övergrepp (Burgess & Holmstrom, 1978; Kaniasty & 

Norris, 1992; Ullman, 1996b). Burgess och Holmstrom (1978) studerade återhämtningen på 

kort och lång sikt hos individer som hade blivit utsatta för våldtäkt. Deras studie visar att av 
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de som erhöll socialt stöd från omgivningen var det 45 procent som hade återhämtat sig på 

några månader och endast 20 procent som inte hade återhämtat sig när uppföljningen gjordes 

4-6 år senare. Av de som inte erhöll socialt stöd från omgivningen var det ingen som 

återhämtade sig på endast några månader och uppföljningen visade att hela 53 procent inte 

hade återhämtat sig 4-6 år efter våldtäkten. Cohen & Roth (1987) studie visar även att de 

individer som dröjer med att söka professionell hjälp eller att anmäla våldtäkten till polisen 

har svårare att anpassa sig socialt efter händelsen. Ullmans (1996a) kvantitativa studie visar 

på liknande mönster, att de individer som inte berättar om våldtäkten löper större risk att 

hantera övergreppet på ett dysfunktionellt sätt genom att till exempel ta till alkohol, dra sig 

undan från vänner eller hoppa av skola eller arbete. 

Hur omgivningen reagerar när individen berättar om våldtäkten har stor effekt på individens 

återhämtning. En kvantitativ enkätstudie gjord av Ullman (1996b) visar att negativa 

reaktioner från omgivningen förvärrar de negativa effekterna av våldtäkten hos individen. 

Detta oavsett om reaktionen kommer från vänner och familj eller från samhällsaktörer. 

Negativa reaktioner från omgivningen har Ullman (1996b) definierat som att bli skuldbelagd, 

att bli behandlad annorlunda, att bli ifråntagen kontroll och att få rådet att inte distraheras av 

händelsen. Ahrens (2006) har gjort en kvalitativ studie omfattande åtta djupintervjuer med 

personer som blivit utsatta för våldtäkt. Studien antyder att negativa reaktioner från 

omgivningen gör att den utsatta individens skuldkänslor förstärks, att individen funderar på 

om det är någon idé att berätta om det som hänt samt förstärker individens tvivel på om hen 

verkligen utsatts för en våldtäkt. Detta leder till att den utsatta individen tystas ner och slutar 

berätta om händelsen. Ahrens (2006) studie visar också att det är vanligt att personer som 

blivit utsatta för våldtäkt blir skuldbelagda av formella aktörer och att detta skuldbeläggande 

kan upplevas som en andra våldtäkt. Liksom Ahrens (2006) och Ullman (1996b) visar 

Campbell et al. (1999) i sin studie att om individer som blivit utsatta för våldtäkt får ett dålig 

bemötande av samhällsaktörer, till exempel polis och sjukvård, kan det förvärra 

traumatiseringen. Det dåliga bemötande tar sig ofta uttryck i att individen som blivit utsatt 

skuldbeläggs, vilket kan upplevas som en sekundär kränkning eller en andra våldtäkt. Studien 

visar dessutom att de individer som blir skuldbelagda av samhällsaktörer i högre grad 

utvecklar PTSD än de som fick ett bra bemötande när de sökte hjälp. Starzynski & Ullman 

(2014) pekar på att hur stödet mottas av den utsatta individen kan bero på många olika 

variabler, bland annat hur det sexuella övergreppet gick till, reaktionen från omgivningen och 

den utsattas ålder. Även Carlsson (2009) beskriver att bearbetningen av sexuella övergrepp 

beror på många faktorer, såsom vilken historisk tid och de bestämda offentliga och sociala 

sammanhang den utsatta individen befinner sig i. 

2.3 Samverkan                                                                    
I en skrift från Nationellt Råd för Kvinnofrid

1
 (2001) framkommer att det är viktigt att 

samverka kring kvinnor som blivit utsatta för våld. Då många olika aktörer kan komma i 

kontakt med kvinnor som utsatts för våld och våldtäkt behöver aktörerna kunna fånga upp 

                                                 
1
 Nationellt Råd för Kvinnofrid inrättades av regeringen år 2000 och verkade som regeringens rådgivningsorgan 

inom ämnet mäns våld mot kvinnor. Rådet verkade mellan år 2000 – 2003 (Nationellt Råd för Kvinnofrid, 2003). 
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dessa kvinnor och hänvisa dem rätt. Dock är det vanligt att det inte existerar någon samverkan 

mellan ideella organisationer och myndigheter kring våldsutsatta kvinnor (Nationellt Råd för 

Kvinnofrid, 2001). En svensk utvärderingsstudie har visat att den samverkan som var minst 

utvecklad och fungerade sämst var just den mellan ideella och offentliga organisationer 

(Lindahl, 2012). Lindahl (2012) utvärderade ett projekt i Göteborg vars syfte var att genom 

samverkan och metodutveckling förbättra stödet till unga som har utsatts för sexuella 

övergrepp. Carlsson, Borelius, Grundvall, & Sahlin (2010) belyser att ideella och offentliga 

organisationer kan ha svårigheter att samverka på grund av att offentliga verksamheter har en 

väletablerad plats i samhället och blir på så sätt överordnade ideella organisationer. En 

anledning till detta är att offentliga verksamheter är skattefinansierade och därför kan fungera 

mer långsiktigt än ideella organisationer som är beroende av bidrag. 

Samhällsaktörer som samverkar kring individer som blivit utsatta för våldtäkt har visat sig 

vara mer framgångsrika i arbetet med individens återhämtning än de aktörer som inte 

samverkar (Campbell & Ahrens, 1998). Campbell & Ahrens (1998) har undersökt hur 

samhällen i USA har utvecklat olika grad av samverkan kring individer som har blivit utsatta 

för våldtäkt. Studien visar att desto högre grad samhällsaktörer samverkar kring detta desto 

bättre effekt har det för individens återhämtning. Samverkansprogrammen har utvecklats i 

syfte att förbättra möjligheten för individer att få det stöd de behöver efter en våldtäkt. Ett av 

dessa samverkansprogram heter SART som står för Sexual Assault Response Teams. 

Traditionellt sett behöver den som blivit utsatt för våldtäkt själv boka in olika tider hos olika 

samhällsaktörer. Då det kan ta veckor till månader att få en tid är det därför lätt att dessa 

individer hamnar mellan stolarna och därför inte får någon hjälp. Tanken med SART är att 

den som blivit utsatt för våldtäkt inte ska behöva leta efter olika stödprogram utan att 

samhällsaktörerna ska komma till individen. SART är utformat utifrån sjukhusmiljöer, då 

sjukhus ofta är den första kontakten för individer som blivit utsatta för våldtäkt. På sjukhus 

med SART-program samverkar kuratorer, företrädare
2
, sjukhuspersonal och polis. Inom 

SART ska de professionella, som kommer i kontakt med de som blivit utsatta för våldtäkt, ha 

en bra kommunikation och jobba som ett team även då de har olika professioner. Fokuset ska 

vara på vad individerna som blivit utsatta för våldtäkt behöver och att de olika 

samhällsaktörerna ska ha en förståelse för varandras olika delar av servicen. 

2.4 Ideella organisationers roll 
Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2001:52) har ideella verksamheter en stor och viktig 

betydelse för Sveriges välfärdssystem och de är utbredda i sin omfattning. Ideella 

verksamheter kan ibland vara direkt avgörande för vissa utsatta gruppers välfärd. 

Socialstyrelsen (2005) skriver att ideella organisationer är beroende av bidrag och att 

kommunen är den viktigaste finansiären av dessa bidrag i Sverige. Ideella organisationer 

fungerar oftast som ett komplement till kommunens verksamhet och har under de senaste åren 

fått en ökad betydelse inom välfärdssystemet. 

                                                 
2
 Företrädare (advocates) är tränad personal eller volontärer som erbjuder att finnas med som stöd genom alla 

steg till den som blivit våldtagen och hjälper även till att navigera mellan de olika samhällsaktörerna (Campbell 

& Ahrens, 1998). 
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Kvinnojourer har en stor roll i kommunernas arbete kring våldsutsatta kvinnor och står oftast 

för det praktiska stödarbetet (SOU 1995:60). I Nationellt Råd för Kvinnofrids skrift (2001) 

lyfts det fram att trots att kommunen har huvudansvaret för våldsutsatta kvinnor utgör 

kvinnojourerna enskilt den viktigaste aktören i arbetet. En anledning till detta kan tänkas vara 

att kvinnojourerna har lång erfarenhet av att arbeta med våld mot kvinnor och därför besitter 

mycket kunskap inom ämnet. År 2001 var det drygt 130 kommuner som inte hade någon 

kvinnojour och Nationellt Råd för Kvinnofrid (2001) menar att kommunerna därför inte tar 

frågan om våld mot kvinnor på allvar. Nationellt Råd för Kvinnofrid (2001) konstaterar att 

utvecklingen av kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor går långsamt. Bender & 

Holmberg (2001) har gjort en studie utifrån feministiskt perspektiv som kartlägger stödet till 

våldsutsatta kvinnor i kommuner utan kvinnojour. De belyser att socialtjänsten ofta använder 

kvinnojourer som komplement i deras arbete kring våldsutsatta kvinnor. I de kommuner som 

saknar kvinnojour är det vanligt att de använder sig av grannkommunens kvinnojour. Ett 

problem som lyfts är att eftersom många olika aktörer kommer i kontakt med våldsutsatta 

kvinnor, både ideella föreningar och myndigheter, är det svårt för kvinnan som söker hjälp att 

få en helhetsbild av de verksamheter som finns att tillgå. Studien visar också att trots att 

många kommuner är beroende av kvinnojourerna så är det få kommuner som bidrar 

ekonomiskt till dem. 

Det framgår av ovanstående forskning att personer som har blivit utsatta för sexuella 

övergrepp löper stor risk att utveckla fysisk och psykisk ohälsa efter händelsen och därför är i 

stort behov av tidiga insatser och fortlöpande stöd. Vidare pekar studier på att samverkan 

mellan olika samhällsaktörer har positiv inverkan på återhämtningen för personer som har 

blivit utsatta för våldtäkt. Dock är det vanligt att samverkan inte existerar mellan offentliga 

och ideella verksamheter. Tidigare forskning visar vidare att ideella organisationers roll i 

samhället är betydande och att inte minst kvinnojourer har en viktig roll i arbetet med 

våldsutsatta kvinnor (där våldsutsatta inkluderar kvinnor som utsätts för sexuellt våld). 

Studier om tjejjourers roll i samhället gällande kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt samt hur 

aktörer från tjejjourer uppfattar sitt stödarbete verkar dock saknas utifrån våra 

efterforskningar. Vi har heller inte funnit någon kvalitativ studie om hur aktörer i olika 

verksamheter upplever samverkan kring kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt, trots att 

samverkan antyds vara viktigt. Vidare tyder våra efterforskningar på att det saknas studier 

som undersöker hur aktörer i olika organisationer upplever sitt eget stödarbete med 

våldtäktsdrabbade kvinnor. Utifrån denna bakgrund ser vi det som relevant att undersöka hur 

representanter från ideella och offentliga samhällsaktörer i Uppsala uppfattar stödbehovet hos 

och stödarbetet med kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt.  
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3. Teori 

De teoretiska referensramar som används i denna studie är socialkonstruktivism och 

feministisk teori. Den socialkonstruktivistiska utgångspunkten är att all kunskap om världen 

är socialt skapad och byggd på konstruktioner. Detta perspektiv ser vi som viktigt för att få 

förståelse för och kunna analysera hur personerna i denna studie uppfattar de stödsökande 

kvinnornas behov samt den egna verksamhetens och samhällets stödarbete. Det feministiska 

perspektivet ger en förståelse för våldtäkt ur ett strukturellt perspektiv där konstruktionerna av 

manligt och kvinnligt skapar manlig överordning och kvinnlig underordning. Feministiska 

tankegångar utgör en betydande del av teoretiserandet av våld och våldtäkt, varför vi ser det 

som väsentligt att kunna relatera informanternas uppfattningar och erfarenheter till 

feministiska begrepp.  

3.1 Socialkonstruktivism 
Peter L. Berger och Thomas Luckmann (1966/1998) har vidareutvecklat teorin om social 

konstruktion. De menar att verkligheten skapas och vidmakthålls genom människors tankar 

och handlingar. Den verklighet vi lever i här och nu kallar Berger och Luckmann (1966/1998) 

för vardagslivets verklighet. Denna verklighet är intersubjektiv, den får mening genom 

mänskliga aktiviteter och genom att vi interagerar med människor omkring oss. Vardagslivets 

verklighet blir på detta sätt meningsfull för var och en i hens subjektiva sammanhang. 

Samtidigt tas denna verklighet för given som en objektiv, ordnad värld, existerande i sig själv. 

Detta förgivettagande är en förutsättning för att vardagslivet ska fortgå. Vardagslivets 

verklighet upprätthålls genom olika handlingar, vilka beskrivs närmare nedan (Berger & 

Luckmann, 1966/1998). 

3.1.1 Typifiering, institutionalisering, roller och legitimering 

Samhället och dess sociala ordning är alltså ett resultat av mänsklig skapande, de existerar 

genom att människor konstant konstruerar sin verklighet. Genom interaktion med andra och 

genom vårt språk typifierar vi erfarenheter och upplevelser så att de blir intersubjektivt 

meningsfulla. Berger och Luckmann (1966/1998) menar att vi skapar typifieringsscheman 

genom att klassificera och kategorisera människor vi möter. Dessa scheman skapas utifrån vår 

förkunskap om världen, våra fördomar och det samhälle vi lever i och de modifieras och 

förhandlas hela tiden i interaktion med andra. Våra typifieringsscheman är som mest känsliga 

för påverkan i face-to-face-situationer och blir mindre känsliga ju avlägsnare och anonymare 

interaktionen med den andra är. Den sociala struktur vi befinner oss i är en sammansättning 

av alla de typifieringar vi gör (Berger & Luckmann, 1966/1998).  

Begreppet institutionalisering används av Berger och Luckmann (1966/1998) för att förklara 

hur samhällsordningen skapas och reproduceras och på så sätt lever vidare genom 

generationer. En förutsättning för institutionalisering är att människors handlingar blir 

vanemässiga. De samlade erfarenheter en människa har, gör att hen på förhand vet hur hen 

kan agera i många olika situationer. Därmed behöver varje vardagssituation inte definieras om 

på nytt. En institution uppstår genom att handlingar och individer typifieras i en grupp av 
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människor. Med andra ord ger en viss institution en viss typ av aktörer utrymme för vissa 

handlingar. En institution skapas av människor genom en historisk process, på så sätt är den 

alltid en social produkt. Institutioner kräver också social kontroll för att upprätthållas, vilket 

finns inbyggt i själva institutionen men också utövas genom regler och bestraffningar. När 

institutionen överförs till nya generationer förtätas den och framstår som mer stabil. På så sätt 

framstår institutionen som en objektiv verklighet, när den egentligen är skapad och 

upprätthålls av människor (Berger & Luckmann, 1966/1998). En institution representeras 

genom roller. Individer internaliserar ett kunskapsförråd med institutionella normer, regler, 

känslor och handlingar och får genom detta olika roller. Rollerna blir således institutionella 

representanter, där olika roller har olika funktioner. Till varje roll hör en viss sorts kunskap 

som gör att vissa roller till exempel blir mer symboliska medan andra roller blir specialister på 

något (Berger & Luckmann, 1966/1998). Ett exempel på en institution kan vara ett sjukhus. 

Där arbetar sjuksköterskor och läkare som utför särskilda arbetsuppgifter, bland annat att ta 

emot patienter, lindra och behandla. De olika yrkesgrupperna samt patienterna har olika roller 

med särskilda kunskaper knutna till just sin roll. Genom informella regler, som att patienten 

svarar på läkarens frågor, och formella regler, som de lagstadgade sekretessbestämmelserna, 

utövas social kontroll över sjukhuset som institution. Berger och Luckmann (1966/1998) 

menar att en institution behöver legitimeras för att leva vidare. 

Legitimering är den process då den institutionella ordningen rättfärdigas och får mening. Det 

finns två aspekter av legitimering, dels en kognitiv aspekt som ger individen kunskap om den 

institutionella ordningen och dels en normativ aspekt som värderar handlingar inom den 

institutionella ordningen och på så sätt talar om för en individ vad som är rätt och fel (Berger 

& Luckmann, 1966/1998).  

3.1.2 Terapi och tillintetgörelse 

När en individ har hamnat eller riskerar att hamna utanför den institutionella ordningen finns 

olika sätt att återanpassa individen. Ett sätt att göra detta är genom terapi. Berger och 

Luckman (1966/1998) använder inte detta begrepp i psykoterapeutisk betydelse utan 

definierar det som ett sätt att hålla kvar någon som avviker eller riskerar att avvika från den 

institutionella ordningen inom de givna ramarna. Genom att avvikaren går utanför dessa 

ramar ifrågasätter hen de kognitiva och normativa legitimeringar som finns inom en 

institutionell ordning. Terapin måste därför utveckla begrepp och teorier för att kunna 

resocialisera in den avvikande individen i den institutionella ordningen (Berger & Luckmann, 

1966/1998).  

Ett annat sätt att hålla någon innanför ramarna är genom tillintetgörelse, en slags negativ 

legitimering. Detta definieras som att förneka det som inte passar in i den institutionella 

ordningen, vilket kan ske på två sätt. För det första kan det som inte passar in göras till något 

som inte kan tas på allvar. För det andra kan det som inte passar in förklaras eller översättas 

genom institutionella begrepp. Att med egna begrepp förklara det avvikande gör att det kan 

bekräftas som avvikande (Berger & Luckmann, 1966/1998).  
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3.2 Feministisk teori 
Feminismen är en bred tanketradition där det snarare talas om feminismer i plural än om en 

enda feminism (Gemzöe, 2002). Gemzöe (2002) har formulerat en definition av feminism 

som hon menar ringar in den gemensamma grunden för de olika feministiska perspektiven, 

nämligen att en feminist är en person som för det första anser att kvinnor är underordnade 

män och för det andra anser att detta förhållande bör ändras. Utifrån denna grund är det dock 

viktigt att utveckla hur denna underordning ter sig. En feministisk syn på samhället innebär en 

teori om strukturell maktobalans, där män generellt har mer makt än kvinnor, menar Gemzöe 

(2002).  

3.2.1 Könsmaktsordningen och det stereotypa genuskontraktet 

Den strukturella obalansen mellan könen kallas inom feministisk teori ofta för 

könsmaktsordningen. Begreppet myntades av historieforskaren Yvonne Hirdman för att 

belysa hur män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Hirdman (2003) har senare 

utvecklat begreppet det stereotypa genuskontraktet för att beskriva det ojämlika förhållandet 

mellan könen. Själva ordet genus ser Hirdman som praktiskt att använda för att komma bort 

från det biologiskt kopplade ordet kön. Genusbegreppet visar hur idéer om manligt och 

kvinnligt genomsyrar allt, såväl kroppar som platser, politik och kultur, menar Hirdman. Detta 

gör att genus kan användas för att synliggöra dessa mönster och förändra dem. Den kvinnliga 

underordningen beskriver Hirdman (2003) som vilande på två lagar, så kallade 

maskulinitetens lagar. Den första lagen är “att vara man är att inte vara kvinna” och den andra 

lagen är “att vara man är att vara normbärare” (Hirdman, 2003, s.65). På så sätt genomsyras 

maktordningen av ett isärhållande av manligt och kvinnligt och i det ligger ett nedvärderande 

av, eller rent av ett förakt mot, det kvinnliga (Hirdman, 2003).  

Det stereotypa genuskontraktet beskriver det strukturella förhållandet mellan manligt och 

kvinnligt och fungerar som en idealtyp. Själva ordet kontrakt syftar till en kulturellt befäst och 

kontrollerad överenskommelse mellan könen. Begreppet visar på att båda könen styrs av 

denna överenskommelse, att olika fördelar kan upplevas i och med detta samtidigt som det 

finns möjligheter till förhandling, menar Hirdman (2003). Kontraktet är stereotypt eftersom 

män och kvinnor tillskrivs olika könsstereotypa möjligheter och begränsningar. De ges 

stereotypa egenskaper som står i motsats till varandra. Mannen tillskrivs bland annat ansvar, 

beskydd och försörjning medan kvinnan tillskrivs bland annat födande, uppförande och 

beroende. En viktig del av genuskontraktet är att det hela tiden måste upprätthållas genom 

ovan nämnda isärhållande av kvinnligt och manligt. Kontraktet har genom historien aldrig 

varit stabilt i sig självt utan måste ständigt reproduceras genom att isärhållandet fortsätter. Det 

är också i detta ständiga reproducerande som genuskontraktet har sin förändringspotential - 

om isärhållandet bryts kan kontraktet också förändras (Hirdman, 2003).  

3.2.2 Sexualitet, våld och rädsla 

En grundläggande beskrivning av maktobalansen mellan män och kvinnor har gjorts av Kate 

Millett (1970/2012). Hon beskriver den patriarkala samhällsordningen; hur den manliga 

dominansen tar sig uttryck på alla nivåer i samhället. Vidare menar hon att den patriarkala 

samhällsordningen har dominerat genom historien och på så sätt institutionaliserats. 
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Patriarkatet kan sägas bygga på två principer, att män har makt över kvinnor och att äldre män 

har makt över yngre män. Det finns självklart många undantag från dessa principer, påpekar 

Millett (1970/2012), men patriarkatet som institution är ändå djupt befäst i alla 

samhällsområden. Patriarkatet upprätthålls genom våld, både genom faktiskt våldsutövande 

och genom att det ständigt finns där som ett underliggande hot. Våldsutövningen är direkt 

kopplad till mannen, genom att det generellt är män som lär sig använda det. Millett 

(1970/2012) hävdar att det patriarkala våldet bygger på ”en alldeles speciell typ av våld, som 

är sexuell till själva sin karaktär och når sin mest fulländade form i våldtäkten” (s.51). Hon ser 

den sexuella dominansen som grundläggande för patriarkatet. Kopplingen mellan makt och 

sexualitet gör att manlig överordning och kvinnlig underordning generellt uppfattas som 

upphetsande - våld blir därmed sexualiserat (Millett, 1970/2012). 

Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse (1996) lyfter fram att enligt ett så kallat 

radikalfeministiskt synsätt är sexualiteten central för upprätthållandet av könsmaktsordningen. 

Sexualiteten ses här som ett uttryck för den manliga normen. Mäns makt manifesteras i att de 

tar sig rätten att definiera vad sex är och därmed också vad en våldtäkt är. Synen på våldtäkt 

utgår således från mannens perspektiv och bedöms helt efter hur mannen ser på det. Kvinnan 

förutsätts vilja ha sex, det antas vara hennes normaltillstånd. Endast då mannen har förstått att 

kvinnan avviker från detta normaltillstånd och faktiskt inte vill ha sex anses det vara våldtäkt. 

Mannens tolkningsföreträde gör att kvinnans upplevelser inte ges något utrymme eller värde. 

Kvinnan ges därför aldrig rätten att avgöra om det var en våldtäkt eller inte (Wendt Höjer & 

Åse, 1996).  

I sin avhandling har Wendt Höjer (2002) använt sig av en feministisk förståelse av våld och 

våldtäkt. Vi ser hennes teoretiska referensram som relevant för vår studie då den beskriver 

våld och våldtäkt som något alla kvinnor måste förhålla sig till. Liksom Hirdman (2003) har 

Wendt Höjer (2002) en dynamisk syn på könsmaktsordningen. Den ses som en process där 

förhållandet mellan könen konstant konstrueras, den är föränderlig. Wendt Höjer (2002) 

menar att kvinnors rädsla för våld är en viktig del i upprätthållandet av könsmaktsordningen. 

Våldet och rädslan för våldet är ett resultat av övergripande strukturer och maktordningar som 

ständigt reproduceras i vårt samhälle. Detta innebär inte att alla män utövar våld, men det 

innebär att män som grupp genom förekomsten av detta våld kan upprätthålla en överordnad 

ställning gentemot kvinnor i samhället. Alla kvinnor utsätts inte heller för våld, men alla 

kvinnor påverkas av dess existens och tvingas leva med rädslan för att utsättas för det. 

Rädslan för våldet begränsar på så sätt alla kvinnors livsutrymme, det blir ett ständigt hot som 

kvinnor måste anpassa sig till (Wendt Höjer, 2002). Wendt Höjer (2002) beskriver det som att 

”kvinnans rädsla för våld tvingar henne att anpassa sig till mäns behov, ibland så till den grad 

att hon internaliserar hans normer och värderingar” (s.10). Kvinnors rädsla är på så sätt 

grundad i medvetenheten om att vara sårbar kroppsligt och sexuellt och att denna kroppsliga 

och sexuella utsatthet är närvarande i alla relationer med män, både hemma, på arbetsplatsen 

och i en mörk gränd om natten. Kvinnor måste därför konstant förhandla med sin sexuella och 

kroppsliga trygghet. Våldet blir genom detta en ofrånkomlig del av att vara kvinna, det 

uppfattas som något naturligt (Wendt Höjer, 2002).  
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En feministisk förståelse av våldtäkt innebär enligt Wendt Höjer (2002) således att se våldet 

som ett uttryck för könsmaktsordningen. Denna maktordning både möjliggör och till viss del 

legitimerar våldet. Själva våldsutövningen blir en manifestation av mäns överordning och 

kvinnors underordning. Wendt Höjer (2002) menar att våldet är en viktig del i konstruerandet 

av kön, där manlighet innefattar våld och överordning medan kvinnlighet innefattar rädsla och 

underkastelse. Män gör genom sitt våld kvinnor till sexualiserade objekt och sig själva till 

kontrollerande, sexuella subjekt. Själva begreppet våldtäkt skulle inte existera om det inte 

fanns en koppling mellan våld och sexualitet. Wendt Höjer (2002) lyfter därför fram 

begreppet kroppslig sårbarhet för att belysa hur kroppslig och sexuell utsatthet blir ett 

livsvillkor för kvinnor. 

3.3 Tillämpning av teori 
Sammanfattningsvis kommer vi att använda oss av de socialkonstruktivistiska begreppen 

typifiering, institution, roll, legitimering och tillintetgörelse samt ett feministiskt ramverk där 

teorier om könsmaktsordningen, patriarkalt våld, sexualitet och kvinnors kroppsliga sårbarhet 

används. Det socialkonstruktivistiska perspektivet kommer vi att använda för att synliggöra 

hur personerna i denna studie resonerar kring stödarbetet med kvinnor som blivit utsatta för 

våldtäkt. Det feministiska perspektivet ger en förståelse för våldtäkt ur ett strukturellt 

perspektiv där konstruktionerna av manligt och kvinnligt skapar manlig överordning och 

kvinnlig underordning. Feministiska tankegångar är utgör en betydande del av teoretiserandet 

av våld och våldtäkt, varför vi ser det som väsentligt att kunna relatera informanternas 

uppfattningar och erfarenheter till feministiska begrepp.  

 

Teorierna används för att visa hur stödarbetet konstrueras utifrån intervjupersonernas 

erfarenheter. På så sätt kan vi närma oss de stödgivande personernas arbete och skapa den 

förståelse av intervjupersonernas upplevelse av stödarbetet som denna uppsats syftar till.  
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4. Metod 

Den metodologiska ansatsen till denna studie är kvalitativ och datainsamlingen har gjorts 

genom intervjuer. Då syftet med denna studie är att undersöka hur professionella och ideella 

aktörer uppfattar stödarbetet med kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt anser vi att 

kvalitativa intervjuer är en passande metod. Detta då kvalitativa studier syftar till förståelse av 

aktörers uppfattningar och handlingar (Aspers, 2011). I detta avsnitt kommer vi att beskriva 

denna metodologiska ansats närmare, därefter beskrivs tillvägagångssättet, analysmetod, 

studiens generaliserbarhet samt etiska överväganden. 

4.1 Metodologisk ansats 
Harboe (2013) beskriver kvalitativa studier som undersökande eller utforskande. Metoderna 

som används är oftast flexibla, då det är vanligt att kvalitativa undersökningar förändras och 

utvecklar teorier och antaganden under själva undersökningsförloppet. Kvalitativa studier 

syftar till att skapa en förståelse för det som studeras genom att gå närmare. Vanliga 

kvalitativa metoder är intervjuer, fältstudier och observationer. Kvalitativa metoder förutsätter 

alltså att forskaren själv deltar i insamlingen av fakta för att få en djupare förståelse för 

fenomenet som studeras (Harboe, 2013). Forskningen kan anta en induktiv ansats eller en 

deduktiv ansats. Deduktion innebär att forskaren har en färdig teori som hen utgår ifrån och 

vill testa medan induktion handlar om att forskaren utvecklar en teori baserad på empiriska 

undersökningar. Det är vanligt att kvalitativa metoder har en induktiv ansats, att teorin gradvis 

skapas och växer fram under studiens gång och är grundad i empirin. Dock förekommer det 

ofta en kombination av induktiv och deduktiv ansats i verklighetens forskning (Aspers, 2011). 

En sådan kombination har används i denna studie. Detta i och med att vi utgår från 

socialkonstruktivistisk och feministisk teori samtidigt som vi har varit öppna för nya 

infallsvinklar under studiens gång. 

Målet för det flesta kvalitativa studier är att skapa förståelse genom tolkning. Hur detta går till 

illustreras av Heideggers begrepp den hermeneutiska cirkeln, som innebär att förståelse ses 

som en process där delarna alltid måste förstås i förhållande till helheten. En del av denna 

helhet är forskarens egen förförståelse för fenomenet som undersöks. Denna förförståelse är 

skapad genom att forskaren lever och har vuxit upp i samma värld som hen studerar. 

Forskaren har också en förförståelse baserad på de teorier hen är inläst på. Förförståelsen är 

både nödvändig och oundviklig för att nå förståelse då det aldrig går att helt komma ifrån sin 

egen förförståelse. Det är därför viktigt att vi som forskare reflekterar över vår 

vardagskunskap, det som tas för givet, och att vi utgår från de meningar intervjupersonerna 

tillskriver ett fenomen och inte bara från vårt eget meningsskapande (Aspers, 2011). 

Två begrepp inom kvalitativ metod är första ordningens konstruktioner och andra ordningens 

konstruktioner. Dessa begrepp har utvecklats som hjälp att hantera den empiriska respektive 

den teoretiska nivån som en forskare rör sig mellan. Första ordningens konstruktioner är det 

meningsskapandet aktörerna gör och därmed baserade på aktörernas egna förförståelse och 

erfarenheter. Andra ordningens konstruktioner är forskarens tolkning av aktörernas 

meningsskapande, alltså när forskaren omformulerar aktörernas uppfattningar till teorier och 
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begrepp för att förklara forskningsfrågan (Aspers, 2011). Dessa begrepp har vi försökt 

förhålla oss till i analysprocessen genom att först urskilja informanternas meningsskapande 

och sedan relatera det till teoretiska begrepp.  

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Urval 

Det grundläggande urvalskriteriet för informanterna till vår studie var att de skulle tillhöra 

offentliga eller ideella organisationer som kommer i kontakt med kvinnor som har blivit 

utsatta för våldtäkt. Att få en förståelse för både ideellt engagerade och yrkesarbetande 

personers erfarenheter anser vi vara intressant då det kan tänkas att deras erfarenheter och 

utgångspunkter på olika sätt kan komplettera varandra. Då det finns många offentliga och 

ideella organisationer som uppfyller vårt grundläggande urvalskriterium avgränsade vi vårt 

urval till en ideell verksamhet och en offentlig verksamhet. Vi valde att kontakta Uppsala 

Tjejjour och Kvinnofridsenheten som tillhör Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK). 

Personerna inom dessa verksamheter kommer i kontakt med kvinnor som har blivit utsatta för 

våldtäkt alltifrån direkt efter övergreppet till en lång tid efteråt. Informanternas stödarbete 

innefattar både sjukvård, psykoterapeutiskt stöd och anonymt telefonbaserat eller 

internetbaserat stöd.  

Vi valde att kontakta tjejjouren då de möter kvinnor i flera olika situationer, inklusive de som 

har blivit utsatta för våldtäkt. Valet att kontakta Uppsala Tjejjour gjordes även delvis för att 

en av författarna är engagerad i jouren. Detta medförde att det underlättade att få kontakt med 

informanter samt att en av författarna genom sitt engagemang i jouren har en djupare kunskap 

och förförståelse i jourens arbete. Vi kommer att utveckla denna aspekt vidare under 4.5 

Etiska överväganden. Vi valde att kontakta Kvinnofridsenheten eftersom de är en del av 

sjukvården vars målgrupp är kvinnor som utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp.  

4.2.2 Uppsala Tjejjour 

I Sverige finns det runt 60 tjejjourer. På Uppsala Tjejjour arbetar jourtjejer ideellt med att 

chatta och maila med de tjejer som tar kontakt. De tjejer som tar kontakt är anonyma. Uppsala 

Tjejjour vänder sig till alla som definierar sig som tjej i åldrarna 12-26 år och välkomnar små 

som stora tankar och problem. Jourtjejernas uppgift är att lyssna utan att döma eller ställa 

diagnoser. Uppsala Tjejjour är tydlig med att jourtjejerna inte är professionella eller experter 

utan finns där för att lyssna och uppmuntra så gott de kan. De är tjejer som stöttar tjejer. Alla 

jourtjejer har gått en intern tjejjourutbildning som i stor grad handlar om normkritiskt 

bemötande utifrån en feministisk värdegrund. Alla som är engagerade i Uppsala Tjejjour 

arbetar ideellt (Tjejjouren, u.å.).  

4.2.3 Kvinnofridsenheten vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid 

Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) arbetar på regeringens uppdrag och finns endast i 

Uppsala. Deras uppgift är att öka kunskapen om våld mot kvinnor på nationell nivå samt att 

utveckla metoder för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor. NCK bedriver forskning, 

utbildning och klinisk verksamhet. Kvinnofridsenheten är NCK:s kliniska verksamhet vid 
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Akademiska sjukhuset. Enheten består av kvinnofridsmottagningen och den nationella 

stödtelefonen kvinnofridslinjen. Kvinnofridsmottagningen är en mottagning för kvinnor som 

blivit utsatta för våld, hot eller sexuella övergrepp. De som arbetar på 

kvinnofridsmottagningen är kvinnliga sjuksköterskor och läkare som erbjuder psykosocialt 

stöd samt kan göra medicinska bedömningar. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon 

som är öppen dygnet runt. Samtalen är gratis och det är möjligt att vara anonym. Syftet med 

kvinnofridslinjen är att finnas till för de som blivit utsatt för hot och våld, att lyssna och ge 

professionellt stöd. De som arbetar på kvinnofridslinjen är kvinnliga socionomer och 

sjuksköterskor (kvinnofridslinjen, 2014; Akademiska sjukhuset, u.å.).  

4.2.4 Informanterna 
Kontakten med dessa två verksamheter resulterade i fyra informanter från vardera 

verksamhet, sammanlagt åtta informanter. Informant 1, 2, 3 och 4 är från Uppsala Tjejjour 

varav tre är aktiva jourtjejer och en har varit aktiv jourtjej men numera sitter i tjejjourens 

styrelse. Informant 5, 6, 7 och 8 är från Kvinnofridsenheten varav två är sjuksköterskor och 

arbetar på Kvinnofridsmottagningen och två är socionomer och arbetar på kvinnofridslinjen. 

Alla åtta informanter är kvinnor då Kvinnofridsenheten endast har kvinnliga anställda och 

Uppsala Tjejjour endast har kvinnliga jourtjejer.  

4.2.5 Intervju 
Vi har genomfört åtta semistrukturerade och till viss del tematiska intervjuer som alla var 

mellan 30-60 minuter långa. Att intervjua är ett sätt för forskaren att komma nära och försöka 

förstå informantens perspektiv. Intervjuer kan variera i grad av struktur. I den 

semistrukturerade intervjun använder forskaren förkonstruerade fasta frågor men har även 

utrymme för följdfrågor. Genom denna struktur ges informanten en begränsad möjlighet att 

lyfta ämnen som forskaren inte frågar efter. Den tematiska intervjun fokuserar på olika teman 

som forskaren har identifierat. Forskaren och informanten har sedan ett öppet samtal utifrån 

dessa teman. Detta ger forskaren större möjligheter till att fånga informantens perspektiv och 

uppfattningar (Aspers, 2011). Vi valde att skifta strukturen i våra intervjuer mellan tematisk 

och semistrukturerad under intervjuns gång. Detta för att fånga informantens perspektiv på ett 

mer öppet sätt samtidigt som vi ville fokusera på vissa aspekter av det valda ämnet.  

För att strukturera intervjuerna utformade vi en frågeguide (se bilaga 2). En frågeguide kan 

vara utförligt utformad med specifika frågor eller mer flytande med övergripande teman 

(Harboe, 2013). Vår frågeguide innehöll fyra olika teman och inom varje tema formulerade vi 

ett antal öppna frågor. Även om vi har utgått ifrån vissa förutbestämda frågor har vi i 

intervjuerna förhållit oss till vad informanten har svarat och ställt följdfrågor där det har 

behövts, i enlighet med hur semistrukturerade intervjuer går till. De teman vi formulerade var 

Arbete, Stöd, Samverkan och Samhälle. Temat Arbete innefattade frågor om hur de olika 

verksamheterna arbetar med kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt både på kort och på lång 

sikt. Under temat Stöd ingick frågor om vad informanterna upplever att de stödsökande 

kvinnorna uttrycker för behov samt hur de upplever sin egen stödverksamhet. Under temat 

Samverkan samlade vi frågor rörande verksamheternas eventuella samverkan med andra 

aktörer och i så fall på vilket sätt denna samverkan sker. Temat Samhälle innehöll frågor om 

hur informanterna ser på just sin verksamhets roll i samhället i stort, hur de ser på andra 
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aktörers roll och hur de överlag upplever arbetet med kvinnor som har blivit utsatta för 

våldtäkt. 

4.3 Analysmetod 

Vi har analyserat vårt material utifrån innehållsanalys som är en vanlig kvalitativ 

analysmetod. Innehållsanalys innebär att forskaren tolkar den transkriberade texten som 

upplysningar om faktiska förhållanden, även då informationen är subjektiv (Jacobsen, 2007). 

Den kvalitativa analysprocessen kan delas in i tre nivåer: kodning, tematisering och 

summering. Begreppet nivåer används då alla tre stegen kan ske löpande, växelvis och 

parallellt (Hjerm & Lindgren, 2010).  

Kodning av det transkriberade materialet handlar om att reducera materialet och hitta mönster 

i det. I enlighet med denna metod har vi noggrant gått igenom våra transkriberade intervjuer, 

försökt identifiera centrala begrepp och nyckelfraser i materialet och på så sätt skapat koder. 

Det krävs ofta flera genomläsningar av ett material för att identifiera preliminära koder 

(Hjerm & Lindgren, 2010). Kodningen kan vara både en induktiv och en deduktiv process 

(Aspers, 2011). Vår kodning har varit både induktiv och deduktiv, då vi vill komma åt hur 

informanterna själva beskriver sina upplevelser och erfarenheter men också relatera dessa till 

olika teoretiska begrepp. 

Tematisering innebär att de olika koderna som har skapats inordnas i olika kategorier 

beroende på hur de förhåller sig till varandra. Kategoriseringarna kan sedan vara kopplade till 

varandra eller vara underordnade varandra. Utifrån kategorierna kan forskaren urskilja olika 

mönster och sätta dem i relation till frågeställningarna och teorin. Detta för att kunna fördjupa 

förståelsen för det som studeras (Hjerm & Lindgren, 2010). Vi har sorterat de olika koderna i 

kategorier som senare ledde till de olika teman vi presenterar i resultatdelen. Under dessa 

teman har olika resonemang kopplats till de valda teorierna. 

I summeringen dras slutsatser utifrån kodningen och tematiseringen. Detta är inte en 

avstannande process utan när slutsatser har dragits går forskaren tillbaka till kodning och 

tematisering för att verifiera sina slutsatser. Detta för att försäkra sig om att hen inte har dragit 

dåligt underbyggda slutsatser (Hjerm & Lindgren, 2010). Vi har under analysprocessen gått 

igenom de olika koderna och tematiseringen ett flertal gånger för att hitta väl underbyggda 

slutsatser. Summeringen har på så sätt utvecklats genom en dynamisk process. 

Kodning, tematisering och summering är alltså en pågående process som hela tiden utvecklas, 

i enlighet med den hermeneutiska cirkeln. Tolkningar av materialet görs flera gånger om och 

fortsätter att utvecklas tills resultaten är väl underbyggda och stabila (Hjerm & Lindgren, 

2010). Vår tolkning av materialet har även gjorts med målsättningen att försöka förstå och 

hitta kopplingar mellan första och andra ordningens konstruktioner. 

4.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet kan översättas till en studies relevans och giltighet (Harboe, 2013). Harboe (2013) 

menar att validitet är ett begrepp som syftar till att undersöka om en studie mäter det den 

avser att mäta, det ingår således i en kvalitetsbedömning. Det finns två typer av validitet - 
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intern validitet och extern validitet. Intern validitet handlar om att alla delar i en studie hänger 

ihop med studiens problemformulering. Detta kan undersökas genom att ställa frågan om 

studien ger svar på det den avser ge svar på samt om det finns ett tydligt samband mellan 

studiens slutsats och problemformulering (Harboe, 2013). Vi har i denna studie strävat efter 

att låta syftet styra metodval, insamling av empiri, val av teori samt analys. Genom att noga 

redovisa vårt tillvägagångssätt hoppas vi kunna styrka denna strävan. Hur ämnesvalet har 

påverkat urvalet av informanter samt en diskussion av vår förförståelse av ämnet finns under 

4.2.1 Urval och 4.5 Etiska överväganden. Extern validitet handlar enligt Harboe (2013) om att 

studien är giltigt i förhållande till ”verkligheten”. Detta kan undersökas genom att ställa 

frågan om det studien bygger på verkliga, konkreta förhållanden och om studiens slutsatser 

går att generalisera (Harboe, 2013). Denna studie bygger på åtta personers individuella 

erfarenheter och uppfattningar och vi kan därför inte påstå något allmängiltigt om ideella och 

professionella personers syn på stödet till kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt. De 

personer som deltagit i vår studie bör ses som ett antal representationer av professionella och 

ideella personer som möter kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt, inte som generella 

representationer av denna grupp av människor. Vi hoppas däremot att vår studie kan ge en 

inblick i och förståelse för dessa personers arbete och tankar. Att studien behandlar just dessa 

personers upplevelser och erfarenheter behöver heller inte innebära att våra resultat är helt 

skilda från annan forskning och kunskap om samma ämne. Resultaten kanske snarare kan ge 

en något vidare kunskap i detta ämne än den som fanns innan studien gjordes. 

Reliabilitet kan beskrivas som ett mått på en studies tillförlitlighet (Harboe, 2013). Att 

undersöka reliabiliteten innebär att undersöka om studien görs på ett systematiskt och 

tillförlitligt sätt. En viktig del av reliabiliteten är studiens stabilitet, där hög stabilitet innebär 

att det går att upprepa studien och generera samma resultat. Att resultaten skiljer sig mellan 

två mätningar behöver dock inte innebära att reliabiliteten är låg, menar Harboe (2013). Om 

en studie undersöker personers uppfattningar i en viss fråga kan det vara högst troligt att dessa 

uppfattningar har förändrats om de undersöks på exakt samma sätt vid ett annat tillfälle. 

Personerna kan ha ändrat åsikt eller blivit påverkade av andra omständigheter i deras liv som 

gör att de har förändrade uppfattningar vid det andra mätningstillfället (Harboe, 2013). I vår 

studie är det svårt att tala om reliabilitet i form av stabilitet, då vår studie syftar till att 

undersöka människors uppfattningar och dessa kan vara föränderliga. Vi kan inte garantera att 

en studie som genomfördes med samma frågeställning, urval och metod som används i denna 

studie skulle leda till samma resultat. Reliabilitet handlar också om pålitligheten i de mät- och 

analysredskap som forskaren använder (Harboe, 2013). För att undersöka detta kan forskaren 

testa det redskap som används i studien, till exempel ett frågeformulär vid intervjuer, genom 

att jämföra det med ett annat redskap, till exempel en observation, och se hur väl resultaten 

stämmer överens. Detta kan också undersökas genom att analysredskapen och materialet till 

studien presenteras så att de kan granskas av andra oberoende personer (Harboe, 2013). Vi har 

i vår studie presenterat vårt analysförfarande samt vår intervjuguide för att läsaren själv ska 

kunna bedöma pålitligheten i dem. Vi kan dock inte garantera att samma resultat skulle 

uppnåtts genom till exempel en observation av intervjupersonernas stödarbete.  
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4.5 Etiska överväganden 

Det är viktigt och nödvändigt för samhällets och människors utveckling att forskning bedrivs. 

Samhället och dess medlemmar har därför ett berättigat krav på att tillgängliga kunskaper 

utvecklas och fördjupas och att metoder förbättras, detta kallas forskningskravet. Samtidigt 

finns individskyddskravet som ska garantera att individer inte utsätts för fysisk eller psykisk 

skada, kränkning eller förödmjukelse under pågående forskning. Forskningskravet och 

individskyddskravet måste alltid vägas mot varandra; det förväntade kunskapstillskottet måste 

vägas mot möjliga negativa konsekvenser för undersökningsdeltagare. Inom 

individskyddskravet finns fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om 

forskningens syfte. Vi har informerat de berörda om studiens syfte, att deras deltagande är 

frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Vi har informerat om hur 

intervjun kommer att gå till och hur lång tid den kommer att ta. Vi har även inhämtat 

samtycke från de som vill medverka, i enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Konfidentialitetskravet går ut på att de som deltar i studien ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem. Vi 

har i vår studie utlovat största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att informanterna är 

anonyma och inte har namngivits med sina riktiga namn. Dock har vi inte kunnat utlova full 

konfidentialitet då det i studien framgår att uppgiftslämnarna är yrkesverksamma i Uppsala. 

Även vilket yrkesområde de är verksamma inom framgår i studien. Detta är ett problem då 

andra yrkesverksamma inom området möjligen kan utröna vilka som har deltagit i studien. Då 

vi har informerat deltagarna hur och på vilket sätt vi kan utlova konfidentialitet anser vi att 

deltagarna har getts möjlighet att avstå från att delta i studien om de inte hade velat deltaga på 

dessa premisser. Vi har även informerat deltagarna om att den insamlade informationen 

endast kommer att användas till forskningsändamål, i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Ett annat etiskt övervägande vi förhållit oss till är om och i så fall hur en av författarnas 

privata engagemang i tjejjouren kan ha påverkat studien. Vi ser författarens 

tjejjoursengagemang främst som en informations- och kunskapsmässig fördel i vårt arbete 

men inser också att det kan uppstå frågor om till exempel partiskhet relaterat till detta. För att 

undvika en intervjusituation baserat på allt för många förgivettaganden och för att göra den så 

opartisk som möjligt fick den andra författaren utföra intervjuerna med informanterna från 

tjejjouren. Utöver detta har vi kontinuerligt reflekterat över vår egen förförståelse. Dock kan 

det tänkas att den ena författaren har ett vinklat intresse för tjejjouren och ser tjejjourens 

arbete som viktigare i och med hennes eget engagemang. I och med den ena författarens 

engagemang i tjejjouren uppkom intresset för ämnet våldtäkt och det kan tänkas finnas en 

förförståelse om att stödarbetet behövs förbättras. För att inte lägga våra uppfattningar och 

åsikter på informanterna har vi kritiskt reflekterat över denna förförståelse och vår roll i 

forskningsprocessen. Då syftet för vår studie är hur olika aktörer uppfattar stödet till kvinnor 

som blivit utsatta för våldtäkt och vi således vill skapa förståelse för informanternas 
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erfarenheter och upplevelser ser vi det ändå som en övervägande positiv aspekt att en av 

författarna har en fördjupad förförståelse för tjejjourens arbete. 
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5. Resultat 

Under arbetet med materialet utkristalliserades tre teman; stödsökande och stödarbetet, 

samverkan samt samhället. Det första och sista temat har vi analyserat med kopplingar till 

valda teorier. Temat samverkan har kopplats till tidigare forskning om samverkan i 

diskussionsavsnittet, däremot var teorin svårapplicerad på det avsnittet. Temat stödsökande 

och stödarbetet belyser hur informanterna beskriver de stödsökandes behov och hur 

informanterna arbetar med dem. I temat samverkan presenteras informanternas olika syn på 

formell och informell samverkan. Under tema samhället samlas informanternas uppfattningar 

om den egna verksamhetens samt offentliga och ideella verksamheters roll kring stödarbetet 

till kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt.   

5.1 Stödsökande och stödarbetet 
I temat stödsökande och stödarbetet beskriver informanterna de stödsökandes behov och hur 

de arbetar med dem. Flera ämnen har identifierats i materialet. Det första är lyssna, bekräfta 

och definiera, det andra är skuld och skam, det tredje är polisanmälan och rättsprocessen och 

det fjärde är fortsatt stöd och behandling. 

5.1.1 Lyssna, bekräfta och definiera 

En första och grundläggande del av stödarbetet tycks vara att lyssna på de stödsökandes 

berättelser. Att de stödsökande har ett behov av att prata om det som hänt uttrycks 

genomgående i intervjuerna. Informanterna uttrycker att deras roll är att lyssna på den 

stödsökande och bekräfta hennes känslor. I detta ligger ofta en form av normalisering, att visa 

att den stödsökandes berättelse känns igen och att det inte är konstigt att känna som hon gör. 

Detta uttrycks som ett sätt att ta den stödsökande och hennes berättelse på allvar, det blir ett 

sätt att legitimera hennes känslor. Genomgående uttrycker informanterna att det är viktigt att 

se den stödsökande utifrån just hennes behov. Det är viktigt att anpassa sig till den 

stödsökande. ”Och sen går vi ju sakta framåt, det blir ju alltid i kvinnans takt” (Informant 6). 

Att tro på det den stödsökande berättar och att inte ifrågasätta henne är något som uttrycks 

särskilt i intervjuerna med jourtjejerna. “Jag tror dom behöver få berätta sin historia utan att 

bli ifrågasatta, att ha nån som odelat tror på dom vad dom än berättar” (Informant 4). För 

jourtjejerna är det viktigt att dela den stödsökandes perspektiv, att låta stödsamtalet bli ett rum 

utan ifrågasättande. Även detta är ett sätt att legitimera den stödsökandes känslor och historia. 

Det upplevs som att den stödsökande i andra sammanhang kan bli ifrågasatt och 

misstänkliggjord, detta vill informanterna komma ifrån i deras samtal. Berger och Luckmanns 

(1966/1998) begrepp tillintetgörelse blir relevant här, då informanterna ser det som att andra 

samhällsaktörer tillintetgör de stödsökande kvinnornas upplevelser genom att inte ta dem på 

allvar. När informanterna legitimerar den stödsökandes upplevelser blir kvinnans upplevelser 

en del av den institutionella ordningen istället för något avvikande. 

I bekräftandet ligger också att hjälpa den stödsökande att definiera att hon har utsatts för en 

våldtäkt. Detta hänger också ihop med att avlasta skuld och skam, vilket är ett tema vi 

utvecklar mer nedan, då en del av att ta på sig skulden för våldtäkten hos den stödsökande 
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verkar innebära att det blir svårt för henne att kalla det för en våldtäkt. Informanterna 

uttrycker att de stödsökande kan behöva hjälp med att sätta ord på det som har hänt. 

Och sen, oftast, behöver hon stöd i, alltså vi pratar om hur hon skulle kunna berätta det här för 

nån, hur man säger att man har blivit våldtagen till sina föräldrar kanske [...] så kanske det första 

ändå är att ens sätta ord på att man har blivit våldtagen. 

Informant 1 

Att hjälpa den stödsökande att uttrycka det som hänt verbalt upplevs vara viktigt. Att 

uppmuntra den stödsökande att skriva ner vad som hänt anses också vara en bra strategi. Ett 

annat sätt som beskrivs i intervjuerna för att hjälpa de stödsökande att verbalisera våldtäkten 

kan vara att ställa frågor som mer och mer ringar in vad som har hänt. Att vara tydlig med att 

det som hänt är en våldtäkt och att uttalat säga det tycks vara en viktig del av detta, då den 

stödsökande beskrivs ha svårt att göra just det. På detta sätt typifieras den stödsökandes 

upplevelser, de infogas i språket och blir intersubjektivt meningsfulla genom interaktionen 

mellan den stödsökande och informanten. Enligt Wendt Höjer och Åses (1996) definition av 

den radikalfeministiska synen på våldtäkt blir detta ett sätt att lyfta den stödsökande kvinnans 

upplevelser, att låta henne definiera situationen istället för förövaren.  

5.1.2 Skuld och skam 

Informanterna beskriver genomgående att de stödsökande kvinnorna uttrycker känslor av 

skuld och skam efter våldtäkten. Ofta uttrycks detta genom att kvinnorna ser det som sitt eget 

fel att våldtäkten skedde och letar efter orsaker i sitt beteende och agerande till att våldtäkten 

ägde rum. 

Alltså, att kvinnan tar på sig skulden och säger att ”jag borde inte ha följt med honom hem, jag 

borde inte ha druckit så mycket, jag borde inte ha..” [...] istället för att lägga skulden där den hör 

hemma. Hos förövaren.   

Informant 7 

Den stödsökande kvinnan beskrivs ta på sig ansvaret för det som skett och uttrycker att hon 

borde ha handlat annorlunda. Att inte se förövarens skuld är en återkommande uppfattning om 

stödsökande kvinnor i alla intervjuer. En feministisk förståelse av detta, kopplad till Wendt 

Höjers (2002) resonemang, kan innebära att hotet om sexuellt våld är så normaliserat för 

kvinnan att hon tar på sig ansvaret när det händer. Detta just på grund av att kvinnan är så 

medveten om att hon är sårbar kroppsligt och sexuellt, både i det offentliga och i det privata, 

och att det är hon som behöver ta ansvar för denna sårbarhet. Informanterna har däremot alla 

en förståelse av våldtäkt som något förövaren gör sig skyldig till och bär ansvaret för, vilket 

leder till att en viktig del av stödarbetet är att avlasta skulden och skammen som den 

stödsökande kvinnan känner. Detta görs genom att säga till den utsatta kvinnan att det inte var 

hennes fel och att hon inte har ansvar för det som skett samt genom att säga att det mannen 

gjorde var fel. Att förövaren är en man är ett genomgående förgivettagande hos 

informanterna. “Det här med skuldbeläggning.. att vi lägger den på killen ifråga och på 

strukturella problem mer. Det är typ det största” (Informant 1). Här uttrycks en förståelse av 
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våldtäkt som kan kopplas till Hirdmans (2003) begrepp könsmaktsordningen eller det 

stereotypa genuskontraktet, vilka syftar på att det råder en samhällelig maktobalans mellan 

kvinnor och män. Det kan också kopplas till Milletts (1970/2012) beskrivning av den 

patriarkala samhällsordningen, där män innehar ett våldsmonopol och där våldtäkt ses som 

den yttersta våldshandlingen. Förståelsen om männen som förövare och våldsverkare är på så 

sätt kopplad till en feministisk förståelse av samhället. Citatet ovan antyder att det finns en 

medvetenhet om dessa teorier och att denna medvetenhet används i stödarbetet. En upplevelse 

av män som förövare kan också kopplas till statistiken för våldtäktsbrott, där det tydligt visas 

att de som anmäls för våldtäkt i de flesta fall är män (Brottsförebyggande rådet, 2014). För en 

person som möter kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt blir antagligen denna statistik 

verklighet. Dock kan det vara problematiskt att anta att förövaren är en man, då det självklart 

också skulle kunna vara en kvinnlig förövare.  

Att betona att det den stödsökande har utsatts för är ett brott är något som informanterna 

genomgående berättar att de gör i samband med att lyfta bort skulden från henne. 

När det gäller våldtäkt så brukar ju det största, alltså det som tar mest tid när en tjej kommer, det 

brukar vara just det här att vi pratar om att hon inte har gjort något fel och att det faktiskt är 

brottsligt. Det brukar ta längst tid att få fram det. 

Informant 1 

Denna informant berättar att det brukar ta längst tid att jobba med just skulden hos den 

stödsökande, vilket är en uppfattning som även förekommer bland andra informanter. Att 

lyfta bort skulden och skammen upplevs vara något som behöver upprepas mycket i 

stödarbetet för att kvinnorna ska kunna ta det till sig. I samband med detta ges ofta 

informationen att det är ett brott kvinnan har utsatts för, vilket kan ses som ett sätt att 

legitimera synsättet att skulden ligger hos förövaren. Det blir ett sätt att säga att samhället inte 

godtar det förövaren har gjort, ett sätt att lägga tyngd bakom borttagandet av skuld och skam. 

På detta sätt försöker informanterna lyfta fram att det är en institutionaliserad norm att det är 

fel att våldta, samtidigt som de måste kämpa mot den internaliserade känslan av ansvar för det 

som skett hos den stödsökande. Detta internaliserade ansvar kan liknas vid Wendt Höjers 

(2002) beskrivning av hur kvinnor internaliserar mäns normer och värderingar då deras rädsla 

för våld tvingar dem att anpassa sig till mäns behov. Det tycks alltså finnas en 

institutionaliserad norm att det är fel att våldta samtidigt som det finns en institutionaliserad 

norm att kvinnor ska ta ansvar för mäns sexuella agerande. Den senare normen ifrågasätts av 

informanterna och de uttrycker att de vill förändra den.   

Samtidigt upplever flera informanter att de stödsökande känner att det som hänt faktiskt var 

ett övergrepp, men att de vill ha dessa känslor bekräftade. 

Jag tror att dom flesta som kommer vet att det som har hänt inte var okej. Men att man vill få 

bekräftat att det inte var okej och vad som inte var okej. Det tror jag många behöver stöd i. 

Informant 1 
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5.1.3 Polisanmälan och rättsprocessen 

Som nämndes ovan uttrycker informanterna att en del i stödarbetet är att upplysa den 

stödsökande om att det hon har blivit utsatt för är ett brott. De stödsökande upplevs ha ett 

behov av att prata om hur en polisanmälan går till och vad som händer i den processen och 

informanterna anser att det är viktigt att prata och informera om detta. Polisanmälan är något 

som alla informanter upplever är viktigt att nämna, men de upplever samtidigt att det är 

viktigt att inte pressa den stödsökande att göra en anmälan. Det upplevs att det finns ett 

motstånd hos de stödsökande att anmäla på grund av att de anser att det inte är någon idé och 

att de inte har några bevis. Det kan också finnas en rädsla för vad en anmälan kommer att leda 

till eller att själva processen känns skrämmande och jobbig. Informanterna uttrycker en stor 

förståelse för denna rädsla och en förklarar den med att det kan uppkomma psykiskt obehag i 

en anmälningsprocess. 

Det blir ju en upprepning för henne igen för då måste hon berätta för polisen vad hon har varit 

med om och det här är ju väldigt jobbigt för det blir ju som ett övergrepp igen. 

Informant 6 

Informanterna ställer sig också kritiska till hur en rättegång går till då de upplever att kvinnor 

som anmäler en våldtäkt och går igenom en rättsprocess blir ifrågasatta på ett sätt som gör att 

skulden och skammen hos kvinnorna ökar. Förklaringen till detta är enligt flera informanter 

att polis, advokat och åklagare inte har tillräcklig kunskap i hur våldtäktsdrabbade kvinnor ska 

bemötas. Informanterna tycks uppleva att det finns ett inbyggt skuldbeläggande i samhälleliga 

institutioner, som legitimeras av könsmaktsordningen. Denna upplevelse kan förstås i relation 

till Wendt Höjer och Åses (1996) definition av den radikalfeministiska synen på våldtäkt som 

innebär att mannen får definiera vad som är våldtäkt medan kvinnans upplevelser inte tas i 

beaktande. Enligt detta synsätt anses kvinnan vara sexuellt tillgänglig tills hon har bevisat 

motsatsen. Informanternas upplevelse av skuldbeläggandet av kvinnor i rätten kan på så sätt 

kopplas till att rättssystemet vilar på detta underliggande antagande. Wendt Höjers (2002) 

resonemang om att kvinnors rädsla för våldtäkt blir ett livsvillkor och att kvinnor själva anses 

ha ansvar för att skydda sin kropp och sexualitet blir också relevant här. Ett institutionellt 

skuldbeläggande av kvinnan förstärker idén om att kvinnans våldsutsatthet är något hon själv 

måste ta ansvar för. 

En informant lyfter dock fram att en rättgång kan kännas som en slags upprättelse för kvinnan 

även om förövaren inte blir dömd.  

Om det går till åtal och det går till tingsrätten och blir rättegång, då är det inte säkert att dom 

blir dömda ändå. Men då har dom ändå blivit pålyssnade, dom säger “ja, dom lyssnade 

åtminstone på mig” Så då känner dom sig ändå lite upplyfta. 

Informant 6 

Att kvinnan känner sig lyssnad på handlar, som vi uppfattar det, om bemötande. Har kvinnan 

fått ett bra bemötande av polis och personer inom rättsväsendet under rättegångsprocessen 

upplever informanten att den stödsökande känner sig lyssnad på och på så sätt tagen på allvar. 
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Att ett åtal inte leder till en dom behöver alltså inte innebära att rättsprocessen får kvinnan att 

må dåligt. Dock verkar sådana upplevelser av rättegångar vara få. 

5.1.4 Fortsatt stöd och behandling  

Informanterna från NCK uttrycker i högre grad den stödsökande kvinnans behov och 

reaktioner utifrån psykologiska och medicinska perspektiv än vad informanterna från 

tjejjouren gör. Överlag uttrycker informanterna från NCK att det är skillnad på vad kvinnan 

behöver för medicinsk och psykosocial behandling beroende på om hon kommer i kontakt 

med dem precis efter ett övergrepp eller långt senare. De kvinnor som kommer till 

kvinnofridsmottagningen eller ringer till kvinnofridslinjen direkt efter våldtäkten anses först 

och främst behöva ett medicinskt omhändertagande. I detta omhändertagande ingår en 

spårsäkring
3
 vilket informanterna betonar är viktigt att göra för att kvinnorna ska ha möjlighet 

att polisanmäla våldtäkten. Ett medicinskt omhändertagande innebär också att ta prover för att 

undersöka om kvinnan har blivit smittad av någon sexuellt överförbar sjukdom. Detta 

upplever informanterna är viktigt för att förhoppningsvis kunna stilla kvinnans oro kring detta 

eller om hon är smittad kunna ge adekvat behandling. Informanterna uttrycker en 

medvetenhet om krisreaktioner hos kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt och betonar att det i 

en sådan situation är viktigt att se till att de basala funktionerna hos kvinnan fungerar, såsom 

att sova, äta och andra vardagliga rutiner. 

Informanterna från NCK uttrycker att de kvinnor som kommer till dem direkt efter en våldtäkt 

ofta är i akut chock medan de kvinnor som kommer en tid efter övergreppet ofta har svårare 

och mer långvariga psykiska symptom.  

Det är ju ofta svårare symptom på ett annat sätt hos dom som kommer senare. För då är det ju 

så att deras psykiska symptom har ökat långsiktigt. Många av dom tror ju att dom håller på att 

bli tokiga, att dom har blivit galna, att dom håller på att bli psykiskt sjuka. Och dom har slitit 

och kämpat med det här så länge. Så det är ju en ond cirkel för dom, alltså dom kommer inte ur 

det själva. Dom behöver hjälp. 

Informant 5 

Kvinnofridsmottagningen kan erbjuda fortsatt psykoterapeutiskt samtalsstöd till kvinnorna 

som kommer till dem, vilket informanterna ser som viktigt. När kvinnorna kommer flera år 

efter våldtäkten kan de ha utvecklat PTSD eller annan psykisk ohälsa som informanterna 

upplever tar lång tid att behandla. Det beskrivs att det saknas kvalificerad traumaterapi för de 

som lider av svår PTSD. Det uttrycks också att det är svårare för kvinnorna att veta vart de 

ska vända sig om det har gått en tid sedan övergreppet. Det upplevs inte finnas en tydlig väg 

till rätt instans och därför blir det därför svårare för kvinnan att hitta rätt när hon efter flera år 

bestämmer sig för att söka hjälp. 

                                                 
3
 Spårsäkring innebär att olika medicinska prover tas från kvinnans kropp relativt snabbt efter våldtäkten. Detta 

görs för att DNA:t från förövaren ska kunna sparas inför en eventuell anmälan, samt för att undersöka om 

kvinnan har smittats av några sexuellt överförbara sjukdomar genom våldtäkten. Proverna sparas i två år 

(Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2014). 
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Informanterna upplever att kvinnorna bearbetar händelsen olika snabbt och att det beror på 

kvinnans mående och i vilket sammanhang våldtäkten har ägt rum. Om våldtäkten har skett i 

en relation eller om förövaren är någon kvinnan på något sätt känner kan det vara svårare att 

bearbeta våldtäkten än om förövaren är en total främling, upplever informanterna. Om det är 

ett engångsövergrepp eller om det skett flera gånger upplevs också göra skillnad. Kvinnans 

livssituation påverkar bearbetningen av våldtäkten. “Har dom en stabil grund att stå på då är 

det ju alltid lättare att jobba med jobbiga saker” (Informant 6). Överlag uppfattar 

informanterna att den stödsökande kvinnans sociala situation och nätverk spelar stor roll för 

hennes återhämtning och bearbetning av våldtäkten. Det betonas att det är viktigt för kvinnans 

återhämtningsprocess att hon får socialt stöd av anhöriga. Det sociala stödet uttrycks som 

viktigt av alla informanterna, såväl de från NCK som de från tjejjouren. Informanterna 

uppmanar ofta den stödsökande att berätta för någon i hennes närhet. Detta gäller särskilt de 

informanter som har anonyma samtal med stödsökande kvinnor, då det i dessa samtal ofta är 

första gången kvinnan berättar för någon om övergreppet. 

Informanterna från tjejjouren betonar vikten av att de inte är experter utan finns där för att 

stötta de stödsökande i det som hänt. De lyfter också att anonymiteten till största del är en 

tillgång i stödarbetet, men att den ibland kan utgöra en begränsning. Genom anonymiteten kan 

de stödsökande våga berätta sådant de inte annars hade vågat, de kan avsluta när de vill och 

behöver inte oroa sig för att någon kommer att göra till exempel en orosanmälan, menar 

informanterna. Informanterna upplever att mail- och chattsamtalen därmed blir helt på den 

stödsökandes villkor. Samtidigt upplevs anonymiteten utgöra en begränsning genom att 

informanterna inte praktiskt kan se till att den stödsökande får vidare hjälp. De kan uppmuntra 

den stödsökande till att ta vidare kontakter med till exempel sjukvård, polis och socialtjänst, 

men de kan aldrig veta om den stödsökande tar den kontakten. 

Berger och Luckmann (1966/1998) menar att varje institution representeras genom roller. Hur 

de olika informanterna resonerar kring de stödsökandes behov av behandling och fortsatt stöd 

kan kopplas till de institutionella roller de har. Rollen informanterna från NCK har är mer en 

form av specialist än den roll jourtjejerna har. Medan informanterna från NCK innehar 

specialistkunskaper utifrån sina professioner, som till exempel kunskap om olika behandlingar 

och psyksocialt arbete, uttrycker jourtjejerna tydligt att deras roll är att inte vara specialister. 

Jourtjejernas kunskaper har att göra med hur det är att vara tjej i allmänhet, de representerar 

institutionen Uppsala Tjejjour genom att vara just tjejer som vill hjälpa tjejer. Skillnaden 

mellan deras olika roller uttrycks på detta sätt av en informant från NCK: 

Här är det liksom mer uppstyrt och våra samtal är ju en grund i terapi. Alltså jag är ju 

behandlare. Jag tänker att på frivilligverksamheter är man ju mer medmänniska. Med ett 

engagemang på ett annat sätt. 

Informant 5 

De som engagerar sig i frivilligverksamheter anses drivas av sitt engagemang på ett annat sätt 

än vad de som jobbar med något på heltid gör. Samtidigt beskriver informanterna överlag att 

de har ett intresse för jämställdhet och/eller feminism. Vi uppfattar det som att alla 
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informanter trots sina olika institutionella roller innehar särskilda kunskaper om hur kvinnor 

som blivit utsatta för våldtäkt reagerar och hur de kan stödjas, ofta byggd på en feministisk 

förståelse av samhället.  

 

5.2 Samverkan 

Som nämnts ovan beskriver informanterna att de utgår från kvinnans behov i sitt stödarbete. 

Det kan även innebära att hänvisa den som blivit utsatt vidare till andra aktörer och olika grad 

av samverkan. Hur informanterna på olika sätt upplever samverkan med andra aktörer 

presenteras under rubrikerna formell samverkan och informell samverkan.  

5.2.1 Formell samverkan 

Informanter från NCK beskriver samverkan som något som utgår ifrån varje kvinnas enskilda 

behov. Utifrån kvinnans behov hjälper kvinnofridsmottagningen och kvinnofridslinjen till att 

koppla samman kvinnan med andra aktörer, till exempel psykiatri, socialtjänst eller 

företagshälsovård.  

Informanterna från kvinnofridsmottagningen beskriver det som extra viktigt med samverkan 

då vissa kvinnor redan har väldigt många olika kontakter med till exempel Nexus
4
, 

narkotikaenheten, stödboende, psykiatrin och socialtjänst. Formell samverkan kan då ske 

genom nätverksmöten med de olika aktörerna för att fastslå vem som gör vad, både för 

kvinnan skull och för de olika aktörerna. De på kvinnofridsmottagningen beskriver även att de 

formellt samverkar med polis och sjukhus genom att polis och sjukhus meddelar om det har 

kommit in en kvinna som blivit utsatt för våldtäkt, mottagningen kontaktar därefter kvinnan 

och erbjuder en samtalskontakt. En annan sorts formell samverkan som beskrivs är mellan 

kvinnofridsmottagningens läkare och polisen. De samverkar genom att de tillsammans går 

igenom våldtäktsstatistiken i länet, hur många anmälningar som har gått till rättegång och hur 

många fall som har lagts ner. De går även igenom specifika våldtäktsfall och tittar på vad som 

har gjorts och vad som kan göras annorlunda. De på kvinnofridsmottagningen beskriver att de 

arbetar nära gynekologmottagningen då spårsäkringen sker där. Samarbetet upprätthålls även 

av kvinnofridsmottagningens chef som kontinuerligt har möten med gynekologmottagningen. 

Att samverkan sker på chefsnivå med kommunala verksamheter beskrivs både av de på 

kvinnofridsmottagningen och på kvinnofridslinjen. 

Medan de på kvinnofridsmottagningen beskriver ett utarbetat system för formell samverkan så 

beskriver de på kvinnofridslinjen och tjejjouren att de inte upplever att de har någon direkt 

formell samverkan med andra aktörer. De från tjejjouren nämner ROKS, Riksorganisationen 

för tjej- och kvinnojourer, när formell samverkan tas upp. Jourtjejerna beskriver dock ROKS 

som en organisation som tjejjouren är medlem i snarare än samarbetar med. Annars uttrycker 

flera i tjejjouren att de inte vet om tjejjouren har någon formell samverkan och att det inte är 

                                                 
4
 Ett kommunalt resurscentrum för personer som blivit utsatta för våld i nära relationer (Uppsala kommun, 

2012). 
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något de har upplevt. En informant uttryckte att de inte har någon formell samverkan för 

tillfället och att arbetet med detta har avstannat i väntan på att tjejjouren får en anställd igen.
5
 

Vi har försökt få till samverkan med polisen och det har gått sisådär […] och vi har försökt 

skapa samverkan med TRIS, tjejers rätt i samhället, men det gled också ut i sanden när vi inte 

hade en anställd längre. 

Informant 4 

Formell samverkan hos tjejjouren är alltså något som eftersträvas men upplevs som svårt, då 

de inte har någon anställd som kan sköta kontakten med andra aktörer.      

5.2.2 Informell samverkan 

Informell samverkan beskrivs främst genom att informanterna hänvisar de stödsökande vidare 

eller att de blir hänvisade till av andra aktörer. Att hänvisa kvinnor vidare till olika aktörer och 

organisationer är något både de från NCK och tjejjouren beskriver att de gör. Både 

informanter från tjejjouren och kvinnofridslinjen beskriver att det är en del av deras arbete att 

slussa vidare och hänvisa till rätt instans beroende på vad kvinnan uttrycker för behov. Dock 

beskriver de på linjen att det inte finns någon formell samverkan mellan de olika 

samhällsaktörerna, utan att det handlar om att de känner till varandra och har uppdaterad 

information så att det blir så rätt som möjligt när de hänvisar vidare. Informanterna från 

tjejjouren nämner en mängd olika aktörer och organisationer de hänvisar vidare till. 

Först och främst vill vi att de ska ta kontakt med skolsyster eller kurator, men om inte det går så 

hänvisar vi ofta till jourhavande präst eller jourhavande medmänniska som också är bra. Bara 

nån dom kan prata med när chatten stängs ner. Men framförallt försöker vi få dom att ta kontakt 

med någon fysisk. 

Informant 2 

Det beskrivs alltså att det är vanligt att de hänvisar vidare till professionell hjälp och en fysisk 

kontakt som kurator, skolsköterska, polis eller ungdomsmottagning. Informanter från 

tjejjouren beskriver även att de hänvisar till andra jourlinjer som är inriktade på specifika 

ämnen och därför är mer kunniga inom området, som till exempel nationella hjälplinjen
6
. 

Även de på kvinnofridsmottagningen beskriver att det beror på sammanhanget var de hänvisar 

eller remitterar kvinnor vidare. De hänvisar till bland annat annan sjukvård, psykiatri och 

ungdomsmottagning. 

Medan de från NCK upplever att många aktörer och organisationer hänvisar till dem beskriver 

informanter från tjejjouren att de inte vet, eller har kännedom om andra aktörer hänvisar till 

dem. Informanter från NCK upplever att aktörer och organisationer vet om att de finns och 

                                                 
5
Informanterna från tjejjouren har belyst att tjejjouren under 2013 hade en anställd i sex månader som främst 

hade en administrativ och samordnande funktion. På grund av brist på resurser hade tjejjouren inte möjlighet att 

behålla anställningen. Informanterna uttryckte att det finns ett behov att ha en fast anställd och att det är något 

tjejjouren arbetar med att åter få finansiering för.  
6
 Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. På hjälplinjen arbetar psykologer och 

socionomer (Nationella hjälplinjen, u.å.). 
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beskriver att de ofta får höra av kvinnorna att de har blivit hänvisade från andra aktörer bland 

annat från polis, kuratorer, folktandvården, studenthälsan, sjukvårdsupplysningen och 

psykiatrin. Den enda organisation som informanter från tjejjouren nämner hänvisar till dem är 

brottsofferjouren, dock beskrivs det som en väldigt informell samverkan. En informant från 

tjejjouren poängterar att det är en brist att ett samverkansarbete inte finns upparbetat och på 

pränt utan att de förlitar sig på sociala kontakter som inte är beständiga. 

Både kvinnofridsmottagningen och tjejjouren bjuder in andra samhällsaktörer eller 

organisationer för att de ska få berätta om sin verksamhet, till exempel polis, kvinnojour, 

socialtjänst och psykolog. De på kvinnofridsmottagningen beskriver dessa möten som 

informell samverkan där det utbyts kunskap, medan informanterna från tjejjouren snarare 

beskriver det som enskilda möten som inte ses som något direkt samarbete. 

Informanter från tjejjouren beskriver att de inte riktigt har kunskap om hur andra 

samhällsaktörer och organisationer arbetar kring kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. Detta 

kan tänkas vara en konsekvens av att tjejjouren inte har ett utarbetat sätt att samverka med 

andra aktörer. Däremot beskriver informanter från tjejjouren att de samverkar mycket inom 

jouren genom att de tar hjälp av och utbyter kunskap mellan varandra. Att de från NCK verkar 

ha mer kunskap om vad andra aktörer gör kan alltså vara på grund av att de samverkar mer 

med andra aktörer jämfört med tjejjouren. Även om det utifrån resultatet antyds att de från 

NCK har bättre kunskap om de olika aktörerna så verkar de ha sämre kännedom om just 

ideella organisationer. 

Sammanfattningsvis beskriver de från NCK att de har ett mer utarbetat samarbete med olika 

aktörer, främst med sjukvård och polis, jämfört med de från tjejjouren. De från tjejjouren 

beskriver att de inte samverkar med någon speciell aktör trots att de har försökt utveckla 

samverkansformer, detta verkar främst bero på att tjejjouren inte längre har någon anställd. 

Även om både informanterna från NCK och från tjejjouren har gemensamt att de arbetar 

mycket med att hänvisa vidare och bjuder in andra samhällsaktörer för att berätta om sin 

verksamhet så har de olika syn på detta. Medan de från NCK beskriver detta som informell 

samverkan så upplever informanterna från tjejjouren inte det som något samarbete. 

Informanterna från tjejjouren har allmänt sämre kännedom om andra aktörer, och utifrån 

resultatet indikeras att de står mer själva än NCK. Detta kan vara på grund av att tjejjouren 

inte har någon samverkan utarbetad med andra aktörer eller organisationer och därför inte är 

lika väletablerade i Uppsala som NCK. 

 

5.3 Samhället 
Informanterna beskriver hur de i sina verksamheter arbetar stödjande till kvinnor som blivit 

utsatta för våldtäkt genom stödsamtal och att hänvisa vidare när det behövs. I intervjuerna 

framkom också uppfattningar om det övergripande stödarbetet i samhället. Detta presenteras i 

tre teman: den egna verksamhetens roll i samhället, de offentliga respektive de ideellas roll 

för kvinnor som blivit utsatt för våldtäkt samt hur informanterna upplever stödarbetet i 

Uppsala kring kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt.  
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5.3.1 Den egna verksamhetens roll i samhället 

Både informanter från NCK och från tjejjouren beskriver sin egen organisations roll som 

viktig i arbetet med kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. De från NCK beskriver att deras 

verksamhet ligger i framkant i frågan och är en plats där kvinnor får stöd. Styrkan med NCK 

anses vara att de genom kvinnofridslinjen, kvinnofridsmottagningen och forskningsdelen ger 

ett heltäckande stöd. De från tjejjouren upplever att tjejjouren belyser tjejers rättigheter, 

våldtäktsfrågan och har ett öppet och informellt klimat som gör att tjejer lättare kan vända sig 

till dem. En jourtjej belyser dock att tjejjourens roll skulle kunna bli ännu mer betydelsefull 

om tjejjouren gjorde mer reklam för sig så att fler får reda på att verksamheten finns. 

Hur andra aktörer och organisationer ser på NCK:s och tjejjourens roll uttrycks på olika sätt 

av informanterna. Informanter från NCK upplever mest positiv respons medan informanter 

från tjejjouren upplever att kommunen inte riktigt har varit intresserade av vilka de är eller 

vad de gör. I övrigt beskriver dock informanter från tjejjouren att de som vet vad tjejjouren 

gör tycker att de gör ett bra arbete. 

Det är ju väldigt olika hur insatta folk är av privat intresse. Om man tänker skolkuratorer till 

exempel, dom som har ett intresse av dom här frågorna, kanske är feministiskt aktiva för att få 

ett mer jämställt samhälle, dom har ju ofta bättre koll på sånna här saker. Så jag skulle inte säga 

att det är en speciell yrkesgrupp, utan snarare att det är personer som brinner för det på olika 

ställen som vet vilka vi är. 

Intervju 4 

Det upplevs alltså att vetskapen om tjejjouren ligger på individnivå och att det krävs ett privat 

intresse av vad tjejjouren gör för att de ska bli synliga. Det kan ses som att informanterna 

upplever en avsaknad av ett institutionaliserat feministiskt perspektiv hos olika 

samhällsaktörer som möter kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt. Denna generella brist 

på förståelse av våldtäkt som ett reslutat av könsmaktordningen gör att informanter upplever 

att särskilda aktörer med denna kunskap behöver finnas. Det positiva med att sådana aktörer 

växer fram är att våldtäkt mer och mer legitimeras som ett samhällsproblem och att 

stödbehovet bland de drabbade blir mer synligt. 

5.3.2 Det offentliga respektive de ideellas roll 

Informanterna beskriver att de offentliga och de ideella aktörerna har olika roller i stödet till 

kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt och att både offentliga och ideella insatser behövs. 

Informanter från tjejjouren beskriver att ideella organisationer ger ett mer rakt och ärligt stöd 

och verkligen bryr sig, då dessa människor är engagerade i organisationen för att de brinner 

för frågan. På så sätt beskrivs att det kan vara lättare att veta syftet bakom en ideell 

organisation. De från tjejjouren upplever även att det finns mycket kunskap inom specifika 

områden hos ideella organisationer. 

Jag tror många gånger att ideella organisationer har mer kunskap om våld på ett annat sätt än vad 

många inom det offentliga har, för vi är ju engagerade i det här för att vi bryr oss och för att vi 

tycker att det är viktiga frågor. Jobbar man på ungdomsmottagning så har man ju ofta en 
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sjuksköterskeutbildning eller socionomutbildning och då kommer det inte automatiskt ett 

brinnande intresse för den typen av frågor. 

Informant 4 

Även informanterna från NCK beskriver de personer som är verksamma inom ideella 

organisationer som eldsjälar, att de har ett stort engagemang. Det kan tänkas att om det inte 

finns ett intresse för frågan kan stödet bli begränsat i bemötande och kunskap.  

Informanter från tjejjouren upplever även att ideella organisationer ofta fungerar som en 

första kontakt, innan personen vågar ta kontakt med det offentliga. Detta beskrivs som lättare 

då individer ofta kan vara anonyma hos ideella organisationer. Informanter från NCK 

beskriver att ideella organisationer kan lägga upp sitt arbete på ett annat sätt, till exempel 

utifrån feministisk pedagogik, och att de därför ser på sig själva och sina rättigheter på ett 

annat sätt. Det beskrivs även att ideella organisationer i större omfattning kan verka ute i 

samhällsdebatten och att de också behövs mer där än vad offentliga aktörer behövs.    

Informanterna upplever att offentliga aktörer arbetar på ett annat sätt än ideella organisationer. 

De från NCK beskriver att de offentliga aktörerna har en tydligare organisation, som till 

exempel sjukvården. Informanter från NCK uttrycker dock att det inte är säkert att till 

exempel kuratorer och psykologer har utbildning för att bemöta just kvinnor som blivit utsatta 

för våldtäkt och på grund av detta kan de brista i stödet. Informanter från tjejjouren upplever 

de offentliga insatserna som mer formella och att de är väldigt styrda av regler och riktlinjer. 

De från tjejjouren beskriver även att det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig inom 

det offentliga. 

5.3.3 Stödarbetet i samhället 

I stort uttrycker informanterna att stödarbetet kring kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt är 

bra i Uppsala, även om de har många tankar om hur stödet kan utvecklas. Det beskrivs att det 

finns mycket kompetens kring området i Uppsala, mycket tack vare att NCK finns som både 

utövar stödet och har kurser inom ämnet. Att det finns många verksamma ideella 

organisationer i Uppsala är även något som lyfts fram som positivt. Dock uttrycks det att det 

kräver att den som blivit utsatt för våldtäkt klarar av att förmedla sin utsatthet för att kunna få 

ta del av stödet. 

Trots att stödet i Uppsala uppfattas som bra av informanterna så uttrycktes det många tankar 

om hur stödet kan och behöver utvecklas. Att öka kunskapen inom området genom utbildning 

var något som starkt uttrycktes av både informanter från NCK och tjejjouren. 

Dels så tycker jag att man ska utbilda mera på t.ex. socionomutbildningen, även på sjuksköterska 

och de här stora utbildningarna som polisen, dom ska veta att man kan må så himla dåligt efter 

ett övergrepp […] sen tycker jag att man måste ta hänsyn till att alla kan inte kunna allting, då 

ska man kunna remittera vidare. Kan inte jag hjälpa dom så måste jag se till att hon får hjälp på 

annat vis. Att man inte ska vara rädd för det som yrkeskår. 

Informant 6 
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Genom utbildning kan bemötandet hos alla aktörer som möter dessa kvinnor bli bättre, då 

hjälpen upplevs som väldigt personbunden, och om inte kunskapen finns för att hjälpa 

kvinnan fullt ut ska kunskapen finnas om vart kvinnan ska hänvisas vidare. Ett annat problem 

som beskrivs inom bemötandet är att det fortfarande händer att kvinnor blir skuldbelagda i 

möten med olika samhällsaktörer och att det är viktigt att kvinnan och tjejen inte utsätts för en 

sekundär kränkning. Informanter från NCK och tjejjouren uttrycker även att det är viktigt att 

jobba med attitydförändring och synen på våldtäkt i samhället i stort, där utbildning på alla 

nivåer och inom alla yrkesgrupper upplevs som viktigt. Informanterna beskriver att ämnet 

våldtäkt är väldigt tabubelagt i samhället och därför är ett ämne som göms undan inom både 

media och politik. Detta beskrivs leda till att många inte vågar prata om det och att det i sin 

tur kan vara en anledning till att det finns ett stort mörkertal av kvinnor som inte vågar berätta 

att de har blivit utsatta för våldtäkt. Det anses vara problematiskt att en stereotyp bild av vad 

en våldtäktsförövare är finns hos de stödsökande och i samhället i stort. 

Många tjejer idag tror jag har en syn på att våldtäkt är en snuskig man som hoppar ut ur 

buskarna, men det kan vara så mycket mer. Det kan vara att din pojkvän sedan tre år gör något 

som brukar kännas okej, men nu kändes det inte okej. Hur luddigt det är, det är också viktigt att 

diskutera tror jag. 

Informant 1 

Detta kan också kopplas till den generella okunskap som informanterna upplever finns inom 

de samhälleliga institutionerna. Enligt Milletts (1970/2012) definition av ett patriarkalt 

samhälle upprätthålls samhällsordningen genom våld. Rimligtvis vill de samhälleliga 

institutionerna enligt denna definition inte problematisera att män som grupp utövar makt 

över kvinnor, med våldtäkt som ett av vapnen, eftersom att den institutionella makten vilar på 

denna samhällsordning. Informanterna antyder att ett feministiskt perspektiv på detta behövs 

för att kunna problematisera mäns våldsutövning och synen på vad en våldtäkt och en 

våldtäktsman är. Informanterna upplever att en våldtäktsman generellt beskrivs som en 

avvikare från den institutionella ordningen, vilket kan ses som en del i oviljan att 

problematisera denna ordning. Så länge de samhälleliga institutionerna inte erkänner att 

våldtäkt är ett strukturellt problem och att en våldtäktsman egentligen kan vara vilken man 

som helst upprätthålls den institutionella ordningen. 

Sammanfattningsvis beskriver informanterna betydelsen av både offentliga och ideella 

insatser. De är överrens om att båda behövs och är viktiga. Ideella organisationer beskrivs 

vara ett ställe där individer kan få stöttning av medmänniskor medan de offentliga 

verksamheterna ger ett mer behandlande stöd. Det beskrivs som att det är mer garanterat att 

individen får ett bra bemötande inom ideell verksamhet då de brinner för sin fråga, då det inte 

är säkert att till exempel en kurator har utbildning och kunskap för att bemöta en kvinna som 

blivit utsatt för våldtäkt.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt görs ett försök att genom studiens resultat besvara våra forskningsfrågor och 

uppfylla vårt syfte med studien. Därefter följer en diskussion av studiens resultat kopplat till 

tidigare forskning, en diskussion om vald metod i genomförandet av studien och slutligen ett 

avsnitt om implikationer för fortsatt forskning. 

 

6.1 Uppfyllande av syfte 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur offentliga och ideella samhällsaktörer som 

möter våldtäktsdrabbade kvinnor uppfattar stödet till dessa kvinnor. Vi ville skapa förståelse 

för hur dessa aktörer uppfattar stödet till kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt på individnivå 

och på samhällsnivå. Nedan kommer vi att försöka besvara vårt syfte via våra frågställningar. 

6.1.1 Hur upplever aktörerna kvinnornas stödbehov? 
I resultatet beskrivs att informanterna upplever att kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt har 

flera gemensamma stödbehov. Informanter beskriver att många av kvinnorna till en början har 

ett behov av att prata om händelsen, att bara få prata av sig. Informanterna upplever även att 

de stödsökande ofta behöver få sina känslor och upplevelser legitimerade. De stödsökande 

behöver få händelsen bekräftad och definierad och hjälp med att formulera att det är en 

våldtäkt de har blivit utsatta för. Det upplevs också att det är vanligt att den som blivit utsatt 

för våldtäkt uttrycker att det var hennes fel att det skedde. Informanterna upplever att det finns 

ett stort behov av att flytta skulden från den stödsökande till förövaren. Detta bottnar i en 

feministisk förståelse av våldtäkt som en konsekvens av könsmaktsordningen i samhället, där 

kvinnan förväntas ta ansvar för sin kropps sexuella sårbarhet samt för männens sexuella 

agerande. Ett annat behov som informanter upplever är att kvinnan behöver hjälp med var hon 

kan vända sig för att få vidare stöd och hjälp. Informanterna har olika institutionella roller 

beroende på vilken verksamhet de kommer ifrån. De från NCK hade en mer medicinsk och 

psykoterapeutisk syn på kvinnans stödbehov medan informanterna från tjejjouren framhäver 

att de fungerar som medmänniskor utan särskild specialistkunskap. Dock uttrycker alla 

informanter en gemensam kunskap om hur våldtäktsdrabbade kvinnor kan reagera och vilket 

stöd de behöver. Denna kunskap grundar sig ofta i en feministisk förståelse av samhället. 

6.1.2 Hur uppfattar aktörerna sitt eget stödarbete gentemot kvinnorna? 

Informanterna uppfattar sina organisationer och sitt stödarbete som viktigt. De beskriver att de 

alltid utgår ifrån kvinnans behov och att en stor del av deras stödarbete går ut på att lyssna och 

bekräfta känslor. Det är viktigt att tro på den stödsökande och inte ifrågasätta. Det beskrivs 

även som viktigt att bemöta skuld och skam genom att bekräfta att det inte är den 

stödsökandes fel och genom att vara tydligt med att det är ett brott hon har blivit utsatt för. En 

del av stödarbetet upplevs även vara att informera om mer praktiska frågor och hänvisa vidare 

till andra aktörer. Kvinnofridsmottagningen arbetar med behandling och de beskriver att deras 

stödarbete till stor del handlar om krisbearbetning och fortsatt psykoterapeutiskt stöd, vilket 

skiljer sig från kvinnofridslinjens och tjejjourens arbete. De från tjejjouren och 
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kvinnofridslinjen upplever att de ofta fungerar som första kontakt för den stödsökande 

kvinnan och att de sällan har fortlöpande kontakt. Att de ofta fungerar som första kontakt 

antyds bero på att den stödsökande kan vara anonym i samtalen med dem. Att chatta eller 

ringa anonymt upplevs som en kontakt kvinnan vågar ta innan, eller istället för att, hon 

kontaktar offentliga aktörer såsom sjukvård och polis.   

Informanter från tjejjouren beskriver att de skulle vilja kunna göra mer i sitt arbete. Dock 

beskriver de svårigheten med det då de skulle behöva mer resurser, tid och samverkan för det.  

6.1.3 Hur uppfattar aktörerna samhällets stödarbete gentemot kvinnorna? 

Informanterna uttrycker att stödarbetet kring kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt är bra i 

Uppsala då det finns mycket kunskap inom ämnet, mycket tack vare NCK och att det finns 

många verksamma ideella organisationer. Dock upplever informanterna att det finns mycket 

som kan och behöver utvecklas. Informanterna uttrycker främst att det behövs mer utbildning, 

detta framförallt för att säkerhetsställa bättre ett bemötande från olika samhällsaktörer så att 

det inte sker en sekundär kränkning och skuldbeläggning av de stödsökande. Stödets kvalitet 

upplevs vara personbunden och bygga på personligt engagemang snarare än kunskap 

tillhörande vissa yrkeskårer. Det upplevs även att det behöver ske en attitydförändring kring 

synen på våldtäkt i samhället. Informanterna uttrycker att ett feministiskt perspektiv behövs 

för att se mäns våldsutövning mot kvinnor som något strukturellt och problematisera detta 

istället för att förmedla en felaktig bild av våldtäktsmän som avvikare från den institutionella 

ordningen. Informanter från tjejjouren upplever även att samverkansarbetet mellan olika 

aktörer behöver bli bättre så att ideella organisationer också inkluderas i Uppsalas arbete med 

kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt.   

 

6.2 Övergripande diskussion 

Som resultatet antyder upplever informanterna att många av kvinnorna som tar kontakt med 

dem har mycket skuld- och skamkänslor som måste bearbetas. Enligt Öberg et al. (2010) är 

det vanligt att individer som blivit utsatta för sexuella övergrepp är tyngda av skuldkänslor då 

de ofta håller sig själva ansvariga för brottet och tycker att de borde kunnat hindra 

händelseförloppet. Öberg et al. (2010) menar att det därför är viktigt att inte anklaga personen 

som blivit utsatt och att dessa individer måste mötas med empati och kunskap. Informanterna 

beskriver just detta, att det är en viktig del i deras arbete att uttrycka att de tror på kvinnans 

historia och att förklara att hon har blivit utsatt för ett brott. De vill klargöra att hon inte har 

någon skuld i händelsen.    

I resultatet framkom att informanterna upplever att det måste ske en attitydförändring i 

samhället och att bemötandet behöver bli bättre för kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt. 

Som stöd för denna uppfattning visar Campbells et al. (1999) studie att om individer får ett 

dåligt bemötande av samhällsaktörer kan det förvärra traumatiseringen. Informanternas 

uppfattningar om att kvinnorna uttrycker känslor av skuld och skam verifieras även i 

Campbells et al. (1999) studie. Campbell et al. (1999) belyser att dåligt bemötande ofta tar sig 

uttryck i att individen som blivit utsatt för våldtäkt skuldbeläggs i mötet med samhällsaktörer 
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och att individer som blir skuldbelagda i mötet i högre grad utvecklar PTSD. Dock upplever 

informanterna inte att kvinnorna endast uttrycker skuldkänslor i relation till kontakten med 

samhällsaktörer utan att känslorna redan finns där från början. 

Det har nämnts i resultatdelen att NCK har ett mer utvecklat samarbete med olika 

samhällsaktörer jämfört med tjejjouren. Dock antyds det att samarbetet är mer utvecklat med 

offentliga organisationer och inte särskilt väl utvecklat med ideella organisationer. Att 

samverkan fungerar sämre mellan just offentliga och ideella organisationer är något som även 

har visats i Lindahls (2012) utvärdering som syftade till att se på samarbetet kring unga som 

blivit utsatta för sexuella övergrepp. Dock utfördes Lindahls utvärdering i Göteborg och det 

kan tänkas att det inte behöver ge likande resultat nationellt. Däremot kan det faktum att NCK 

har ett mer utvecklat samarbete med andra aktörer än tjejjouren tänkas påverkas av, som 

Carlsson et al. (2010) uttrycker det, att offentliga organisationer har en mer väletablerad plats 

i samhället och på så sätt blir överordnade ideella organisationer. Carlsson et al. (2010) menar 

att detta hänger ihop med att offentliga organisationer, som NCK, är mer långsiktiga då de är 

skattefinansierade till skillnad från ideella organisationer, som Uppsala Tjejjour, som är 

beroende av bidrag. 

Ett bra exempel på ett utvecklat samarbete kring individer som blivit utsatta för våldtäkt är 

SART-programmet som Campbell och Ahrens (1998) studie visar vara välfungerande. Det är 

ett program där sjukvård, polis, kuratorer och företrädare finns på samma plats och jobbar 

nära varandra så att ingen ska hamna mellan stolarna. Dock inkluderar inte SART ideella 

organisationer vilket kan tänkas vara en brist. Våra informanter upplevde att ideella 

organisationer ofta är den första kontakten som tas av kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt, 

innan de vågar ta kontakt med offentliga aktörer. Om offentliga organisationer, som NCK, 

skulle samarbeta närmare med ideella organisationer skulle det kanske vara lättare att få fler 

att ta hjälp av offentliga aktörer. Detta då verksamheterna inte skulle vara lika avskilda från 

varandra. Informanter från Uppsala Tjejjour uttrycker dessutom att de vill ha mer samverkan 

och vill bli inkluderade. 

 

6.3 Metoddiskussion 
Att undersöka hur professionella och ideella aktörer som möter kvinnor som blivit utsatta för 

våldtäkt uppfattar stödet till dessa kvinnor kan göras på olika sätt. Till att börja med finns det 

olika aktörer att välja mellan som informanter. Vi radade från början upp en mängd 

organisationer som kan tänkas möta kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt, bland annat 

polisen, sjukvården, studenthälsan, NCK, tjejjouren, kvinnojouren och brottsofferjouren. 

Eftersom vi ville inkludera informanter från både ideella och offentliga organisationer valde 

vi en organisation från varje sfär. Att ha informanter från två organisationer ger färre röster 

från vardera verksamhet än om vi hade fokuserat på endast en av dem. Vi anser ändå att det är 

intressant att ha med informanter från både ideella och offentliga organisationer då de kan 

bidra med olika perspektiv. Vi valde att kontakta Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) 

och Uppsala Tjejjour. Självklart kunde informanter från andra verksamheter ha inkluderats för 

att göra andra och fler röster hörda.  
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Vi valde att analysera utifrån socialkonstruktivistisk och feministisk teori. Då informanterna 

mer eller mindre explicit arbetar utifrån ett feministiskt synsätt kan det tänkas att valet av 

feministisk teori underlättade för oss att bekräfta informanternas uttalanden. Samtidigt anser 

vi det vara betydelsefullt att delvis använda samma perspektiv som informanterna för att få en 

djupare förståelse för deras erfarenheter och uppfattningar. Ett annat sätt att analysera vårt 

material på skulle till exempel kunna vara genom diskursanalys för att på ett mer diskursivt 

plan undersöka hur informanterna framställer kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. Vi valde 

dock att utgå från socialkonstruktivistisk och feministisk teori då vi ville analysera hur 

professionella och ideella aktörer uppfattar behovet hos och stödet till kvinnor som blivit 

utsatta för våldtäkt snarare än hur kvinnorna framställs. 

Vår studie syftar till att undersöka hur informanterna upplever vad en kvinna som blivit utsatt 

för våldtäkt har för stödbehov men även hur de upplever stödarbetet i stort i Uppsala. Att både 

ha med ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv kan ge ett spretigt resultat. Det kunde 

därför ha varit en idé att fokusera på ett av perspektiven. Att sammankoppla båda 

perspektiven upplevde vi som en svårighet samtidigt som att vi anser att båda delarna har 

betydelse för att få en bättre helhetsförståelse av stödprocessen.  

 

6.4 Implikationer för vidare forskning 

Den här studien är begränsad i sitt urval och har gjorts i Uppsala kommun. Det vore därför 

intressant att undersöka hur stödet till kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt upplevs i 

andra kommuner. Då NCK’s verksamhet endast finns i Uppsala skulle en vidare studie kunna 

undersöka hur stödet upplevs där inget sådant centrum finns. Denna studie bygger på relativt 

få intervjuer. För fortsatt forskning skulle det behövas ett bredare underlag av intervjuer för 

att kunna bekräfta resultatet eller hitta ett resultat som går i annan riktning. För att få ett 

bredare material, både i mängd och i yrkesrepresentanter, är det av vikt att intervjua flera 

olika yrkesaktörer som kommer i kontakt med kvinnorna, till exempel poliser, personer 

engagerade i brottsofferjouren samt representanter från skola och ungdomsmottagning. Det 

skulle även vara på sin plats att intervjua kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt i syfte att 

få förståelse för deras upplevelser av stödarbetet. Något som också behöver undersökas 

närmare är om och hur verksamheter samarbetar kring våldtäktsdrabbade kvinnor ur ett 

organisationsperspektiv. 
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Bilaga 1 – Informantbrev 

Hej! 

Vi heter Agnes Hammarlund och Emma Mauroy och studerar socionomprogrammet vid 

sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Under våren skriver vi examensarbete inom 

socialt arbete och vår uppsats kommer att baseras på intervjuer. 

Syftet med vår studie är att undersöka samhällets stöd till kvinnor som har blivit utsatta för 

våldtäkt. Vi hoppas få möjlighet att intervju olika personer som i sitt arbete möter dessa unga 

kvinnor. Intervjun kommer att handla om de professionellas upplevelser av hur stödbehovet 

ser ut. Vi skickar detta brev till er/dig då vi tänker att ni/du är en av dem som först kommer i 

kontakt med unga kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. 

Vi planerar att göra flera intervjuer med representanter från sjukvård och tjejjour. Intervjuerna 

beräknas ta mellan 30-60 minuter och kommer att spelas in för att sedan kunna analyseras. Vi 

kommer att anonymisera deltagarna i studien på så sätt att namn och personliga uppgifter inte 

kommer finnas med i examensarbetet. Alla personuppgifter kommer att förvaras så att 

obehöriga ej kan ta del av dem. Deltagandet kan när som helst avbrytas på den intervjuades 

begäran.     

Vi skulle uppskatta om intervjuerna kan genomföras så snart som möjligt i april månad. Om 

du är intresserad av att delta eller har några frågor kan du kontakta någon av oss (se 

kontaktuppgifter nedan). 

Hoppas vi hör från er/dig! 

 

Med vänliga hälsningar 

Agnes Hammarlund och Emma Mauroy 

E-mail: XXX    XXX 

Tel: XXX-XXX XX XX   XXX-XXX XX XX 

 

Handledare: Philip Creswell  

E-mail: XXX  

Tel: XXX-XXX XX XX 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Bakgrund 

Berätta kort om dig själv: Hur hamnade du här? Utbildning? 

Arbetet 

Hur arbetar er verksamhet med kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt? 

På vilket sätt, mer konkret? 

Varför tar kvinnorna kontakt med er? Vad efterfrågar de? 

Hur arbetar ni kortsiktigt med kvinnorna? 

Hur arbetar ni långsiktigt med kvinnorna? 

Stödet 

De kvinnor som tar kontakt med er, vad uttrycker de att de behöver för stöd? Vad uttrycker de 

stödsökande för känslor och behov i kontakten med er? 

Vad anser du att de behöver för stöd? 

Vad erbjuder ni för stöd? Och vad erbjuder ni för fortsatt stöd, efter första kontakten?  

Hur upplever du stödet som ni erbjuder? Varför upplever du det så?    

Kan stödet utvecklas och i så fall hur?  

Samverkan 

Samverkar ni med några andra aktörer gällande kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt? 

Har ni någon formell samverkan med andra aktörer? Hur ser den ut? 

Har ni någon informell samverkan med andra aktörer? Hur ser den ut? 

Hur hittar de kvinnor som tar kontakt med er hit? Blir de hänvisade från andra 

samhällsaktörer? 

Hänvisar ni vidare till någon/några andra aktörer? I så fall, hur går det till? Hjälper ni till att ta 

kontakt eller får kvinnorna själva ta kontakt med ”nästa” aktör? 

Samhället 

Hur ser du på er verksamhets roll i Uppsala i arbetet med kvinnor som blivit utsatta för 

våldtäkt?  

Hur upplever du att andra samhällsaktörer i Uppsala ser på er verksamhets roll i arbetet med 

kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt? Varför upplever du det så? 

Hur upplever du stödarbetet i Uppsala till kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt? Varför 

upplever du det så? 

Hur upplever du offentliga respektive ideella insatser till kvinnor som blivit utsatta för 

våldtäkt? Varför upplever du det så?  Hur upplever du tillgängligheten till offentliga 

respektive ideella aktörer? 

Upplever du att kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt får de stöd de behöver i Uppsala? 

Varför upplever du det så?  

Behöver Uppsalas stödarbete utvecklas och i så fall hur? 
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Bilaga 3 – Deklaration
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