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Sammanfattning  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka insatser som kan erbjudas för kvinnor som 

blivit utsatta för sexuellt våld inom en kommun i norra Sverige. Vidare undersöker studien 

hur olika verksamheter samverkar kring sexuellt våld samt eventuella 

utvecklingsmöjligheter. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med 

verksamheter som arbetar med kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld. Intervjuerna 

har sedan analyserats med analysmetoden grounded theory. Slutsatserna som framkommer 

i denna studie är att det finns samstämmighet bland informanterna om att det råder en 

generellt god samverkan. Det framkommer även att det finns utvecklingsmöjligheter i 

kommunikationen mellan informanternas verksamheter men även utveckling för 

gemensamma riktlinjer och styrdokument i arbetet med sexuellt våld.   
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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla informanter som har ställt upp på att bli intervjuade och 

engagerat sig i vårt arbete. Det har varit väldigt intressant att få ta del av allas 

yrkeskategorier och att få möjlighet till att belysa ett väldigt viktigt ämne. 

 

Linnea Morin och Cecilia Wikström 

 

2018-04-16 
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1. Inledning  
 

Inledningsvis kommer vi att ge en bakgrund till de ämnet som vi valt att undersöka för att 

slutligen ge en förklaring till varför denna studie är av stor vikt i dagens samhälle.  

 

I slutet av 2017 startade en global rörelse mot män som utsatt kvinnor för sexuella 

trakasserier, övergrepp och våldtäkter (Nationalencyklopedin, u.å.). Kampanjen fick 

namnet Me too och kvinnor världen över delade historier om vad de blivit utsatta för. 

Kampanjen fick störst spridning via sociala medier och det skapades ett forum för kvinnor 

att komma samman och känna sig enade. Me too har den svenska innebörden “jag också” 

vilket var det begrepp som kvinnorna använde för att visa att den kvinna som blivit utsatt 

för någon typ av sexuellt våld inte är ensam. Kvinnorna berättade bland annat om hur män 

i maktpositioner utnyttjat dem för att de varit i någon form av beroendeställning till 

mannen. Me too kampanjen har bidragit till en större medvetenhet hos allmänheten kring 

vad som kan pågå och vad som kan vara rätt och fel. Mäns våld mot kvinnor, i alla dess 

olika former är idag ett av de största och mest aktuella samhällsfenomen som har fått ett 

flertal människor världen över att engagera sig i denna fråga.  

  

Sexuellt våld och sexuella övergrepp kan ske på flera olika sätt, på olika platser och vid 

olika tidpunkter och det kan drabba vem som helst. Sexuellt våld mot kvinnor kan ske i 

nära relationer och i det offentliga rummet vilket kan tas i uttryck genom exempelvis 

sexuella trakasserier, våldtäkter samt i krig och konflikter. Med tanke på att våldet kan ta 

form i så pass många olika sätt bör det sexuella våldet ses ur ett större sammanhang 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010). FN:s beräkningar visar på att var tredje kvinna 

blir utsatt för våld någon gång under sin livstid och var femte kvinna blir utsatt för 

våldtäkt eller försök till våldtäkt (Webbkurs om våld, u.å.). 

 

Av det våld som män utövar mot kvinnor så är en väsentlig del av detta det våld som sker 

i nära relationer. När det talas om våld i nära relationer så innefattar det alla typer av våld 

och övergrepp som kan uppträda mellan närstående. En nära relation kan vara en 

syskonrelation, en partnerrelation eller andra släkt- och familjerelationer (Webbkurs om 

våld, u.å.). 

 

“Våld är varje riktad handling mot en annan person, som genom denna handling skadat, 

smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå 

från att göra något den vill” (Isdal, 2008, s. 34) 

 

Isdals (2008) definition av våld utgår ifrån att makt är kärnan i våldshandlingar, och 

belyser även den typ av våld som inte är synligt för allmänheten med blotta ögat. Den 

typen av våld kan till exempel vara psykisk misshandel, försummelse eller att den ena 

partnern är ekonomiskt beroende av den andre för att klara av en dräglig tillvaro. Enligt 

Isdal (2008) är det sexuella våldet den typ av våld som är mest nedbrytande för en 

människa då det påverkar den mest sårbara och privata sidan av individen. 
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Socialnämnden har ett särskilt ansvar för kvinnor blivit utsatta för våld eller andra typer av 

övergrepp i närstående relationer. Socialnämnden ska bistå med erbjudanden om olika 

typer av hjälpinsatser redan i ett tidigt stadium. Den som har utövat våldet behöver inte 

vara dömd eller polisanmäld för att kvinnan ska få hjälp (Socialstyrelsen, 2016). Trots 

detta ansvar som Socialnämnden har uppger Nationellt centrum för kvinnofrid (2010) att 

när det gäller omfattningen av våldtäkter och andra former av mäns våld mot kvinnor så 

finns det en stor osäkerhet och ett stort mörkertal. Mörkertalet existerar på grund av det 

finns oerhört många sexualbrott som inte polisanmäls (Nationellt centrum för kvinnofrid, 

2010). Konsekvensen av att många sexualbrott aldrig anmäls är att det är svårt att få en 

helhetsbild över hur stort problemet är. Detta är en problematik som kan ses ur ett globalt 

perspektiv då definitionen på vad som är våldtäkt eller övergrepp varierar mellan olika 

länder.  

 

Axelsson & Bihari Axelsson (2013) definierar samverkan genom att vända på ordet och 

istället peka på att det handlar om att verka tillsammans samt att uträtta någonting 

gemensamt. Det som som krävs för att uppnå ett gemensamt handlande är det av vikt att 

överskriva olika professionella och organisatoriska gränser. Vidare berättar Axelsson & 

Bihari Axelsson (2013) att det allt oftare förekommer en bristfällig helhetssyn mellan 

offentliga myndigheter och andra involverade aktörer. Därmed påpekas väsentligheten av 

att utveckla samverkan olika professioner och organisationer som är aktiv inom 

välfärdssystemet. Detta har medfört att kravet på utveckling angående samverkan har ökat 

bland de berörda professionerna och organisationerna 

 

Trots att Socialnämnden har ett särskilt ansvar när det kommer till sexuellt våld 

(Socialstyrelsen, 2016) anser vi att det fortfarande att det är svårt som kvinna veta vart 

hjälpen finns och vart en person som blir/blivit utsatt för sexuellt våld kan vända sig. Efter 

en individ har blivit utsatt för sexuellt våld bör det vara allmänt känt i alla kommuner vart 

hjälpen finns att tillgodose. Vi har därmed valt en kommun i norra Sverige att undersöka 

fenomenet vidare på. 

Genom att genomföra denna studie har vi en önskan att bidra till att det blir mer klart och 

tydligt vad det finns för hjälp för kvinnor som blir utsatta för sexuellt våld i framtiden och 

hjälpa till att sprida kunskap om sexuellt våld i allmänhet. Med denna studie vill vi påvisa 

den samverkan som sker mellan verksamheter men även bidra till att visa på 

förbättringsmöjligheter, samt lyfta det som fungerar bra i arbetet med det sexuella våldet. 

Vi anser att detta är av vikt för att inspirera andra verksamheter i sitt arbete med kvinnor 

som blivit utsatta för sexuellt våld och även för att upplysa samhället i stort om vilket 

arbete som sker för kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur en kommun i norra Sverige 

arbetar med kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld samt hur samverkan ser ut för de 

berörda verksamheterna. Syftet kommer att besvaras med hjälp av tre centrala 

frågeställningar: 

 

• Vilket typ av stöd erbjuds för kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld inom den 

utvalda kommunen?  

• Hur upplever informanterna samverkan mellan olika verksamheter för kvinnor 

som blivit utsatta för sexuellt våld? 

•  Vilka utvecklingsområden anser informanterna att det finns avseende samverkan 

mellan personer som upplevt sexuellt våld? 

 

1.2 Avgränsning  
 

Denna studie kommer att avgränsa sig till insatser som erbjuds för kvinnor som blivit 

utsatta för sexuellt våld från och med 18 år och äldre i den aktuella kommunen. Vi 

kommer därför exkludera verksamheter som hjälper yngre tjejer men vi vill däremot 

påpeka att många informanterna tar emot yngre kvinnor än vad vi inriktat oss på. Vi 

kommer även exkludera det sexuella våldet som kan finnas i samkönade relationer och 

män som blir utsatta för sexuellt våld. 
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2. Centrala begrepp och definitioner 
 

I detta avsnitt kommer vi beskriva de begrepp och definitioner som är frekvent 

återkommande inom vår studie.  

 

Våld mot kvinnor  

 

FN:s generalförsamling definierar våld mot kvinnor: “Varje könsrelaterad våldshandling 

som resulterar i fysisk, sexuell, eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om 

sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det 

offentliga eller privata livet (Heimer & Sandberg, 2008). 

 

Våld i nära relation  

 

Sexuellt våld kan innefatta allting från oönskade trakasserier och beröring till att bli 

tvingad att utföra sexuella handlingar eller bli utsatt för sådana. Heimer och Sandberg 

(2008) menar att sexuellt våld inkluderar även våldtäkt eller att filmas och fotograferas i 

sexuellt syfte mot sin vilja, eller bli tvingad till olika sexuella handlingar. I nära relationer 

är sexuellt våld i allra högsta grad förekommande. Sexuellt våld utövas ibland som en del 

av eller en kulminering av ett våldstillfälle. Personen som är våldsutsatt kan komma att 

tvingas vara sexuellt tillgänglig för att undvika andra former av våldsutövande (Heimer & 

Sandberg, 2008). 

 

Sexuellt våld 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2014) definierar sexuellt våld som övergrepp och 

kränkningar med sexuell underton. Sexuellt våld kan variera sig från att en individ blir 

tvingas till att utföra sexuella handlingar till våldtäkt.  

 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en psykiatrisk diagnos som används för att 

representera stress som en påföljd av starka upplevelser. Ifall att ett trauma inte lyckas 

bearbetas kan det utvecklas till det kroniska stresstillståndet PTSD (Magnusson, 2012).  
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3. Teorier och tidigare forskning  
 

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett folkhälso- och samhällsproblem och det 

kan förklaras med hjälp av flera olika teorier och perspektiv vilket vi kommer redogöra för 

i detta avsnitt. Vi kommer även berätta om vilka konsekvenser som kan uppstå efter att en 

kvinna blivit utsatt för sexuellt våld. 

 

3.1 Organisationsteori  
 

Alvehus & Jensen (2015) beskriver att organisationsteori handlar om att styra, påverka 

och leda organisationer men även frågeställningar rörande hur organisationen ska fungera 

samt vad den är till för. Vidare berättar Alvehus & Jensen att organisationsteorin erhåller 

redskap för en utvecklad förståelse och analys för organisationer, för att på sätt ha  

möjlighet till att besitta en större kunskap kring de problem som de dagligen konfronteras 

med.  

 

Abrahamsson & Andersen (2005) skriver att organisationer har en betydande påverkan på 

samhället och att det kan variera hur organisationerna är utformade. Organisationer 

etableras då en människa inte når ett specifikt mål som denne arbetat för. Abrahamsson 

och Andersen (2005) beskriver att en organisation är en sammanslutning av människor 

som är planmässigt inrättad och har till syfte att nå givna mål. Människor som fattar beslut 

är det som grundar en organisations etablering och avveckling. Den eller de som har 

inrättat organisationen med ett medvetet syfte, att nå ett specifikt mål benämns som 

huvudman. När organisationsteori beskrivs är det viktigt att även titta på hur 

organisationsstrukturen ser ut inom organisationen. Organisationsstrukturer behövs för att 

en organisation ska uppnå sina uppsatta mål. Genom att det finns gemensamma mål inom 

en organisation innebär det att deltagarna enas med hjälp av tydliga riktlinjer 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Vidare beskrivs organisationsstrukturen hur 

arbetsuppgifterna fördelas mellan de arbetsverksamma inom organisationen och bidrar till 

tydliga ansvarsområden för de anställda (Jacobsen & Thorsvik, 2008) .  

 

Maltén (2010) beskriver att det krävs att organisationskulturen kontinuerligt förnyas. För 

att en organisations inte ska stanna upp i sin utvecklings så bör de alltid vara redo att ta till 

sig eller utveckla nya kunskaper och delta i ständig förnyelse av sin verksamhet i syfte att 

skapa en fördjupad organisationskultur. Nya lösningar på problem och oväntade 

förändringsmöjligheter kan skapas i mötet då olika kunskaper och dess människor med 

sina idéer sammanträden (Maltén, 2010).  

 

Lindqvist (2013) beskriver att de rättigheter som är formulerade i sociallagstiftningen 

översätts på en organisationsnivå till faktiskt hjälp och stöd för medborgarna i samhället. 

Vidare beskriver Lindqvist att kännetecken för den svenska välfärdsstaten där 

myndigheter bär ett ansvar för den målgrupp som innefattas för den aktuella 

organisationens uppdrag. Det krävs en påtaglig hänsyn till myndigheten, till lagstiftning, 

andra professionella yrkesgrupper samt den enskildes åsikter.  
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En aktiv organisation inom välfärdssamhället har en översättande roll mellan det 

politikens reformer har som ambition och den människa som söker hjälp (Lindqvist, 

2013). Problematik som kan uppstå mellan involverade myndigheter kring den enskilde är 

hur myndigheter gemensamt ska verka då välfärdsmyndigheterna har olika uppdrag och 

relationer till den enskilde. Här bör de reformer mellan välfärdsmyndigheter belysas som 

genomförts för en förbättrad samverkan.  

 

Som en anställd i en välfärdsorganisation befinner den professionella i en motsägelsefull 

ställning (Lindqvist, 2013). Detta då den professionella å ena sidan ska beakta de regler 

och rutiner den berörda myndigheten besitter men å andra sidan har till förväntning att på 

ett flexibelt sätt lösa individens problem. Detta medför att den professionella sitter på ett 

handlingsutrymme som är flexibelt.  

 

Inom en organisation är det av vikt att det finns en jämvikt mellan samverkan och ett 

självständigt arbete, samt en reflekterande och stärkande anda inom organisationen 

(Maltén, 2010). 

 

3. Samverkan  
 

Danemark (2005) beskriver att det finns ett flertal aspekter som har en inverkan på 

samverkan i olika situationer. Danemark pekar på att det finns tre centrala perspektiv på 

samverkan som kan finnas hos olika organisationer vilka är de regelverk som 

organisationerna lyder under, den politiska styrningen och var den beslutande rätten finns 

inom organisationen. När det talas om samverkan inom forskning kommer det ofta på tal 

att det finns svårigheter inom samverkan när det kommer till att överskrida enhetsgränser ( 

Blom, 1998). Vidare belyser Danemark och Kullberg (1999) andra svårigheter kring 

samverkan som till exempel olika professionella mål och otydlig ansvarsfördelning. De tar 

även upp aspekter som personalomsättning och ekonomiska intressen. 

 

Lindberg (2009) beskriver samverkan utifrån att ett gemensamt syfte integrerar människor 

och tillsammans gör saker, olika organisationer möts för att nå ett mål som inte hade varit 

möjligt att nå på egen hand. De olika organisationerna med respektive kunskapsområde 

bidrar gemensamt för att på så vis arbeta sig fram till målet.  

 

Åberg (2014) skriver att våldsbehandling är ett markant samverkansprojekt och att detta 

sker på flera olika plan. Både arbete med värderingar och synsätt men även i aspekter 

såsom sociala, psykologiska, medicinska, kulturella och juridiska. Samverkan med våld 

krävs att utspela sig mellan parter som redan finns på våldsarenan, vilket kan vara: Hälso- 

och sjukvård, utbildningsinstitutioner, rättsväsendet samt frivilliga krafter. Samverkan 

kräver även att det sker mellan insatser på olika typer av nivåer: förebyggande insatser och 

politiska ställningstaganden, forskning, studier och utbildning kring våld vilket är utöver 

de mer konkreta åtgärderna vid det faktiska våldet. För att fungerande samverkan mellan 

berörda instanser ska fungera så måste varje enskild part ha förtroende för de andras 

kompetenser och ha god kunskap om de andras arbetsuppgifter. Det bör finnas kompetens 

till att hantera det dramatiska och akuta, detta genom att parterna i vardagstillvaron står i 

ett kontinuerligt samspel. Enligt Åberg (2014) behöver alla parter se möjligheterna till 
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samråd och samspel och vara beredda att med hjälp av flexibilitet och fantasi bidra till alla 

tänkbara och förankrade åtgärder för att på så vis stoppa våldet. 

 

Webbkurs om våld (u.å) skriver att samverkan kan vara nödvändigt för att ha möjlighet till 

att utveckla verksamheter för målgrupperna i våldsproblematiken och att samverkan 

behövs dels i enskilda ärenden och dels på en övergripande nivå. Enligt 6 § i 

förvaltningslagen så har myndigheter en skyldighet att samverka. Detta kan ibland ses 

som problematiskt då olika verksamheter har olika ansvar och uppdrag. Förutsättningar 

för en fungerande samverkan är att ha respekt för varandras kompetenser, att alla har ett 

tydligt ansvar i sina yrkesroller samt att alla parter har tydliga och gemensamma mål. Det 

är även av vikt att det finns en struktur, samsyn och styrning och att denna samverkan sker 

långsiktigt genom att involveras i den löpande verksamheten.   

 

3.1 Feministisk utgångspunkt 
 

Hyden (2013) skriver att mäns våld mot kvinnor bör betraktas som en del av 

positionsbestämningen av män och kvinnor i samhället, vilket har varit den vanligaste 

utgångspunkten för att studera mäns våld mot kvinnor. I det feministiska perspektivet 

betraktas mäns våld mot kvinnor som ett extra tydligt uttryck för männens överordning 

och kvinnors underordning i samhället. Detta är ett av de vanligaste uttrycken från det 

patriarkala maktutövandet, där det bärande budskapet är att mäns våld mot kvinnor utgör 

en integrerad del i samhället. Kontroll och makt är nyckelorden som män utövar i ett 

patriarkalt samhälle vilket ger dem “rätt” till att utöva våld mot kvinnor. Denna tolkning 

av mäns våld mot kvinnor har kommit att utgöra den officiella tesen om orsakerna till 

kvinnomisshandel. Tesen har byggts upp av kvinnojoursaktiva och förvaltas av den 

svenska välfärdsstaten i form av myndigheter som Nationellt centrum för kvinnofrid och 

Brottsoffermyndigheten (Hydén, 2013).  

 

3.2 Könsmaktsordning 
 

Järvinen (1996) skriver att könsmaktsordning påminner mycket om den feministiska 

utgångspunkt vi beskrivit i stycket ovan och de går hand i hand med varandra. 

Könsmaktsordning handlar om att män är överordnad kvinnan och att det finns en ojämn 

maktbalans i samhället. Mannen är den som är utpekad att besitta den beslutande rollen 

och den slutgiltiga makten, både i familjen och i ekonomiska frågor samt att mannen ska 

vara en beskyddare till kvinnan och skydda henne från faror. Hirdman (1988) skriver att 

det finns något som kallas för genuskontrakt. Genuskontrakt innebär ett kontrakt mellan 

de olika könen, dessa kontrakt är väldigt konkreta med tydliga föreställningar om hur man 

och kvinna ska agera mot varandra i olika sociala sammanhang, till exempel på arbetet, i 

kärlekslivet, hur språk ska användas och vilka kläder respektive kön får använda. Det här 

är något som de båda könen uppfostras till att tänka på och vara (Hirdman, 1988). Ett 

exempel är att föräldrar uppfostrar sina söner till att bli stora makthavare och sina döttrar 

till att vara en ”duktig flicka”. Både män och kvinnor hjälper till att upprätthålla denna 

könsmaktsordning då kvinnor uppfostras till att se mannen som norm och att som kvinna 

är man underordnad till mannen. Även Järvinen (1996) hänvisar till Foucaults teori om att 
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kön, maskulint och feminint är ett ting som är social konstruerat och att allmänheten är 

ansvarig för detta kulturella fenomen. Många anser också att just Foucault la grunden 

inför kommande genusforskning. Järvinen (1996) menar vidare att makt i sig inte är ett 

enskilt ting som förekommer utan att det är inpräntat i olika relationer. 

 

Ur ett feministiskt perspektiv är könsmaktsordningen den främsta förklaringen till varför 

män utövar våld mot kvinnor, i detta fall främst i partnerrelationer. Detta på grund av att 

det finns en skillnad på hur makt fördelas mellan de två könen. Detta är återkommande i 

flera olika teorier inom genusvetenskap, när det kommer till mäns våld mot kvinnor är de 

könsrollerna som finns i samhället som bidragit till detta fenomen. Mannen är uppmuntrad 

till att vara den dominanta och kvinnan underordnad. Männen har kontroll över hur 

kvinnan lever sitt liv och det finns vissa män som väljer att understryka denna kontroll 

med våld (psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld). Det går dock inte att förklara all typ av 

våld i nära relationer utifrån detta perspektiv (SOU 2014:49, s.46). 

 

Eliasson (2014) skriver att mäns våld mot kvinnor har en klar sexuell stämpel då det 

förekommer i former av sexuella trakasserier, våldtäkter, trakasserier på arbetsplatser och i 

studiemiljöer. Synen i samhället på att kvinnor blir tillåtna offer för mäns överordning 

understryks i form av olika typer av pornografi och prostitution. Eliasson (2014) berättar 

vidare om attityder gentemot sexualitet och våldtäkter. Det finns en underliggande attityd 

gentemot en kvinna som berättar att hon blivit våldtagen. Kvinnan ska till exempel stå till 

svars för vad hon hade på sig, hur hon uppträdde mot mannen och vad hon gjorde för att 

visa att hon inte ville genomföra samlag med mannen, och att en kvinnas ”nej” inte alltid 

räcker i fall angående våldtäkt. Vidare berättar Eliasson (2014) att det finns föreställningar 

om att män besitter en ohejdbar sexualitet och inte kan rå för detta, och att mannen alltid 

är den som initierar ett sexuellt samspel. Kvinnan ska acceptera detta och ge med sig när 

mannen är påstridig, detta är ytterligare ett exempel på männens överordning i samhället. 

Könsmaktsordningen synliggörs som mest i närstående relationer, men den förekommer 

till exempel också om en kvinna blir trakasserad av en man på arbetsplatsen (Eliasson, 

2014). Könsmaktsordning är ett fenomen som många inte vill erkänna existerar och 

därmed normaliseras mannens beteende då det osynliggörs. Könsmaktsteoretiker menar 

att om denna ordning synliggörs kan samhället börja motverka strukturerna som finns i 

och män och kvinnor kan börja ses som jämlikar.  

 

3.5 Lagstiftning  
 

Brottsbalken (SFS1962:700) 6 kap är ett kapitel enbart riktat till sexualbrott. I 6 kap 1§ 

stadgar att “den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om 

brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell 

handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för 

våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling 

som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att 

personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan 
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drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till 

omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation.” 

 

I 3§ finns det reglerat vad som är rätt eller fel om en person i beroendeställning utnyttjar 

en annan människa. ”Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling 

genom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till 

gärningsmannen döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i 

högst två år. 

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till 

fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall 

särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i 

övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet.” 

 

3.6 Statistik  
 

Statistik på våld pekar på att det främst är kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp, 

utförda av män. Vanligen är detta män som kvinnorna är bekanta med eller känner, det är 

inte sällan förekommande en man som kvinnan har en nära relation med. 

Brottsförebyggande rådet (2008) visar en kartläggning där en tiondel av de polisanmälda 

våldtäkterna är överfallsvåldtäkter, där gärningspersonen är obekant för offret. Nationellt 

centrum för kvinnofrid (2010) understryker vikten av att anmäla ett övergrepp i tid. Hur 

stor sannolikheten är att en våldtäkt överskrids till ett åtal har ett kausalt samband med 

tiden som gått från händelsen till polisanmälan. Vid en studie utförd 2005 av NCK, polis 

och åklagare i Uppsala län var det enbart 15% av alla anmälda övergrepp som ledde till ett 

åtal. Utav de 53 kvinnorna som deltog i studien hade 6 av dem gjort en anmälan inom ett 

dygn efter brottstillfället, och ingen hade gjort en anmälan senare än 8 månader efter 

händelsen (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010). Det finns ytterligare svenska källor 

som bekräftar att de sexuella övergreppen som anmäls ligger mellan 5–10%, den här 

statistiken skulle kunna innebära att det verkliga antalet våldtäkter som sker varje år är 

någonstans mellan 40 000–80 000, eller 110-220 våldtäkter per dygn (Nationellt centrum 

för kvinnofrid, 2010).  

 

En undersökning som är närmare i tid är Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som 

anger att under 2017 så anmäldes 22 000 sexualbrott varav 7 370 rubriceras som våldtäkt. 

Informanterna i studien var mellan 16-79 år varav 2,4 procent uppgav att de utsattes för 

sexualbrott under 2016. Från en liknande undersökning gjord 2015 svarade 1,7 procent att 

de blivit utsatta för sexualbrott vilket visar på en ökning till 2017 (Brottsförebyggande 

rådet, 2018). Vidare visar studien på att sexualbrott vanligen upprepas, samt att fyra av tio 

deltagare berättar att de blivit utsatta mellan två till nio tillfällen under 2016. 

Sammanfattningsvis så kan detta förklaras genom att 51% av alla som blivit utsatta för 

sexalbrott under 2016 har blivit utsatta minst två gånger.  

I denna studie inkluderas olika former av sexualbrott, med allting från händelser av lindrig 

art såsom till exempel blottning till fullbordade våldtäkter. Vidare understryker studien en 

åtskiljning mellan brottsplats och relation till gärningspersonen. På grund av att studien är 

https://lagen.nu/begrepp/Sexuellt_utnyttjande_av_person_i_beroendest%C3%A4llning
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av känslig karaktär kan det hända att NTU inte fullt kan mäta vad som är avsett att mätas 

(Brottsförebyggande rådet, 2018). 

 

I Nationella trygghetsundersökningen har siffror visat på att i 65% av fallen så är 

förövaren en okänd person. Gärningspersonen är i 24% av fallen en bekant till den utsatte 

och i 11% av fallen utförs övergreppen av en närstående. Undersökningen påtalar att det 

bör finnas en medvetenhet att personer att sexualbrotten som utförs av en närstående eller 

i hemmet är synnerligen underrepresenterade i denna undersökning. Det som 

problematiserar dessa av undersökningar är att de upplevs som väldigt känsligt och därför 

är det svårigheter att få ett korrekt resultat (Brottsförebyggande rådet, 2018).  

 

3.8 FREDA-kortfrågor 
 

Socialnämndens ansvar för stöd och hjälp till kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 

eller andra övergrepp av närstående förtydligades år 2007 i socialtjänstlagen. Det 

lagändringen medförde var en kvalitetsutveckling och även förbättrat stöd inom detta 

område. På uppdrag av regeringen fick socialstyrelsen i uppgift att skapa 

bedömningsmetoder för att bidra till ett mer enhetligt arbete då det kommer till att besluta 

vilka insatser en våldsutsatt kvinna ska ges möjlighet till (Socialstyrelsen, 2014). 

FREDA- kortfrågor är ett standardiserat bedömningsinstrument utformat av 

socialstyrelsen. Kortfrågorna används när den enskilde har berättat att den utsätts för våld.  

Då den professionella väljer att använda sig av dessa frågor bör den professionella och 

klienten skapat en etablerad kontakt. Det är sällan lämpligt att ställa FREDA-kortfrågor 

under första mötet med klienten utan att den professionella väntar och närmar sig ämnet 

efter 3–4 träffar. Är klienten utsatt för våld finns det inga garantier att klienten vill 

bekräfta att det stämmer vid första tillfället som frågan om våldet ställs, och därför kan det 

vara lämplig att återkomma med samma fråga vid ett senare tillfälle (Socialstyrelsen, 

2014).                                                                                                                                     

Alla inom kommunen som kan befinna sig i en berörd verksamhet, till exempel 

hälsocentral, sjukhus, socialförvaltning och öppenvården ska erhålla en utbildning inom 

hur dessa frågor används och hur de ska ställas till den enskilde. Frågorna innefattar frågor 

om den enskilde har blivit utsatt för någon typ av fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuellt 

tvång etc. Frågorna innehåller också frågor om vem våldsutövaren är och om den enskilde 

fortfarande har kontakt med förövaren. Utifrån vad den enskilde svarar görs sedan en 

farlighetsbedömning bestående av 20 frågor. Farlighetsbedömningen har fyra olika nivåer: 

• Risken för ökad farlighet är varierande, 

• Ökad farlighet råder, 

• Allvarlig fara råder 

• Mycket allvarlig fara råder 

 

Utifrån vilken farlighetsnivå förövaren hamnar i väljer man vilken typ av åtgärd den 

professionella ska hjälpa och informera den enskilde om (Socialstyrelsen, 2014).  
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3.9 Konsekvenser av sexuellt våld  
 

I denna del så kommer vi visa på olika typer av konsekvenser för kvinnor som blivit utsatt 

för sexuellt våld. Vi vill däremot poängtera att en sexuellt utsatt kvinna inte behöver 

påvisa alla dessa konsekvenser och att alla kvinnor reagerar olika efter att blivit utsatt för 

sexuellt våld. Denna underrubrik är relevant för att förstå hur komplext verksamheternas 

arbetsuppgifter är. 

 

Ett flertal personer som utsatts för sexuella övergrepp eller blivit kränkta bagatelliserar 

och försöker att bortförklara det som har hänt. Den enskilde kan börja skylla och tvivla på 

sig själv och tänka att det är en själv som skickat fel signaler. Många tror att det kommer 

att bli värre och är för rädd för att säga ifrån. Vissa som blir utsatta tror att det som de blir 

utsatt för är någonting som de måste stå ut med och acceptera. Sexuella trakasserier 

påverkar handlingsutrymmet vilket kan göra så att den enskilde inte vågar uttala en åsikt i 

rädsla om att bli hånad. För en person som har blivit utsatt för sexuella trakasserier kan 

detta resultera i sjukskrivning, sämre skolresultat, skolk, depression, obehagskänslor, 

självmordstankar och ätstörningar etc. (Magnusson, 2012). 

 

Sexuellt våld och sexuella övergrepp har nästan alltid en betydande påverkan på den 

drabbades psykiska och fysiska hälsa (Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å). Studier 

visar på att det inte enbart är de direkta effekterna efter ett övergrepp som påverkar 

individen. Skador som kan uppstå omedelbart efter ett övergrepp är fysiskt sällan 

omfattande, det kan vara i form av blåmärken och skrapmärken. Det blir sällan skador i 

underliven men de kan förekomma. Anledningen till att individen inte blir mer skadad 

under ett övergrepp kan bero på att det inträder en reflexmässig stressreaktion hos offret.  

Stressreaktion styrs av hjärnan som ansvarar för de grundläggande överlevnads 

funktionerna, som till exempel vid ett trauma. Denna stressreaktion kan bidra till tankar 

som kamp eller flykt beroende på situationen. Uppfattar hjärnan faran som oundviklig och 

att det ingår att ta sig ifrån situationen man befinner sig i hämmas kroppens funktioner och 

individen går in i ett paralyserat tillstånd. När individen inte längre upplever fara är det 

vanligt förekommande att det framkommer känslor som förödmjukelse, skam, självförakt 

eller att individen anklagar sig själv. Vid en akut stressreaktion kan individen drabbas av 

dissociativ amnesi, vilket innebär att det blir svårt för individen att minnas väsentliga 

moment av händelsen (Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å.). 

 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en diagnos som flertal som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp drabbas av. PTSD är ett ångesttillstånd som är allvarligt och långvarigt 

efter en svår traumatisk upplevelse och kan visa sig på flera olika sätt. De vanligaste 

symptomen är att individen återupplever händelsen, undviker det som påminner om 

händelsen och överspändhet (Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å.). Individen som 

drabbas av PTSD kan ytterligare få svårigheter med att återfå kontroll över sitt liv och kan 

få symptom i form av ångest, mardrömmar, sömnstörningar, olika kroppsliga smärt- och 

spänningstillstånd, depression och panikreaktioner. Känslor som kan uppstå är att inte 

orka med vardagliga bestyr, att vara okoncentrerad och på helspänn, svårigheter i att fatta 

beslut och en känsla av oro för att någonting ska hända med en själv eller anhöriga 

(Magnusson, 2012). 
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Individer som lider av PTSD efter ett sexuellt övergrepp visar på en tydligt sämre 

livskvalité än genomsnittsbefolkningen. En individ som lider av PTSD får ofta en 

inverkan på andra delar av individen, det kan försämra minnesfunktioner, 

inlärningsförmågan men även leda till fysiska infektioner (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, u.å.). 
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4. Metod  
 

I metodavsnittet kommer vi beskriva hur vi gått tillväga för att hitta informanter till 

studien, hur vi valt analysmetod och vad den handlar om samt hur vi arbetat med det 

insamlade materialet.  

 

Denna studie utgår ifrån ett ontologiskt perspektiv som innebär att forskaren vill 

undersöka hur verkligheten är beskaffad utifrån informanternas upplevelser, och vilken 

verklighet det är forskaren vill undersöka. Vi använde oss av en induktiv ansats då våra 

förhoppningar var att kunna komma fram till en slutsats utifrån informanternas enskilda 

erfarenheter och observationer av deras verksamheter istället för att utgå från en hypotes 

(Bryman, 2011).  

 

4.1 Datainsamling 
 

I genomförandet av denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Vi valde semistrukturerade intervjuer då det är ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att få fram informantens känslor och upplevelser kring ämnet 

(Bryman, 2011). Inom denna metod utgår forskaren från en intervjuguide med vissa 

förutbestämda frågor men det lämnar även utrymme för flexibilitet och oplanerade frågor 

utifrån vad informanten berättar. Vi anser inte att denna studie kan uppfattat som känslig 

då vi valt att prata med informanter som är yrkesverksamma inom områden rörande 

sexuellt våld, och alla informanter vi intervjuat är arbetsamma på redan kända 

verksamheter i den aktuella kommunen. Vi har också valt att enbart prata med en 

informant från varje verksamhet vilket innebär att vi inte kan generalisera att alla på den 

berörda verksamheter är av samma åsikt som informanten. Intervjuerna har spelats in med 

hjälp av en ljudinspelning där vi sedan transkriberade materialet.  

 

4.2 Etiska principer  
 

Vetenskapsrådet (2017) påtalar skillnaden mellan forskningsetik och forskaretik, där 

relationen mellan forskning och etik är det centrala. Forskningsetik innebär ansvaret som 

forskaren har gentemot sina informanter eller undersökningspersoner och hur de blir 

behandlade. Det är av stor vikt att informanterna som deltar i en studie känner sig trygga 

och fri från kränkningar. Forskaretik handlar om ansvaret som forskaren känner gentemot 

sitt pågående arbete och samhället i övrigt och om forskarens ansvar i när forskningen ska 

publiceras (Vetenskapsrådet, 2017). Detta är en viktig aspekt att hålla i åtanke då en studie 

genomförs och skapa en balans mellan forskningsetik och forskaretik men även att se hur 

dem båda följs åt med varandra. 

  

I denna studie har vi intervjuat yrkesverksamma för kvinnor som blivit utsatta för sexuellt 

våld. Det är inte ett krav att en studie på denna nivå ska granskas av Vetenskapsrådet, 

däremot är det av stor vikt att följa de forskningsetiska riktlinjer som finns. Kontinuerligt 

så måste etiska överväganden ske och enligt Kalman och Lövgren (2012) att det är det av 

yttersta vikt att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven. Dessa krav är 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som 

reglerar bland annat vad resultatet kommer användas till, hur materialet förvaras och att 

informanternas anonymitet säkerställs. 

  

Informationskravet 

 

Informationskravet innebär sammanfattningsvis att forskaren är skyldig att informera om 

syftet med studien till de deltagande i studien (Wikström, 2009).I denna studie så har vi 

använt oss av informationsbrev (se bilaga 1) samt en intervjuguide (se bilaga 2) vilket 

innehåller syftet och frågeställningen för studien samt våra skyldigheter och 

informanternas rättigheter. Vi även påtalat detta i början av varje intervju muntligt; 

informanternas frivilliga deltagande, deras anonymitet samt att det när som helst kan 

avbryta deltagandet (Svedmark, 2016). 

  

Samtyckeskravet 

 

Samtyckeskravet innefattar individens rättigheter i att delta i studien men även att 

deltagarens samtycke krävs för detta (Wikström, 2009). För att få möjlighet till att 

samtyckeskravet ska genomföras är en grundförutsättning att den deltagande förstår 

innebörden av samtycket (Wikström, 2009). Samtycke till att delta i denna studie fick vi 

genom att de yrkesverksamma ville delta frivilligt. Då vi genomförde intervjuerna 

informerade vi att det frivilliga deltagandet tolkades som samtycke. Detta fick 

informanten själv bekräfta, vilket alla intervjupersoner gjorde. 

  

Konfidentialitetskravet 

 

Bryman (2011) skriver att konfidentialitetskravet handlar om att de personliga uppgifterna 

som undersökningsdeltagarna besitter inte ska röjas och behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. För att vi skulle uppnå denna konfidentialitet i så stor utsträckning som 

möjligt så har intervjupersonernas samt verksamheternas anonymiserats genom att inte 

benämna vem som har sagt vad. Detta informerades intervjupersonerna om under 

intervjun men även i informationsbrevet. Vi har även gjort ett fiktivt namn på en 

verksamhet som var lättidentifierad. 

  

Nyttjandekravet 

 

Bryman (2011) beskriver nyttjandekravet som ett krav för att garantera informanterna att 

de material som framkommer i intervjun endast kommer att användas för 

forskningsändamålet. Detta har vi tagit hänsyn till genom att vår studie kommer att 

publiceras i en databas via Umeå universitet samt att resultatet endast kommer att 

användas i detta vetenskapligt syfte. Detta informerade vi om både i informationsbrevet 

som vi skickade ut via mail men även vid intervjutillfället. 

  

Vetenskapsrådet (2017) beskriver vad god forskningssed är och hur en forskare bör 

förhålla sig till sin forskning. Detta beskrivs genom olika etiska principer och med hjälp 

av dessa principer skapar det ett moraliskt rum till forskaren att arbeta i. Att framföra 
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målet och avsikten med forskningen samt att de empiriska resultaten redogörs på ett 

korrekt och tillförlitligt sätt är en forskares skyldighet. I dialogen kring forskning talas det 

om att det bör vara möjligt att granska data, argumentationerna och slutsatserna objektivt. 

För att uppnå denna objektivitet är det nödvändigt att resultaten är tillförlitliga och 

tillgängliga för forskningskollegor men också för allmänheten (Vetenskapsrådet, 2017). 

Det är av stor vikt att forskningen inte präglas otillbörligt av politik, ekonomi eller 

ideologier. 

 

4.3 Urval 
 

För att hitta informanter till denna undersökning har vi använt oss av ett målinriktat urval 

där vi har valt informanter som vi anser är relevanta för studien och som kan ge oss den 

informationen vi behöver inom ämnet (Bryman, 2011). Vi valde att ta kontakt med 9 

stycken informanter som är verksamma i arbetet med kvinnor som blivit utsatta för 

sexuellt våld. Dessa verksamheter var: Kvinno- och tjejjour, Socialtjänsten, Polis, 

Ungdomsmottagningen, Brottsofferjouren, MELA mottagningen och informanter aktiva 

inom hälso-och sjukvård som till exempel kuratorer och psykiatrin.  

Efter att vi skickat ut förfrågan om att delta i vår studie till våra tilltänkta informanter, 

upplevde vi en viss problematik då verksamheterna inom hälso- och sjukvård aldrig gav 

oss någon respons på vår förfråga och därför är inte deras verksamheter representerade i 

denna studie. Detta resulterade i att vi endast genomförde 7 stycken intervjuer.  

Vi vill uppmärksamma att MELA-mottagningen är ett fiktivt namn på den här 

verksamheten, då verksamhetens egentliga namn kan anses vara utmärkande för den 

aktuella kommunen.  

 

Då vi använt oss av ett målinriktat urval har vi inte fått variation i spridning bland våra 

informanter vilket innebär att vi inte kommer att kunna generalisera denna studie däremot 

visar studien viktiga exempel på hjälp som finns i den aktuella kommunen (Fejes och 

Thornberg, 2015). Informanter har kontaktats via mail och telefon och vi har skickat ut ett 

informationsbrev till samtliga deltagare. I informationsbrevet berättar vi om vad 

undersökningen innehåller, samtycke och rätten att avbryta medverkan när som helst 

under studiens gång.  

 

4.4 Analysmetod 

 

Efter transkriberingen analyserade vi materialet med grounded theory som analysmetod. 

Grounded theory är en analysmetod med intresse för sociala företeelser och interaktioner, 

enligt Fejes och Thornberg (2015). Denna analysmetod är relevant till vår induktiva ansats 

som studien har då grounded theory har sin utgångspunkt i empiriskt material istället för 

en teori. Genom denna metod har vi som målsättning att kunna analysera materialet efter 

informantens perspektiv.  

När en text analyseras genom grounded theory ska datainsamling och analys ske parallellt 

med varandra och en färdig analys av ett datamaterial kan då leda till nya frågor inför 

nästa intervju (Fejes & Thornberg, 2015). Under arbetets gång har vi modifierat frågorna 

vi har ställt till informanterna utifrån det som framkommit under tidigare intervjuer. Detta 
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har resulterat i att vi har ställt specifika frågor som kan uppfattas som ledande då vi önskat 

få fram ett specifikt svar. En central del inom grounded theory som tidigare nämnt är att 

förstå informantens perspektiv och handlingar, vilket innebär som forskare försöka förstå 

informanterna och deras uppfattning utan att nödvändigtvis dela deras åsikter eller ta deras 

åsikter för givna. 

När datamaterialet analyseras med grounded theory används kodning, vilket är ett sätt att 

ta reda på vad datamaterialet innehåller (Fejes & Thornberg, 2015). Kodning är viktig 

inom grounded theory då en noggrann genomgång av materialet genomförs och etiketter 

sätts på de delar som är av vikt för studien (Bryman, 2011). Efter att kodningen är 

genomförd delas kodningen in i olika kategorier, beroende på vilka koder som hör 

samman. Utifrån de kategorier vi framtog valdes sedan de mest väsentliga för studien ut 

och kan ses som återkommande mönster i empirin. Efter att vi genomfört vår kodning och 

kategoriserat kom vi slutligen fram till ett antal kategorier. 

Under kodningsprocessen är det viktigt att använda sig av konstant jämförande analys. 

Detta innebär att vara frekvent under hela processens gång och att jämför koder med 

varandra, kategorier med andra kategorier, koder med kategorier, data med koder etc. Med 

hjälp av denna konstanta analys blir begrepp och resonemang mer och mer framhävande 

(Fejes & Thornberg, 2015). 

 

4.5 Trovärdighet och generaliserbarhet 
 

En studies trovärdighet kan förklaras med hjälp av extern och intern validitet. Extern 

validitet innebär i hur stor omfattning resultatet kan tillämpas på andra grupper och 

situationer, vilket kan benämnas som överförbarhet (Bryman, 2011). Vidare menar 

Bryman (2011) att den externa validiteten kan vara problematisk för kvalitativ forskning 

då kvalitativ forskning vanligen utgår från begränsade urval och fallstudier.  

Intern validitet innebär hur trovärdig studien är, beroende på hur väl forskarna följ regler 

och kriterier som kan finnas. Informanterna som deltagit i studien har möjlighet att ta del 

av studien vilket är en väsentlig del i själva trovärdigheten, detta då det hjälper forskarna 

att säkerställa att de återgett en korrekt bild av informantens uppfattning av fenomenet 

(Bryman, 2011). Överförbarhet innebär enligt Bryman (2011) hur väl en studie eller ett 

resultat är hållbart i en annan kontext än den vi undersökt, eller i samma kontext fast i ett 

senare skede. Med denna studie strävade vi efter transparens i arbetet samt att det ska vara 

tydligt hur vi framkom till resultatet (Bryman, 2011).  

 

Vi har tidigare berört ämnet generaliserbarhet och enligt Bryman (2011) kan forskare 

aldrig generalisera ett resultat från en kvalitativ studie då informanterna oftast består av en 

mindre, noggrant utvald skara. Kvale och Brinkmann (2014) är dock av en annan åsikt än 

Bryman (2011). Kvale och Brinkmann menar att en kvalitativ studie kan generaliseras på 

tre olika sätt, vilket är följande: Naturalistisk generalisering vilket är baserat på personliga 

erfarenheter och resulterar vanligtvis i förväntningar istället för formella förutsägelser 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

Statistisk generalisering utgår ifrån slumpmässigt utvalda intervjupersoner från en 

population. Inom den form av generalisering utgår forskaren ifrån statistik som bidrar att 

resultaten kan generaliserar för hela populationen (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Den sista formen av generalisering menar Kvale och Brinkmann  (2014) är analytisk 

generalisering. Denna typ av generalisering innebär om studien kan fungera som riktlinjer 

för en annan liknande situation. I en analytisk generalisering är det väsentligt med tydliga 

och relevanta argument för att läsaren av studien kan bedöma studien som generaliserbar. 

Utifrån Kvale och Brinkmanns definition av analytisk generaliserbarhet kan vi därför 

ställa oss på samma sida som Kvale och Brinkmann (2014) och påtala att vår studie kan 

ses som generaliserbar då vårt resultat kan vara vägledande för andra typer av liknande 

verksamheter.   

 

När denna studie är klar och vi färdigställt resultaten kommer vi meddela informanterna 

om att studien kommer publiceras och då kommer de få möjlighet att läsa studien. Vi har 

också fått önskemål om att informanterna gärna vill läsa studien då den är klar då det är 

nyfikna på vad vi kommer fram till.  
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5. Verksamheter 
 

De informanter vi valt intervjuat är yrkesverksamma på verksamheterna vi kortfattat 

beskrivit nedan. 

 

5.1 Tjejjouren 
 

Tjejjouren ingår i kvinnojouren Iris som är en ideell kvinnoförening.  

Hit kan den enskilde vända sig om det finns behov av att prata med någon. De vänder sig 

till alla tjejer, oavsett vad det handlar om till exempel om en tjej är utsatt för sexuella 

övergrepp eller trakasserier. Tjejjouren har tystnadsplikt och där är det en rättighet att vara 

anonym. De besitter kunskap och erfarenhet om det dagliga förtrycket och sexuellt våld 

som män och pojkar utsätter flickor och unga kvinnor för. Tjejjouren ger tjejer och 

kvinnor råd och stöd samt hjälp i nödsituationer. För att nå Tjejjouren kan den enskilde 

maila, ringa eller chatta.  

 

5.2 Kvinnojouren  
 

Kvinnojouren tillhör Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. 

Kvinnojouren är en feministisk ideell förening som arbetar mot kvinnoförtryck i alla former 

och som verkar för att kvinnor ska få ökade rättigheter i samhället. De stödjer och hjälper 

kvinnor som utsätts för psykiskt och fysiskt våld men även kvinnor som utsätts för hot, 

förnedring och sexuella övergrepp.  

5.3 Socialförvaltningen  
 

Till socialförvaltningens kan den allmänheten vända sig för att göra orosanmälningar, 

rådfråga eller för att söka stöd och hjälp. Socialtjänsten erbjuder stöd och hjälp i olika 

former för tjejer och kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld.  

 

5.4 Ungdomsmottagningen 
 

Ungdomsmottagningen är gratis att besöka. De har tystnadsplikt och på 

ungdomsmottagningen finns det möjlighet att träffa läkare, barnmorska, kurator, 

skolsköterska samt undersköterska. Ungdomsmottagningen har ett åldersspann upp till och 

med 25 år för att ges kuratorssamtal angående till exempel psykisk hälsa, relationer och 

sex, livsfrågor eller andra funderingar.  

 

5.5 MELA-mottagningen 
 

MELA-mottagningen är en myndighet skapad av socialförvaltningen i den aktuella 

kommunen. MELA beskrivs som en mottagning för barn, kvinnor och män som lever eller 

har levt i en våldsam relation med en närstående. MELA-mottagningen har ingen 

åldersgräns på sin verksamhet utan där är alla åldrar välkomna, de erbjuder stödsamtal 

samt erbjuda skyddat boende till de enskilda som upplever en fara för liv och hälsa.  
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5.6 Brottsofferjouren 
 

Brottsofferjouren är en ideell organisation på uppdrag av den aktuella kommunen. 

Brottsofferjouren finns tillgänglig för stöd och hjälp efter att en individ blivit utsatt för ett 

brott. Brottsofferjouren har grunden i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och lika 

värde. Fokus är att arbeta för att hjälpa individen tillbaka efter att hen blivit utsatt för ett 

brott. Vid en polisanmälan informerar polisen om brottsofferjouren men individen kan 

även söka sig dit utan att genomfört en polisanmälan. Brottsofferjouren är behjälplig på ett 

flertal olika sätt, dels hjälper dem individen genom rättsprocessen, att söka skadestånd och 

att ansöka om målsägandebiträde. Med tanke på att sexuellt våld är ett brott och något 

förövaren kan bli dömd för vill vi även undersöka den mer rättsliga processen kring en 

kvinna som blivit utsatt. 

 

5.7 Polisen 
 

Polisen är den instans som först är på plats när ett brott begås och den insats som tar emot 

polisanmälningar från kvinnor eller allmänheten som gjort en anmälan angående sexuellt 

våld. Polisen har ett tätt samarbete med brottsofferjouren och tipsar så många kvinnor som 

möjligt att ta kontakt med dem. Vi kommer intervjua en speciell avdelning inom polisen 

som specialiserar sig inom olika typer av brott som förekommer i nära relationer.  
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6. Resultat 
 

Resultatet kommer att redovisas utifrån nedanstående kategorier som framkom av vår 

analys, och dessa utgör underrubriker i detta kapitel. De kategorier som vi slutligen kom 

fram till är följande: Insatser, samverkan och förbättringsmöjligheter.  

 

6.1 Informanterna angående insatser 
 

Insatser som erbjuds en kvinna som blivit utsatt för någon form av sexuellt våld i den 

aktuella kommunen visade sig vara ett flertal. Det framgick även att insatserna av denna 

karaktär var väl utvecklade inom kommunen. Det påvisade en blandning mellan ideella 

verksamheter, kommunala verksamheter men även statliga verksamheter som är behjälplig 

för en kvinna blivit utsatt för sexuellt våld. De intervjuade verksamheterna erbjöd  

däremot enbart hjälp till kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld i en nära relation och 

inte hjälp för de kvinnor som blivit utsatta för överfallsvåldtäkter. Verksamheterna hade 

till en större utsträckning liknande arbetssätt och värderingar gällande att hjälpa en kvinna 

som blivit utsatt för sexuellt våld. Det var enbart informanterna från polisen som skiljde 

sig från mängden angående detta.  

 

” I samtalen talas det mycket om reaktioner på våldet, vad det finns för sätt att hantera 

sina nya tankar och strategier för att klara av vardagen, mycket handlar om att lära 

kvinnan att stå ut”  

 

Den mest förekommande insatsen enligt våra informanter att erbjuda kvinnor som blivit 

utsatta för sexuellt våld är olika typer av samtalsstöd och bearbetningssamtal av 

händelsen. En gemensam åsikt framgick hos informanterna, detta är att som professionell 

samtalar de med kvinnan om vad hon behöver mest i det rådande tillfället, detta innefattar 

det som kvinnan känner är mest akut i mötets första skede och vad hon anser är tyngst att 

bära. 

 

“Vi ifrågasätter aldrig kvinnan, skammen ska ligga hos förövaren, inte hos kvinnan.” 

 

Ett flertal av informanterna menade på att det sällan går att förutspå hur ett professionellt 

samtal kommer att utspela sig och syftade till svårigheter i att förbereda material inför ett 

samtal. Detta då det helt beror på vilket stadium kvinnan befinner sig i och vad som hänt 

sedan det senaste mötet. En betydande del av arbetet innebär att uppmuntra kvinnan och 

att försöka koppla bort hennes känsla av skuld och skam för det hon har varit med om. 

Anledningen till att kvinnan nästan alltid känner skuld och skam är dels för att kvinnan 

kan känna osäkerhet om hon varit med på det som hänt, om det är hon som tillåtit 

övergreppet att ske. Att hon ifrågasätter sig själv om hon egentligen gjorde motstånd. En 

annan aspekt är att det sexuella är så pass intimt och det mest privata att tala om och att 

det i sig känns skamfyllt. De professionella arbetar mycket med att understryka för 

kvinnan att hon faktiskt gjorde motstånd då hon sa nej eller när hon la sig med ryggen mot 

sin partner, eller när hon ligger blixtstilla under en pågående våldtäkt.  
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Utöver att leda samtal agerade många informanter spindeln i nätet åt kvinnan. 

Informanterna hjälper de utsatta kvinnorna att komma i kontakt med andra myndigheter 

som till exempel med sjukvård, arbetsförmedlingen eller försäkringskassa. Kvinnans 

behov är i främsta fokus för informanterna och de har ett stort handlingsutrymme när det 

kommer till vilken hjälp de kan ge kvinnan. Vissa informanter har hjälpt kvinnor med 

saker som inte ingår i ordinarie arbetsuppgifter som till exempel att besikta bilen eller stå i 

kö till banken medan vissa informanter inte väljer att göra sådana uppgifter. 

 

Informanterna från brottsofferjouren skiljer sig från övriga informanter då de är 

behjälpliga inom hela rättsprocessen om kvinnan väljer att göra en polisanmälan. 

Brottsofferjouren är behjälpliga vid en ansökan om målsägandebiträde ifall kvinnan vill 

det. Ett målsägandebiträde är en juridiskt kunnig person som hjälper den enskilde med allt 

juridiskt kring rättsprocessen så att den enskilde inte behöver hålla detta i åtanke, vid 

sexualbrott har alla målsäganden rätt till ett målsägandebiträde. Brottsofferjouren kan 

hjälpa till med att skicka ansökan om skadestånd, att rekommendera vissa jurister och 

advokater samt att genom sina ideellt anställda assistera som stöd vid rättegångar. 

Brottsofferjouren kan även ta kontakt med kronofogden om den åtalade inte betalar 

skadeståndet till brottsoffret på grund av att den åtalade saknar inkomst. 

 

MELA mottagningen & kvinnojouren erbjuder skyddat boende till kvinnor och barn som 

är särskilt utsatta i sin situation. Denna utsatthet kan framvisa sig i form av hot av en 

närstående eller flykt från en skadlig relation. Informanten från MELA mottagningen 

informerar om deras skyddade boenden som är utspridda i kommunen samt att de hjälper 

kvinnan att få en kontaktperson för att minska känslan av isolation och ges öka social 

interaktion. 

På kvinnojouren finns det ett skyddat boende med sex platser varpå boendet är kopplat till 

kvinnojourens arbetsplats. Detta innebär att kvinnorna som bor på de skyddade boendet 

träffar och integrerar med varandra. Informanten från kvinnojouren berättar att det kan bli 

intensivt för personalen då de umgås med kvinnorna på boendet dagligen. Kvinnojouren 

erbjuder gratis juridisk rådgivning där dem tar hjälp via juridikjouren. Kvinnorna som 

söker hjälp hos kvinnojouren är till största del utländska kvinnor och där kan dem även 

erbjuda tolk vid behov, dock har de som arbetar inom kvinnojouren stor kunskap och 

personal talar tillsammans 16 olika språk vilket medför att en tolk är nödvändigt.   

Tjejjouren hade insatser som skiljer sig något från kvinnojouren då tjejjouren utför en 

betydande del av sin rådgivning via sociala medier och chattar mycket med de 

tjejer/kvinnor som vill vända sig till dem för råd och stöd. 

 

Ett stort antal av informanterna arbetade på verksamheter som använde sig av 

standardiserade bedömningsinstrument för att skatta vilken typ av våld som förekommer 

och hur farligt det är för den enskilde att vara kvar i relationen. Sedan finns det 

bedömningsinstrument som vissa använder när det kommer till psykisk ohälsa, det är 

däremot mindre relevant för denna studie.  

 

“Om vi svarar på privata samtal från en målsägande måste vi också tänka, hur skulle det 

se ut om vi svarade på privata samtal från den misstänkte?” 

 



 

 22 

Det som framkom av informanten från polisen var att deras verksamhet skiljer sig väldigt 

från de andra verksamheterna vi intervjuat. Polisen fyller en helt annan funktion i 

samhället när det kommer till kvinnor som upplevt sexuellt våld. Det informanten från 

polisen gör är att förhöra kvinnan, vilket är det kön på målsägande som är mest 

förekommande i sexuella brott. Informanten förhör den misstänkte och eventuella vittnen. 

Sedan skriver informanten en utredning och lämnar utredningen till åklagare som beslutar 

om det finns tillräckligt med bevis för att väcka ett åtal och ta fallet till rättegång. 

Informanten från polisen har en annan roll än övriga informanter i denna studie då de har 

en objektiv roll både till brottsoffret och den misstänkte. De har ingen stödjande roll till 

någon part och ska inte vara mer tillgänglig för den ena eller den andra.   

 

På ungdomsmottagningen finns det två verksamma kuratorer som arbetar med kvinnor 

upp till 25 år. På ungdomsmottagningen är informanternas främsta arbetsuppgift samtal 

och en stor del av samtalen kan vanligtvis handla om vad som är okej sex och vad som 

inte är det. Ungdomsmottagningen är unikt i det fall att det är en tvärprofessionell 

verksamhet. I samma lokal som kuratorerna finns det en barnmorska, två sjuksköterskor 

och en läkare vilket underlättar för de som kommer till ungdomsmottagningen då den 

enskilde sällan behöver gå någon annanstans än dit för att få omfattande hjälp. 

Ungdomsmottagningen har även drop-in tider en dag i veckan då den enskilde snabbt kan 

få hjälp utan att behöva vänta på en inbokad tid vilket bidrar till att ärendet inte hinner bli 

så pass stigmatiserat för den enskilde. 

 

6.2 Informanterna angående samverkan 
 

Inom denna kategori råder det delade meningar kring våra informanter. Det som 

synliggörs efter denna studie är att alla informanter från de deltagande verksamheterna 

behöver varandra i arbetet med en kvinna som blivit utsatt för sexuellt våld samt att 

samverkan är tydligare mellan vissa av våra informanter än andra.  

 

Det mest utmärkande vi har kunnat framställa efter denna studie inom 

samverkanskategorin är att MELA mottagningen är en gemensam nämnare för de andra 

informanternas verksamhet som deltagit. Alla informanter har berättar hur deras 

verksamhet vänder sig till MELA mottagningen när de upplever att de uttömt sina resurser 

för samtal för den enskilde då det kommer till sexuellt våld. 

Det finns ett tätt samarbete mellan kvinno -och tjejjouren samt MELA mottagningen då 

deras respektive verksamheter utgår ifrån samma principer och värdegrund. Socialtjänsten 

har möjligheten inom sin verksamhet att bevilja insatser för kvinnan, och där är MELA 

mottagningen en insats som socialtjänsten kan bevilja om den enskilde till exempel är i 

behov av eller ansöker om samtalsstöd.  

 

Samarbetet mellan polisen och brottsofferjouren är tätt, detta är någonting som båda 

informanter är stolta över. Polisen är flitig på att informera den enskilde om 

brottsofferjouren och brottsofferjouren är bra på att informera den enskilde om deras 

verksamhet och vad de är behjälpliga med. Enligt informanten på brottsofferjouren är den 
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aktuella kommunen den enda kommun som ökat i antal ärenden som kommer från polisen 

till brottsofferjouren vilket i sig tyder på en god samverkan.  

 

Ett flertal av informanterna efterfrågade och ansåg att en förbättringsmöjlighet i ämnet 

samverkan är att berörda verksamheter till den enskilde är mer involverade i varandra. De 

ansåg även att det bör besitta en större kunskap om vad de andra verksamheterna har för 

arbetsuppgifter samt vad de kan vara behjälpliga med. Vanligt förekommande är att olika 

verksamheters åsikter och värdegrunder kan skilja sig från varandra vilket kan leda till att 

arbetet sker åt motsatt riktning för den enskilde då det kan uppfattas som diffust och 

komplext. 

Ett förslag från en informant är att träffa alla berörda handläggare från de olika 

verksamheterna och att tillsammans med den enskilde pratar om dennes behov och vilken 

hjälp det finns. Detta skulle bidra till att det blir mer överskådligt för den enskilde. Det 

kom även upp i diskussion med vissa informanter om en idé med en verksamhet för 

kvinnor som blivit utsatt för sexuellt våld där alla berörde aktörer är samlade på ett och 

samma ställe. 

 

Ett annat problem som kom på tal är att inom många verksamheter byts handläggare till 

den enskilde ofta ut och ibland kan den enskilde hunnit träffa 5 handläggare inom loppet 

av endast några få månader. Detta kan bidra till tillitsproblem för klienten gentemot 

handläggaren samt svårigheter i att bygga en relation. Informanten påtalar att det även 

problematiserar för när den professionelle vill komma i kontakt med handläggaren för den 

enskilde, att det är tidskrävande att hitta rätt och kunskap om ärendet kan falla mellan 

stolarna.  

 

6.3 Informanterna angående förbättringsmöjligheter  
 

När vi frågat informanterna angående vad de kan se för förbättringsmöjligheter i 

respektive verksamheter samt i arbetet med utsatta kvinnor överlag har svaren skiljt sig åt. 

Nedan presenteras förbättringsmöjligheterna som informanterna uttalat sig om.   

 

“Själva begreppet sexuellt våld är väldigt brett och jag skulle vilja börja med att säga att 

varenda våldsutsatt kvinna har blivit utsatt för det i någon form”  

 

Ett återkommande förslag på förbättringsmöjligheter från informanterna var efterfrågan att 

erhålla mer kunskap och delta i utbildningar då det kommer till fenomenet sexuellt våld. 

Detta med tanke på att informanterna stöter på det dagligen i ärenden som rör våld i nära 

relationer. Ett flertal av informanterna är av åsikten att det inte finns något specifikt 

framtaget material om sexuellt våld utan att de ingår i materialet om våld i nära relation i 

stort vilket kan bidra till svårigheter i arbetet. 

 

“Vi har inte fått någon utbildning i samtal, utan vi har lärt oss på egen hand och genom 

att ta hjälp av mer erfarna kollegor” 

 

 



 

 24 

Det efterfrågas även utbildning inom samtalsmetoder för att lära sig att bemöta en kvinna 

som blivit utsatt för sexuellt våld då det enligt informanterna är ett tunt utbud på den 

fronten enligt informanterna.  

 

“Lagen är till för männen, ej för att skydda kvinnorna och barnen” 

 

Två informanter från två separata verksamheter har uttryckt att de önskar en annorlunda 

lagstiftning än den som är aktuell idag. En av aktörerna menar på att lagen idag är 

utformad och gjord för män och inte för kvinnor och barn. Informanten syftar till att 

mannen idag kan bli friad från en våldtäkt genom att till exempel säga “jag råkade göra 

det i sömnen”. Vidare uttrycker informanten en önskan om fler fällande domar och 

hårdare straff. Detta menar informanten blir det en markering på nolltolerans mot 

sexualbrott i samhället, vilket i sin tur gör att männen blir avskräckta från att utföra dessa 

handlingar.  

 

Informanten från polisen upplevde att det byråkratiska arbetet kring att samla in journaler 

och andra uppgifter inför en utredning är tidskrävande samt att som professionell kastas 

fram och tillbaka mellan olika personer och instanser. Informanten berättar vidare att det 

administrativa tar mer tid från arbetet kring utredningen än vad det borde göra och ser en 

önskan om att det skulle utvecklas till mer lättillgängligt. Informanten uttrycker även 

svårigheter kring att de flesta verksamheterna lyder under olika lagar, vissa går under 

socialtjänstlagen, andra hälso- och sjukvårdslagen och andra lyder under brottsbalken, 

detta kan försvåra arbetet då vissa paragrafer i de olika lagarna kan tala emot varandra.  

 

Ett annat ämne som frekvent kom på tal hos de olika informanterna är vikten av 

civilkurage hos allmänheten och att våga ingripa om allmänheten bevittnar något som är 

olämpligt eller ser att någon råkar illa ut. Att arbeta förebyggande med föreläsningar på till 

exempel skolor och arbetsplatser kan bidra till detta och öka medvetenheten hos 

allmänheten.  

 

“Män lyssnar på män, så är det bara” 

 

Då vi ställde frågan till våra informanter om de sett någon förändring i sitt arbete sedan 

me too kampanjen tog fart var alla överens om att det råder en förändrad syn i samhället 

på det här problemet. Informanterna kan se att samhället engagerar sig mer i kvinnofrågan, 

och det har även blivit en stor fråga hos männen. Män hjälper till att sprida kunskap om 

ämnet och det finns en specifik grupp av män som har synts i media med sitt engagemang 

mot mäns våld mot kvinnor. Me too har påverkat allmänheten och samhället till en större 

medvetenhet, däremot kan informanterna inte se att det påverkat deras respektive 

verksamhet med någon markant skillnad.   

Det finns en tydligare bild nu än vad det gjorde för några år sedan om vad som är ett 

acceptabelt beteende och vad som är ett oacceptabelt beteende. Polisen har till exempel 

fått riktlinjer från riksdag och regering om att brott inom denna karaktär ska utredas och 

det är dessa brott som har prioritet i dagens samhälle.  
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7. Analys 
 

Ett flertal av de teorierna vi påträffat angående kvinnor som utsätts för sexuellt våld har 

utgångspunkter i ett feministiskt perspektiv, som grundar sig i att upprätthållande av 

våldet är ett samhällsproblem och allmänheten har den största delen i detta. Män utövar 

våld mot kvinnor och enligt (Eliasson, 2014) gör männen detta för att påvisa och 

understryka den maktobalans som finns i samhället. 

Efter att vi genomfört denna studie har varje enskild informant vi intervjuat även påtalat 

detta faktum. Då det kommer till att använda sexuellt våld, och då främst i nära relationer 

kan detta relateras till tidigare forskning (Eliasson, 2014) om att mannen har en sådan stor 

sexualitet och att de inte kan rå för det. Mannen är påstridig och tjatar sig ofta till samlag 

trots att kvinnan tydligt visat att hon inte vill. Detta kan delvis ge förklaring till att det 

finns stora svårigheter att bevisa att det förekommer sexuellt våld och det är ofta är svårt 

för kvinnan att förstå vad som pågår (Eliasson, 2014). Här kan vi påtala en koppling till 

vad en av våra informanter berättade gällande bevis vid sexualbrott. Informanten berättade 

att alla sexualbrott utreds men den största problematiken är i särklass att det oftast saknas 

bevisning då det sällan finns något vittne då det sker i nära relation bakom hemmets fyra 

väggar. 

 

Eliasson (2014) skriver att det är vanligt att det tar flera år för kvinnan att inse att hon 

blivit utsatt för övergrepp av sin partner då hon har gått med på samlag mot sin vilja. 

Tjatsex är en av de vanligast förekommande sexuella övergrepp i en relation. Vidare 

berättar Eliasson (2014) om att könsmaktsordningen är ett fenomen som få vill erkänna 

vilket leder till att beteenden som tjatsex eller att sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

normaliseras.  

Hirdmans (1988) beskriver uttrycket genuskontrakt och att det finns förväntningar på hur 

en man och en kvinna ska bete sig mot varandra samt att det finns skyldigheter för 

respektive kön, vilket leder oss tillbaka till att det är förväntat att kvinnan ska ge mannen 

sex utan att ifrågasätta det. Hirdman (1988) menar att i och med genuskontrakten som 

finns kan det även kännas skamfullt för kvinnan att inte vilja delta i samlag med sin 

partner för att hon inte lever upp till det förväntade. 

 

Danemark (2005) beskriver de centrala perspektiven på samverkan och varför det kan 

finnas svårigheter inom samverkan mellan olika organisationer. Danemark menar att dessa 

tre perspektiv utgår ifrån regelverk, politisk styrning och beslutanderätten hos 

organisationer. Baserat på de tre perspektiv som Danemark skriver om kan vi se en 

koppling till det som ett flertal informanter påpekat vilket är att det finns svårigheter och 

begränsningar då informanternas verksamheter inte alla lyder under samma lagar.  

Verksamheterna har sina egna riktlinjer att gå efter, vilket gör att berörda verksamheterna 

i den aktuella kommunen inte alltid arbetar enhetligt eller mot samma mål. Det som även 

vissa informanter påpekade var att det krävs att det sker lagförändring för kvinnor som 

blivit utsatta för sexuellt våld, vilket vi anser är ett betydande kriterier för att underlätta 

samverkan. Tydliga gemensamma överskridande riktlinjer ser vi även brister i arbetet med 

kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld. Detta kopplar vi till en politisk nivå som måste 
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fatta beslut om riktlinjer, ansvarsfördelning men även skapa samverkansytor för sexuellt 

våld på en organisatorisk nivå.                                                                                                                 

 

Vidare skriver Lindberg (2009) vikten av att olika organisationer kan mötas för att uppnå  

ett mål tillsammans, som den enskilde verksamheten inte kunnat klara av på egen hand. 

Här kan vi också påtala att informanterna uttryckligen berättat att samverkan mellan till 

exempel MELA-mottagningen, Kvinnojouren och Tjejjouren fungerar bra. Detta visar sig 

genom att de gärna möts gemensamt, att de har ett effektivt samarbete tillsammans samt 

att dessa tre verksamheter ligger, geografiskt sätt, nära varandra vilket bidrar till att det 

underlättar för möjligheten att gemensamt träffas. Informanterna måste ständigt hitta en 

balans mellan att leva upp till lagar och regelverk samtidigt som de ska fungera som den 

yttersta hjälpen för den utsatta kvinnan.  

 

Abrahamsson och Andersen (2005) beskriver i tidigare avsnitt organisationsstrukturer och 

hur det är nödvändigt för att en organisation ska kunna uppnå de utsatta målen som finns 

inom organisationen. För att uppnå målen ska det vara tydliga riktlinjer om hur 

organisationen kommer dit och tydlig ansvarsfördelning inom arbetsgruppen. Inom 

informanternas verksamheter och även mellan varandras verksamheter uppfattas det att de 

råder en viss osäkerhet om vem som gör vad, och vad den andres verksamhet har för 

huvudsyfte, därav var det ett flertal informanter som efterfrågade gemensamma 

planeringsmöten för berörda verksamheter. Gemensamma planeringsmöten verksamheter 

emellan anser vi är någonting som kräver att verksamheterna avsätter tid för, vilket vi 

tänker att riskeras att blir nedprioriterat då arbetet med kvinnor som blivit utsatta för 

sexuellt våld är väldigt omfattande.  

Maltén (2010) menar att för att en organisation ska erhålla möjligheten att vara under 

ständig förnyelse och utveckling bör organisationen ständigt vara redo för ny kunskap. 

Detta är något vi kan se att informanterna ständigt efterfrågat, att de vill gå utbildningar 

specificerade mot kvinnor utsatta för sexuellt våld och att det vill erhålla mer kunskap 

kring ämnet. Det är även flera av informanterna som arbetar förebyggande mot sexuellt 

våld vilket även det är ett sätt för förnyelse och utveckling genom att lära ut till andra. 

Även detta kopplar vi till organisationsteori, då det handlar om att styra, påverka och leda 

organisationen (Alvehus & Jensen, 2015) till att utveckla och konkretisera frågeställningar 

rörande vad verksamheterna är till för och hur de ska fungera gällande sexuellt våld. Detta 

anser vi krävs av alla verksamheter som arbetar med sexuellt våld för att utveckla 

samarbetet.  

 

Informanterna betonade betydelsen av samverkan för att ha möjlighet till att erbjuda den 

våldsutsatta kvinnan så relevant hjälp som möjligt. Detta kan relateras till tidigare 

forskning som pekar på behov av samverkan på flera plan, i praktiskt arbete såväl som i 

synsätt och värderingar (Åberg, 2014). Självklart finns det vissa bitar i samverkan som kan 

förbättras, som till exempel större kunskap för respektives verksamheter, gemensamma 

riktlinjer för styrning och samverkansgrupper. Detta är även synpunkter som 

informanterna benämnt och efterfrågat.  
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7.1 Slutsatser 

 
Slutsatserna i denna studie är att det fanns en mängd olika insatser för en kvinna som 

blivit utsatt för sexuellt våld och det finns hjälp att få bara den enskilde är villig att ta emot 

den. Samverkan fungerade oerhört bra och det är den gemensamma åsikten som råder 

bland informanterna, däremot kan det självklart bli ännu bättre. Utvecklingsmöjligheterna 

handlade främst och de material och manualer som finns att tillhandahålla i arbetet med 

sexuellt våld, samt att det är en stor problematik att bevisa att sexuellt våld förekommer i 

nära relationer. Bevisning för att det förekommer sexuellt våld i nära relationer var dock 

svårt att på ett samhälleligt plan styra över och förbättra, utan där måste kvinnan själv, 

eller andra närstående försöka vara mer uppmärksamma på situationer runt omkring och 

lita på sin magkänsla när det kommer sexuellt våld. 

  

Hur allmänheten ser på sexuellt våld är ett fenomen som mänskligheten kontinuerligt 

behöver arbeta med, att skillnaden mellan män och kvinnor minskas och att kvinnor blir 

betraktade på samma sätt som män. Båda könen har rätt till att bli erkända med samma 

värde. När maktobalansen suddas ut och det sexuella våldet slutar normaliseras kan vi 

bana vägen för framtiden och bidra till ett jämställt samhället.   
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8. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer att innehålla en diskussion med våra egna reflektioner gällande vad 

som kommit fram i resultat och tidigare forskning.  

 

Utifrån de intervjuer som vi har gjort har vi upptäckt att det finns flera olika aspekter som 

påverkar arbetet i de verksamheter som arbetar med sexuellt våld i mindre eller större 

utsträckning. Nedan så kommer vi lyfta upp de aspekter som vi anser är av störst vikt.  

 

8.1 Insatser  

 

Då vi genomförde dessa intervjuer med verksamheterna så visade det sig att det fanns 

bristande stöd, hjälp och material för kvinnor som blivit utsatta för överfallsvåldtäkter i 

den aktuella kommunen. Informanterna som vi intervjuade hade endast kontakt med 

personer som blivit utsatta för våld i nära relationer förutom informanterna från Polisen. 

Detta anser vi som ett glapp i arbetet med kvinnor som blivit utsatt för sexuellt våld, det 

vill säga kvinnor som inte inkluderas i en nära relation. Vi har under våra intervjuer inte 

fått något konkret svar från informanterna till varför de enbart erbjuder hjälp till kvinnor 

som blivit utsatta för sexuellt våld i nära relation, en tanke kring detta som vi har är att det 

kanske är mer komplicerat att arbeta med en kvinna som blivit utsatt för en 

överfallsvåldtäkt. När vi säger detta menar vi mer komplicerat i den bemärkelsen att en 

överfallsvåldtäkt oftast är en isolerad händelse som varit traumatisk för kvinnan, men i 

och med att det är en isolerad händelse finns det inte så mycket att arbeta med runt 

kvinnan. Verksamheter erbjuder inte skyddade boenden i sådana fall, inte heller 

motiverande samtal till att till exempel lämna ett skadligt förhållande. Informanterna har 

framfört att det är hjälp via kuratorer eller psykiatrin som är aktuellt vid 

överfallsvåldtäkter och med tanke på bortfallet i vår studie av den typen av verksamhet 

saknar vi större kunskap om detta område, och hur dem arbetar med en kvinna utsatt för 

överfallsvåldtäkt. 

  

Verksamheterna anser vi besatt en gemensam grund i arbetssätt och värderingar men det 

som däremot kan uppmärksammas är att flera av verksamheterna utgår ifrån olika 

lagstiftningar som till exempel. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Polislagen 

och Brottsbalken. Detta kan säkerligen påvisas diffust för den kvinna som blivit utsatt för 

sexuellt våld på grund av att verksamheterna har olika målsättning i arbetet med kvinnan i 

fråga. Informanterna var däremot tydliga med att de informerade kvinnan och hänvisade 

henne till en annan verksamhet om de själv inte hade möjlighet att hjälpa utifrån hennes 

behov vilket vi ser som en bidragande nämnare till en fungerande samverkan.  

  

En väldigt stor gemensam aspekt i stöd och hjälp för kvinnor som blivit utsatt för sexuellt 

våld var som tidigare nämnt samtalsstöd och bearbetningssamtal. Detta samtidigt som de 

flesta verksamheterna önskade mer kunskap gällande våld i nära relationer. Då detta 

brister tänker vi att det kan bidra till att arbetet kan skilja sig åt beroende på vem i 

verksamheten en sexuellt våldsutsatt kvinna träffar. 

  



 

 29 

En aspekt som vissa av informanterna lyfte var att de arbetade som ”en spindel i ett nät” 

för den kvinna som utsatts för sexuellt våld. Att vissa informanter gjorde saker utöver sina 

ordinarie uppgifter visar på stort engagemang men även hur vissa uppgifter riskerar att 

falla mellan stolarna hos verksamheter då de kan vara otydligt vem som ska göra just 

dessa uppgifter. 

  

Gällande rättsprocessen så kunde de flesta verksamheterna hjälpa till med att göra en 

polisanmälan, däremot så var det endast Brottsofferjouren som hjälpte till under hela 

rättsprocessen. Vi tänker att det är lättare för de yrkesverksamma att besitta kunskap om 

vem som gör vad men att detta kanske inte är lika självklart för den kvinna som blivit 

utsatt. Just därför tänker vi att det är av väldigt stor vikt att erhålla kunskap om varandras 

verksamheter som arbetat med kvinnor som blivit utsatt för sexuellt våld. 

  

MELA mottagningen och kvinnojouren har liknande verksamheter då båda erbjuder 

skyddat boende och stödsamtal till kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Däremot så 

framkom det av informanterna att kvinnorna på Kvinnojouren till största del var utländska 

och kvinnorna på MELA mottagningen hade svensk bakgrund. Detta är en väldigt 

intressant aspekt och vi tillsammans med informanterna funderade kring detta. En tanke 

som vi diskuterade var om utländska kvinnor var mer rädda för myndigheter och hade 

bättre tillit till en ideell organisation. 

 

8.2 Samverkan 

 

En stor gemensam nämnare i samverkan är samsynen på att det finns ett bra samarbete 

mellan de olika verksamheterna vilket vi tänker är en förutsättning för att få bra stöd och 

hjälp som sexuellt utsatt kvinna. Ett stort antal informanter tog upp att de flertal gånger 

hänvisade kvinnor som blivit utsatt för sexuellt våld till andra verksamheter. Detta anser vi 

är tack vare att det finns kunskap om respektives verksamheter och vilken typ av stöd och 

hjälp de kan erbjuda, vilket Åberg (2014) även påtalar är av vikt vid en fungerande 

samverkan. 

 

Då vi frågade informanterna om hur de upplevde samverkan verksamheter emellan blev vi 

en aning chockade till en början. Vi gick in med inställningen att samverkan skulle vara 

bristfällig och att mycket skulle vara beroende av den enskildes egna insats och att den 

enskilde skulle få göra det största arbete på egen hand, men där kan vi verkligen se att vi 

hade helt fel. I princip alla informanter har sagt vid upprepade tillfällen att de har ett 

sådant fint samarbete med andra verksamheter och att de hjälper varandra i den 

utsträckning de kan. Samverkan anser vi att vara hjälpt av då verksamheterna har en nära 

kontakt, bra kunskap om varandra samt vissa gemensamma möten. De informanter som 

lyfte den positiva samverkan tänker vi är eniga om att kvinnan som blivit utsatt för 

sexuellt våld ligger i fokus samt att de har ett tätt samarbete med berörda verksamheterna.  

Vi är av åsikten att då det kommer till en kvinna som blivit utsatt för en överfallsvåldtäkt 

ligger ett större ansvar på henne att söka hjälp och till exempel ta kontakt med psykiatrin 

för där finns det inte samma typ av nätverk som för en kvinna som blir utsatt för det i en 

nära relation. 
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Det uppkom från informanterna att det fanns en önskan om förbättringsmöjlighet gällande 

samverkan vilket vi anser är viktigt att belysa för att bidra till att utveckla 

samverkansarbetet, vilket webbkurs om våld (u.å.) även påpekar är av vikt i både enskilda 

ärenden och på en övergripande nivå. Kunskapen gällande respektives verksamheter kan 

alltid förbättras och detta kom även som ett förslag då en informant föreslog att 

gemensamma möten för verksamheternas hade underlättat både för kvinnan som utsatts 

för sexuellt våld men även för de yrkesverksamma.  

  

Informanterna upplever att samverkan fungerar bra för de yrkesverksamma, däremot säger 

de inte någonting om hur de kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld upplever varken 

stödet, hjälpen eller samverkan. Därmed ser vi att det hade varit av stor vikt och intresse 

att lyfta upp hur kvinnor som blivit utsatt för sexuellt våld upplever stödet och hjälpen 

som finns i den aktuella kommunen och hur samverkan fungerar mellan de olika 

verksamheterna. Verksamheterna ska även fungera som en länk för kvinnan och hänvisa 

henne vidare samt att det hade varit av intresse att höra kvinnans åsikt kring det 

samarbetet.  

 

8.3 Förbättringsmöjligheter 

 

En gemensam punkt som ett flertal av de informanterna pekade på var ett gemensamt 

material för alla aktörer när det kommer till sexuellt våld. Detta anser vi säkerligen hade 

bidragit till en bättre struktur och tydlighet i arbetet med sexuellt våld då ämnet redan är 

väldigt komplext i sig självt. En ökad gemensam kunskapsgrund gällande sexuellt våld var 

önskvärd då denna är bristfällig men även att det tillkommer beslut på en politisk nivå för 

att möjliggöra publiceringen av ett sådant material. 

 

Informanterna lyfte en önskan om mer utbildning gällande samtalsstöd vilket även många 

verksamheter såg som en förbättringsmöjlighet. Detta tänker vi tänker är en fråga som 

ligger på en mer politisk nivå. Utvecklingsmöjligheter finns även för att skapa en mer 

effektiv process i arbetet samt att verksamheterna skulle kunna vara ännu mer 

lättillgängliga. En önskan om mer kunskap om sexuellt våld i samhället uppfattades även 

aktuellt för många av informanterna vilket vi anser att dessa verksamheter bidrar till då de 

är ute på fältet och informerar och håller i utbildningar. 

 

Idén gällande att samla alla aktörer i en gemensam verksamhet är någonting som även vi 

ser som en förbättringsmöjlighet för att på så sätt öka tillgängligheten och få ett ännu 

starkare samarbete mellan alla olika parter som arbetar med sexuellt våld. På ett 

organisatoriskt plan skulle det förbättra samverkan ännu mer bland verksamheterna. Detta 

då verksamheterna skulle få möjlighet till att skapa gemensamma mål samt att alla 

verksamheter skulle vara delaktiga med sina respektive kompetenser för att uppnå målen. 

Om alla verksamheter verkade i en gemensam verksamhet skulle även processen till en 

sexuellt utsatt kvinna hanteras än mer skyndsamt, vilket också skulle bidra till en 

ekonomisk fördel. Detta skulle även förhindra att kvinnor faller mellan stolarna då hjälpen 

till kvinnorna som blivit utsatta för sexuellt våld är centrerad och mer omfattande.  
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Vi ser att det finns behov till ökad forskning i detta ämne då det finns lite forskning om  

sexuellt våld både inom verksamheterna men också när vi letat information om detta till 

vår studie. Forskningen som finns handlar mer om maktobalans mellan män och kvinnor 

(Hirdman 1998), och det har funnits svårigheter för oss att hitta konkret forskning kring 

detta ämne. Vi ser behov av ökad forskning kring sexuellt våld då samhället brister i 

kunskap kring och det överskuggas av våld i nära relation i allmänhet. 

  

Denna studie anser vi är av betydelse för de verksamheter vi har undersökt då det alltid är 

en god idé att få kunskap om varandras verksamheter för att öka förståelse för varandra. 

Vi anser även att det är av vikt att förbättra samverkan (Åberg, 2014) för att kvinnor som 

blivit utsatt för sexuellt våld ska få så bra hjälp som möjligt. Vi har heller inte hittat någon 

liknande studie som haft samma frågeställningar som vi och därav går det ej att jämföra 

med tidigare studiers resultat.  
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9. Avslutning 
 

Nu när vår studie har kommit till sitt slut och vi ser tillbaka på vårt arbete är det en del 

moment som vi skulle gjort annorlunda om vi skulle göra om studien. Till en början var 

vår önskan att undersöka vad det fanns för hjälp för kvinnor som blivit utsatta för 

överfallsvåldtäkter, övergrepp, trakasserier och i nära relation men desto mer vi började 

undersöka i ämnet upptäckte vi att det var tunt med forskning om allt som inte var sexuellt 

våld i nära relation. Så detta var ett problem vi blev varse om rätt tidigt in i uppsatsen. 

Forskningen vi påträffat var till den största del en stark feministisk utgångspunkt vilket 

inte var det perspektiv vi eftersträvade på vår studie men som ändå var oundvikligt. Precis 

som vi skrivit tidigare handlar mestadels forskningen om mäns överordning i samhället 

samt att sexuellt våld är ett sätt för män att bibehålla maktpositionen i relationer men 

också i samhället (Hirdman, 1988). I efterhand borde vi avgränsat studien till att enbart 

undersöka sexuellt våld i nära relationer och eventuellt haft ett större intresse av att 

redogöra för genusforskning för att på så sätt avgränsa studien.  

 

I vår frågeställning så har vi valt att ta reda på hur det ser ut i den aktuella kommunen 

vilket innebar en viss problematik i resultatet. Det har uppstått svårigheter ifall vi kan 

namnge somliga av informanternas verksamheter utan att undanröja den sekretess som vi 

strävat efter. Vi har dividerat ifall vi tänkt namnge kommunen eller inte men kom 

slutligen fram till att uppge kommunen som “en kommun i norra Sverige”, detta för att 

skydda informanterna. 

 

När det sedan kom till urvalet av informanter var det tydligt vilka verksamheter vi 

önskade att våra informanter var verksamma i men där mötte vi motstånd då det kom till 

informanter från Hälso- och sjukvård. Vi har inte fått någon respons av varken psykiatrin 

eller kuratorsenheten, vilket gör att vi har missat en viktig del i arbetet kring en kvinna 

som blivit utsatt för sexuellt våld. 
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11. Bilaga 1 
 

Hej!  

 

Vi heter Linnea och Cecilia och är två socionomstudenter från Umeå universitet. I 

skrivande stund arbetar vi med vår c-uppsats där syftet med vår studie är att undersöka vad 

det finns för stöd för kvinnor i er kommun, som blivit utsatta för sexuellt våld och om det 

finns förbättringsområden i arbetet med detta. Samt att kartlägga hur samarbetet mellan de 

berörda verksamheterna upplevs fungera utifrån de yrkesverksammas perspektiv. 

 

Vi skriver till er för att fråga om ni vill delta som intervjuperson i vår undersökning då vi 

tänker att ni arbetar med just detta område i er verksamhet. Om ni vill delta i detta 

kommer vi komma till er arbetsplats och genomföra en intervju som tar ca 1-1,5 timme. 

Vi kommer spela in intervjun med ljudinspelning och sedan kommer vi transkribera 

materialet.  

 

Att delta i denna intervju är frivilligt och självklart kan ni avbryta intervjun när ni 

vill.  Om ni efter genomförd intervju vill avbryta er medverkan så är ni välkomna att ta 

kontakt med oss angående detta. Intervjuerna och materialet kommer användas i 

forskningssyfte och ligga till grund i vår avhandling. Era uppgifter kommer och svar 

kommer behandlas konfidentiellt och vi kommer ej gå ut med era namn. Det vi kommer 

nämna är inom vilket område ni arbetar och er position på arbetsplatsen. Citat kommer att 

finnas med i uppsatsen men de kommer inte att vara kopplade till specifika namn. 

Resultatet kommer att presenteras i en c-uppsats vid Umeå universitet. Efter att uppsatsen 

blivit godkänd kommer det insamlade materialet att förstöras. 

 

Kontakta oss gärna om det finns frågor eller funderingar 

 

Med vänliga hälsningar  

Linnea Morin och Cecilia Wikström  

  

Luleå 2018-02-19 

      

Cecilia Wikström 

Mail: cevi0008@umu.se 

Tel: 073-072 94 54 

 

Linnea Morin 

Mail: limo0050@umu.se   

Tel: 076-834 88 11 

 

Handledare: Margaretha Uttjek  

Mail: margaretha.uttjek@umu.se 

Tel: 070-589 07 18 

 

mailto:cevi0008@umu.se
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12. Bilaga 2 
 

INTERVJUGUIDE 

 

1. Hur länge har du arbetat med socialt arbete? 

2. Hur ofta arbetar du med kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld? 

3. Hur kan arbetet med kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld se ut inom din 

verksamhet?  

4. Vilka insatser erbjuds kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld inom era 

verksamheter?  

5. Hur väljer ni vilket tillvägagångssätt ni har när ni möter kvinnor som blivit utsatta 

för sexuellt våld? 

6. Vad gör ni om detta tillvägagångssätt inte fungerar? 

7. Kan ni se om det är mer vanligt förekommande att sexuellt våld sker av en 

närstående eller av okänd?  

8. Hur kommer kvinnor som är utsatta för sexuellt våld i kontakt med er? 

9. Hur skapar du förtroende och bemöter du de kvinnor som utsatts för sexuellt våld? 

10. Vilka svårigheter finns när det kommer till kvinnor som är utsatta för sexuellt 

våld? 

11. Vilka utvecklingsmöjligheter kan du/ni se i er verksamhet angående arbetet med 

kvinnor som blivit utsatt för sexuellt våld?  

12. Hur du någonting som du själv vill lyfta angående kvinnor som har blivit utsatta 

för sexuellt våld? 

13. Vilka andra aktörer anser du är av betydelse för din samverkan med kvinnor som 

utsatts för sexuellt våld? 

14. Hur upplever intervjupersonerna samverkan mellan olika verksamheter?  

 

 

EXTRA 

Har du/ni sett att arbetet med kvinnor har förändrats något senaste åren? Om så hur?  

Har du/ni sett någon förändring sedan me too kampanjen blev aktuell?  

Hur önskar du/ni att ert arbete med kvinnor utvecklas framöver?  

 

Vad ser du att är det bästa med ditt arbete? 

Vad ser du att är de största utmaningarna med ditt arbete? 

 


