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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur offer för sexualbrott upplever bemötande av 

polisen, främst under förhör men också under rättsprocessen. Denna studie lyfter sju 

berättelser angående anmälan av sexualbrott. Vi har i denna studie analyserat de kvalitativa 

intervjuerna med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Denna analys gjordes utifrån 

teorierna stigma-, system- och stämplingsteorin. Genom analysen av intervjuerna har vi 

bland annat kommit fram till att intervjupersonerna har olika uppfattningar om vad som 

anses vara ett gott och dåligt bemötande. Det är viktigt att polisen är flexibel i sitt bemötande, 

detta på grund av att varje individ har olika uppfattning om vad som är ett bra bemötande. 

Intervjupersonerna anser också att det är viktigt att den information de får angående 

rättsprocessen är tydlig och välutformad. Rättsprocessen uppfattas som en jobbig och 

påfrestande process som inte är värt besväret. Eftersom att intervjupersonerna befinner sig i 

ett traumatiskt tillstånd finns det lite utrymme för polisen och rättsväsendet att begå misstag 

utan att förlora brottsoffrens tillit.  
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1.0 Problembakgrund  

16 900 sexualbrott anmäldes år 2012 (www.brå.se, hämtad 131102), det är ungefär 46 

anmälningar per dag. De flesta våldtäktsbrott kommer inte till kännedom för polisen och en 

skattning har gjorts att endast 10-20 procent av alla sexualbrott anmäls (Brottsförebyggande 

rådet, 2008). 

 

Lagarna kring sexualbrott har ändrats ett antal gånger under åren, men trots lagändringarna så 

finns tendenser av gamla attityder kvar idag (Wennstam, 2012). I utredningar idag läggs 

mycket tid och energi på offret, som egentligen borde ligga hos förövaren, men så ser det inte 

ut i dagens rättssystem (Wennstam, 2004). Det finns i vårt samhälle föreställningar om hur 

sexualbrott går till, hur en utsatt förväntas må och hur personen skall gå vidare med sitt liv. 

Det finns myter och fördomar kring ämnet, bland annat vad det är för sorts person som utsätts 

för sexualbrott (Nilsson & Wallqvist, 2007). 

  

Sexualbrottsoffret är ofta fylld av skam och skuldkänslor, många är också rädda att polisen 

inte kommer att tro på deras berättelse. Ett bra bemötande är grunden för att offret ska känna 

sig trygg nog att berätta om övergreppet. Grunden för ett bra bemötande av människor som 

utsatts för sexuella övergrepp är att lyssna, fråga, tro på det personen berättar, att visa intresse 

och ta berättelsen på allvar. I denna situation är offret sårbar och kan lätt dra sig tillbaka. 

Polisen bör visa respekt för personens integritet och vara medveten om att polisens egna 

attityder så som ordval och kroppspråk påverkar. (Riks KvinnoCentrum [RKC], 2003). 

 

Under de senaste åren har det gjorts en rad undersökningar kring sexualbrottsoffer. 

Undersökningar visar bland annat att många offer känner sig kränkta och ifrågasatta, detta 

tros bero på att rättsväsendets olika myndigheter har för lite kunskap kring sexualbrott, och 

hur det påverkar offret (Brottsoffermyndigheten, 2007). Det finns även undersökningar som 

visar att brottsoffer överlag är nöjda med rättsväsendets bemötande (Lindgren & Qvarnström, 

2003).   

 

http://www.brå.se/
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1.1 Forskning kring sexualbrottsoffer  

Här presenteras tidigare kunskap kring ämnet.   

1.1.1 Hur sexualbrottsoffer bemöts 

Många som blivit utsatta för sexualbrott avstår från att göra en polisanmälan för att denne 

förväntar sig att bli illa behandlad under utredningens gång. Många utav dem som utsatts för 

sexuella övergrepp känner sig kränkta och ifrågasatta utav olika samhällsorgan, främst under 

polisförhör och rättegång. Beroende på polisens bemötande så påverkar det hur mycket och 

vad brottsoffret väljer och vågar berätta. Ett bra bemötande kan bidra till att brottsoffret ger 

uttömande information, medans ett dålig bemötande från polisen kan bidra till att offret inte 

berättar allt eller att offret tar tillbaka anmälan (Holmberg, 2004). 

 

Polisens bemötande kan variera då det inte finns någon praxis på hur bemötandet av 

sexualbrottsoffer ska gå till. Enligt Holmberg (2004) finns det två olika intervjustilar som 

polisen använder sig av. Holmberg (2004) beskriver en dominant intervjustil och en human 

intervju stil. Den dominanta intervjustilen upplevs av offret som att polisen är stressad, 

aggressiv, kort i ton och otålig. Denna intervjustil upplevs av offren som ovänlig, nonchalant 

och fördomsfull. I den humana intervjustilen upplever offren att polisen är empatisk, har ett 

personligt engagemang och personligt bemötande. Brottsoffren upplever även att polisen är 

positiv, hjälpsam, samarbetsvillig och tillmötesgående. Majoriteten av brottsoffren upplever 

den polis dem mött som tillmötesgående och vänlig. Offren upplever att polisen har en 

förståelse för deras situation och känslor (Holmberg, 2004). 

 

Den humana intervjustilen är enligt Holmberg (2004) att föredra då denna intervjustil kan 

vara terapeutisk och därmed innebära ett första steg i offrens läkningsprocess. Den dominanta 

intervjustilen kan å andra sidan bidra till att offren mår psykiskt dåligt vilket kan leda till att 

brottsoffren inte genomför den aktuella anmälan. Det kan också leda till att brottsoffren vid 

senare tillfället väljer att inte anmäla brott på grund av den dåliga erfarenhet dem upplevt 

tidigare från polisen. Denna intervjustil kan till skillnad från den humana stilen bidra till att 

offren får en mer besvärlig läkningsprocess. 
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1.1.2 Hur sexualbrottsoffer bör/skall bemötas 

Polisen bör vara medveten om att personer som varit utsatta för sexuella övergrepp ofta 

förminskar händelsen när de berättar om den första gången. För att få brottsoffren att berätta 

så mycket och detaljerat som möjligt är det därför mycket viktigt att polisen lyssnar aktivt och 

ställer mycket följdfrågor. Ett sådant bemötande kan också leda till att offret verkligen förstår 

att han/hon har varit utsatt för ett brott och därmed berättar hela händelsen utförligt (Nilsson 

& Wallqvist, 2007). 

 

Svenska polisen har omfattande skyldigheter gentemot brottsoffer, bland annat så ska 

brottsoffret informeras om de möjligheter som finns till stöd och hjälp från myndigheter och 

organisationer. Brottsoffret skall också tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om 

olika beslut som fattas i ärendet. Både svenska och utländska undersökningar visar att 

brottsoffer saknar kunskap om sina rättigheter (Lindgren & Qvarnström, 2003).  

 

1.1.3 Hur offren påverkas av bemötandet 

Människor som utsätts för sexuella övergrepp kan reagera på många olika sätt. Den akuta 

stressreaktionen som uppstår under den traumatiska händelsen styrs från den delen av hjärnan 

som svarar för basala överlevnadsfunktioner och har sin grund i människans rädsla för fysisk 

skada och fara för livet. Om faran går att undvika förbereder sig människan för kamp eller 

flykt. Uppfattas faran som oundviklig blir reaktionen den motsatta, individen blir paralyserad. 

Många sexualbrottsoffer brukar beskriva känslan att de inte kunde göra någonting. När 

individen inte längre känner fara för sitt liv kan personen börja känna skuld, skam, 

hjälplöshet, förödmjukelse, självförakt, självanklagelse eller rädsla för ytterligare övergrepp. 

Dessa känslor kan lätt förvärras om personen/polisen offret möter efter övergreppet inte 

känner till hur stressreaktioner kan yttra sig. För att undvika att dessa känslor förvärras är det 

då mycket viktigt att polisen har kännedom om detta och bemöter offret med respekt och 

tålamod (Bergenheim, 2005). 

 

En rättsprocess kan innebära att offret ifrågasätts på mycket personliga plan, bland annat om 

sitt sexliv, detta kallas för sekundär viktimisering. Risken att bli utsatt för dessa slags frågor 

kan vara en anledning till att många undviker att anmäla. Traumat som sekundär viktimisering 
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medför kan fördjupa och förlänga övergreppets följder i form av långvariga fysiska och 

psykiska symptom hos offret. Det är därför mycket viktigt att all personal som arbetar med 

sexualbrottsoffer lär sig hur de genom ett professionellt och empatiskt bemötande kan minska 

risken för negativa reaktioner hos den som anmäler (Bergenheim, 2005).            

 

1.1.4 Samhällets attityder till sexualbrott  

Många sexualbrottsoffer som inte anmält brotten ångrar att de inte anmält i efterhand, de 

önskar att de hade anmält men är ändå osäkra på om de hade klarat av och orkat med det 

känslomässiga som en rättsprocess innebär. Efter att offren bearbetat händelsen beskriver 

många att de skulle vilja se gärningsmannen stå till svars för brottet. Vissa beskriver att om de 

hade anmält så hade de visat för sig själva att det som hände dem inte var okej och 

oacceptabelt. Många sexualbrottsoffer känner skam och skuld över övergreppen och vissa vill 

på grund av detta inte anmäla övergreppet. Många sexualbrottsoffer anser det vara viktigt att 

anmäla så länge de känner att de orkar genomgå anmälan och en rätsprocess (Nilsson & 

Wallqvist, 2007). 

 

En annan anledning att vissa sexualbrottsoffer inte anmäler är om förövaren har en högre 

position i samhället än offret, det kan vara åtråvärda arbeten, social status eller kontakter i 

samhället. Det offren beskriver är att förövaren sagt “dig kommer ingen tro på. Vems ord tror 

du väger tyngst, ditt eller mitt?” Ett offer beskriver att redan från utredningens början så 

kändes det som att polis och åklagare hade mer förståelse för gärningsmannen än för henne, 

detta bland annat då åklagaren beskrev gärningsmännen gång på gång som “väldigt reko 

killar” med “fina jobb och familj” (Wennstam, 2004). 

 

Många offer anser att anledningen till att de känner skuld och skam bottnar till stor del i alla 

de uppfattningar som omgivningen har om våldtäktsoffer och våldtäkter. Det finns 

föreställningar om hur brottet har gått till för att betraktas som en ”riktig våldtäkt”, men också 

hur den utsatte förväntas må och klara av eller inte klara av att gå vidare med sitt liv. Det 

finns mycket myter och fördomar kring våldtäkter. Många bär med sig en bild om att det bara 

är en viss slags individ som blir utsatta för övergrepp och att de personerna är och beter sig på 
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ett visst sätt före, under och efter övergreppet.  Dessa myter och fördomar bidrar ofta till att 

offret känner skuld, skam och osäkerhet (Nilsson & Wallqvist, 2007). 

I dagens samhälle ställs brottsoffret i centrum och inte gärningsmannen. Samhället ställer sig 

frågor som hur offret är och beter sig och vad offret gjort innan övergreppet. Trots att 

gärningsmannen blir dömd så är det fortfarande brottsoffret som det pratas om, vet man vem 

offret är, vad för slags person är det, är det en ordningsam eller ”slampig” person. Det är inte 

bara allmänheten som ställer sig dessa frågor, även i protokoll från rättegångar finns dessa 

frågor formulerade. Vad hade offret på sig, hur mycket hade offret druckit, hur många offret 

haft sex med innan övergreppet, när blev offret av med oskulden. Väldigt sällan finns dessa 

frågor med i undersökningen om hur förövaren är och var innan övergreppet, det som finns 

med i förövarens undersökning är ett utdrag från polisregistret, vilket inte ger svar på de 

frågor som offret måste svara på (Wennstam, 2012). 

 

1.2 Problemformulering 

De fördomar och attityder som finns kring sexualbrott och sexualbrottsoffer påverkar många 

att inte anmäla övergrepp, offren förväntar sig att bli illa behandlade och bemötta på ett dåligt 

sätt. Likaså speglas dessa fördomar och attityder i det rättssystem som råder i Sverige, 

rättsprocessen uppfattas som jobbig och påfrestande för offret. Det finns ingen praxis kring 

hur polisen skall bemöta sexualbrottsoffer, och okunskap kring sexualbrottsoffer leder till 

dåligt bemötande och offret känner sig då kränkt. Bemötandet påverkar offrets bearbetning av 

läkningsprocessen efter övergreppet, och ett dåligt bemötande kan ge stora konsekvenser för 

offret. Polisen har omfattande skyldigheter gentemot brottsoffret, trots detta saknar brottsoffer 

kunskap om sina rättigheter.   

 

Utifrån detta ser vi ett stort behov av att studera det aktuella ämnet då vår uppfattning är att 

det kan brista i polisens bemötande och även rättsväsendet. För att polisen och rättsväsendet 

skall kunna förbättra de brister som finns är det av stor vikt att forskning görs kring hur 

sexualbrottsoffer upplever bemötandet och rättsprocessen. Genom ett bättre bemötande tror vi 

att fler brottsoffer kommer våga anmäla, och att färre kommer känna sig kränkta. Genom att 

sexualbrottsoffer får berätta om sina upplevelser och ge konkreta exempel på vad som vart bra 

och dåligt kan rättsväsendet förbättras.  
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För att stötta sexualbrottsoffer kan en socionom kopplas in av olika anledningar då 

socionomyrket är så brett kan det handla om myndighetsutövning, kurator stöd osv. Det är bra 

att socionomer finns till hands för sexualbrottsoffer men om polisens bemötande blir bättre 

kanske inte socionominsatser behövs i lika stor utsträckning vilket kan resultera i ett bättre 

välmående hos offret. Socionomyrket handlar trots allt om att hjälpa människor i utsatta 

situationer så om ett offer kommer i kontakt med en socionom tyder detta på att individen är i 

behov av hjälp. Optimalt vore om människor mår bra och har en bra vardag som dem själva 

trivs med och där med inte ha ett lika stort behov av socionominsatser. Detta är en anledning 

till varför det är nödvändigt att forska på polisens bemötande. För att få en ökad kunskap om 

vart det brister i bemötande och hur det påverkar våra medmänniskors välmående. Vad kan bli 

bättre. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka de intervjuade sexualbrottsoffrens upplevelser av polisens 

bemötande, främst vid anmälan och under utredningsprocessen. 

  

1.4 Frågeställningar 

Vad upplever de intervjuade sexualbrottsoffren som ett bra respektive dåligt bemötande? 

Hur ställer sig studiens sexualbrottsoffer till att anmäla? 

Upplever sexualbrottsoffren i studien att de får tillräcklig information? 

 

1.5 Avgränsningar 

I denna uppsats har vi avgränsat oss till att inte studera sexualbrottsoffer under 15 år, då det 

rubriceras som sexualbrott mot barn. Vi intervjuar inte polisen, utan studerar endast offrens 

synvinkel. Studien kommer inte att dela upp begreppet sexualbrott, eller göra skillnad mellan 

olika rubriceringar av sexualbrott. I denna uppsats fokuserar vi inte på de olika myndigheter 

som ett sexualbrottsoffer kan komma i kontakt med, utan endast polismyndigheten. 
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2.0 Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras de tre teorier som beaktas i studien, stigmateorin, stämplingsteorin 

och systemteorin. Stigmateorin och stämplingsteorin utgår från ett perspektiv som låter oss 

analysera individen, medans systemteorin låter oss analysera ett större perspektiv för att se 

helheten.   

 

2.1 Stigmateori 

I denna studie kommer vi att använda oss av stigmateorin för att analysera sexualbrottsoffers 

upplevelser av bemötande från poliser. Stigmateorin ger oss perspektiv till att få en ökad 

kunskap och förståelse för hur offrens upplevelser ter sig samt varför en sådan situation 

uppstår. Genom denna teori kan vi även hantera polisens och samhällets syn på 

sexualbrottsoffer. Enligt stigmateorin kategoriserar människan in individer i olika fack och 

tilldelar personerna i dessa fack olika egenskaper, och på så vis hamnar sexualbrottsoffer i ett 

visst fack där samhället förväntar sig att offret skall vara och bete sig på ett visst sätt 

(Goffman, 2011). Goffman (2011) beskriver denna kategorisering som något alla människor 

gör, utifrån de förväntningar en person har på en annan vid ett första möte så förväntar 

personen sig att den andre skall te sig på ett speciellt sätt och ha vissa specifika egenskaper. 

Detta kan kopplas till de förväntningar en polis har på ett brottsoffer vid första mötet. Då 

brottsoffret kommer in och skall göra en anmälan, kategoriserar polisen in individen i ett fack, 

när brottsoffret sedan berättar att det är en anmälan kring ett sexualbrott så gör polisen en 

omklassificering där individen placeras in i facket som sexualbrottsoffer. Omklassificeringen 

leder till att personen sticker ut ur det ”normala” enligt Goffman (2011). Detta resulterar 

enligt Goffman (2011) till att sexualbrottsoffret blir stigmatiserad, stämplad och utstött ur 

samhällets normativa riktlinjer. 

 

2.2 Stämplingsteori 

Enligt Giddens (2003) uppstår avvikelse i samspelet mellan den avvikande och icke 

avvikande, det avvikande beteendet definieras och benämns som avvikande av omgivningen. 

Här ser vi sexualbrottsoffret i samspel med omgivningen, som då anses som avvikande när 

offerts beteende ter sig på ett visst sätt. Stämplingsteorin behandlar sambandet mellan ett 

avvikande beteende och hur omgivningen reagerar på detta beteende (Giddens, 2003). Här får 



11 

 

vi in sexualbrottsoffret som med samhällets alla fördomar ses som en avvikelse, och den 

reaktion omgivningen får av sexualbrottsoffret. Omgivningens negativa reaktioner resulterar i 

att den avvikande personen definierar om sin självbild till en mer negativ än den var innan, 

och med en negativ självbild upplever personen att den avviker och inte stämmer överens med 

samhällets ideal om hur man bör och skall vara (Giddens, 2003). Här får vi in 

sexualbrottsoffret som definierar om sin själbild efter samhällets och då även polisens 

negativa reaktioner. Det är beroende på omgivningens reaktioner som en persons självbild 

ändras, antingen normaliseras det avvikande, och när det inte görs stigmatiseras personen och 

benämns som avvikande, det är då självbilden som påverkas. När avvikelsen blivit en del av 

självbilden blir det en sekundär avvikelse och det avvikande beteendet fortsätter att 

vidareutvecklas (Giddens, 2003). Genom denna teori får vi en förståelse för hur samhället 

påverkar offret och varför han eller hon agerar och reagerar på vissa sätt i olika situationer. 

 

2.3 Systemteori 

Systemteori innebär att principer skall kunna appliceras i system på olika nivåer inom olika 

vetenskaper, när vissa fenomen undersöks skall dem ses som delar i en helhet (Norrbom, 

1971). Till exempel kan vi se rättsväsendet som en helhet, där det ingår olika komponenter så 

som advokater, domare, poliser och brottsoffer mm. Utifrån dessa komponenter analyseras 

hur de påverkar varandra och hur hela systemet då påverkas.  Norrbom (1971) beskriver att 

systemteorin används för att förstå samspelet mellan olika komponenter och hur det samspelet 

påverkar komponenterna. Teorin studerar även effekten av samverkan och påverkan samt hur 

detta ter sig i sammanhanget (Norrbom 1971), alltså hur samverkan mellan de olika 

komponenterna inom rättsväsendet påverkar helheten, alltså dess sammanhang. Genom denna 

teori får vi en förståelse för att analysera de olika system som finns inom rättsväsendet, bland 

annat hur polis och offer påverkar varandra. Polisens bemötande påverkar offret till vad 

han/hon vågar eller vill berätta, vilket i sin tur påverkar polisens arbete hur mycket han eller 

hon har att jobba utifrån, detta påverkar i sin tur brottsoffret vidare då utgångspunkten baseras 

på om polisen har tillräckligt mycket för att förundersökningen skall läggas ner eller om en 

rättsprocess skall påbörjas. Enligt Norrbom (1971) behöver omgivningen beaktas för att 

kunna förstå alla aspekter, omgivningen kan då betraktas som ett yttre större system och 

komponenterna som studeras tillhör mindre under system, här kan vi koppla in samhället som 

ett större yttre system. 
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3.0 Metod 

Här presenteras metoddelen; hur vi har gått tillväga i arbetet med studien.  

3.1 Val av datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden är kvalitativ och har en abduktiv ansats. Genom kvalitativa intervjuer 

kan vi förstå och förmedla intervjupersonernas upplevelser och perspektiv, medans i en 

kvantitativ studie är det snarare forskarens upplevelser och perspektiv som är till grund för 

hur undersökningen styrs (Bryman, 2011). Vi har valt att göra en kvalitativ studie med 

intervjuer för att få insikt i intervjupersonernas individuella berättelser, och för att få en 

djupare förståelse av deras upplevelser.  

 

Vår abduktiva ansats innebär att vi varvar teori och empiri alternerande, alltså börjar vi med 

att skaffa oss teoretiska förkunskaper om ämnet genom tidigare forskning kring ämnet, utifrån 

denna information kan vi sedan välja ut de olika riktlinjer som är relevanta. Sedan gör vi en 

empirisk undersökning där sju sexualbrottsoffer intervjuas, slutligen diskuteras resultatet med 

den tidigare forskningen (Patel & Davidsson, 2003).  

 

3.2 Redovisning av sökmotorer och litteratur 

De rapporter vi använt oss av är från Brottsförebyggande råder (BRÅ), Justitiedepartementet 

och brottsoffermyndigheten. En av rapporterna är genomförd på uppdrag av 

rikspolisstyrelsen, riksåklagaren och domstolsverket. För att hitta dessa rapporter gjorde vi en 

sökning på google, sökorden var “sexualbrott”, “polis” och “bemötande”. De artiklar vi 

använt oss av är från databaserna SocIndex och Web of science, sökorden vi använde var 

“sexual assault”, “victims”, “police interviews” och “rape”. Vi har även använt oss utav en del 

böcker, dessa hittade vi i Umeå universitets biblioteks databas, där vi använde sökorden 

“sexualbrott” och “våldtäkt”. 
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3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Urval 

Totalt har vi haft kontakt med tolv personer som varit intresserade av att ställa upp på 

intervjuer, utifrån dessa tolv intresserade var det sju intervjuer som gjordes. Fem stycken 

kontaktade oss genom en intervjuförfrågan som vi lagt ut på olika nätforum. Vi valde att låta 

intervjupersonerna ta kontakt med oss för att undvika att någon individ i studien inte kan 

förbli anonym. Med tanke på att det är ett känsligt ämne vill vi inte peka ut eller pressa någon, 

och därför ska initiativet och viljan till att vara med i studien komma från intervjupersonerna 

själva, där i att intervjupersonerna fick kontakta oss. De skickade ett mail till oss där de skrev 

att de ville ställa upp på en intervju. Vi svarade med ett informationsmail där vi förklarade 

syftet, och ställde även frågor för att försäkra oss om att dem tillhörde vår målpopulation. Två 

utav dessa personer valde att inte svara på vårt informationsmail, vi försökte ta kontakt med 

dem ännu en gång utan framgång. En person bodde för långt bort för att vi skulle ha möjlighet 

att ta oss dit, en telefon intervju var ej möjligt då intervjupersonen inte kände sig bekväm med 

detta. Hon tackade då ja till att skriva om sina upplevelser. Men intervjupersonen var sedan 

inte kontaktbar längre och intervjun blev aldrig gjord. En av de intresserade från nätforumet 

bokade vi en intervju med och även hennes väninna som hade varit med under hela processen, 

dessa två intervjuer ställdes sedan in då kvinnan mådde för dåligt för att kunna medverka. 

Utav dessa fem som svarade på vår intervjuförfrågan var det en person som vi hade en 

intervju med. 

 

Vi fick sedan kontakt med sex personer som var bekanta på olika sätt. Dessa fick vi tag på 

genom att vi berättat för våra bekanta om studien som sedan berättat för sina bekanta. Sedan 

har sex personer ansett studien vara intressant och meddelat att de vill ställa upp på intervju 

antingen direkt till oss eller genom den bekant de har hört om studien från. Vi förklarade 

syftet med uppsatsen och de rättigheter som intervjupersonen har, de tackade ja och alla sex 

fick varsin tid för en intervju, fyra av dessa intervjuer ägde rum i intervjupersonens hem och 

två över telefon.  
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3.3.2 Intervjuerna 

För att få svar på syftet och frågeställningarna har sju intervjuer gjorts med personer som 

blivit utsatta för sexualbrott. Intervjuerna hade karaktär av en semistrukturerad intervjuform, 

syftet med det är att intervjupersonerna får utrymme att berätta händelsen i egen takt och 

händelseförlopp. Bryman (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer som ett bra alternativ 

för att kunna ha teman med frågor som man vill ha svar på, men ordningsföljden i dessa 

frågor kan ändras, samt kan nya frågor tillkomma under intervjuns gång utifrån 

intervjupersonens svar. Intervjuformen leds trots flexibiliteten av en röd tråd, som till stor del  

kunde hållas då vi inför intervjun förklarade syfte och frågeställningar väl så att 

intervjupersonen skulle ha en klar bild av vad vi var ute efter, vi förklarade även de teman vi 

har i vår studie. Utefter detta fick intervjupersonen berätta sin upplevelse i den ordningsföljd 

intervjupersonen ansåg lämpligt, vi väntade med att ställa frågor tills intervjupersonen hade 

berättat klart om sin upplevelse för att få djupare och en mer ingående svar på våra frågor. 

Anledningen till att intervjuerna har karaktär av semistrukturerad intervjuform är för att få 

varje individs unika berättelse, och med hjälp av det få en klarare bild av hur personen 

upplevde bemötandet (Bryman, 2011). 

 

Intervjuerna har ägt rum under olika omständigheter. Ett intervjutillfälle ägde rum i en 

konferenslokal på ett hotell på intervjupersonens hemort, där två av författarna höll i 

intervjun. Fyra intervjuer ägde rum i intervjupersonernas hem där en av författarna höll i 

intervjun som också var bekant med intervjupersonen, och två intervjuer som gjordes över 

telefon där en författare höll i intervjun som också var bekant med intervjupersonen. Vi lät 

intervjupersonerna berätta fritt för att inte påverka deras berättelse (Bryman, 2011). När 

intervjupersonen berättat klart om sin upplevelse ställde vi frågor.  

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades, de två intervjuer som gjordes över telefon med 

Dalia och Denise antecknades under intervjuns gång då det inte gick att spela in samtalet på 

grund av tekniska anledningar. Eftersom det är stor skillnad på att transkribera en inspelad 

intervju och en antecknad intervju, så satte sig författaren direkt efter de två 

telefonintervjuerna och skrev ner intervjupersonens berättelse så detaljerat som möjligt utifrån 

anteckningarna och minnet (Bryman, 2011).  
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3.3.3 Etiska reflektioner 

Studien tar hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att intervjupersonerna 

är informerade om vad syftet med studien är, studiens olika moment, deltagarnas egen 

frivillighet samt att kunna välja att avbryta medverkan under studiens gång. Samtyckeskravet 

innebär att intervjupersonerna deltar frivilligt i studien. Konfidentialitetskravet innebär att 

intervjupersonerna är anonyma och att deras uppgifter skall behandlas så konfidentiellt som 

möjligt. Nyttjandekravet betyder att intervjuerna endast kommer att användas i det syfte och 

ändamål som intervjupersonerna blivit informerade om (Bryman, 2011).  

 

Intervjupersonerna har inför intervjun informerats om syfte, studiens moment, frivillighet och 

möjlighet att avbryta sin medverkan, de har samtyckt till att delta i studien. Intervjupersonerna 

har fått fingerade namn för att behålla sin anonymitet, samt nämns inte vilken kommun de bor 

i eller i vilken kommun de gjort anmälan. Det insamlade materialet har endast varit 

tillgängligt för uppsatsens författare under processen och utomstående har inte haft tillgång 

till känsliga uppgifter (Bryman, 2011). 

 

Med tanke på ämnets känslighet har vi haft i beaktande att ett visst integritetsintrång kan 

förekomma. Därför har bland annat intervjuerna varit strukturerade på ett sådant sätt att 

intervjupersonerna får berätta sin upplevelse och berättelse utan att vi ställt frågor under tiden 

de berättar. Frågor har ofta ställts efter att intervjupersonen berättat om sin upplevelse och då 

har vi som författare fått en inblick i situationen och kan ställa frågor därefter, som 

förhoppningsvis inte gör intrång på intervjupersonens integritet (Bryman, 2011). 

 

Det finns en etisk problematik kring att flertalet av intervjupersonerna finns i vår omgivning, 

och att vi valt att redogöra för varje intervjupersons berättelse. För att inte riskera 

intervjupersonernas anonymitet är det endast vi författare och intervjupersonen som vet att 

intervjun har ägt rum. Det är sedan upp till intervjupersonen om denne vill berätta för andra i 

sin närhet om intervjun. Trots att det är flera bekanta som är intervjuade så är det ändå svårt 

för andra som läser studien att veta vilka det är, eftersom att ingen av dem är i vår närmsta 

umgängeskrets. Alla intervjupersoner var innan intervjun påbörjades medvetna om studiens 
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upplägg och att deras berättelse skulle redogöras enskilt i studien. Vi anser det vara viktigt att 

redogöra intervjuerna på detta vis för att få fram varje enskilds upplevelse, detta uttryckte 

även intervjupersonerna då de medverkat på grund av viljan att kunna påverka och förbättra 

genom just sin berättelse och upplevelse.  Intervjupersonerna har också olika upplevelser och 

uppfattningar, genom att tematisera intervjuerna anser vi det finnas en risk att mycket av den 

viktiga informationen av upplevelsen försvinner. För att vidare försäkra intervjupersonernas 

anonymitet är namnen fingerade. Städer eller annan liknande information som finns med i 

transkriberingarna eller de material som författarna samlat in är censurerade (Bryman, 2011).  

 

Vi har även redogjort för varje enskild intervju för att visa respekt mot intervjupersonerna. 

Vid intervjuförfrågningarna har vi informerat om studiens upplägg och flertalet 

intervjupersoner ansåg det mycket positivt att deras enskilda och unika berättelse och 

upplevelse skulle framföras. Genom att tematisera intervjuerna skulle deras unika berättelse 

försvinna i kontexten och det skulle då vara respektlöst mot intervjupersonerna som ställt upp 

i tron och hopp om att deras framförda berättelse skall kunna påverka andra och rättssystemet 

(Bryman, 2011).  

 

Inför intervjuerna har intervjupersonerna tillfrågats om de kan tänkas behöva kontakt med 

någon så som kurator, samtalsterapeut eller psykolog efter intervjun, då det kan bli psykiskt 

påfrestande att medverka. Alla intervjupersoner tackade innan intervjun nej till professionell 

kontakt. Händelserna som intervjupersonerna berättat om ägde rum för flera år sedan och 

intervjupersonerna hade inga problem att prata om det och de tyckte snarare att det var skönt 

att få prata av sig och kunna bidra med någonting av den upplevelse de haft.  Efter alla 

intervjuer har samtal förts kring ämnet och hur intervjupersonen upplevt intervjun. Sedan har 

intervjupersonerna informerats om att de får kontakta oss vis behov. Ingen av 

intervjupersonerna har efter intervjun hört av sig i behov av professionell hjälp (Bryman, 

2011).    
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3.3.4 Analytiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras den analysmetod vi använt oss av för att analysera vårt material 

samt hur vi har gått tillväga vid analysen.  

 

3.3.4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys används för att analysera intervjuer, observationer och texter. Detta 

görs genom att tolka insamlad data genom att koda, kategorisera eller identifiera teman som 

genomsyrar studien. Genom att koda hittar vi det gemensamma budskapet i studien och kan 

tyda den underliggande meningen. Flera koder utgör tillsammans kategorier som används i 

syfte att spegla budskapet i studien (Bryman, 2011). I de senare tolkningarna av kvalitativ 

innehållsanalys av till exempel Bryman (2011) och Graneheim & Lundgren (2004), är det 

möjligt att göra latenta tolkningar. För att analysera intervjuerna började vi med att läsa 

igenom intervjuerna ett par gånger för att få en överblick och se helheten, sedan tog vi ut 

meningsbärande citat ur transkriberingarna och anteckningarna. Vi skrev ut de 

meningsbärande enheterna och lade de på ett bord. Sedan läste vi igenom varje citat och gav 

dem en kod. Efter att alla citat hade fått en kod som sammanfattade vad citatet handlade om 

så lade vi ihop de koder som passade ihop. På så vis fick vi fram kategorier, några utav dessa 

kategorier är, upprepa sin berättelse, jobbigt att berätta för någon annan och falska 

förhoppningar. Utifrån dessa kategorier skapade vi teman genom att para ihop de kategorier 

som hade något gemensamt. Exempelvis så fick vi temat ett dåligt bemötande utifrån några av 

de kategorier vi gav som exempel tidigare, falska förhoppningar, jobbigt att berätta för någon 

annan, polisen går ej in förutsättningslöst och upprepa sin berättelse. Vi kom fram till fem 

teman, ett bra bemötande, ett dåligt bemötande, anmälan, rättsystemet och information. 

  

Denna analysmetod är relevant för att tolka, förstå och utlösa det latenta i studien. Alltså den 

egentliga innebörden i utsagorna och är ett redskap för att framställa varje individs utsaga på 

en individbaserad nivå utan att tappa den röda tråden (Bryman, 2011). När koderna 

framställdes så tog vi ut de underliggande meningarna ur citaten, genom att kategorisera fann 

vi det gemensamma och åtskiljande mellan intervjupersonernas upplevelser. För att tolka, 

förstå och utlösa det latenta i intervjuerna analyserades kategorierna under varje tema, och 

analyserade utefter de tre teorierna stämplingsteori, stigmateori och systemteori.   
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3.3.5 Metodologiska reflektioner 

Genom en kvalitativ studie så anser vi att vi fick fram väsentliga fakta som berör syftet, vi 

fick fram individens unika berättelser och upplevelser. Anledningen till att vi ville använda 

oss av intervjupersonernas unika berättelser är för att med hjälp av det få en klarare bild av 

hur bemötandet faktiskt upplevs. Eftersom vi använde oss av intervjupersonernas unika 

berättelser så tror vi att det har gett ett klarare resultat. Däremot så blir det svårt att 

generalisera denna studie och sätta in i andra kontexter, så en kvantitativ studie där fler 

personer hade ingått men utan det djup vi nu fått, så hade studien kunnat vara enklare att sätta 

in i andra kontexter (Bryman, 2011).   

 

I urvalet där vi skickade ut intervjuförfrågningar på nätforum är chansen stor att de som 

kontaktade oss var missnöjda med polisens bemötande i stor utsträckning, och inte tvärtom, 

då personer ofta är mer intresserade av att medverka när det är något som är dåligt än tvärtom. 

Detta kan ha påverkat resultatet, men eftersom vi bara hade en intervju ur just detta urval och 

denna person var nöjd med polisens bemötande överlag, så tror vi inte att det påverkat vårt 

resultat. Det hade eventuellt kunnat göra det om vi hade haft möjlighet att intervjua fler av 

dem som kontaktade oss via nätforum. Däremot så har denna form av urval påverkat resultatet 

i den form då vi inte hade möjlighet att intervjua flera av dem som tog kontakt med oss då vi 

inte hade möjlighet att ta oss dit. På så vis fick vi sedan intervjua bekanta och bekantas 

bekanta vilket kan ha påverkat resultatet, då vi ansåg det vara lättare och bekvämare att 

intervjua en okänd än en bekant. Det var jobbigt att lyssna på en bekants berättelse som 

påverkat intervjupersonen så starkt. Detta gjorde att vi som intervjuare inte riktigt kunde med 

att ställa de frågor som hade kunnat göra intervjun djupare och mer utförlig vilket kan ha 

bidragit till att vi missade viktig fakta som hade varit relevant för studien (Bryman, 2011). 

 

Det kan också vara en nackdel att intervjupersonen är bekant med intervjuaren då det kan 

hända att intervjupersonen inte vill eller vågar berätta väsentliga detaljer i berättelserna. En 

fördel med detta kan å andra sidan vara att intervjupersonen känner sig trygg och bekväm i att 

berätta alla detaljer. Det är svårt att avgöra hur förhållandet har påverkat intervjuerna, då det 

endast är möjligt att spekulera kring hur för-och nackdelarna påverkat den insamlade 

informationen (Bryman, 2011). 
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Resultatet hade kunnat vara annorlunda om den författare som var bekant med 

intervjupersonen inte hade hållit i intervjun. Den icke bekanta författaren hade då kunnat hålla 

sig opartisk, vilket var svårt när intervjuaren var bekant med intervjupersonen, och även ställt 

frågor som är lite jobbigare för intervjupersonen att svara på. Det var däremot inget alternativ 

för en obekant författare att intervjua, då intervjupersonerna själva önskade att få bli 

intervjuade av den bekanta. Och som vi i vår intervjuförfrågan (Bilaga, intervjuförfrågan) 

säger, så är det på intervjupersonens villkor intervjun görs (Bryman, 2011).  

 

Vissa intervjuer gjordes direkt med intervjupersonerna och spelades in, andra gjordes över 

telefon utan att spelas in. De båda sätten har för och nackdelar som kan ha bidragit till hur 

mycket fakta vi fick fram under intervjun. Det som är positivt med att sitta med 

intervjupersonen är att intervjuaren kan se och läsa av kroppsspråk och lättare förstå vad 

intervjupersonen verkligen menar. Fokus i studien har inte legat på att analysera kroppsspråk 

med det har bidragit till att intervjupersonerna fått fram sitt budskap tydligare, när 

intervjupersonen till exempel är arg och visar det med ett knytnävslag i bordet. Möjligheten 

att spela in intervjun underlättar så att intervjuaren inte glömmer bort viktig fakta under 

intervjuns gång. Det som kan vara positivt med att utföra en intervju över telefon kan vara att 

intervjupersonen känner sig mer avslappnad när intervjupersonen slipper se intervjuaren och 

därmed delar med sig av mer fakta.  Men det kan också vara precis tvärtom, att 

intervjupersonen känner sig osäker eftersom intervjupersonen inte kan se intervjuaren. Under 

en telefonintervju kan författaren inte heller se intervjupersonens kroppspråk vilket är negativt 

eftersom det då blir svårare att läsa av intervjupersonens verkliga mening i det hon/han säger. 

Det som också är negativt med telefonintervju är att de vi gjorde inte gick att spela in, vilket 

kan bidra till att viktig fakta faller bort under intervjuens gång, då det är svårt att anteckna och 

samtidigt lyssna och ta till sig det intervjupersonen berättar. Det är därför stor skillnad i 

materialet gällande de inspelade och transkriberade intervjuerna och de två som är 

antecknade. Ett antecknat citat kan inte säkerställa att det var precis så intervjupersonen 

uttryckte sig (Bryman, 2011). 

  

För att behålla intervjupersonernas integritet och anonymitet har inte hemkommun, 

anmälningskommun och annan personlig information skrivits ut i studien. Detta innebär att 

det blir svårt att överföra resultaten till andra kontexter där dessa uppgifter kan anses vara 
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viktiga. Intervjupersonerna fick själva berätta om sin upplevelse och intervjuaren ställde 

frågor för att fylla upp eventuella frågetecken och hålla den röda tråden. De flesta frågor 

ställdes efter att intervjupersonerna fått berätta om sin upplevelse vilket kan vara en nackdel 

då viss information och upplevelse kan ha missats att samlas in. En fördel är att 

intervjupersonerna inte blir påverkade av intervjuarens frågor samt att fokus hamnar på att 

lyfta intervjupersonernas unika berättelser (Bryman, 2011).  
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4.0 Resultat 

I detta avsnitt presenteras intervjuerna. 

 

4.1 Intervjuer 

Varje intervju redogörs enskilt för att få en djupare förståelse för intervjupersonernas 

upplevelse.  

 

4.1.1 Intervju Malin 

Malin ska ta en taxi hem en kväll som hon delar med tre andra killar. Taxichauffören väljer 

trots invändningar från passagerarna att lämna av killarna först. När det sedan är dags att 

lämna Malin så låser han dörrarna på taxin och ofredar henne sexuellt. Malin anmäler 

chauffören någon dag efter händelsen. 

 

Efter anmälan blir hon förhörd av en polis som hon upplever var uppmuntrande och väldigt 

professionell. Hon berättar för polisen vad som hänt och han börjar anteckna henne utsaga. 

Snabbt konstaterar polisen att det Malin blivit utsatt för är sexuellt ofredande. 

 

“Åhh ehhm han eh tog upp sitt block å börja skriva, ja eh det är är sexuellt ofredande kan vi 

komma överens om direkt. Han hade ju tatt där liksom inte jag tyckte att det var okej. Och 

ehh sen så gick han ut osså kom han tillbaks efter ett tag, och sa att ehh, det var liksom ingen 

konstig stämning utan det var verkligen såhär ett polisrum, det var helt vitt, och man sitter 

liksom där och har jag gjort fel.. är det nånting som jag.. men han fick det verkligen  att 

kännas som jag var verkligen ett offer i detta. Ehh det tyckte jag var jätte bra.” 

 

Kort efter förhöret blev Malin kallad till en fotokonfrontation där hon mötte samma polis som 

hon träffat tidigare. Polisen var väldigt personlig med Malin vilket fick henne att känna sig 

bekväm i situationen. 
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“Och sen så några dagar senare så blev jag kallad till fotokonfrontation och öhh då var det 

samma polisman som, öhhm alltså han var väldigt såhär personlig med mig, så därför kände 

jag mig väldigt bekväm. Ja men ja det kändes som jag kände honom. “ 

 

Polisen plockar sedan fram bilder på män utifrån Malins signalement. Malin upplevde att det 

var svårt att ge ett signalement då det inte fick uppfattas som rasistiskt. Enligt polisen är det 

inte tillåtet att beskriva någon genom nationalitet men trots detta lät han Malin beskriva 

taxichauffören med hennes egna ord utan att tillrätta visa henne. Polisen lade till att under 

inspelningen måste Malin tänka på hur hon lägger fram beskrivningen av mannen. 

 

“Ja men det var jätte skönt o sitta där liksom .., så sa han så ja ehh du sa att han bröt på  ehh 

bröt på ett språk så, jaa ehh jaa du vet inte alls vart han e ifrån. Ehh nej sa jag absolut ingen 

aning om nationalitet, men jag kan tänka mig nordafrika, alltså Egypten eller sådär sa jag. 

Han är ganska vit i hyn men ändå liksom man ser att han nog e afrikan. Ehhm och då sa 

polisen jaa ehh då har vi tatt fram lite bilder här, ja som kan ehh tyda på tyd det utseendet du 

letar efter. Det är ju väldigt svårt att sitta, alltså polisen är ju väldigt strikta när det ehh, man 

får ju inte va rasistisk i sina uttalanden, det får ju inte dom heller va. Men han mötte ändå 

(Låter lite chockad och glad) när jag sa, man får ju inte säga att nån ser ut som en rom till 

exempel. Men det sa ehh alltså man får ju inte säga det alls, men även om jag sa sånna 

utseende alltså ungefär hur han ser ut så kom han inte där o sa nej alltså så kan du inte säga, 

utan han var helt fri och säg som du vill o sådär så tar han fram dom här tio bilderna “ 

 

Malin fick titta på flera bilder och när hon fick se bilden på taxichauffören var hon helt säker 

på att det var han som hade sexuellt ofredat henne. När Malin visar bilden för polisen så säger 

han till Malin att han också trodde att det var den mannen anmälan gällde.  

 

“Sen kom han sjunde bilden, det var han, jag ba det är han o jag vet om det, alltså det bara 

ryser direkt o ah det e han hundra procent. Ja ehh det tänkte jag också att det va sa han då. 

Ehh jag visste att det skulle vara nån av dom här i alla fall. Så han var ju säker på att det var 

nån av dom sa han” 
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Efter fotokonfrontationen kom ett brev hem om att fallet lagts ner på grund av bristande 

bevisning. Eftersom männen som tidigare satt i taxin inte var kvar fanns heller inga vittnen 

som kunde styrka Malins berättelse. Malin kände sig besviken över beskedet hon fått, 

speciellt eftersom polisen bekräftat att chauffören gjort liknande brott tidigare utan att blivit 

dömd. Hon var även besviken över att mannen inte ens blivit kallad till förhör.  

 

“Men han blev inte.. ehh.. alltså han blev inte.. han fick inte komma in helt enkelt (tom på ord, 

låter väldigt besviken). .. Dåå eeh det tycker jag e sjukt dåligt. Dom erkände för mig att han 

hade gjort fel öhhm ehh för han var väldigt personlig med mig och sa ändå de att ja jag 

kunde tänka mig att det var han.. det är flera som liksom har pekat ut honom… men ändå så.“ 

 

Malin är nöjd med bemötandet från polisen hon haft kontakt med men att polisen hade en 

dålig uppföljning. Efter att fallet lagts ner fick Malin foldrar hemskickade med nummer till 

olika instanser hon kunde vända sig till för att få hjälp med att bearbeta händelsen. Malin 

upplevde detta utskick som ett massutskick och kände sig inte alls som en individ som blivit 

utsatt för ett brott. Hon berättar att efter upplevelsen hade hon inte förmåga och ork att ta tag i 

att ringa upp dessa nummer. Malin hade önskat att någon hade tagit kontakt med henne och 

tagit ansvar för att leda henne mot en bra bearbetnings process.  

 

“Det är ju värst när det gäller sexualbrott för det är ju nåt som, ja man verkligen tar illa emot 

sig. Jag kan bara tänka alla dom tjejerna som har anmält och som inte får det stöd dom 

behöver. Man får alltid hem också sånna här papper från polisen där det står.. ehhm du som 

har blivit utsatt för sexualbrott stod det.. Osså känns det bara som en i mängden så, för att 

sen fick jag samma papper när jag hade anmält ett annat brott.” 

 

Hon fortsätter med… 

“För det jag menar det var ju sexuellt ofredande som han.. ehh det blev ju registrerat som 

det. Ja det är ju ett brott… då kanske det skulle vart bättre om nån kurator eller nånting hade 
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ringt upp MIG. …. Det borde vara att dom ringer…. Det kändes lite som att man var en i 

mängden faktiskt.” 

 

Efter att fallet lagts ner blev Malin väldigt arg och tänkte tillbaka på en händelse då hon var 

16 år och blev inlåst och utsatt för ett övergrepp. Hon är glad att hon inte anmälde fallet då 

eftersom hon anser att en anmälan och utredning hade varit slöseri med tid. 

 

“Då tänkte jag också, att då när jag var 16 och blev inlåst med den här killen, då kände jag 

just de att det var skönt att jag ändå inte hade anmält honom. För att det hade bara varit 

waste of tid, och blivit påmind om det hela tiden osså de..” 

 

Hon ångrar att hon anmälde denna händelse och berättar att hon i framtiden kommer välja att 

ta lagen i sina egna händer då hon inte litar på rättsväsendet.  

 

“Men dem utgår nästan ifrån att ehhm e det verkligen så att du pratar sanning, osså utgår 

man ifrån det istället för att man utgår ifrån att japp ehh det här har hänt.. vem är den 

skyldiga liksom. Det ehh jag hade nog inte anmält idag även om att jag fick jätte bra 

bemötande från den här killen.“ 

 

Eftersom polisen inte kunde fälla taxichauffören säger Malin att hon börjar ifrågasätta om det 

som hänt henne verkligen var fel. Hon fortsätter med att polisen har gett henne en känsla av 

att hon blivit tagen på allvar men att rättsväsendet i det stora är en stoppkloss. Malin säger att 

det är rättsväsendet som får henne att känna sig misstrodd då det är svårt att få en dom.  

 

Malin upplevde att polisens bemötande gav henne förhoppningar vilket sedan gjorde henne 

extra besviken när fallet lades ner. Trots detta föredrar hon ändå ett personligt bemötande 

framför ett mer seriöst. 
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“Ehhm, han gjorde mig ändå bekväm när vi satt där och det var de som var.. jag tror det var 

viktigare för mig o va bekväm där  än o va bekväm hemma sen när man fick beslutet ändå. 

Däremot så kanske ehh jag e väldigt nöjd med polisen, men jag tycker dem får göra för lite. 

Så att så kan man säga. Jag är ju inte missnöjd med varje person, men hela ledningen 

liksom.. dom som bestämmer det är där det är lite väl.” 

 

Efter intervjun kontaktade vi Malin igen för att ta reda på varför hon inte anmälde händelsen 

då hon var 16 år och varför hon valde att anmäla taxichauffören. Första händelsen valde hon 

att inte anmäla på grund av att mannen som förgrep sig på henne övertalade henne till att inte 

anmäla. Hon ville heller inte att polisen skulle skicka brev hem till henne då det skulle leda 

till att hennes föräldrar skulle få reda på vad som hänt. 

 

När sedan situationen med taxichauffören hände så blev hon arg och valde att anmäla. Syftet 

för Malin var även att kunna hjälpa andra tjejer från att bli utsatta för taxichauffören vilket 

tyvärr inte blev som hon hade hoppats på.  

 

4.1.2  Intervju Madeleine 

Den första händelsen var en engångsföreteelse som ägde rum i ett anat land. Denna händelse 

anmälde Madeleine när hon kom tillbaka till Sverige. 

 

Den andra personen som Madeleine anmälde var en person i hennes omgivning. Denna 

person misshandlade och ofredade henne sexuellt ett flertal gånger under en längre period, 

gärningsmannen försökte även våldta henne under ett tillfälle.  

 

Madeleine börjar sin intervju med att berätta om den första händelsen och om hur hon blev 

behandlad när hon anmälde. Madeleine upplevde vid denna anmälan att hon blev mycket bra 

behandlad och Madeleine säger att hon verkligen kände att poliserna tog hennes berättelse på 
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allvar. Madeleine hade mycket positiva upplevelser från denna anmälan tack vare att polisen 

tog hennes berättelse på såpass stort allvar och att de visade att de trodde på henne. Polisen i 

denna kommun tog kontakt med ambassaden i hopp om att hitta gärningsmannen. Madeleine 

beskriver att hon upplevde en viss upprättelse eftersom polisen drev fallet så långt som de 

kunde.  Tyvärr så hittades aldrig gärningsmannen och fallet lades ner men Madeleine är ändå 

nöjd med det bemötande hon fick. 

 

“och då gjorde jag en polisanmälan i ****** på polisstationen. Å där var dom, i den 

anmälan var dom väldigt hjälpsamma. Och en av dom poliserna möter jag senare igen och 

han såg hur dåligt jag mådde på grund av den här historian och det gick så långt med den 

historien så att vi tog kontakt med ambassaden, så jag fick en viss rättelse..” 

 

När Madeleine skulle anmäla den andra personen, som är far till hennes barn, som hade 

misshandlat och sexuellt ofredat henne under en längre tid och även försökt våldta henne vid 

ett tillfälle. Vid denna anmälan fick Madeleine en helt annan uppfattning av polisens 

bemötande trots att båda anmälningarna gjordes i samma kommun och med samma polis. 

Madeleine har också ett barn med denna man som också påverkas av händelserna. Det 

framkommer inte riktigt i intervjun på vilket vis barnet var inblandat men anmälningar görs 

även gällande mannens beteende mot barnet. När Madeleine skulle göra anmälan fick hon 

prata med samma polis som vid första anmälan och denna polis visste vem förövaren var och 

kände även personer i förövarens familj, detta var något som polisen själv berättade för 

Madeleine.   

 

“Och då vände jag mig till polisen, så hamna jag givetvis den polisen som hjälpte mig första 

gången.. I det här fallet (går upp i ton lite argt) denna gången så handlade det om att den 

polisen kände mitt ex:s sambo som är gift idag med honom (arg och tydlig i rösten).. Och då 

ville han påminna mig hur dåligt jag mådde från första händelsen.. och att det kanske inte var 

det bästa att göra en anmälan, och försökte med andra ord avl..avleda mig…” 

 



27 

 

Madeleines upplevelse av denna anmälan vara att polisen försökte övertyga henne om att inte 

göra någon anmälan alls. Hon kände att polisen inte tog hennes berättelse på allvar, att de inte 

trodde på henne och hon kände sig även kränkt av polisen. Undersökningen lades senare ner 

även om det fanns ett vittne som hade sett en av händelserna. Madeleine beskriver det som att 

polisen valde att tro på gärningsmannen och inte på hennes berättelse. Hon kände det också 

som att polisen vände ärendet emot henne, och att hon blev ifrågasatt på ett sätt som kändes 

mycket jobbigt och kränkande.  

 

“Jag tycker det e väldigt ehh alltså det finns inte ord att uttrycka det på faktiskt ehhm, det är 

alltså kränkande (går upp i ton), en kränkning är det att inte liksom bli trodd eh.. det spelar 

ingen roll vem det e för att i lagen står det liksom, det spelar ingen roll om det e alltså vem 

som hur nära den står i familjen liksom” 

 

Madeleine beskriver också att hon inte fick den hjälp som hon kände att hon behövde från 

andra myndigheter.  

 

“jag behövde ändå få upp en kontaktperson om stöd för att jag var fortfarande ehh ett, 

eftersom jag varit med om det flera gånger så för att jag ville inte ha med han o göra liksom. 

O försökte till o med fixa en schema som att det va hämta o lämna genom dagis.. men det är 

inte alltid det funkade. Han gick inte o hämtade o lämnade som han skulle så de va, jag var 

ändå tvungen o möta honom. Så att det blev, mitt liv blev väldigt ehh hemskt alltså, att behöva 

liksom möta han och va eh inte känna mig trygg o säker liksom. Och det är det jag känner 

med mitt på att de inte kunde hjälpa mig o stötta mig, för hade jag haft andra möjligheter och 

hjälpmedel till exempel en kontaktperson som kunde hjälpt mig bättre och få känna mig 

tryggare” 

 

En tid senare görs en anmälan av skolan där barnet går. Denna anmälan görs i en annan 

kommun och polisen i denna kommun ser helt annorlunda på händelserna än vad polisen i 

första kommunen gjorde. Madeleine beskriver denna anmälan på ett helt annat sätt. 
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“och då hände det, då var det på en helt annan nivå….Dom i den andra staden trodde på mig 

nu då alltså, att det var nåt skumt där inne. De gjorde precis det som dem ska göra, dem hade 

till och med en barnpsykolog och liksom förhörde barnet och allt detta liksom. Allt det som 

ska göras, som skulle gjorts mycket tidigare här i **(staden)** det gjorde dom i **(den andra 

staden)**.. jaa ehh  och dem konstaterade att det var nånting som  hände.  Men dom hade 

inget bevis, men ändå dom, dom trodde på pojken och det blev liksom helt annan vändning. Vi 

fick i alla fall lugn och ro hemma.. faktiskt. Kunna styra det där umgänget på ett annat sätt 

liksom, så att barnet mår bra, än att bli utsatt han också i sin tur. Det var ju det som hände. 

Men det var många turer, och det ska inte behövas..” 

 

Poliserna i den andra kommunen tar henne på allvar, de lyssnar och visar att de tror på 

Madeleine. Bemötandet i den andra kommunen upplever hon som mycket bättre eftersom de 

tar hennes och även barnets berättelser på allvar. 

 

Efter den andra polisanmälan så har Madeleine totalt tappat förtroendet för poliserna i sin 

hemkommun och skulle aldrig vända sig till polisen i denna kommun om hon någon gång 

skulle behöva göra ännu en anmälan. 

 

Madeleine säger att hon tror att det är någonting som saknas i polisutbildningen. Hon tror att 

de får lära sig alldeles för lite om hur de bör bemöta personer som på något vis har upplevt ett 

brott. Madeleine tror att det är bristerna i utbildningen som leder till problem i bemötandet. 

Hon tror inte att polisen medvetet behandlar personer illa.  

 

4.1.3 Intervju Dalia 

Dalia och två andra tjejer i tonåren blev våldtagna av tre män i 40-års åldern. Första förhöret 

gjordes på sjukhuset, först fick Dalia göra ett så kallat rape kit, och sedan kom polisen för att 

ta emot en anmälan. Hon kommer ihåg att hon först inte ville berätta, att det kändes pinsamt, 

och att hon inte riktigt själv trodde på att hon blivit våldtagen. Dalia minns att polisen sa att 
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det var bra att hon gjorde en anmälan så att mannen inte ska kunna skada någon annan. Hon 

upplevde bemötandet väldigt bra då, och kände sig aldrig pressad. Eftersom att det var många 

år sen så har hon svårt att komma ihåg detaljer från förhör med polisen, hon kommer däremot 

ihåg sin advokat som hon tyckte var väldigt bra och hon beskriver att hon över lag kände att 

alla stod vid hennes sida under hela processen.  

 

Dalia upplevde själva rättsprocessen som väldigt tung och jobbig. 

 

“Det är aldrig roligt o anmäla, grejen är såhära att bemötandet var bra. Men processen är 

ett helvete. Det är det som gör att jag inte skulle anmäla nånting annat. Jag minns jag sa det 

nångång att hela processen dels att prata hos polisen, behöva prata med advokaten, sitta i 

rättssal, det upprepas minst tre gånger, o det är jobbigare än själva händelsen. Påminns 

konstant av händelsen och därmed vill man kanske inte riktigt göra om det. Det är en sån 

lång process fast jag vet att det är nödvändig. Men för plågande process. Först prata med 

polis, sen efter en vecka då var det lugnt sen helt plötsligt igen berätta för nån annan. Det 

höll på hur länge som helst tyckte jag.” 

 

Under rättsprocessen upplevde Dalia att hon fick mycket information om hur saker och ting 

skulle gå till och vad som skulle hända och ske, speciellt kring hur en rättegång går till. 

Däremot fick Dalia en chock när hon kom in till rättegången då hon inte var beredd på att det 

skulle vara så mycket folk där. 

  

“Mest chockerad över under hela gången, det som jag inte fick så mycket information om, var 

att det var en ganska stor rättegång, tre gärningsmän o tre målsägande, alla hade egna 

advokater, massa folk i ett o samma rum, det tycke jag inte om. Det blev som en chock för där 

ska jag sitta o berätta hur han stoppa in sin ehh umm kuk i mig för en massa folk, min kusin, 

min mamma och andra släktingar, alltså det var bara för mycket folk. Det skulle man kunna 

gjort annorlunda.” 
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Hon önskar också att hon hade fått bättre information om försvarsadvokaten. Hon hade blivit 

informerad om vad hennes advokat var till för, men inte fått reda på vad försvarsadvokatens 

jobb innebar.  

 

“Jag visste att min advokat var där för att hjälpa mig men jag fattade inte att han skulle säga 

emot mig (försvaradvokat), han var för jävlig mot mig jag förstod inte varför han stod på 

hans sida. Kunde inte dra den kopplingen. Försvarsadvokaten sa allt möjligt hemskt….Deras 

stil, de ska alltid påverka, säga att vi ljuger, väldigt jobbigt o höra när man är så liten. 

Tillräckligt jobbigt att prata om det framför folk men sen så är det en annan gubbe som säger 

att man ljuger.. det blir ju bara fel.” 

 

Dalia önskar att hon hade fått information om sådant som för vuxna kanske är självklart men 

som hon inte riktigt förstod utan förklaring på grund av sin ålder. 

 

4.1.4 Intervju Denise 

När Denise gjorde sin anmälan kom polisen direkt till brottsplatsen, hon beskriver att det var 

mycket tumult. Först blev hon förhörd i polisbilen och blev sedan direkt körd till 

polisstationen där nästa förhör ägde rum. Denise fick komma till ett skyddat boende då 

hotbilden mot henne ansågs vara stor. Tiden i det skyddade boendet upplevde hon som jobbig, 

bland annat för att polisen inte kunde svara på varför hotbilden såg ut som den gjorde. 

  

En av poliserna som förhörde Denise tyckte hon hade ett mycket dålig bemötande, så pass 

dåligt att hon ville ta tillbaka sin anmälan. 

 

“Men andra förhöret jag kände mig inte alls bekväm. Man ska vara opartisk men hon va så 

opartisk så det va inte sant. Trodde inte på mig alls kändes det som. Ifrågasatte mig väldigt 

mycket ehhm Jag skulle upprepa saker. Nej alltså henne tyckte jag inte om. Hon var till och 

med en anledning till att jag ville lägga ner hela målet.” 
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Denise upplevde att hon fick väldigt dålig information, bland annat kring vad som skulle 

hända och varför, hon fick ingen information om hur rättegången skulle gå till. Hon var också 

mycket nervös inför rättegången. 

 

“Sedan så ahh men jag blev inte förberedd på hur rättegången skulle gå till. Min advokat var 

väldigt bra. Men jag hade blivit så uppjagad av… ehhm  poliserna hade jagat upp mig så 

mycket om den här personen (gärningsmannen) att jag vågade inte, jag ville liksom inte möta 

honom. Den här killen skulle vara nån högt kriminell, då tänkte jag hells angels typ. Ska jag 

anmäla han för försök till våldtäkt då. Nu kommer det gå åt helvete tänkte jag. Min advokat 

sa du måste visa dina känslor, men jag vågade inte visa nåt, jag var så jävla rädd så jag 

stängde av istället för att gråta. Vågade inte säga någonting.” 

 

Gärningsmannen blev inte fälld för brottet, och efteråt kände Denise det som att hon bara blev 

lämnad ensam. Hon fick inte den hjälp hon behövde efter rättegångsprocessen, och på grund 

av det började hon dricka alkohol en flyktväg som hon tog till allt oftare och som seden ledde 

till att hon blev intagen för missbruk. Denise nämner åtskilliga gånger att det kändes 

fruktansvärt att bli lämnad ensam på det viset, och hon har svårt att få fram sina känslor i ord, 

hon verkar mycket frustrerad. Hon berättar också att det enda nummer hon fick för att kunna 

få hjälp med att bearbeta sitt trauma var numret till kvinnojouren. 

 

“Jag blev lämnad, jag minns själv så fort de tog mitt skyddslarm, jag gick till systemet för jag 

visste inte hur jag skulle klara av... Fick ingen hjälp, vem ska jag prata med.?! Han blev inte 

dömd det var bara hej då. Det är en liten stad och där ska han gå runt. Det blev bara kattbajs 

av allt om man säger så.” 

 

“Även om han inte blev dömd, det fanns inte tillräckligt med bevis.. det var ord mot ord. Det 

bevisar inte att han inte gjort det. emmh jaa Så sjuka lagar i Sverige. De bevisa att de inte 
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kunde fälla honom, men han har ju fortfarande gjort det o då blev jag lämnad ensam. Det 

kändes så hemskt. Varför sluta bry sig?? För att det inte blev en fällande dom.” 

 

Trots att det slutade så hemskt med att Denise inte fick den hjälp hon behövde, och har än 

idag inte fått hjälp att bearbeta sin händelse, så är hon ändå nöjd med att hon kände sig trygg 

under rättegångsprocessen. Hon berättar också om en polis som hon hade kontakt med efteråt. 

En polis hon kunde ringa till och prata med när som helst på dygnet trots att det inte längre 

var polisens arbetsuppgift.  

 

Idag skulle hon inte anmäla till polisen, hon skulle ta tag i det med egna händer. Denise vill 

inte anmäla något och gå igenom en sådan hemsk och jobbig process igen när det inte ger 

henne något.  

 

4.1.5 Intervju Alva 

När Alva skulle göra sin anmälan valde hon att ringa till polisen, hon fick prata med en 

kvinna som hon upplevde hade ett bra bemötande mot henne. Alva beskriver att kvinnan satte 

sig in i situationen och lyssnade på henne och bemötte Alva så at hon kände sig trygg och 

bekväm. Efter det så fick hon en tid på polisstationen för förhör, Alva valde sedan att inte gå 

på förhöret. 

 

“Det kändes så pinsamt och förnedrande o gå dit, o sitt där och berätta i det rummet o 

berätta vad som har hänt och gå igenom allt det där” 

 

Hon förklarar att hon inte riktigt fick någon information om hur förhöret skulle gå till och att 

även det kan ha påverkat till att hon inte ville gå.  

 

“Neej man visste ju liksom inte information om liksom var det en som skulle förhöra mig eller 

var det två.. ehh a du vet.. skulle det bli inspelat.. inget sånt liksom var det inte… det hade nog 
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känts lite bättre om jag hade fått veta lite.. då hade man liksom vetat vad som händer.. och då 

kanske man känner att ahh men okej det kanske inte är så svårt ändå.. du vet man tänker ju 

sig alla dom här jobbiga sakerna bara.. det är mycket tankar som sprider sig i huvudet 

alltså” 

 

En vecka senare fick hon ett samtal från polisen, kvinnan frågade hur Alva mådde och sade 

sedan att de hade en ny tid till henne för förhör. Hon kände fortfarande att hon inte ville gå på 

ett förhör och drog då tillbaka sin anmälan. Hon förklarar att hon upplever det som positivt att 

dem ändå ringde igen till henne för att försöka få henne att gå på ett förhör, på så sätt kände 

hon att de lyssnade och tog hennes händelse på allvar. Hon berättar att det inte var polisen 

som påverkat henne till att inte vilja gå vidare med sin anmälan, utan att det var hennes egen 

vilja. Alva förklarar också att det var samma polis hon alltid fick prata med och att det kändes 

väldigt tryggt och bra.  

 

Idag tror Alva att hon skulle göra en anmälan om hon skulle utsättas för ett brott i framtiden.  

 

“Idag hade jag nog faktiskt gjort en anmälan och gått vidare med hela processen.. man ska 

inte känna att det är ens fel och man ska inte känna den skammen att det ahh o man ska inte 

heller vara rädd för konsekvenserna… jag menar den personen som är dum mot en den ska 

fan få ta sitt straff.. faktiskt.. man ska stå på sig.. så kan jag känna nu” 

 

4.1.6 Intervju Amanda 

När Amanda skulle anmäla en våldtäkt ville hon inte gå till polisen, hon ringde därför till 

polisens växel istället. Först fick hon prata med en kvinna som hon upplevde som väldigt 

trevlig och som tog hennes berättelse på allvar. Hennes förhoppning var att få boka in en tid 

på polisstationen för att göra en anmälan. Kvinnan Amanda pratade med först var väldigt 

förstående till att hon ville boka in en tid, och kopplade vidare Amanda till hemkommunens 

polismyndighet. Där fick hon prata med en kvinna och hon upplevde denna delen av 

telefonsamtalet som mycket jobbig. 
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“Osså kopplade hon vidare mig till polisen i **staden**, ehh… ahh  jag fick prata med en 

kvinna till, förklara ännu en gång vad jag vart med om.. o det var skit jobbigt o behöva 

berätta igen att jag blivit våldtagen.. för någon jag inte känner. Då säger hon typ att hon bara 

är.. ja jag kommer inte ihåg riktigt men hon kunde inte ta emot det jag hade sagt i alla fall, eh 

det var inte hennes arbetsuppgift.. så här har jag berättat nåt jätte jobbigt för någon som 

ändå inte kan hjälpa mig (låter arg).. jaa helt i onödan liksom.” 

 

Amanda fick sedan prata med en man som enligt henne hade ett fruktansvärt dåligt 

bemötande. Detta tror Amanda även är anledningen till att hon aldrig anmälde våldtäkten 

sedan. 

 

“Så gav hon telefonen till sin kollega.. då är det en äldre man som svarar, och han låter typ 

arg.. jag blev jätte rädd. ja menar det var jobbigt redan som det var osså kom han där och lät 

som om jag typ gjorde hans arbete jobbigt… ehhm ja så än en gång fick jag förklara att jag 

hade blivit våldtagen.. Då frågade han om jag hade blivit det nu.. nej sa jag.. det var ett tag 

sen.. Och nu blir jag så jävla arg bara jag tänker på det.. han gjorde ett ljud,, jag kan inte 

riktigt härma det.. men det var typ som att men fan va jobbig du är varför ringde du just nu o 

ska anmäla… I alla fall så sa han nu får du berätta då vad som hänt med en jätte barsk röst… 

aah och då sa jag ännu en gång att jag inte tänker sitta här över telefon och berätta i detalj 

vad jag vart med om (mycket arg i rösten)… I alla fall så sa han tillslut att jag inte kunde 

boka in en tid.. utan att jag fick gå till polisstationen och göra min anmälan där då.. sen lade 

jag på.” 

 

Amanda berättar att efter samtalet mådde hon jätte dåligt, hon kände sig illa bemött och var 

fruktansvärt arg på den här mannen som hade betett sig så illa mot henne. Hon är än idag arg 

på honom när hon tänker på det. Hon gick sedan aldrig till polisstationen för att anmäla. 

Amanda berättar att hon var rädd för att hon skulle bli lika illa bemött ännu en gång och 

förtroendet för polisen hade försvunnit totalt efter samtalet med mannen. 
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Det fanns även andra faktorer som spelade in att Amanda inte anmälde, bland annat rädslan 

för att inte bli trodd och för att bli ifrågasatt. 

 

“Jag hade ju som läst in mig jätte mycket på hur det går till när man anmäler.. ehm ahh hela 

rättsprocessen och allt sånt.. ehh jag läste bloggar med om tjejer som hade anmält och hur de 

hade kännt det.. och jag skämdes väl egentligen över det.. att jag hade satt mig i en 

situationen där detta kunde hända.. det var pinsamt och jag var rädd för att polisen inte 

skulle tro på mig… jag var rädd för allt de skulle gräva fram.. jag skämdes så otroligt och det 

fanns så mycket jag bara ville begrava och som aldrig skulle komma fram.. men det hade det 

ju antagligen gjort om jag hade anmält.” 

 

Idag vet inte Amanda om hon skulle anmäla om hon blev utsatt för ytterligare brott. Hon 

förklarar att hon aldrig skulle göra en anmälan i **staden** för där är förtroendet helt borta. 

Hon hade kanske gjort det i ena annan stad. Hon förklarar att hon än idag funderar kring om 

hon kanske skall anmäla våldtäkten som hon var med om. 

 

“ ehhm ja ibland vill jag anmäla det bara för att visa honom att det inte var okej det han 

gjorde mot mig.. jag vet att förundersökningen skulle läggas ner för det skulle som stå ord 

mot ord.. men bara för att visa att det han gjorde var fel och att jag inte accepterar det.” 

 

4.1.7 Intervju Sara 

Sara blev utsatt för sexuella övergrepp av en familjemedlem vid 15 års ålder. Hon berättade 

inte om händelserna förrän 2 år senare och det var då som anmälan gjordes. Saras upplevelser 

av kontakten med polisen är svaga men det hon kommer ihåg är positivt. Anmälan gjordes av 

Saras psykolog, Sara var väldigt neutral till att anmäla. 

 

”För mig spelade det ingen roll om han blev anmäld eller inte eller om han skulle bli fälld 

eller inte. Det viktigaste var att jag mådde bra och kunde leva med det som hänt. Min 

psykolog sa att hon kunde anmäla detta till polisen och de kändes hel ok för mig.” 
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Efter att Saras psykolog hade gjort en anmälan så blev Sara kallad till ett förhör. Sara 

upplevde att förhöret var jobbigt eftersom hon behövde beskriva än en gång vad som hände 

under övergreppen och eftersom det var två år emellan övergreppen ägde rum och anmälan 

gjordes så hade Sara svårt att beskriva övergreppen på ett detaljerat vis. Hon har också svårt 

att komma ihåg vad som hände när och hur många övergrepp som genomförts. Sara anser att 

polisen som höll i förhöret bemötte henne med respekt och Sara anser inte att det var polisens 

bemötande som gjorde att förhöret blev jobbigt. 

 

”Alltså de va ju jobbiga minnen som vi pratade om så polisen kunde som inte hjälpa att ehh.. 

jag tyckte att det var jobbigt… Ahh ehh men jag tror att det underlättade att det var en 

kvinnlig polis som jag fick prata med. Jag hade nog tyckt att de hade vare ännu jobbigare och 

sitta och berätta allt för en kille.” 

 

Sara fick ingen information, vad hon kan komma ihåg, om hur polisen skulle arbeta vidare 

med anmälan eller vad som skulle hända efter förhöret. Eftersom det inte fanns några bevis 

eller vittnen som såg något av övergreppen så lades undersökningen ner. Informationen om att 

undersökningen hade avslutats fick Sara hem i ett brev på posten. 

 

”Alltså de kändes helt ok att de kom ett brev där de stod att de hade lagt ner fallet eller vad 

man ska kalla det eftersom jag inte brydde mig om ifall han blev fälld eller inte… Men alltså 

jag kan ju tänka mig att de inte är så kul ehhm att bara få ett brev hemskickat med den 

informationen om man verkligen vill få den som har utsatt en för ehhm sexuella övergrepp 

fälld… Jag menar de finns ju många som verkligen kämpar för att få någon slags upprättelse 

genom att anmäla.. och då är det nog inte så kul att få de beskedet i ett brev.” 

 

Sara anser att polisen bemötte henne bra under förhöret och hon är nöjd med polisens 

agerande. Hon vet inte om hon skulle göra en anmälan om någonting hände henne i framtiden. 
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”Alltså det är så svårt att veta om jag skulle vilja anmäla eller inte om jag skulle bli utsatt för 

ett brott igen. Alltså de beror nog mycket på vad det är för slaggs brott och vem som utför det. 

Men om jag skulle välja att inte anmäla så är det inte för att jag inte gillade polisens 

bemötande förra gången ehhm utan då beror de på andra saker så om.. typ.. att jag inte vill 

anmäla just den personen eller just det brottet. Alltså de låter ju helt sjukt när jag säger så 

men så är tänker jag.. ahh.. Om jag skulle typ bli rånad av min syster så skulle jag inte 

anmäla det men om det är en främmande person så skulle jag antagligen anmäla. Skrattar 

lite. Fy de låter ju hemskt att säga så men eehm men så tänker jag. 
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5.0 Analys 

Här presenteras analysen, och de teman som presenteras är ett bra bemötande, ett dåligt 

bemötande, anmälan, rättsystemet och information. De olika kategorierna under varje tema 

analyseras utifrån de tre teorier som tas i beaktande, stigmateorin, stämplingsteorin och 

systemteorin 

 

5.1 Ett bra bemötande 

Ett bra bemötande från polisen innebär att polisen är förutsättningslös till brottsoffrets 

berättelse. Genom att polisen har kunskap kring sexualbrott och sexualbrottsoffer har de inte 

förutfattade meningar kring hur ett brottsoffer skall vara och bete sig, utan de vet då att alla 

personer är olika och kan agera på olika sätt. Genom att ha kunskap kring det trauma ett 

övergrepp kan skapa har polisen de förutsättningar som krävs för att kunna ge ett bra 

bemötande, och offret blir då inte stigmatiserat av polisen. Då polisen ofta är den första 

person offret berättar händelsen för är det av vikt att offret inte stigmatiseras, med tanke på de 

attityder och fördomar som finns i samhället kring sexualbrott kan polisens goda bemötande 

leda till att offret inte får samma negativa reaktioner av omgivningen och på så vis blir offret 

inte stämplat som avvikande och självbilden försämras inte (Giddens, 2003; Goffman, 2011).  

 

Polisens individuella egenskaper speglar professionaliteten gällande bemötandet gentemot 

sexualbrottsoffer. Att gå in helt förutsättningslöst är svårt för en människa och näst intill 

omöjligt, trots kunskap kring ämnet och många års erfarenhet så har alla poliser med sig 

attityder och åsikter från sitt personliga liv utanför jobbet. Uppväxt har en stor roll till hur 

attityder och fördomar skapas. Beroende på polisens personliga åsikter och attityder speglar 

det den professionalitet de har i bemötandet mot sexualbrottsoffer. En polis som växt upp i en 

omgivning där sexualbrottsoffer inte ses som det centrala i ett övergrepp, där vikten inte har 

lagts på offrets klädval, och sexualliv och det inte ansetts vara offret som satt sig i situationen 

utan att det är gärningsmannen som gjort fel, den omgivningen har gett polisen en bra grund 

till att kunna ge ett gott bemötande mot sexualbrottsoffer genom att inte stigmatisera och 

stämpla sexualbrottsoffret. Genom ett gott bemötande där polisen inte stigmatiserar och 

stämplar offret, där de tror på offret och visar respekt och lyssnar på deras berättelse hjälper 

det brottsoffren att bearbeta sitt övergrepp (Goffman, 2011).  
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5.2 Ett dåligt bemötande 

I de fall sexualbrottsoffer upplever ett dåligt bemötande från polisen har de gått in med 

förutfattade meningar kring hur offret skall bete sig och hur de anser offret har eller borde 

agerat under övergreppet. Dålig kunskap kring sexualbrott och brottsoffret samt egna 

värderingar och attityder som är negativa påverkar offret till att bli stigmatiserat och stämplat 

som avvikande och annorlunda. Detta dåliga bemötande från polisen resulterar i att offrets 

bearbetningsprocess blir mycket besvärlig och lång. Genom att offert ses som avvikande av 

polisen påverkar det offret stort då samhället också stämplar offret som avvikande. Detta 

resulterar i att offret efter alla negativa reaktioner från samhället och omgivningen själv ser 

sig som avvikande och därmed inte passar in i samhällets ideal och norm som då får en 

negativ självbild (Giddens, 2003).  

 

En stor oro hos sexualbrottsoffer är att vara rädd för att berätta för polisen om vad det är som 

har hänt och vad personen varit med om. Med alla de fördomar som finns kring 

sexualbrottsoffer så som lättkläddhet, berusning och sexualliv gör att offret inte vill stämplas 

som den typ av avvikande person, då dessa fördomar uppfattas som negativa. Detta leder till 

att brottsoffret är rädd för att bli stigmatiserad av polisen redan innan de har fått möjlighet att 

berätta om brottet (Goffman, 2011). 

 

Sexualbrottsoffer känner sig obekväma i de situationer där de känner sig ifrågasatta och då de 

behöver upprepa berättandet av händelsen. Detta påverkar offret till att undra om polisen 

verkligen tror på det de säger. Sexualbrottsoffer är mycket rädda för att inte bli trodda och kan 

ofta tvivla på sig själva. Detta leder till en stor psykologisk konflikt inom brottsoffret som inte 

längre är säker på om det hon eller han vart med om verkligen har hänt. Detta beteende 

avviker från normen och hamnar därmed i en kategorisk utanförskap och blir stigmatiserad. 

Ett brottsoffer som tvivlar på sin egna berättelse påverkar även utredningen, då polisen börjar 

tveka på offret och vad som har hänt (Goffman, 2011). 

 

Polisens personliga engagemang får inte gå till överdrift så att det upplevs som uppjagande 

för brottsoffret. Ett överdrivet engagemang får konsekvenser som skrämmer upp offret. När 

en person befinner sig i en offerposition så kan bara en liten suckning på fel ställe eller 
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nedlåtande ton göra att personen i fråga vill lägga ner hela utredningen och sluter sig samman. 

Tonläget och kroppsspråket polisen använder uppfattas negativt av offret om det är för hetsigt 

eller avvisande. Desto mer negativa reaktioner offret får gällande sitt övergrepp definierar 

personen om sin självbild som sedan blir ett avvikande beteende som vidareutvecklas 

(Giddens, 2003). 

 

När polisen ger brottsoffret falska förhoppningar påverkar det offret negativt. När offret får 

förhoppningar från polisen om att fallet kommer lösas, eller att gärningsmannen kommer bli 

fälld, så blir besvikelsen mycket stor om utgången inte blir så. Ett för optimistiskt bemötande 

från polisen leder då till en mer ökad nedstämdhet och besvikelse hos offret när utgången inte 

blir som brottsoffret hoppats på. Nedstämdhet gör att individen avviker från normen och 

därmed hamnar i ett kategoriskt utanförskap och blir därmed stigmatiserad (Goffman, 2011).  

 

Ett dåligt bemötande påverkar offret till att inte vilja eller våga berätta utförligt om händelsen. 

Detta påverkar både offret och polismyndigheten. Genom det dåliga bemötandet berättar 

offret mindre för att skydda sig själv, polisen har då lite att jobba med vilket gör arbetet 

svårare, det påverkar sedan offret igen som då får reda på att förundersökningen läggs ner i 

brist på bevis, eller annat skäl. Polisen och offret är två mindre system som påverkar varandra 

i det stora systemet (Norrbom, 1971).  

 

5.3 Sexualbrottsoffers inställning till anmälan 

Många sexualbrottsoffer som inte anmält kan ett tag efter övergreppet önska att de hade gjort 

en anmälan för att visa förövaren att handlingen var oacceptabel och inte okej. Detta visas 

även i intervjuerna då alla är skeptiska till att anmäla framtida möjliga brott, men att det i så 

fall handlar om att stå upp för sig själv och visa att det förövaren gjort inte är acceptabelt. Den 

attityd som råder i samhället idag gällande anmälan, är att det nästan är självklart att ett 

sexualbrottsoffer skall anmäla övergreppet och gärningsmannen, och detta för att 

gärningsmannen skall få ett straff för det brott denne har gjort. Genom att anmäla blir 

sexualbrottsoffret just på denna punkt mindre stigmatiserad av samhället då det är normen att 

man ska anmäla ett brott. På så vis anses brottsoffret ha gjort rätt av den attityd som råder i 

omgivningen och samhället. Trots att offret själv ofta vet med sig att anmälan inte kommer ge 
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någonting, så är det en markering mot förövaren och ett försök att göra rätt utifrån samhällets 

norm för att inte ses som avvikande (Goffman, 2011). 

 

Rättsprocessen innebär ofta att offret känner sig stigmatiserat och stämplat. De 

intervjupersoner som är tydliga med att de inte skulle anmäla framtida brott betonar att det 

beror på rättsprocessen. En rättsprocess innebär att brottsofrett blir ifrågasatt på väldigt 

personliga plan angående sexualliv, kläder, alkoholintag, brottsoffret skall bevisa att de inte är 

en ”oansvarig” person på många olika plan. Genom alla dessa ifrågasättanden och negativa 

påståenden som ingår i en rättsprocess blir det en stämpling av offret, som då kan definiera sig 

själv som avvikande från normen och få en allt sämre självbild. Att inte genomgå en 

rättsprocess medför att brottsoffret känner sig mindre avvikande än vad en rättsprocess skulle 

få offret att känna sig. Att ta lagen i egna händer anses då som ett alternativ där offret slipper 

bli ifrågasatt och stämplad, men ändå kan ge förövaren ett straff och visa att det förövaren 

gjort är oacceptabelt (Goffman, 2011). 

 

5.4 Rättssystemet 

Den rättsprocess som sexualbrottsoffer går igenom har utvecklats utifrån ett rättssystem som 

våra intervjupersoner är missnöjda med. Processen är lång och upprepande då händelsen skall 

upprepas dokumenteras och återberättas gång på gång, och dessutom för olika personer 

(Norrbom, 1971). Ett återkommande mönster är att intervjupersonerna måste upprepade 

gånger bevisa att de talar sanning, och känner sig därmed misstrodda. Att känna sig misstrodd 

får offret att ifrågasätta sin egen upplevelse och fundera kring ”om detta verkligen har hänt”. 

Detta medför att offret får en sämre självkänsla och känner sig avvikande från samhällets 

normer. Känslan av att vara avvikande uppstår i samband med att inte få hjälp som alla andra 

i en utsatt situation. I Sverige har vi ett offentligt ansvar för våra medmänniskor, och att bli 

ifrågasatt av rättsväsendet får brottsoffret att känna sig mindre värd och att inte tillhöra denna 

kategori med dessa rättigheter (Giddens, 2003; Goffman, 2011).  

 

Intervjupersonerna har olika bra och dåliga upplevelser, men den gemensamma nämnaren är 

att systemet och processen är ett problem rent praktiskt och känslomässigt. I vissa aspekter är 

upplevelsen att det är okej att känna känslor medens i vissa aspekter är det inte okej alls, utan 



42 

 

det är fokus på att vara så korrekt i sin berättelse av situationen. Genom att vara osäker på när 

det är okej att visa känslor och när man skall stänga av dem så sätts det stor press på offret att 

vara korrekt under hela processen för att inte gå miste om eventuella möjligheter att fälla 

förövaren. Som offer är det svårt att hålla dessa två nämnare isär utan att få någon form av 

stöttning eller vägledning. Det är svårt för offret att veta när det är lämpligt att visa känslor 

och när det är lämpligt att vara formell, offret måste få möjlighet att ge utlopp för båda dessa 

nämnare. Stöttande professionella skall finnas runt omkring för att offret skall veta vad som 

skall hända under rättsprocessen och hur det kommer gå till, så att offret inte behöver oroa sig 

för att säga eller göra fel och därmed bli stämplad vid olika tidpunkter i rättsprocessen. När de 

professionella brister gällande detta stöd, känner sig offret stämplad som avvikande från 

normen och det normala som gäller vid en rättsprocess (Goffman, 2011). 

 

Det är inte ovanligt att offret känner sig utpekad och konstig i en rättsprocess när denne blivit 

utsatt för ett sexualbrott. Professionella skall ta ansvar och tidigt tala om för offret att det inte 

är dennes fel och att personen ifråga inte är konstig eller avvikande. Detta stärker offret att 

orka med rättsprocessen bättre (Goffman, 2011). 

 

Rättsväsendet har ett specifikt tillvägagångssätt som inte är anpassat efter individers 

mänskliga individuella behov. Processen är utformad efter lagar och har ett formellt start och 

slut. Intervjupersonerna upplever att efter rättsprocessen så har fallet nått sitt slut enligt 

rättsväsendet, men för sexualbrottsoffren så fortsätter processen. För offren är det inte slut 

bara för att rättsprocessen är slut.  De upplever att de blir lämnade ensamma utan den hjälp 

som de behöver för att hantera övergreppet. När offren blir lämnade när rättsprocessen är slut, 

blir de stigmatiserade och stämplade som avvikande av myndigheterna, då det i samhället ses 

som att när gärningsmannen inte blir fälld för brottet, så ses förövaren som oskyldig. Offren 

får då en känsla av myndigheterna att berättelsen inte är sanningsenligt och att offrets utsaga 

inte ägt rum. Offren blir då avvikande på alla plan, först när de blir lämnade efter 

rättsprocessen och sedan av samhället då de fortfarande ses som sexualbrottsoffer. Samtidigt 

som gärningsmannen inte blev fälld så sätter samhället och omgivningen värderingar och 

tankar angående det och därmed blir sexualbrottsoffret ännu mer stigmatiserat (Goffman, 

2011; Norrbom, 1971).  
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Studien visar att sexualbrottsoffer behöver ha vidare kontakt med eventuella myndigheter för 

att uppfylla offerts behov av hjälp, och det finns en brist i samverkan mellan de olika 

instanserna (Norrbom, 1971). När rättsprocessen är slut känner sig offret stigmatiserat och 

behöver då vidare hjälp för att bearbeta känslan av att vara avvikande men även bearbeta 

själva övergreppet (Goffman, 2011). Genom att de olika myndigheterna brister i samarbetet 

gällande sexualbrottsoffer faller dem mellan stolarna, och blir lämnade utan den hjälp de 

behöver. De olika system som skall samarbeta för individens bästa brister, och genom att de 

inte samarbetar kan dem inte påverka varandra på ett lämpligt och smidigt sätt. De olika 

instanserna i rättssystemet behöver samverka med varandra och andra berörande myndigheter 

och organisationer för att säkra att offret inte utsätts för onödigt lidande och biverkningar. 

Idag ser de inte ut att samverka på ett bra sätt utan arbetar efter sina egna principer och 

riktlinjer där det inte finns utrymme för flexibilitet utifrån vad varje unik situation behöver 

(Norrbom, 1971). 

 

Återberättande av händelsen är mycket påfrestande för offret. Offret får inget utrymme att 

kunna läka och bearbeta händelsen utan pressas till att älta detaljer och händelseförlopp om 

och om igen. Detta är något som påverkar sexualbrottsoffret negativt och de behöver få hjälp 

att bearbeta det trauma och stigmatisering som offren upplever (Goffman, 2011).  

 

5.5 Information 

Studien visar att sexualbrottsoffer vill ha riklig och relevant information kring hur 

rättsprocessen går till, för lite information resulterar i att offret känner oro och ängslan. 

Genom att de får för lite information och då blir oroliga och ängsliga under hela 

rättsprocessen påverkar detta hela utgången. Det finns brister gällande information kring vem 

offret kan vända sig till för att bearbeta det dem varit med om. Informationen kommer i form 

av ett utskick vilket offren upplever som ett massutskick vilket får brottsoffret att känna sig 

som en i mängden. Det får offret att hamna i facket som sexualbrottsoffer, och därmed 

tilldelas en rad egenskaper som samhället anser sexualbrottsoffer skall ha. På så vis blir detta 

massutskick till hela denna grupp, och de ses då som en grupp istället för enskilda individer. 

Offren ser det på samma sätt när det gäller de brev som kommer där de får reda på om 

förundersökningen läggs ner eller om det skall gå vidare. Utifrån detta så önskar 

sexualbrottsoffer överlag en mer personlig kontakt (Goffman, 2011). 
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5.6 Slutsatser 

Det finns mycket som polisen behöver jobba på när det gäller bemötande med offer för 

sexualbrott. Utifrån intervjupersonernas upplevelser behöver polisen få mer utbildning i detta 

ämne för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt och ge ett bra bemötande, detta skulle i 

sin tur kunna leda till att fler anmäler. Intervjupersonerna har både positiva och negativa 

erfarenheter av polisens bemötande. I många fall så är brottsoffret nöjd med polisens 

bemötande överlag, men under loppets gång så finns det många brister som ändå gör att 

brottsoffret känner sig kränkt, misstrodd eller otrygg i samband med mötet med polis. 

Bemötandet kan också påverka offret till att inte anmäla, dra tillbaka sin anmälan och även att 

inte anmäla möjliga framtida brott.  Det största missnöjet ligger hos rättsprocessen, 

intervjupersonerna anser sig få gå igenom en jobbig process med förhör, anmälningar och 

brister om information kring hur händelseförloppet ser ut. Intervjupersonerna uttrycker även 

missnöje kring information om kuratorstöd osv. Informationen presenteras i form av 

massutskick vilket intervjupersonerna uppfattar som opersonligt. Intervjupersonerna utrycker 

en önskan om stöttning utifrån deras individuella behov vilket innefattar tid och rum. 

Dessutom anser vi att det är viktigt att rätt person sitter bakom rätt plats, eftersom att 

fingertoppskänsla är viktigt i bemötandet av sexualbrottsoffer. Alla är människor och har 

olika behov och där krävs det att polisen är flexibel i sitt bemötande. Vi tror att i långa loppet 

så skulle att bra bemötande från polisen leda till att fler vågar anmäla och mörkertalet skulle 

minska.   

 

5.7 Diskussion 

Nedan redovisas en diskussion kring hur frågeställningarna besvarats i relation till den 

tidigare forskning som gjorts kring ämnet, samt förslag till fortsatt forskning och avslutande 

reflektioner. 

 

5.7.1 Våra frågeställningar 

5.7.1.1 Vad upplever sexualbrottsoffer som ett bra respektive dåligt bemötande? 

Vad som anses vara ett bra respektive dåligt bemötande är tydligt då alla intervjupersoner 

anser ett bra bemötande vara när polisen tror på offret, lyssnar och visar respekt. Detta 

kopplas till den humana intervjustil som Holmberg (2004) beskriver, där offret upplever att 
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polisen är empatisk, har ett personligt engagemang och ett personligt bemötande. 

Intervjupersonerna beskriver också att de uppskattar ett personligt engagemang från polisen. 

Den humana intervjustilen (Holmberg, 2004) upplevs också av offret som att polisen är 

samarbetsvillig, hjälpsam, tillmötesgående och positiv, vilket kopplas till de egenskaper 

intervjupersonerna önskar att polisen skall ha, som också resulterar till att offret inte känner 

sig stigmatiserat (Goffman, 2011).  

 

Ett dålig bemötande beskrivs av intervjupersonerna när polisen inte tror på deras berättelse, de 

ifrågasätter brottsoffret, och visar inte respekt. Holmberg (2004) beskriver den dominanta 

intervjustilen som att polisen är stressad, kort i ton och aggressiv, vilket upplevs som 

nonchalant, ovänligt och fördomsfullt av offret. Enligt en del intervjuer så beskrivs 

upplevelsen som att polisen bemött offret med förutfattade meningar. Polisen har då med sig 

egna fördomar och attityder om hur sexualbrottsoffer är och skall vara, vilket kopplas till 

stigmateorin och stämplingsteorin där offret då bli stigmatiserat och stämplat av polisen 

(Giddens, 2003; Goffman, 2011).  

 

De olika intervjustilarna Holmberg (2004) beskriver påverkar brottsoffrets läkningsprocess, 

vilket även vårt resultat visar. Studien visar på att ett dåligt bemötande leder till en svårare 

läkningsprocess, medens ett bra bemötande påverkar offret till en snabbare bearbetning och 

läkningsprocess. Det är därför viktigt att polisen ger sexualbrottsoffer ett bra bemötande då 

det påverkar offret på så många olika plan (Goffman, 2011). Det är därmed viktigt som även 

den tidigare forskningen påpekar att poliser som arbetar med sexualbrottsoffer har kunskap 

kring ämnet. 

 

5.7.1.2 Hur ställer sig sexualbrottsoffer till att anmäla? 

Alla intervjupersoner är skeptiska till att anmäla framtida möjliga brott, de anser det vara 

lönlöst då rättsprocessen inte ger den utgång som önskas (Norrbom, 1971). Det som den 

tidigare forskningen och vårt resultat har gemensamt här är att sexualbrottsoffer har en önskan 

att kunna ”sätta dit” förövaren. Däremot visar den tidigare forskningen på att många 

sexualbrottsoffer som inte anmäler avstår på grund av oro för att bli illa behandlad och illa 

bemött. Intervjupersonerna menar att anledningen till att de inte skulle anmäla framtida brott 
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är för att rättsprocessen är för påfrestande och jobbig, inte en egentlig oro för att bli illa 

bemött av polisen (Giddens, 2003; Goffman, 2011). Bergenheim (2005) visar i sin forskning 

att rättsprocessen innebära sekundär viktimisering vilket Bergenheim (2005) menar på är en 

anledning till att sexualbrottsoffer avstår från att anmäla. Några intervjupersoner visar en 

rädsla för att bli illa bemött av polisen, men i det stora hela är det rättsprocessen som ses som 

en stor ”stoppkloss”. Studien tyder på att det finns brister i rättsväsendet, som skall finnas till 

för individer som blivit utsatta och för att de skall få rättelse. Rättsväsendet bygger på 

civilkurage, men när det inte fungerar och inte hjälper individerna, då slutar folk att engagera 

sig, de väljer att inte anmäla och då faller rättsväsendet som är beroende av medborgarna 

(Norrbom, 1971). 

 

5.7.1.3 Upplever sexualbrottsoffer att de får tillräcklig information? 

Intervjupersonerna beskriver ett missnöje kring hur polisen hanterar att informera offret om 

olika angelägenheter. Offren anser det vara fel av polisen att skicka brev till offret om att 

förundersökningen har lagts ner. Detta är information som i intervjuerna anses vara mycket 

svårt för offret att ta del av och det är inte önskvärt att ta del och bearbeta denna information 

på egen hand. Om polisen personligen berättade om detta beslut finns det möjlighet för 

polisen att svara på offrens frågor och ge en förklaring på de frågor som brottsoffret har. 

Sexualbrottsoffren anser att polisen skulle kunna ge mer information om vart offret kan vända 

sig om han/hon skulle känna behov av kontakt med någon som kan hjälpa offret med 

bearbetningen av övergreppet. Studien visar på att det finns en önskan om att polisen ska 

kunna hjälpa de som vill, att få kontakt med någon som kan erbjuda hjälp när ett fall har 

avslutats.   Enligt Lindgren & Qvarnström (2003) har polisen skyldighet att informera 

brottsoffret om de möjligheter som finns till stöd och hjälp från myndigheter och 

organisationer. Brottsoffren informeras, men på fel sätt, dessa utskick får offren att känna sig 

som en i mängden och blir på så vis satta i ett visst fack och stigmatiserade (Goffman, 2011). 

 

5.7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång kom det upp andra forskningsområden som vi anser vara intressanta och 

relevanta att undersöka. 

 Gå in på djupet gällande rättsprocessen och rättssystemet gällande sexualbrott. 
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 Undersöka tjänstefel inom polisen, så som jävsituationer mm.  

 Studera den psykologiska hjälp sexualbrottsoffer har rätt till gentemot den hjälp de får.  
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7.0 Bilagor 

7.1 Bilaga, Intervjuförfrågan 

Hej, 

Vi är tre tjejer som skriver vår c-uppsats för socionomprogrammet, ämnet som vi skriver om 

är sexualbrottsoffer. Det vi i vår uppsats vill ta reda på är hur offer för sexualbrott upplever 

bemötandet från polis vid anmälan.  

Vi letar nu efter personer som vill ställa upp på intervjuer angående detta. De vi riktar oss till 

är personer som var 15 år eller äldre då brottet ägde rum, då vi har avgränsat oss till att inte 

skriva om sexualbrott mot barn i denna uppsats.  

I uppsatsen kommer alla intervjupersoner vara anonyma, och de som vill kan även vara 

anonyma vid intervjutillfället. Vi anpassar oss efter dina önskemål angående 

tillvägagångssättet vid intervjun, så som intervju där vi träffas eller telefonintervju.  

Är du intresserad av att vara med, kontakta oss på mailadress, intervju.c-

uppsats@hotmail.com  

Hälsningar, 

Ida, Zandra & Rosanna 
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7.2 Bilaga, Intervjuguide 

 

Gå igenom ramar. 

Förklara syfte och frågeställningar 

Låt intervjupersonen berätta om sin upplevelse 

 

Bemötande 

Vad var bra 

Vad var dåligt 

 

Anmälan 

Skulle du anmäla i framtiden? 

Varför, varför inte? 

 

Information 

Kände du att du fick tillräckligt med information? 

Förhör, rättsprocess, under utredningens gång, besked mm.  

 

Övrigt 

Ställ frågor utifrån det intervjupersonen berättat. 

Vill vi veta något mer? 

Fördjupa något ämne? 
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7.3 Bilaga, Arbetsfördelning 

Arbetet har fördelats under studiens gång. Det är egentligen ingen som fått några speciella 

ansvarsområden utan de har kommit naturligt och alla har hjälpt till med alla områden men i 

olika utsträckning. 

Problembakgrunden har alla tre vart med och skrivit och haft en lika stor del i. Det inledande 

stycket i problembakgrunden är skriven av Ida och Rosanna, Tidigare forskning har Ida och 

Zandra haft ansvar över och skrivit tillsammans. Övrigt i problembakgrunden har alla vart 

med och skrivit och arbetat med.  

De teoretiska perspektiven har Ida och Rosanna arbetat med tillsammans. Zandra har sedan 

hjälpt till med att förtydliga stycken och meningar.  

Metodavsnittet har alla tre jobbat med, alla har arbetat med alla delar i ungefär lika stor 

utsträckning.  Zandra har haft det övergripande ansvaret för analytiska perspektiv, Ida för 

urvalet, intervjuerna och metodologiska reflektioner och etiska överväganden. Rosanna hade 

övergripande ansvar för val av datainsamlingsmetod. Sedan har alla tre jobbat med alla delar 

för att fördjupa och utveckla metodavsnittet.  

Alla tre har arbetat med intervjuerna, vi har delat upp arbetet jämt mellan intervjuer, 

transkribering och redogörelse för intervjuerna i uppsatsen. Ida har gjort fler intervjuer och då 

har Zandra och Rosanna Transkriberat fler för att få en jämn arbetsfördelning.  

Analysen har alla te jobbat med i lika stor utsträckning.  

Diskussionen har Ida skrivit, som Zandra och Rosanna sedan har sett över, och förtydligat 

vissa saker och lagt till. 

Samarbetet mellan oss har varit väldigt bra och vi har alla kompletterat varandra med våra 

olika kunskaper och tankesätt.  


