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Sammanfattning 

Titel: Polisanmäla våldtäkt, en självklarhet? - En kvalitativ undersökning om kuratorers 

uppfattning om vilka faktorer som är avgörande för huruvida kvinnor som blivit utsatta för 

våldtäkt polisanmäler händelsen eller inte. 

Författare: Agnes Eriksson och Hannele Nevala 

 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på kuratorers uppfattning om vilka faktorer som 

är avgörande för huruvida kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt polisanmäler händelsen eller 

inte. Resultatet baseras på fem kvalitativa intervjuer med kuratorer som arbetar inom hälso- och 

sjukvård och som i sitt arbete möter kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. Vid tolkning av 

empirin har inspiration från hermeneutiken och dess idéer tillämpats. Undersökningens resultat 

har analyserats i förhållande till generell systemteori och ekologisk systemteori och vidare har 

de faktorer som kunnat urskiljas delats in i mikro- meso och makronivå. Undersökningens 

resultat visar att det utifrån kuratorernas uppfattning inte går att urskilja några specifika 

avgörande faktorer för om kvinnor polisanmäler våldtäkt eller inte. Det är snarare ett flertal 

bidragande faktorer som påverkar kvinnan på olika sätt i det som i slutänden är hennes val. 

Vidare framkom av resultatet fler faktorer till att inte polisanmäla än till att polisanmäla, vilket 

tillsammans med det stora mörkertalet som föreligger gällande våldtäkt kan tolkas som att den 

självklara normen i Sverige om att brott ska polisanmälas inte tycks gälla när det avser 

våldtäktsbrott. 

 

Nyckelord: våldtäkt, kvinna, polisanmälan, kurator, faktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: Reporting rape, is it a matter of course? - A qualitative study about counselors working 

in health care facilities and their perception of the factors that determine whether or not women 

exposed to rape police report the incident. 

Authors: Agnes Eriksson och Hannele Nevala 

  

The aim of this study was to examine counselors working in health care facilities and their 

perception of the factors that determine whether or not women exposed to rape police report 

the incident. The result is based on five qualitative interviews with counselors who in their work 

meet female rape survivors. Throughout our research process we have been inspired by the 

hermeneutic method. The analysis was based upon the general system theory and the ecological 

system theory. The factors we found for reporting rape were divided into micro- meso and 

macro level. The result of this study shows that it is not possible to distinguish specific factors 

for if female rape survivors report the rape to the police or not. It is rather a multiple number of 

contributive factors that affect the women in different ways. In the end it is the woman who 

makes the final decision whether she will report the rape or not, but never without being affected 

by her closest surroundings. Furthermore the result shows more factors not to report to the 

police than doing so, this result along with the verified estimated number of unknown cases in 

terms of rape can be interpreted as meaning that the obvious norm in Sweden that a crime is 

supposed to be reported to the police is not given when it comes to reporting rape.  

  

Keywords: rape, woman, police report, counselor, factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
 

Vi vill tacka vår handledare Maria Scheffer Lindgren för all feedback och snabb återkoppling 

genom hela uppsatsprocessen. Vi vill även rikta ett stort tack till de kuratorer som ställde upp 

för intervju och därmed möjliggjorde vår uppsats. 

 

Vi tar gemensamt ansvar för uppsatsens samtliga delar. 

 

Karlstad 10 juni 2017 

Agnes Eriksson och Hannele Nevala 
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1. Inledning 

Synen på våldtäkt i Sverige har förändrats markant under de senaste årtiondena. År 1962 trädde 

en ny lag i kraft efter att en statlig utredning gjorts. Lagen innebar att våldtäkt skulle ses som 

ett brott mot en kvinna och inte som brott mot allmän moral som det tidigare gjort. Utredarna 

menade att våldtäkt är en kränkning av kvinnan som person och ett brott mot kvinnans 

självbestämmande. Vidare har synen på sexualitet förändrats från att ha setts ur ett biologiskt 

perspektiv där män är aggressiva av naturen och kvinnor är underkastade dem, vilket menades 

leda till tvång och våld på ett “naturligt” sätt. Idag är synen på sexualitet och våldtäkt influerad 

av feminismen, vilket innebär att det är makt och männens överordning i samhället 

(patriarkatet) som skapar problem där våldtäkt är det yttersta uttrycket för mäns överordning. 

Ytterligare en förändring som skett över tid gällande våldtäkt är att fokus på kvinnans beteende 

har nedtonats, det är huruvida mannen lyssnar på kvinnans nej som ska vara avgörande. Vidare 

har våldtäkt vidgats till att innefatta även samkönade relationer och inte enbart samlag utan 

även andra sexuella handlingar som är jämförliga med våldtäkt i sin art (Bergenheim 2010). 

 

Under 2016 polisanmäldes 6720 våldtäkter i Sverige, utav dessa polisanmälda våldtäkter var 

det 176 som blev lagförda, vilket motsvarar cirka 2,6%. Statistiken visar att en ökning av 

polisanmälda våldtäkter har skett, vilket delvis beror på ändrad rubricering av våldtäkt i lagen. 

År 2005 ändrades rubriceringen våldtäkt till att även innefatta vissa handlingar som tidigare 

rubricerats som sexuellt utnyttjande. Lagen skärptes ytterligare 2013 genom att även innefatta 

offer som reagerat med passivitet i en våldtäktssituation. Trots att anmälningstalet kan tyckas 

högt, finns ett stort mörkertal då många kvinnor inte polisanmäler det de blivit utsatta för 

(Brottsförebyggande rådet [BRÅ] 2017a). Den nationella trygghetsundersökningen från 2016, 

där kvinnor fått svara på tre frågor för att kunna uppskatta förekomsten av sexualbrott, visar på 

att 140.000 händelser under 2016 varit så pass allvarliga att de skulle kunna klassas som försök 

till eller våldtäkt (BRÅ 2017b). Dessa siffror blir häpnadsväckande när de jämförs med 

polisanmälda våldtäkter under året. Utifrån presenterad statistik skulle med andra ord över 

100.000 våldtäkter ha begåtts utan att ha blivit polisanmälda. 

 

En granskning av polisanmälda våldtäkter i Uppsala län 2005 resulterade i ett konstaterande 

om att tidsintervallet mellan våldtäkten och polisanmälan är av betydelse för om åtal väcks. 

Chansen för åtal ökade desto kortare tidsintervallet var mellan händelserna. Majoriteten av de 

som blivit utsatta för sexuella övergrepp, våldtäkt inkluderat, söker dock inte hjälp i det akuta 

skedet. Däremot berättar många i ett senare skede för någon i sin närhet om vad den blivit utsatt 

för, detta för att bearbeta händelsen och kunna gå vidare i livet. Det framkommer att psykosocial 

behandling är av vikt även om det gått lång tid sedan övergreppet uppdagats då psykiska skador 

kan finnas kvar som påverkar det dagliga livet (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK] 2008). 

 

Utifrån ovanstående beskrivning kommer vår undersökning att inriktas på kuratorers 

uppfattning gällande våldtäkt och specifikt kring vilka faktorer de uppfattar är avgörande för 

huruvida kvinnorna polisanmäler det de blivit utsatta för eller inte. Detta då det är denna 

yrkesgrupp som kommer i kontakt med dessa kvinnor och erbjuder de psykosocial behandling 

och samtal. Vidare kommer ekologisk systemteori tillämpas vid tolkning av insamlad material 

då vi har en föreställning om att vilka faktorer kuratorerna uppfattar är avgörande för om 
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kvinnor polisanmäler eller inte påverkas på flera olika nivåer, så som deras egna erfarenheter, 

tidigare forskning, normer och värderingar i samhället och så vidare. 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka vad kuratorer inom hälso- och sjukvård har för uppfattning om vilka 

faktorer som är avgörande för huruvida en kvinna som blivit utsatt för våldtäkt polisanmäler 

händelsen eller inte. 

 

1.2 Avgränsningar 

Kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt söker sig i det akuta skedet till sjukvården (NCK 2008). 

Detta ligger till grund för valet av att intervjua kuratorer inom hälso- och sjukvård och inte 

exempelvis socialarbetare inom enheter för våld i nära relation. Anledningen till detta val var 

att vi ville fokusera på avgörande faktorer till att en polisanmälan görs av kvinnor som blivit 

utsatta för våldtäkt av en ytlig bekant/främling eller genom överfall och alltså inte våldtäkt som 

begåtts i nära relation. Orsaken till detta beror delvis på att det sedan tidigare finns omfattande 

forskning kring våld i nära relation till skillnad mot om våldtäkt skett av någon obekant och 

delvis på att vi ville fokusera på enbart ett av områdena då vi har föreställningar om att våld i 

nära relation är mer komplext avseende att polisanmäla. Valet av att fokusera på kvinnor som 

utsatts är av den anledning att det är fler kvinnor än män som utsätts för våldtäkt och sexualbrott 

(BRÅ 2017a). 

 

1.3 Koppling till socialt arbete 

Att undersöka vårt valda område är relevant för socialt arbete utifrån att våldtäkt är en 

samhällsfråga som måste belysas utifrån olika infallsvinklar och perspektiv. Kuratorer inom 

hälso- och sjukvård har som arbetsuppgift att ge psykosocialt stöd till patienter samt att se 

patienter ur ett helhetsperspektiv med fokus på det sociala livet. Kuratorer inom hälso- och 

sjukvård ska erbjuda stöd i livets olika skeden i samband med exempelvis olycka, kris eller 

trauma (Akademikerförbundet SSR 2017a). Det finns sedan tidigare forskning om vilka 

faktorer de som blivit utsatta för våldtäkt uppger är avgörande för om polisanmälan sker eller 

inte, det vill säga ur ett brukarperspektiv. Däremot öppnas det upp för ett ytterligare perspektiv 

genom att frambringa kunskap om kuratorers uppfattning av vilka faktorer som är avgörande 

huruvida en kvinna polisanmäler eller inte när hon blivit utsatt för en våldtäkt. Som nämnts 

ovan är kuratorerna oftast den första professionella samtalskontakten för den utsatta, det är 

därmed av vikt att kuratorn, vars roll är att ge stöd, har en förståelse för och en samsyn kring 

vilka faktorer som kan vara avgörande för en polisanmälan. Detta då polisanmälan är något som 

uppmärksammas i samtal samt ifall kuratorns uppfattning om polisanmälan eventuellt kan 

påverka kvinnan i deras samtal. 

 

1.4 Centrala begrepp 

I detta avsnitt presenteras och definieras de centrala begrepp som återkommer genomgående i 

uppsatsen och som är av betydelse för att förtydliga det fortsatta läsandet. 

 

Faktor - omständighet (Lexin 2017a). 
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Kurator - en socialarbetare med socionomutbildning. Kuratorn arbetar primärt med 

psykosociala arbetsuppgifter (Nationalencyklopedin 2017). 

Polisanmälan - rapport till polismyndighet (Lexin 2017b). 

Våldtäkt - Enligt 6. kap 1§ första stycket i Brottsbalken (SFS 1962:700) definieras våldtäkt 

som: 

den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt. 

 

Vidare kan läsas i 6 kap. 1§ andra stycket i Brottsbalken (SFS 1962:700): 

 

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

enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på 

grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, 

sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna 

befinner sig i en särskilt utsatt situation. 

 

Ovanstående definition av våldtäkt är den vi förhållit oss till vid författandet av uppsatsen. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Efter ovanstående inledning följer kapitel 2, med en kort presentation om kuratorer inom hälso- 

och sjukvård och deras uppdrag. I kapitel 3 presenteras tidigare forskning om ämnet. Kapitel 4 

innehåller de teorier som använts vid analys av undersökningens resultat. I kapitel 5 görs en 

beskrivning av samtliga metodval samt etiska överväganden. Undersökningens resultat samt 

analys presenteras i kapitel 6. Kapitel 7, uppsatsens sista kapitel innehåller metod- och 

resultatdiskussion och avslutas med en konklusion samt förslag på framtida forskning. Slutligen 

följer litteraturförteckning och bilagor. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en beskrivning av kuratorers roll och sekretess inom hälso- och 

sjukvård, vilket ger läsaren en bild av kuratorns arbete. Vidare följer etiska riktlinjer och policys 

som kuratorerna har att förhålla sig till. 

 

2.1 Kuratorns roll och sekretess 

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kontakt för psykosocialt stöd för den som varit utsatt för 

sexuellt övergrepp. Det ska inom sjukvården finnas personal som har ingående kunskap om 

krishantering och stödsamtal. Vidare har den som inom hälso- och sjukvård kommer i kontakt 

med offer för våldtäkt sekretesslagen att förhålla sig till. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska ta 

hänsyn till lagstadgad sekretess kring patienter och syftet med sekretess är att skydda individens 

integritet. Detta innebär ett förhållningssätt för personalen om hur de hanterar information om 

patienten. All information som berör patienten ska vara sekretessbelagd, vårdpersonal får enbart 

ge information vidare till de som deltar i behandlingen. Det finns situationer då sekretessen kan 

upphävas, såsom om patienten själv samtycker till det, om det avser misstanke om att ett barn 

far illa eller om misstanke om grövre brott föreligger (NCK 2017). Exempel på när hälso- och 

sjukvårdspersonal har rätten att bryta mot tystnadsplikten genom att göra en polisanmälan är 

om gärningspersonen misstänks för brott som skulle ge denne minst ett års fängelsestraff. 

Exempel på brott som faller inom ramen för grövre brott är mord, våldtäkt och grov misshandel 

(1177.se 2017). 

 

2.2 Etiska riktlinjer och policys för socialarbetare och kuratorer 

Akademikerförbundet SSR (2017b) har framställt etiska riktlinjer för yrkesverksamma inom 

socialt arbete och hur dessa bör uppfatta sitt etiska ansvar utifrån riktlinjerna. De riktlinjer som 

beskrivs i följande avsnitt är de som inriktas på förhållandet mellan klient och socialarbetare. 

Det framkommer av riktlinjerna att socialarbetare ska inneha ett empatiskt, vänligt och 

respektfullt bemötande och anse alla medborgare lika mycket värda. Vidare ska klienter 

informeras om deras rättigheter och skyldigheter. Socialarbetare ska tydliggöra för vilka 

resurser och villkor som finns inom dels aktuell verksamhet och dels till andra 

samhällsinstanser som kan vara av relevans för klienter. De eventuella krav som ställs på 

klienter ska alltid ha saklig grund och ha för avsikt att bidra till en gynnsam situation för 

klienter. Slutligen får socialarbetare aldrig till sin egen fördel utnyttja den beroendeställning 

som klienter kan ha gentemot dem. Vidare har Akademikerförbundet SSR (2017a) även 

utformat en policy som riktar sig specifikt till kuratorer inom hälso- och sjukvård. I denna 

beskrivs kuratorns roll inom hälso- och sjukvård och varför kuratorer är viktiga ur ett 

helhetsperspektiv för patienter. Kuratorn kan ses som hälso- och sjukvårdens expert gällande 

det sociala livet och arbetar med att förstärka och säkerställa det sociala, socialrättsliga samt 

psykosociala perspektivet inom hälso- och sjukvården. Arbetet grundas på ämnesområdet 

socialt arbete där patienten ska ses som en del av sitt sociala sammanhang. Arbetsmetoder som 

används bygger på beprövad erfarenhet och vetenskap och en av kuratorns främsta 

arbetsuppgifter är att stärka patienters (och närståendes) möjligheter att hantera inre och yttre 

påfrestningar i samband med kriser, skada och/eller sjukdom. 
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3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras forskning och kunskap inom området. Tidigare forskning kommer 

att presenteras enligt följande: fördomar om våldtäkt, varför polisanmäla utifrån de utsattas 

perspektiv, hantering av polisanmälan, kvinnans avslöjande och omgivningens bemötande samt 

våldtäkt, polisanmälan och hälsa. Tidigare forskning presenteras i olika avsnitt för att förenkla 

läsandet, då tidigare forskning är spridd i den bemärkelse att den berör flera aspekter gällande 

vårt undersökningsområde. Vi hade svårigheter att hitta vetenskapliga artiklar med studier 

utförda i Sverige som belyser vårt undersökningsområde. Den tidigare forskning vi presenterar 

är därför till stor del studier utförda utanför Skandinavien vilket vi tror leder till att alla resultat 

från tidigare forskning inte kan impliceras rakt av till svenska förhållanden. Då vårt syfte är 

specifikt har vi även haft svårigheter att hitta relevant forskning ur kuratorers perspektiv, av 

ovan nämnd anledning är därför presenterad forskning i första hand inriktad på de utsattas 

perspektiv. 

 

3.1 Fördomar om våldtäkt 

Vandiver och Rager Duplo (2012) har utfört en enkätundersökning bland högskolestuderande i 

USA baserad på frågor och vinjetter, det vill säga fallbeskrivningar. Undersökningen belyser 

förekomsten av fördomar om våldtäkt, med fokus på kön och situation. Med fördomar menar 

Vandiver och Rager Duplo (2012) antagandet om att våldtäktsoffer beter sig och/eller sätter sig 

själva i situationer som “lockar” till våldtäkt samt att män har socialiserats till att bli våldsamma. 

Undersökningens resultat påvisar att även om större delen av studenterna inte stödjer fördomar 

om våldtäkt så framkommer det ändock att män är mer benägna att göra det än kvinnor. Den 

fördom som fick mest stöd handlade om att män inte kan kontrollera sin sexuella drift. 

Resultatet påvisar även att svaren skiljde sig åt beroende på om respondenten och offret var en 

kvinna eller man och även på scenario/situation. Kvinnliga respondenter var mer benägna att 

uppfatta en situation som våldtäkt än män, förutom i de fallen då offret och förövaren hade haft 

en tidigare relation. I dessa situationer var det männen som i högre grad uppfattade situationen 

som våldtäkt. 

 

3.2 Varför polisanmäla - utifrån de utsattas perspektiv 

Då en stor andel våldtäkter inte polisanmäls har Wolitsky-Taylor et al. (2011) undersökt vilka 

faktorer som är avgörande för om kvinnor väljer att polisanmäla eller inte samt deras upplevelse 

av anmälningsprocessen. Studien är utförd i USA. Resultatet av undersökningen visar att 

kvinnor är mindre benägna att anmäla om det är droger och alkohol inblandat under våldtäkten. 

Vidare nämner en stor del av kvinnorna att de främsta orsakerna till att de inte anmäler handlar 

om att de är rädda för att bli beskyllda, att familjemedlemmar ska få vetskap om vad de blivit 

utsatta för, men också för rädslan av att bli straffad av förövaren. Den största anledningen till 

att kvinnor däremot väljer att polisanmäla, är för att skydda andra från att bli utsatta av 

förövaren. Vidare är kvinnorna mer benägna att polisanmäla våldtäkten om förövaren är okänd. 

Det framkommer att en ytterligare orsak till att kvinnorna inte polisanmäler beror på att det 

finns en rädsla för rättsapparaten, men trots detta är den största andelen av de som anmält nöjda 

med bemötandet från polisen och skulle anmäla igen om de hamnade i en liknande situation. 
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3.3 Hantering av polisanmälan 

Avalos (2016) undersökning redogör för vad som händer efter att en polisanmälan om våldtäkt 

eller våld i nära relation är gjord. Undersökningen har utförts i Storbritannien och USA men 

författaren menar att de förhållanden som råder även kan vara aktuella i skandinaviska länder. 

Författaren ställer sig frågandes till hur länder som Storbritannien och Sverige, som ligger i 

framkant gällande jämställdhetsfrågor, kan vara så dåliga på att utreda och klara upp 

polisanmälningar gällande våldtäkt. Det är ungefär 6% av alla polisanmälningar om våldtäkt i 

Storbritannien som leder till fällande dom för förövaren. Avalos (2016) resultat påvisar att 

polisen och rättsväsendet hanterar våldtäktsanmälningar på ett undermåligt sätt där offren i stor 

utsträckning möts av skepticism, ifrågasättanden och misstroende, vilket beror på att det finns 

fördomar om att offren får skylla sig själva. I undersökningen ges flera exempel på kvinnor som 

anmält våldtäkt och svåra övergrepp men som blivit misstrodda och till och med blivit dömda 

till fängelse för att ha förvänt domstolen (“pervert the court of justice”), vilket kan ske i 

Storbritannien och USA. Med andra ord har kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp 

istället blivit anklagade för att ljuga inför rätten och blivit straffade. Det förekommer även att 

polisen försöker få offret att dra tillbaka sin polisanmälan. Enligt Avalos (2016) beror detta på 

att polisen har en hög arbetsbelastning och vet att våldtäktsbrott är svåra att lösa och väljer 

därför att prioritera brott där det finns mer bevisning och som är lättare att klara upp. Vidare 

menar Avalos (2016) att om polisen får kvinnorna att dra tillbaka sina polisanmälningar ser det 

bättre ut i statistiken då våldtäktsbrott är sådana brott som sällan reds ut, vilket leder till en dålig 

uppklarningsstatistik. Ytterligare en faktor som påverkar är att det förefaller finnas en kultur av 

misstänksamhet inom polisen gällande våldtäktsoffer vilket leder till att om polisen inte tror att 

offret talar sanning kommer de inte heller utreda polisanmälan på ett adekvat sätt. 

 

3.4 Kvinnans avslöjande och omgivningens bemötande 

Ahrens et al. (2007) har utfört en studie som belyser vem eller vilka personer våldtäktsoffer 

avslöjar det inträffade för först. Studien belyser även kvinnans bild av hur omgivningen reagerat 

vid avslöjandet av vad som hänt och hur hon därefter blivit bemött. Studiens resultat påvisar att 

de flesta våldtäktsoffer berättar för någon inom det informella stödsystemet, närmare bestämt 

vänner (38,2%) och familj (22,5%) i det första skedet. Gällande de kvinnor som berättar om 

våldtäkten till någon inom det formella stödsystemet förefaller detta vara mindre 

förekommande (14,7%). Med formellt stödsystem menar författarna exempelvis polis, läkare 

eller terapeut. Anledningar till varför kvinnorna själva bestämt sig för att aktivt avslöja 

övergreppet för någon varierade, men det var bland annat att kvinnan ville få emotionellt stöd, 

få det ur sig genom att berätta för andra samt att kvinnan ville att förövaren skulle åka fast för 

det han gjort. Vidare förekom även fall där kvinnan själv inte aktivt sökt hjälp utan där andra 

har uppmärksammat det, genom att kvinnan betett sig annorlunda och omgivningen har frågat 

om något är fel eller att det har varit människor runt omkring som uppmärksammat våldtäkten 

och omgående påkallat polis. Vidare påvisar resultatet att trots att större delen av kvinnorna 

upplevt att de blivit positivt bemötta när de avslöjat våldtäkten, förekommer även negativt 

bemötande och då framförallt av det formella systemet. Av kvinnorna hade 61,3% upplevt ett 

positivt bemötande, vilket framförallt var empatiskt och stöttande. Däremot upplevde 38,7 % 

ett negativt bemötande i form av skuldbeläggning och ifrågasättande över vad som verkligen 

hänt och om det inträffade kan klassas som våldtäkt. Det framkommer därmed att en del kvinnor 
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känt sig svikna och sårade över omgivningens bemötande, då omgivningens reaktioner och 

bemötande inte nått upp till kvinnans förväntningar. 

 

3.5 Våldtäkt, polisanmälan och hälsa 

Davidsson et al. (2009) har i sin studie undersökt sambandet mellan kvinnors upplevelse av 

våldtäkt, polisanmälan och egenupplevd hälsa. Resultatet av studien påvisar att av 187 av de 

som deltog i undersökningen och även blivit utsatta för våldtäkt hade totalt 44 kvinnor 

polisanmält våldtäkten. De som anmält var yngre i förhållande till de som avstod från att 

polisanmäla. Vidare framkommer av studien att kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt även till 

större grad upplevde sig ha dålig hälsa. Den dåliga hälsan var oberoende om förövaren var känd 

eller okänd för offret. Däremot framkommer av resultatet att kvinnor som polisanmält 

händelsen upplevde sig ha sämre hälsa än de som inte polisanmält det de blivit utsatta för, dock 

framkommer inte orsaken till vad det beror på, men Davidsson et al. (2009) menar att det kan 

vara en indikation på att rättssystemet inte alltid ger offren rätt stöd. 

 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis påvisar presenterad tidigare forskning att det finns flera olika faktorer som 

påverkar huruvida en kvinna som blivit utsatt för våldtäkt väljer att polisanmäla eller inte samt 

att det råder delade meningar om hur kvinnan blir bemött när hon berättat för sin omgivning 

samt för polismyndigheten om våldtäkten. Vissa har varit nöjda med det bemötande de fått och 

andra upplever att de blivit misstrodda och bemötta med skepticism. Det framkommer även 

olika faktorer som är avgörande för uppfattningen av vad en våldtäkt innebär och om det 

kvinnan varit utsatt för uppfattas som en våldtäkt eller inte. Tidigare forskning tyder också på 

att i synnerhet yngre kvinnor är mer benägna att polisanmäla våldtäkt. 
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4. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som vi förhållit oss till vid analys av 

insamlat material. Först presenteras generell systemteori i sin helhet för att sedan redogöra för 

ekologisk systemteori inom socialt arbete samt hur vi förhållit oss till teorin i uppsatsen.   

 

4.1 Generell systemteori (GST) 

Systemteori har sitt ursprung i cybernetiken och cybernetikens genombrott innebar ett steg ifrån 

den klassiska fysiken med fokus på det mekaniska och linjära tänkandet, i form av orsak och 

verkan. I samband med cybernetikens framväxt blev begreppet feedback viktigt. Feedback 

betyder återkoppling och självkorrigering samt utgör grunden för alla naturens kretslopp. I och 

med införandet av detta begrepp minskade det tidigare dominerande mekaniska tänkandet inom 

fysiken och de nya idéerna om feedback kom att ta över. Den moderna systemteorin från 1960-

talet har sitt ursprung i naturvetenskapen och en av grundarna är Ludwig von Bertalanffy. Von 

Bertalanffy hade ett intresse för öppna system och menade att det är skillnad på slutna och 

öppna system. Ett slutet system går under principen att lika orsak leder till lika verkan (vilket 

varit den dominerande tanken innan 1960-talet) medan ett öppet och levande system är motsatt, 

det finns olika vägar som kan leda till ett slutresultat (Öquist 2008). Vidare förklarar Payne 

(2015) att det öppna systemet har utbyte över gränserna, utanför sig själv, vilket det slutna inte 

har. Ett exempel på en process i ett mänskligt öppet system kan förklaras med att en individ får 

ny information om någonting som påverkar individen, ett inflöde till systemet. Denna 

information förändrar individen, vilket förklaras som ett genomflöde i systemet. Hur individen 

påverkas av informationen och därefter agerar observeras av andra i individens omgivning, 

detta kallas för utflöde och blir det som individen förmedlar utåt till sin omgivning efter att den 

behandlat den nya informationen i sitt system (Payne 2015). 

 

 
Figur 1. Modell som visar ett öppet system (Payne 2015, s. 247) 

 

Systemtänkandet innebär att se på världen utifrån begrepp som helhet, sammanhang, relationer, 

funktioner och mönster, vilket gör systemteorin mer komplex i förhållande till tanken om orsak 

och verkan. Ett elementärt begrepp inom systemteorin är nivåer, vilket innebär att alla system 

består av nivåer och innefattar en hierarkisk uppbyggnad. Nivåerna är hierarkiskt uppbyggda i 

den bemärkelse att de högre nivåerna är överordnade och därmed ställer in och påverkar det 
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som sker på de lägre nivåerna (Öquist 2008). Vidare menar Mattaini och Meyer (2002) att om 

en nivå påverkas av en händelse är det även troligt att andra nivåer i systemet påverkas eftersom 

att dessa nivåer är sammanlänkade i systemet. Med andra ord, de olika delarna i systemet går 

aldrig att frikoppla från varandra utan de påverkar varandra i en ständig process. 

 

4.2 Ekologisk systemteori 

Ekologisk systemteori har sin grund i systemteorin där Mattaini och Meyer (2002) ses som två 

av grundarna. Detta synsätt infördes i det sociala arbetet för att förstå människor utifrån deras 

sammanlänkade, flerdimensionerade och komplexa verklighet, med syftet att undvika att 

förenkla och reducera människors liv. Mattaini och Meyer (2002) menar att individer inte kan 

förstås utan att definiera deras sociala kontext som de befinner sig i, det så kallade “person in 

environment”-synsättet. Vidare kan den ekologiska systemteorin användas för att förstå 

kopplingar mellan individ och samhälle och bibehåller samma tanke som den generella 

systemteorin, som menar att människor är en del utav olika system. Enligt ekologisk 

systemteori samspelar alla dessa system med varandra och det är således omöjligt att skilja 

dessa system åt i en människas liv (Mattaini & Meyer 2002). Den ekologiska systemteorin 

utmärker sig från den generella systemteorin i den bemärkelse att den ser till ett större 

perspektiv i förhållande till den generella systemteorin vars fokus enbart är mellan individen 

och dennes närmaste omgivning. Ekologisk systemteori sträcker sig till att även inkludera hur 

samhället och dess instanser påverkar individens liv (Healy 2014). Vidare kan ekologisk 

systemteori delas in i tre olika huvudsystem: mikro, meso- och makrosystem. Ur ett 

samhälleligt perspektiv är mikrosystemet det system som finns närmast individen och kan kallas 

för det informella systemet. Här inryms familj, vänner, arbetsplats och fritidsintressen. I 

mesosystemet, det formella systemet, ingår exempelvis skolor och socialtjänsten och allting 

som omringar och påverkar individens liv. Det sista systemet är makrosystemet som även kallas 

för samhällssystemet, här inryms samhällets normer, värderingar, socialpolitik och kultur, det 

vill säga allting som påverkar individen på ett övergripande sätt utifrån det samhälle denne lever 

i (Healy 2014). 

 

4.3 Systemteori och vår undersökning 

Valet av systemteori och ekologisk systemteori motiveras och anses användbart till vår 

undersökning genom att individen ses som en del i ett sammanhang. De system vi befinner oss 

i och är omgivna av påverkar varandra och kan aldrig särskiljas. Här resonerar vi att de faktorer 

som kan vara avgörande samspelar på många olika nivåer, den utsatta kvinnan måste ses i 

hennes sammanhang. Utifrån vårt syfte och presenterad teori tror vi att kuratorernas uppfattning 

om vilka faktorer som påverkar om kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt polisanmäler eller 

inte påverkas av dessa system på samma sätt som den utsatta gör. Kuratorn ses således också 

som en del av systemet och påverkas av dessa, vilket utifrån systemteorin inte går att koppla 

bort. 
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5. Metod 

I följande kapitel presenteras samtliga metodval som gjorts till undersökningen. Metodavsnittet 

innehåller en genomgång av vår förförståelse, vetenskapsteoretisk tradition, sociala 

konstruktioner, urval, datainsamlingsmetod, erfarenheter från pilotstudie, tillvägagångssätt vid 

intervjutillfällen, analysmetod, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. 

 

5.1 Vår förförståelse 

Innan vi påbörjade vår undersökning hade vi en förförståelse kring våldtäkt om att definitionen 

av våldtäkt i samhället inte alltid överensstämmer med lagens definition. Detta trodde vi var 

bidragande till varför få anmälda våldtäkter leder till åtal. Vidare var vår förförståelse präglad 

av medias rapportering på det vis att vi trodde att kvinnor påverkas till att inte polisanmäla 

utifrån den bild media förmedlar. Gällande vilka faktorer som avgör om en kvinna polisanmäler 

eller inte hade vi ingen vidare förförståelse kring, däremot skapade vi oss en bild av avgörande 

faktorer efter att ha tagit del av tidigare forskning. Att vi hade en förförståelse är inte 

förvånansvärt då våldtäkt är ett ämne som ständigt uppmärksammas i samhället.  

 

Vi vill även tydliggöra för läsaren att vi har ett socialkonstruktivistiskt sätt att se på världen. 

För uppsatsen innebär detta att socialkonstruktivismen varken ses som ett metodval eller 

teoretisk utgångspunkt utan som de ”glasögon” vi haft på oss vid uppsatsarbetet, vilket kommer 

återkopplas till i analys och diskussion. Socialkonstruktivism innebär att ifrågasätta det som för 

gemene man anses naturligt och det som tas för givet och menar på att eftersom att det är 

människor som tillsammans konstruerar verkligheten är det också därför människor som kan 

förändra verkligheten och dess konstruktioner. Vidare har socialkonstruktivismen som 

utgångspunkt att undvika att se sociala handlingar som naturliga utan snarare se de som 

någonting människor skapat och konstruerat i samspel med varandra (Wenneberg Barlebo 

2010). Vår undersökning kommer genomgående att präglas av ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, vilket innebär att vi har det som utgångspunkt och ser det som lämplig till vårt ämne 

då vi utgår ifrån att alla människor är sociala varelser och att vi ömsesidigt påverkar varandra 

och de konstruktioner vi skapar.  

 

5.2 Vetenskapsteoretisk tradition 

Vår undersökning har inspirerats av hermeneutiken. Hermeneutik handlar om tolkning och 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att för att få förståelse för världen och människan måste 

tolkning göras. Vidare är fördomar och förförståelse enligt hermeneutisk tradition en bra 

utgångspunkt för att starta en förståelseprocess, den ger riktning till en undersökning och 

undersökningar får ny mening genom att förförståelsen sätts på prov när forskaren stöter på 

något nytt (Thomassen 2005). Att tolka är oundvikligt utifrån vår undersöknings art och 

förförståelse kan vara svårt att bortse från då våldtäkt är en samhällsfråga som vi ständigt 

kommer i kontakt med genom bland annat vår utbildning och media. Därför har vi utgått från 

och varit öppna med vår förförståelse kring ämnet. 

 

5.3 Urval 

Urvalet som görs till en undersökning beror på vilken forskningsfråga som ska studeras och för 

att öka trovärdigheten måste forskaren beskriva hur denne fått kontakt med intervjupersoner 
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(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Ett godtyckligt urval innebär att forskaren medvetet 

väljer vilka intervjupersoner som är lämpliga att delta i undersökningen utifrån syftet (Larsen 

2007). Utifrån vår forskningsfråga ville vi intervjua kuratorer som i sitt arbete kommer i kontakt 

med kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. Vi fick kontaktuppgifter till våra intervjupersoner, 

genom att ringa växeln på sjukhus, privata kontakter samt genom att ringa direkt till 

avdelningen där kuratorerna arbetar. Därefter kontaktade vi dessa kuratorer via e-post eller 

telefon med en förfrågan om att delta i vår undersökning samt information av vad deltagandet 

innebar. Fem kuratorer från fyra olika kommuner i mellersta Sverige intervjuades för 

undersökningen. Samtliga var kvinnor med socionomexamen och tiden de arbetat som 

kuratorer varierade mellan ett till trettio år. Vi har aktivt tagit avstånd från att beskriva vilka 

sjukhus och städer som undersökningen avser för att minimera risken att avslöja 

intervjupersonerna, då det endast finns ett fåtal kuratorer på vardera sjukhus som är inriktade 

på att möta dessa kvinnor. 

 

5.4 Datainsamlingsmetod 

En kvalitativ undersökning i form av enskilda intervjuer med kuratorer som i sitt arbete kommer 

i kontakt med kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt har utförts. Valet av kvalitativa intervjuer 

grundar sig i att vi eftersökte intervjupersonernas egna uppfattningar och upplevelser av vilka 

faktorer de kunde urskilja som avgörande för om kvinnorna de möter polisanmäler det de blivit 

utsatta för eller inte. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att kvalitativ forskning är lämplig 

när forskaren är intresserad av öppna svar och människans subjektiva upplevelser. Vid 

kvalitativa intervjusammanhang är det möjligt att använda sig av olika typer av intervjuformer 

genom att intervjun kan omfattas av strukturerade frågor till mer kompletterande och öppna 

följdfrågor. Genom kvalitativa intervjuer möjliggörs dessutom att ändra på frågeföljden utifrån 

hur intervjun utvecklas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Vidare menar Kvale och 

Brinkmann (2014) att intervjufrågor som ställs bör vara enkla och korta. Vi har använt oss utav 

en intervjuguide (se bilaga 1) där vi formulerat öppna frågor koncentrerade utifrån 

undersökningens syfte, dessa frågor ställdes till samtliga intervjupersoner. Frågorna var korta 

och vi försökte formulera dem tydligt för att undvika oklarheter för intervjupersonen om vad 

som avsågs med frågorna. Utifrån svaren ställdes kompletterande följdfrågor för tydliggörande 

när vi ansåg att behov förelåg. Vi försökte undvika att ställa ledande följdfrågor.   

 

5.5 Erfarenheter från pilotstudie 

Presenterat urval och datainsamlingsmetod grundar sig delvis i erfarenheter vi fått från utförd 

pilotstudie. En socialsekreterare som arbetade inom en barn-och familjeenhet som sällan hade 

kommit i kontakt med kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt intervjuades. Pilotstudien 

resulterade i undermåligt datamaterial delvis i den bemärkelsen att inga djupare och utvecklade 

svar framkom från intervjupersonen, då hon hade för lite erfarenhet av dessa frågor och delvis 

för att vår intervjuguide behövde vidareutvecklas för att kunna få fylligare information. Detta 

gjordes genom att befintliga frågor sågs över samt att ytterligare frågor lades till. Av 

ovannämnda anledningar har inte materialet som framkom vid pilotstudien används i denna 

uppsats men däremot tog vi lärdom utav denna. 
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5.6 Tillvägagångssätt vid intervjutillfällen 

Vid inbokning och utförande av intervjuer bör hänsyn till tid och rum tas. Platsen för 

intervjuerna kan påverka vad som framkommer i intervjun genom att intervjupersonen 

medvetet eller omedvetet framhäver olika saker beroende på kontext. Normaltiden för en 

intervju är 45 - 60 minuter och människor blir oftast bekväma i intervjusituationen efter en 

stund och gillar att delge sina erfarenheter (Eriksson-Zetterquist & Ahrnes 2015). 

Intervjupersonerna som deltog i undersökningen fick bestämma var och när, inom 

förutbestämda veckor, intervjun skulle ske. Vi erbjöd även alternativ om plats för intervjun om 

så önskades av intervjupersonen. Samtliga intervjupersoner fick e-post med information sänt 

till sig före intervjun med information om undersökningens syfte samt om genomförandet av 

intervjun (se bilaga 2). Vidare delgavs att intervjun beräknades ta mellan 45 - 90 minuter, detta 

för att intervjupersonen skulle få information om hur lång tid intervjun förväntades ta. Angiven 

tid sattes då vi inte ville känna oss tidsmässigt begränsade till att ställa eventuella följdfrågor. 

Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter. En av intervjuerna genomfördes via telefon och fyra 

genomfördes på intervjupersonernas kontor, enligt deras önskemål. Varför en intervju 

genomfördes via telefon berodde på långt avstånd till denne varpå vi inte hade möjlighet att ta 

oss dit när intervjupersonen hade möjlighet att ställa upp. 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att de tekniska aspekterna vid en intervju även 

bör beaktas. Detta genom att forskaren planerar om och i så fall med vilket tekniskt hjälpmedel 

intervjun ska spelas in samt om anteckningar ska föras löpande vid intervjutillfället. Vidare 

menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att både inspelning och anteckningar av intervjun 

är att föredra. Detta för att inspelningen återger orden som sägs vid intervjutillfället och 

anteckningarna kan fånga upp det som inte sägs, till exempel gester och miljön intervjun 

utspelar sig i. Vidare är anteckningar bra för att i det stundande mötet kunna följa upp det som 

sägs genomgående i intervjun med hjälp av löpande skrivna stödord. Att föra anteckningar är 

också ett sätt att gardera sig utifall att inspelningsfunktionen inte skulle fungera optimalt (ibid). 

Samtliga genomförda intervjuer spelades in med mobiltelefon och anteckningar fördes. En utav 

oss deltog på samtliga intervjuer och en deltog på fyra av sammanlagt fem genomförda 

intervjuer. När båda deltog höll en i intervjun och en fokuserade på att föra anteckningar och 

ställa följdfrågor. Därefter transkriberades inspelningarna från intervjuerna av oss manuellt i 

den bemärkelsen att inget datorprogram användes för transkribering. Det är en fördel att 

transkribera det egna materialet då forskaren lär känna sitt material och redan i denna fas kan 

påbörja tolkningen av materialet (ibid). Nästa steg är analys av det transkriberade materialet. 

 

5.7 Analysmetod 

Undersökningen har en deduktiv ansats. Att arbeta deduktivt innebär att en undersökning är 

styrd av teori och att utgå ifrån förutbestämda teorier vid analys av insamlat material. Begrepp 

och teorier används för att placera sitt material där det hör hemma (Malterud 2014). I denna 

undersökning valdes att utgå från ett antal förutbestämda teorier (se avsnitt teoretisk 

referensram) vid tolkning av data för att placera in, kategorisera och finna förståelse för 

resultatet utifrån valda teorier. Vidare har vi inspirerats av och tillämpat meningskoncentrering 

vid analys av insamlat material. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver meningskoncentrering 

som en form av kodning på så vis att forskaren bryter ner det som intervjupersonen sagt till 
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kortare formuleringar. Analysen påbörjades genom att söka efter koder i vårt transkriberade 

material genom att läsa igenom det återupprepade gånger. Därefter skapades kategorier utifrån 

de funna koderna för att slutligen summera materialet. Kodning innebär att försöka skapa 

struktur och ordning i transkriberat material, liknande typ av uttryck i materialet får samma kod. 

Efter kodning kategoriseras materialet vilket innebär att hitta samband mellan de olika koderna. 

Koder som hänger ihop och har liknande betydelse får en gemensam kategori (Rennstam & 

Wästerfors 2015). Sista steget i analysen är summering vilket innebär att försöka dra slutsatser 

och göra en sammanhållen beskrivning av undersökningsområdet samt försöka besvara sitt 

syfte och eventuella frågeställningar (ibid). Vi har försökt att hitta de koder och mönster som 

är mest betydelsefulla för vår problemformulering. Kodning av transkriberade material 

genomfördes genom att färgmarkera de delar av materialet som belyste vår 

problemformulering. Varje kod som hittades markerades med en egen färg. Efter kodning läste 

vi igenom materialet ytterligare och organiserade koderna i olika kategorier genom att 

likvärdiga koder med ungefärligt innehåll fick en gemensam kategori samt en passande titel. 

Därefter placerades de kategorier vi funnit till vald teori och dess olika nivåerna mikro-, meso- 

och makronivå för att slutligen presenteras i resultatet. 

 

5.8 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet handlar om stadgan och tillförlitligheten av undersökningen (Malterud 2014). Detta 

innebär vidare att sett till metodens reliabilitet har vi ämnat att tydligt beskriva hur vi gått 

tillväga avseende datainsamlingsmetod, urval, tillvägagångssätt vid intervjutillfällena samt 

analysmetod. Att vi genomgående har redogjort för hur undersökningen gått till, ökar 

reliabiliteten för undersökningens resultat. Att vi valt intervjupersoner som i sitt arbete har 

samtal med kvinnor som varit utsatta för våldtäkt ökar även det reliabiliteten då de har mer 

erfarenhet av ämnet till skillnad mot någon som aldrig arbetat med det. Validitet innebär att 

kontrollera, avseende metod i en undersökning innebär det att se över hur sakenlig metoden är 

i förhållande till det valda ämnet och syftet i undersökningen (Kvale & Brinkmann 2014). Är 

metoden inte relevant för undersökningen kan forskaren inte förvänta sig att svaren som 

undersökningen frambringar är giltiga för frågorna som ställts (Malterud 2014). Syftet är att 

undersöka vilka faktorer som kuratorer uppfattar är avgörande för huruvida kvinnor som blivit 

utsatta för våldtäkt väljer att polisanmäla brottet eller inte. Ett aktivt val av kvalitativ metod 

med intervjuer gjordes då det möjliggör för mer djupgående och nyanserade svar från 

intervjupersonerna avseende faktorer som möjligtvis spelar in. 

 

5.9 Etiska överväganden 

I detta avsnitt presenteras de etiska överväganden som gjorts i förhållande till Vetenskapsrådets 

publikation God forskningssed från 2011.  

 

Vid forskning som rör människor är det av vikt ur ett etiskt perspektiv att ta hänsyn till hur de 

människor som medverkar i forskningen behandlas och vad deras medverkan i forskningen kan 

få för eventuella konsekvenser. Detta kallas för individskyddskravet och innebär att individer i 

allra möjligaste mån ska skyddas från att ta skada av att medverka i forskning vilket måste 

övervägas i förhållande till forskningens nytta (Gustafsson et al. 2011). Under utformandet av 

vår undersökning och valt ämne har etiska överväganden uppkommit. Våldtäkt är ett känsligt 
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ämne och kan väcka känslor och reaktioner hos de individer som deltar i undersökningen vilket 

är viktigt att ta hänsyn till. Detta är något som vi diskuterat och därav valt att rikta in 

undersökningen mot kuratorer som i sitt arbete kommer i kontakt med kvinnor som blivit utsatta 

för våldtäkt, då vi tror att de utifrån sin yrkesroll och erfarenhet om ämnet hanterar att 

intervjuas. Syftet är inte att undersöka om kuratorerna själva varit utsatta och deras upplevelse 

av det, utan deras uppfattning om vilka faktorer som är avgörande för om kvinnor polisanmäler 

våldtäkt eller inte. Gällande de etiska krav som ställs på forskning finns vidare fyra begrepp att 

ta hänsyn till gentemot de individer som deltar i undersökningen. Dessa fyra begrepp är 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet samt konfidentialitet. Sekretess och tystnadsplikt går hand 

i hand i den bemärkelsen att begreppen innebär att personal inom hälso-och sjukvård inte får 

lämna ut eller röja uppgifter om enskildas förhållanden (Gustafsson et al. 2011). Då vi intervjuat 

kuratorer som omfattas av ovannämnda sekretessbestämmelser har vi varit tydliga med att vi 

inte vill ha utsagor från patienter de träffat utan kuratorernas uppfattning utifrån deras 

professionella roll. Nästa begrepp handlar om anonymisering och avidentifiering av de 

individer forskaren har intervjuat. Det ska inte vara möjligt att genom beskrivning av eller 

utifrån svaren från intervjupersonerna kunna röja deras identitet. Uppgifter om intervjuade 

individer ska vara avidentifierade, vilket kan uppnås bland annat genom att aldrig anteckna 

individens identitet samt radera intervjuer och transkriberat material efter att forskningen är 

färdigställd (Gustafsson et al. 2011). Hänsyn har tagits till detta genom att vi inte har antecknat 

de intervjuades namn i dokument, inte uppgett vilka sjukhus eller städer intervjuerna 

genomförts i och deltagarna har informerats om att de kommer vara avidentifierade i uppsatsen. 

Slutligen kommer inspelade intervjuer och transkriberingar raderas efter att uppsatsen slutförts, 

vilket även intervjupersonerna informerats om. Det sista begreppet är kravet på konfidentialitet 

vilket innebär att uppgifter ska hanteras konfidentiellt och skyddas från obehöriga att ta del av. 

Sistnämnda kravet beaktas för att värna om de intervjuades rätt till skydd mot insyn i deras 

privatliv och integritet (Gustafsson et al. 2011). Genom att enbart använda den information som 

framkommit vid intervjuerna i vår uppsats samt att materialet förvarades utan åtkomst för 

obehöriga, i lösenordsskyddade datorer, anses konfidentialitetskravet uppnåtts. Ytterligare en 

aspekt gällande etiska frågor rör samtycke och innebär att intervjupersoner ska få tillräcklig 

information om undersökningen för att kunna ta ställning till deltagande samt ge samtycke till 

medverkan (CODEX 2017). Vid första kontakt med intervjupersonerna presenterades syftet 

med undersökningen, i vilket syfte undersökningen görs, att undersökning görs utav oss, hur 

intervjun kommer genomföras samt att deltagandet sker på frivillig basis. De som valde att delta 

i undersökningen informerades vidare om att de har möjlighet att avbryta sitt deltagande fram 

tills att analysprocessen påbörjats. 
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6. Resultat och analys 

I följande avsnitt redogörs resultatet av denna undersökning, först presenteras en kort bakgrund 

om vilka kvinnor som utsätts och var våldtäkt sker utifrån vad som framkommit ur empirin. 

Därefter redovisas resultatet utifrån vald teori och dess nivåer mikro-, meso- och makro. Vidare 

har empirin uppdelats i följande rubriker: bidragande faktorer till polisanmälan, bidragande 

faktorer till att inte polisanmäla, situations- och personbundna faktorer samt en avslutande 

resultatanalys. 

 

6.1 Kort bakgrund om vilka kvinnor som utsätts och var våldtäkter sker 

Vid intervjutillfällena delgavs informanterna om att avsikten med denna undersökning var att 

undersöka vilka faktorer som är avgörande för huruvida kvinnor som blivit utsatta för en 

våldtäkt genom överfall av en okänd förövare eller av en ytlig bekant polisanmäler detta. 

Informanterna angav att de träffar alla typer av kvinnor i olika åldrar och socioekonomiska 

grupper och de hade svårigheter att uttala sig om en specifik grupp var mer utsatt för våldtäkt 

än någon annan, däremot kunde ur empirin urskiljas att majoriteten av våldtäktsoffer föreföll 

vara yngre kvinnor i 20-årsåldern. Gällande var våldtäkter sker är det enligt informanterna 

vanligare att de sker i samband med krogbesök och hemmafester av en förövare som är ny eller 

ytligt bekant än att det sker genom överfall utomhus av en okänd förövare. 

 

6.2 Bidragande faktorer till polisanmälan 

Ur empirin har ett flertal faktorer urskiljts som bidrar till att polisanmälan sker, dessa 

presenteras i följande avsnitt. Presentationen sker i löpande text med uppdelningar för vilken 

nivå som avses, först kommer mikro-, sedan meso- och sist makronivå. 

 

 
Figur 2. Modell som visar vilka faktorer som bidrar till polisanmälan vid våldtäkt.   

 

På mikronivå, den nivå som avser individens närmaste omgivning, har informanterna uppgett 

att faktorer till polisanmälan är att det är ett ställningstagande, att det stärker självkänslan samt 

en önskan om att förövaren ska bli dömd och kvinnan ska få upprättelse. Ställningstagande som 

en faktor framkom av samtliga informanter till varför de upplevde att kvinnorna polisanmäler, 

ett ställningstagande gentemot kvinnan själv och en markering om att det hon varit utsatt för 

inte är okej. “Bevis för en själv att det här är inte rätt emot mig som kvinna så att det är känslan 
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av att jag förhoppningsvis kan gå ur det här starkare och också såklart att den som har gjort det 

här på nått vis får stå upp för vad han faktiskt gjort”. Gällande den faktor som avser att 

polisanmäla då det stärker självkänslan uttryckte en av informanterna att det kan kännas skönt 

för kvinnan att ha gjort sitt yttersta genom att anmäla.  “Känna en väldig trygghet i att sen kunna 

tänka tillbaka, jag gjorde i alla fall det jag kunde. Jag anmälde, att det stärker självkänslan”. 

Ytterligare en faktor som informanterna upplevde bidragande till att polisanmälan görs är en 

förhoppning om att förövaren ska bli dömd och att det därmed även skyddar andra från att bli 

drabbade. 

 

Vad gäller mesonivå, som innefattar allting som omringar och påverkar individens liv avseende 

samhällsinstanser framkommer det av informanterna att de tror att det finns faktorer som 

påverkar på mesonivå. Ur informanternas utsagor kan två faktorer urskiljas på denna nivå, dessa 

är kuratorerna själva samt bemötandet hos polismyndigheten. Dock är faktorerna på mesonivå 

inte lika tydligt uttalade för om en polisanmälan upprättas eller inte, det handlar på denna nivå 

mer om förhållningssätt och vem kvinnan är varpå detta presenteras utförligare under avsnitt 6.4 

“Situation- och personbundna faktorer”. 

 

På makronivå, som innefattar samhällsnormer och värderingar, var den faktor som framkom 

hos samtliga informanter en uppfattning om att polisanmälan ska göras då våldtäkt är ett brott 

och den rådande normen i Sverige är att brott ska polisanmälas. En informant uppgav “det här 

är liksom brottsligt. Någon har begått ett brott mot mig, ungefär som att jag anmäler om någon 

snor min mobil”. Hon uppgav vidare “det han gjorde mot dig är inte okej och enligt svensk lag 

så är det ett brott”. Vidare uttryckte en av informanterna att ytterligare en anledning till varför 

hon trodde att kvinnor polisanmäler beror på att sexuella övergrepp och våldtäkt är mer synligt 

i samhället idag än vad det varit tidigare, hon förklarade: 

 

En som varit utsatt för övergrepp [...] ja i stunden kan hon nog känna sig ensammast i hela 

världen men hon vet att det händer. Förr var det mer tyst om det och då är det ju lättare att 

tänka att jag måste vara dålig eftersom jag blir utsatt, ingen annan blir utsatt. 

 

6.3 Bidragande faktorer till att inte polisanmäla 

Informanterna har även uppgett ett antal faktorer som bidrar till att kvinnor inte polisanmäler 

våldtäkt på mikro- och makronivå. I följande avsnitt kommer dessa faktorer presenteras 

löpande. Avseende mesonivån och faktorer till att inte polisanmäla har det ur informanternas 

utsagor inte framkommit några tydliga faktorer på denna nivå. Det som framkommit på 

mesonivå presenteras som tidigare nämnt i avsnitt 6.4 “Situation- och personbundna faktorer”. 
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Figur 3. Modell som visar vilka faktorer som bidrar till att polisanmälan inte görs vid våldtäkt. 

 

De faktorer som kunnat urskiljas på mikronivå som är bidragande till att kvinnor inte 

polisanmäler våldtäkt är många i förhållande till faktorer som framkommit till att kvinnor 

polisanmäler. Enligt informanterna är dessa faktorer skuld och skam, rädsla, kvinnan vill lämna 

det som hänt bakom sig och gå vidare, att polisanmälan är en jobbig process, osäkerhet, 

integritet samt en farhåga över att bli dubbelt kränkt. Den första faktor som samtliga 

informanter uppgav var en anledning till att kvinnor inte polisanmäler är att det är förknippat 

med skuld och skam att ha blivit utsatt för våldtäkt. “Det är oerhört skamfyllt att ha varit utsatt 

för ett övergrepp. Kvinnorna anklagar ju sig själva ofta”. Att kvinnor ofta lägger en del av eller 

hela skulden på sig själva var enligt informanterna en bidragande orsak: 

 

Så erfarenhetsmässigt det här att det är viktigt att få prata och också lyfta det här med 

skuldfrågan för den kommer, förr eller senare så kommer tjejen alltid fram till att, vad 

dum jag var som gick hem ensam, någonstans så liksom börjar de lägga det på sig själva. 

 

Vidare framkom av samtliga informanter att olika typer av rädsla är en faktor som bidrar 

till att polisanmälan inte görs, framförallt en rädsla för förövaren. En rädsla för att 

mannen ska söka upp kvinnan eller höra av sig för att avskräcka henne från att anmäla. 

Även rädsla för att inte bli trodd samt för hur omgivningen kommer reagera över det 

som hänt framkom av informanterna. En informant uttryckte följande angående rädsla 

för förövaren: 

 

Det finns ju tjejer som efter övergrepp inte vågar gå ut på sin egen balkong för de 

är rädda att killen vet vart hon bor och att han ska komma. Törs inte gå till  

affären själv så det blir ju liksom ett socialt handikapp. 

 

Ytterligare en faktor som informanterna uppgav som avgörande till varför polisanmälan inte 

görs är att en polisanmälan är en jobbig process att gå igenom. Detta på grund av att kvinnan 

utsätts för jobbiga, detaljerade förhör. Hon måste prata om och minnas händelsen igen samt 

tvingas möta förövaren i en eventuell rättegång. En informant delgav vilka frågor en kvinna 
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kan möta under ett förhör “allt, hur tog han på dig, hur och vart och, ja, det är verkligen att 

vända ut och in på sig själv”. Vidare uppgav en informant “att göra, anmäla, att måste dit och 

prata om det här igen. Och återupptäcka minnen från händelsen, det kan vara svårt för andra att 

förstå vad jobbigt det är”. Enligt informanternas utsagor kan den jobbiga processen kvinnan får 

genomgå efter en polisanmälan vara en anledning till att inte polisanmäla alls. Något som kan 

höra ihop med den jobbiga processen är att informanterna upplevde att många kvinnor som 

varit utsatta för våldtäkt vill lämna det bakom sig och gå vidare. Då många kvinnor är 

införstådda i att en polisanmäla innebär en lång och jobbig process kan detta alltså vara en 

avgörande faktor till att inte anmäla, “det är jobbigt att behöva prata om våldtäkten, det är 

jobbigt att behöva vänta på beslut och vad som händer. Det är jättejobbigt för många vill ju bara 

få ett avslut för att kunna sätta punkt och gå vidare”. En ytterligare faktor som vi kan tyda 

hänger ihop med den eventuella kommande processen som en polisanmälan innebär är att 

informanterna uppger att kvinnans integritet blir blottad i samband med polisanmälan vilket 

kan upplevas som tufft. En informant uppgav “i en sån här situation är en kvinna jätteutsatt och 

sexualitet, underlivet allt sånt där, det är också oerhört privat”. Vidare uttryckte en informant 

“jag har också haft patienter, alltså själva jurister och poliser som faktiskt har valt att inte 

polisanmäla och där tror jag också att det handlar om att man inte vill utsätta sig för den insynen 

helt enkelt”. Integritetsfaktorn kan även sammanlänkas med det som tre av fem informanter 

uppgav som risken för att bli dubbelt kränkt. Först blir kvinnan utsatt för våldtäkt, därefter vet 

hon att hon vid en polisanmälan återigen behöver redogöra för vad som hänt i detalj och även 

bli ifrågasatt med risk för att polisanmälan ändå inte leder till åtal och förövaren går fri. 

“Åklagaren väcker aldrig åtal, utan det läggs ner efter jobbiga förhör och så vidare på polisen 

så att det känns ju lönlöst [...] det gör ju faktiskt det”. Den sista faktor som urskiljts på mikronivå 

och som är bidragande för att polisanmälan inte görs handlar om osäkerhet. Informanterna 

beskrev att det kan vara flera typer av osäkerhet, osäkerhet kring om det finns tillräckligt med 

bevis för att förövaren ska bli dömd, en osäkerhet kring vad som faktiskt har hänt, särskilt om 

alkohol varit inblandat. Vidare kan det vara en osäkerhet från kvinnan om det som hänt 

verkligen kan klassas som en våldtäkt, osäkerhet kring vad en polisanmälan ska leda till och en 

otrygghet i anmälningsprocessen och gentemot förövaren. En informant berättade om 

osäkerheten gällande anmälningsprocessen och förövaren “ovissheten och vad händer när han 

får veta att hon har gjort anmälan, jaha nu har han fått veta, kommer han söka upp mig då eller”. 

Vidare berättade en informant om osäkerheten kring vad som faktiskt hänt “alltså otydlighet 

kring situationen så, det tror jag påverkar lite grann att de är osäkra. Osäker på vad som hände 

egentligen och att man är i chock och har svårt själv att förstå vad som har hänt”. 

 

Det framkom faktorer på makronivå som informanterna uppgav som bidragande att kvinnor 

inte polisanmäler våldtäkt. Faktorer på denna nivå är djupt rotade könsroller och normer i 

samhället, medias rapportering om att åtal inte väcks eller läggs ner samt att kulturella aspekter 

kan vara bidragande. Djupt rotade könsroller och normer i samhället är faktorer som 

framkommit från samtliga informanter som en bidragande orsak till att kvinnor avstår från att 

polisanmäla våldtäkt. Informanterna uttryckte att kvinnor enligt dessa könsroller har ett större 

ansvar, en kvinna ska finna sig i situationer som kanske inte alltid känns helt okej för henne. 

Detta för att mannen har rätten på sin sida att bete sig på ett visst sätt enligt samhällssynen på 

hur en man respektive kvinna ska vara “säkert gamla könsroller, att man som kvinna ska foga 
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sig [...] på något sätt att det är okej för killar att ha en viss jargong och bete sig på ett visst sätt 

som säkert hänger kvar även fast vi tycker vi är jämställda”. Vidare är normerna i samhället en 

bidragande faktor, det finns enligt informanterna en norm om att det är kvinnans egna fel och 

en uppfattning om att kvinnor kanske utsätter sig själva för onödiga risker “då gäller det att 

prata om det att vad är det som gör att du som svensk kvinna faktiskt i Sverige 2017 inte ska 

kunna få gå hem bara för att det är ett killgäng ute”. Den faktor avseende medias rapportering 

om att åtal inte väcks eller läggs ner grundar sig enligt informanterna i att media upplyser om 

att många åtal läggs ner på grund av otillräcklig bevisning och att det är få anmälningar som 

leder till fällande dom för förövaren. Informanterna var eniga om att media kan vara en faktor 

till att inte polisanmäla. Detta för att kvinnan inte ser någon mening i att polisanmäla på grund 

av att hon fått återkommande information om att det är svårt att få upprättelse för det hon utsatts 

för “de läser i tidningarna naturligtvis att åtal läggs ner, eller det går inte ens till åtal”. Slutligen 

har två av fem informanter uppgett att det kan finnas kulturella aspekter som bidrar till att en 

kvinna inte polisanmäler våldtäkt. De menar att det finns kvinnor som lever i en kultur där det 

är skamfyllt att ha varit utsatt för övergrepp och där kvinnan till varje pris måste dölja för vänner 

och familj att hon blivit utsatt, vilket leder till att hon inte kan eller vågar polisanmäla 

våldtäkten. 

 

6.4 Situations- och personbundna faktorer 

Situations- och personbundna faktorer har kunnat urskiljas, där olika omständigheter avgör om 

polisanmälan sker eller inte. Dessa faktorer har inte tydligt gått att urskilja om de är bidragande 

till att polisanmälan sker eller inte och därför skapades en egen rubrik för dessa faktorer. 

Faktorerna är indelade på mikro- och mesonivå. 

 
Figur 4. Modell som visar vilka faktorer som är situations- och personbundna för polisanmälan 

vid våldtäkt. 

 

Faktorer som identifierats på mikronivå är vad kvinnan har för egna resurser, omgivningens 

ställningstagande och påverkan samt relation till förövaren. Tre av fem informanterna uppgav 

att vad kvinnan har för egna resurser är en bidragande faktor till hur hon ställer sig till att 

polisanmäla det hon blivit utsatt för. Med egna resurser avses vem och hur kvinnan är som 
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person. Kvinnans personlighet är avgörande, är kvinnan osäker ökar risken för att hon inte 

polisanmäler, detsamma gäller om händelsen krockar med kvinnans självbild i den bemärkelsen 

att kvinnan inte kan identifiera sig med att just hon har blivit utsatt. “Det är ju så olika också 

hur man upplever saker beroende på, vem man är som person, vad man har med sig, vad man 

har varit med om tidigare”. Det framkom även att bearbetning av våldtäkten är en faktor som 

bidrar till om och när polisanmälan görs. Informanterna uppfattade att benägenheten till att 

polisanmäla ökade desto mer kvinnan bearbetat händelsen. De hade en uppfattning om att 

kvinnan hade svårare att polisanmäla då hon fortfarande befann sig i chock över det som hänt. 

Ytterligare en faktor som både kan påverka till att polisanmäla eller inte är vad kvinnan har för 

individer i sin omgivning och hur de ställer sig till polisanmälan. Informanterna menade att 

familj och eventuella partners kan ställa krav på att kvinnan ska polisanmäla då de fördömer 

det som skett och anser det vara en självklarhet att göra en polisanmälan. Men det kan även 

vara det motsatta om exempelvis förövaren är känd för kvinnan och denne uppmanar kvinnan 

till att inte polisanmäla då det kan medföra konsekvenser för förövaren själv. En informant 

förklarade omgivningens betydelse; “det sociala nätverket runt omkring, lite hur de ligger på 

eller hur de tänker kring det”. Samtliga informanter hade en uppfattning om att en stor och 

avgörande faktor om polisanmälan görs eller inte är relationen mellan kvinnan och förövaren. 

Desto närmare relationen är mellan förövaren och kvinnan desto svårare att polisanmäla 

våldtäkten. Informanterna menade att den bundenhet som finns till förövaren om denne är 

bekant till henne leder till att situationen blir mer komplicerad och att kvinnan förmodligen 

kommer ta hänsyn till fler aspekter än om det enbart handlar om att polisanmäla en okänd 

person för våldtäkt. 

 

På mesonivå framkom två faktorer som är situationsberoende utifrån om polisanmälan sker eller 

inte och dessa är som tidigare nämnt informanternas eventuella påverkan på kvinnorna samt 

polisens bemötande. Tre av fem informanter uttalade att de själva i sitt yrkesutövande kan vara 

en bidragande faktor till att polisanmälan upprättas, medan två var tydliga med att de inte tror 

sig vara det. Resultatet påvisar att huruvida informanterna såg på sig själv som bidragande faktor 

eller inte till större delen berodde på vilken arbetsgivare informanten hade och vilket 

förhållningssätt som informanterna blivit ombedda att ha i mötet med kvinnor som blivit utsatta 

för våldtäkt. En informant som ansåg att hon kan vara en bidragande faktor uppgav “alltså 

informationen jag har fått är ju ändå att jag ska rekommendera till att göra en polisanmälan”. 

Vidare uppgav samma informant “man bygger ju på att försöka stärka känslan av att du duger 

som du är [...] att det är den känslan som då är anledningen till att man väljer att polisanmäla”. 

Av de informanter som inte såg sig själva som en bidragande faktor uttryckte sig en på följande 

sätt: 

 

Jag informerar faktiskt mer, jag uppmuntrar inte faktiskt för att det är ett beslut man måste 

landa i själv och det är jag väldigt noga i, för de har så mycket påtryckningar ändå i 

allmänhet [...] de lever ju i det hela tiden så att de är väldigt väl medvetna om det här, att de 

egentligen bör och så. 

 

Samtliga informanter redogjorde för att polisens bemötande kan vara en bidragande faktor till 

att polisanmäla eller inte. Det var av vikt att kvinnan som blivit utsatt får ett förtroendeingivande 
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bemötande för att en polisanmälan ska göras. Om bemötandet är det motsatta och kvinnan blir 

ifrågasatt och bemött med misstro minskar chansen för att kvinnan ska polisanmäla det hon 

blivit utsatt för “många upplever polisen också som ganska oempatiska”. Även erfarenhet från 

liknande situationer och polisens bemötande vid tidigare tillfällen tros vara bidragande till 

huruvida en polisanmälan upprättas eller inte. 

 

6.5 Resultatanalys utifrån generellsystemteori och ekologisk systemteori 

I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat i förhållande till systemteori och ekologisk 

systemteori. Ekologisk systemteori menar att en individ alltid måste ses i sitt sammanhang, 

utifrån begreppet “person-in-environment” (Mattaini & Meyer 2002). Enligt ekologisk 

systemteori i förhållande till kuratorer som i sitt arbete kommer i kontakt med kvinnor som 

blivit utsatta för våldtäkt och vilka faktorer som de uppfattar är avgörande till om en kvinna 

polisanmäler våldtäkt eller inte förefaller det vara flera faktorer som är med och påverkar. 

Utifrån systemteorin är det inte möjligt att utröna vilken specifik faktor som styr om kvinnor 

polisanmäler utan det bör ses individuellt ur varje enskild individ och dennes sammanhang i ett 

samspel. Denna undersökning lyfter ändock fram kuratorers uppfattning om vilka olika faktorer 

som bidrar till om polisanmälan sker eller inte efter en våldtäkt. De faktorer som kuratorerna 

har uppgett vara bidragande till om kvinnor polisanmäler våldtäkt eller inte tänker vi är ett 

resultat av att kuratorerna är en del av ett system och sammanhang och får “input” från flera 

olika håll. Systemteorin menar just att de olika nivåer som vi nämnt, mikro-, meso- och 

makronivån är sammanlänkade och inte går att skilja åt (Mattaini & Meyer 2002), vilket är 

något som styrks av vår undersöknings resultat. 

 

I presenterat resultat går att utläsa att könsroller på makronivå är djupt rotade i samhället enligt 

kuratorerna, vilket de menar påverkar om kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt polisanmäler 

eller inte. Med könsroller menas exempelvis att män har mer rätt att ta för sig och bete sig på 

ett visst sätt gentemot kvinnor och kvinnor ska finna sig i det. Detta kan vi i vårt resultat tyda 

till att könsroller är en faktor som genomsyras ända ner till mikronivå genom att det påverkar 

hur kvinnor väljer att förhålla sig till polisanmälan. Vi tolkar därmed att rådande könsroller på 

makronivå enligt kuratorerna kan bidra till att kvinnor inte polisanmäler på mikronivå då 

kvinnor skuldbelägger sig själva för det som hänt och tvivlar på om de ska polisanmäla. 

Ovanstående tolkning statuerar exempel på, i enlighet med systemteorin, att nivåerna påverkar 

varandra men att de dessutom är hierarkiskt ordnade i den bemärkelse att makronivån till större 

del styr och påverkar det som händer på de lägre nivåerna (Öquist 2008). Ytterligare ett exempel 

på att de överordnade nivåerna styr de underliggande är medias rapportering. Att kvinnor läser 

i tidningar att åtal läggs ner var något som flera kuratorer uppgav på makronivå påverkar till 

om polisanmälan sker eller inte, vilket vi kan tolka även påverkar på mikronivå. Alltså menade 

kuratorerna att när kvinnor läser i tidningar om få fällande domar kan detta påverka på 

mikronivå genom att kvinnorna ifrågasätter vilken nytta en polisanmälan har och vad den ska 

föra med sig. Ett ytterligare exempel som framkom i resultatet var samhällssynen på brott. 

Kuratorernas uppfattning var att rådande samhällssyn avseende brott i Sverige är att det ska 

polisanmälas. I detta fall kan denna samhällssyn ses som en faktor som även den är med och 

påverkar på mikronivå huruvida en polisanmälan görs eller ej. Vi tolkar framförallt att denna 

norm kan vara bidragande till att kvinnor faktiskt polisanmäler utifrån den faktor som 
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framkommit på mikronivån att det är ett ställningstagande från kvinnans sida att det hon blivit 

utsatt för inte är okej. 

 

Systemteorin menar att utflödet, det vill säga det som individen förmedlar utåt efter att denne 

har fått till sig och genomarbetat ny information (inflöde) i sitt system påverkar denna individs 

omgivning (Payne 2015). Med detta nämnt kan med andra ord individen på mikronivå således 

också påverka åt andra hållet i systemet och nivåerna. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, där könsroller ses som socialt konstruerade, skulle synen på könsroller kunna 

förändras på sikt beroende på hur individer hanterar och förhåller sig till inflödet av ny 

information. Det vill säga hur utflödet blir efter att ny information inkommit och bearbetats i 

systemet. Ett exempel på detta är att kuratorerna anser att kvinnor till stor del lägger skuld på 

sig själv om de blivit utsatta för våldtäkt, vilket de tror beror på könsroller. Skulle större delen 

av oss individer agera och börja tänka annorlunda vid dessa situationer så menar 

socialkonstruktivismen att man också kan förändra synen på könsroller.   

 

Avslutningsvis har vi uppmärksammat det faktum att kuratorerna uppgett flertalet faktorer som 

vi beskrivit som situations- och personbundna i resultatet, där det som är avgörande för om 

polisanmälan sker eller inte “beror på” i den bemärkelse att det just beror på hur situationen sett 

ut samt vem kvinnan som blivit utsatt är som person och vad hon har för resurser. Att det är 

många faktorer som är situations- och personbundna enligt kuratorerna tolkar vi som att det är 

komplext, det är svårt att peka ut direkta tydliga faktorer som är allmängiltiga för alla kvinnor 

som blivit utsatta för våldtäkt. Detta anser vi är ytterligare någonting som ger stöd för att 

systemteorin är aktuell då allting tycks samspela. 
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7. Diskussion 

I följande avsnitt förs en diskussion om undersökningens resultat som följs av en diskussion 

kring undersökningens metod, dess styrkor och svagheter samt vad som fungerat bra och mindre 

bra i undersökningen. Metoddiskussionen följs av avslutande konklusion och förslag på vidare 

forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras undersökningens resultat och kopplas till tidigare forskning. Syftet 

med vår undersökning var att ta reda på vad sjukhuskuratorer som i sitt arbete kommer i kontakt 

med kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt har för uppfattning om vilka faktorer som är 

avgörande för om kvinnorna polisanmäler det de varit utsatta för eller inte. Som presenterat i 

resultatet har vi kunnat urskilja flera faktorer som enligt kuratorerna är avgörande för om 

polisanmälan sker eller inte, vilket innebär att syftet med undersökningen har besvarats. Vidare 

har vi delat in och analyserat faktorerna i förhållande till olika nivåer utifrån ekologisk 

systemteori, mikro-, meso-, och makronivå. Sammanfattningsvis påvisar resultatet att 

kuratorerna uppfattar att det finns flera faktorer som är bidragande till om kvinnor polisanmäler 

det de utsatts för eller inte. Av resultatet går inte heller att utläsa några specifika avgörande 

faktorer som är gemensamma för alla kvinnor utan de faktorer som urskiljts är individberoende. 

Det som ändock framkommer är att det slutgiltiga avgörandet för om kvinnan polisanmäler 

ligger hos henne själv men aldrig oberoende av hennes omgivning på alla nivåer, från de allra 

närmaste ända upp till samhällsnormer, i enlighet med ekologisk systemteori. Den observanta 

läsaren kan ha uppmärksammat att vi i resultatdelen genomgående skrivit bidragande faktorer 

till polisanmälan och inte avgörande faktorer som i undersökningens syfte. Detta beror på, som 

ovan nämnt, att det inte går att urskilja någon specifik avgörande faktor utan snarare bidragande 

faktorer. 

 

Som tidigare nämnt har vi inte funnit någon forskning som direkt inriktar sig på kuratorernas 

perspektiv utifrån vårt specifika syfte, utan den tidigare forskning som presenterats behandlar 

faktorer till polisanmälan utifrån kvinnors perspektiv. Detta kan ses som en nackdel till vår 

undersökning då det vore fruktbart att få med forskning ur kuratorers perspektiv. Däremot 

möjliggör den tidigare forskning vi funnit till en jämförelse av vilka faktorer kvinnor som blivit 

utsatta själva uppger kontra de faktorer som kuratorerna uppgett är avgörande. Vandiver och 

Rager Duplos (2012) undersökning menar att fördomar om våldtäkt, det vill säga antagandet 

om att våldtäktsoffer beter sig och/eller sätter sig själva i situationer som lockar till våldtäkt 

samt att män har socialiserats till att bli våldsamma, inte har stort stöd hos de studenter som 

undersökningen gjorts på. Trots detta påvisar vår undersökning att kuratorerna ansåg att dessa 

fördomar i vissa fall är en avgörande faktor för om polisanmälan sker eller inte. Detta då 

samtliga kuratorer menade att de rotade könsrollerna i samhället påverkar hur 

samhällsmedborgare ser på våldtäktsoffer och förövare. Vidare påvisar vårt resultat att 

kuratorernas uppfattning av vilka faktorer som avgör om en polisanmälan görs då en kvinna 

blivit utsatt för våldtäkt är likvärdig med den bild som framträder ur den tidigare forskning 

avseende kvinnors egen uppfattning. Enligt Wolitsky- Taylor et al. (2011) är de främsta 

faktorerna till att inte polisanmäla en rädsla för att bli beskylld, att familjemedlemmar ska få 

vetskap om vad kvinnan blivit utsatt för samt rädsla av att bli straffad av förövaren. Den största 
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anledningen till att kvinnor däremot väljer att polisanmäla är för att skydda andra från att bli 

utsatta av förövaren. Vidare är kvinnorna mer benägna att polisanmäla våldtäkt om förövaren 

var okänd. De faktorer som framkommit genom Wolitsky- Taylors et al. (2011) forskning 

stämmer överens med vår undersöknings resultat. Den faktor vi funnit mest stöd för i 

förhållande till forskningen är den att kvinnor är mer benägna att polisanmäla om förövaren 

varit okänd, detta var något som samtliga kuratorer ansåg. Även faktorer som rädsla för 

förövaren och att bli beskylld var något som framkom i vår undersökning. Gällande att 

familjemedlemmar ska få vetskap om vad som hänt framkom det i undersökningen att det var 

sammanlänkat med framförallt kulturella aspekter. Avalos (2016) menar att polisen och 

rättsväsendet hanterar våldtäktsanmälningar på ett undermåligt sätt där offren i stor utsträckning 

möts av skepticism, ifrågasättanden och misstroende. Detta beror delvis på att det finns 

fördomar om att offret får skylla sig själv. Likt Avalos (2016) forskning är detta något även vi 

funnit stöd för i vår undersökning där samtliga kuratorer uppgav att polisens bemötande är 

avgörande för om en kvinna polisanmäler eller inte och vidare att det finns normer i samhället 

som leder till att kvinnor lägger skuld på sig själv för det inträffade. Davidsson et al. (2009) 

menar att det främst är yngre kvinnor som polisanmäler om de blivit utsatta för våldtäkt. Ålder 

var dock ingen avgörande faktor som framkom i vår undersökning däremot så kunde vi urskilja 

ur empirin att kuratorernas uppfattning var att det är främst yngre kvinnor som blir utsatta för 

våldtäkt. Vi avstår från att göra någon vidare tolkning av vad det beror på då det inte 

framkommer av empirin. Den forskning som Ahrens et al. (2007) utfört påvisar att kvinnor 

framförallt avslöjar våldtäkt för vänner och familj, men det förekommer även att kvinnor 

avslöjar för polis eller andra instanser först. Gällande bemötande av omgivningen vid 

avslöjandet upplevde kvinnorna både positivt och negativt bemötande, det framkom även att 

negativt bemötande framförallt upplevdes av det formella stödsystemet i form av ifrågasättande 

och skuldbeläggande, vilket även Avalos (2016) forskning bekräftar. Då vårt resultat påvisar 

att bemötandet av omgivningen och framförallt polisen är en avgörande faktor för om kvinnor 

polisanmäler eller inte är Ahrens et al. (2007) forskning ytterligare något som befäster vikten 

av ett gott bemötande för att kvinnor ska polisanmäla våldtäkt. 

 

I vår undersökning framkommer fler faktorer till varför kvinnor inte polisanmäler än till varför 

de polisanmäler. Det tolkar vi kan bero på det som kuratorerna nämnt att det i samhället ses 

som en självklarhet att polisanmäla brott, därav läggs inte fokus på varför en polisanmälan görs 

utan fokus skiftas till varför polisanmälan inte görs, då det avviker från normen. Däremot 

framkommer av den statistik som presenterades i inledningen att det förefaller vara fler som 

avstår från att polisanmäla just när det gäller sexualbrottsfall, våldtäkt inkluderat, vilket 

motsäger den självklara normen som kuratorerna nämnt. Många kvinnor polisanmäler inte det 

som de utsatts för i det akuta skedet (NCK 2008). Detta är något som bekräftas av vår studie, 

kuratorerna hade en uppfattning om att desto mer kvinnan bearbetat händelsen desto större var 

benägenheten till att hon polisanmäler. Tiden för när våldtäkten inträffade till att polisanmälan 

görs och om det leder till åtal har ett tydligt samband. Sannolikheten för att anmälan leder till 

åtal ökar desto kortare tidsintervall det är mellan våldtäkten och anmälan (NCK 2008). 

 

Vi kan utifrån vår diskussion konstatera att det finns likheter mellan tidigare forskning och vårt 

resultat. Därför vågar vi med viss försiktighet dra slutsatsen att de faktorer som kvinnor själva 
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uppgett avgörande för om polisanmälan sker eller inte enligt den tidigare forskning 

överensstämmer med de faktorer som kuratorerna i vår undersökning uppgav. Hur detta ska 

tolkas är däremot oklart, men kan tyda på att kuratorerna som har samtalsstöd med kvinnor som 

blivit utsatta för våldtäkt är påverkade av dessa samtal. Vidare ska tilläggas att vårt resultat inte 

är några absoluta sanningar och som beskrivs i inledningen är våldtäkt och synen på denna 

något som förändrats oerhört under åren, vilket ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv tyder 

på kommer fortsätta förändras då det ur detta perspektiv är individerna i samhället som 

tillsammans kan förändra synen. Som ett led i detta och med en förhoppning från vår sida att 

synen på våldtäkt kommer förändras tror vi även att de faktorer som framkommit i vår 

undersökning gällande vad som bidrar till att kvinnor inte anmäler kan förändras till att det blir 

en självklarhet för alla kvinnor att polisanmäla våldtäkt. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att man bör intervjua mellan tio till femton 

personer för att gruppen ska vara representativ för undersökningen. Detta innebär att 

ovanstående antal intervjupersoner är ett riktmärke för att kunna uppnå mättnad i det man avsett 

att undersöka. Mättnad innebär att forskaren upplever att intervjuerna inte längre ger något nytt 

utan samma svarsmönster återkommer i större delen av intervjuerna. Begreppet 

generaliserbarhet används i forskningssammanhang och innebär att man genom sin forskning 

kan säga något om en större population än de individer som forskningen gjorts på (Svensson & 

Ahrne 2015). Till grund för resultatet av vår undersökning ligger fem intervjuer, vilket tyder på 

att vår undersökning inte är representativ för en större grupp samt att vi troligtvis inte nått 

mättnad. Vi har inte heller haft för avsikt att kunna generalisera resultatet till ett större 

population, vilket innebär att resultatet har låg generaliserbarhet. Däremot har vi funnit vissa 

återkommande mönster i empirin och likheter med den tidigare forskning som presenterats, 

vilket tyder på att vårt resultat kan ha viss överförbarhet i en liknande miljö och kontext. Alltså 

skulle resultatet möjligtvis kunna överföras till andra kvinnliga kuratorer som kommer i kontakt 

med kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt, men det är något vi med försiktighet enbart 

spekulerar om. 

 

Vi valde att intervjua kuratorer som i sitt arbete träffar kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt 

och syftet var att få deras uppfattning om avgörande faktorer till att polisanmäla våldtäkten. 

Undersökningens reliabilitet kan ha påverkats av urvalet i den bemärkelsen att kuratorerna vid 

intervjutillfället stundtals refererade till kvinnor som de samtalat med och deras utsagor om 

vilka faktorer som är avgörande om en polisanmälan görs eller ej. Vi försökte dock ställa frågor 

som “upplever du” och “anser du” och även tydliggöra för kuratorerna att vi eftersökte deras 

uppfattningar kring faktorer för polisanmälan. Däremot kan även valet av informanter förbättra 

undersökningens reliabilitet ur den aspekten att kuratorerna hade erfarenhet av att träffa utsatta 

kvinnor, vilket vi tror kan leda till att kuratorerna har djupare tankar och reflektioner kring 

avgörande faktorer. Något som stärker undersökningens validitet är att vi fått fram det vi avsåg 

att undersöka utifrån vårt syfte, det vill säga faktorer som kuratorer uppfattar är avgörande för 

om en kvinna som blivit utsatt för våldtäkt polisanmäler det eller inte. Gällande intervjuguiden 

upplevde vi att intervjupersonerna förstod frågorna som ställdes och att de var tydligt 

formulerade. Detta var något som även bekräftades när vi genomförde vår pilotstudie då 
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intervjupersonen upplevde våra frågor som tydliga, dock lades några frågor till efter genomförd 

pilotintervju. Vidare undveks att ställa flera frågor samtidigt. Däremot upplever vi att vår 

bristande erfarenhet av att intervjua samt vår förförståelse stundtals har lett till att ledande frågor 

ställts vid intervjutillfällena utifrån intervjupersonernas svar. Detta uppmärksammades genom 

att vi ett antal gånger bad intervjupersonerna vidareutveckla specifikt de svar som varit 

intressanta utifrån vårt syfte och förförståelse. Larsen (2007) benämner detta som en del av 

intervjueffekten och denna beskrivs som den kvalitativa metodens största svaghet. 

Intervjueffekten innebär delvis att forskaren på olika sätt kan påverka resultatets utfall utifrån 

hur forskaren beter sig i intervjusituationen. Trots att informanterna fått skriftlig information 

via e-post om undersökningen och dess syfte och därefter gett muntligt samtycke till sitt 

deltagande hade vi även önskat skriftligt samtycke, men det missades av oss. 

 

I vår undersökning var samtliga kuratorer som vi intervjuade kvinnor. Vi hade inte som 

kriterium att intervjua kuratorer av varierande kön. Vi har däremot efter utförd undersökning 

reflekterat kring detta och om resultatet hade sett annorlunda ut om kuratorerna hade varit 

manliga. Vi anser att det hade varit intressant att även ha intervjuat manliga kuratorer på grund 

av att få reda på om resultatet är könsoberoende. Däremot tror vi att det hade varit svårt att finna 

manliga kuratorer som arbetat med kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt då vi inte 

uppmärksammat några manliga namn alls när vi sökt efter intervjupersoner. 

 

Gällande etiska frågor som diskuterats utifrån att våldtäkt är ett känsligt ämne och att vi ansåg 

att kuratorerna borde kunna hantera att intervjuas och prata om våldtäkt då de kommer i kontakt 

med detta i sitt arbete, fanns en medvetenhet hos oss att kuratorerna faktiskt kan ha varit utsatta 

för våldtäkt. Medverkan i vår undersökning skulle eventuellt kunna väcka reaktioner hos dem 

om så är fallet. Med detta i åtanke valde vi att informera grundligt om studiens syfte i ett e-

postmeddelande så att informanterna kunde ta ställning till sin medverkan och möjligheten att 

avstå från medverkan i undersökningen. Under intervjutillfällena uppkom dock inget som vi 

kunde tolka in tydde på att kuratorerna upplevde obehag. Däremot kan vi inte uttala oss om 

eventuella reaktioner som uppkommit efter att intervjuerna slutförts.  

 

7.3 Avslutande konklusion 

Utifrån undersökningens resultat drar vi slutsatsen att kuratorernas samstämmiga uppfattning 

är att det är många faktorer som är bidragande till om kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt 

polisanmäler det eller inte. Det som framkommer av kuratorerna är att det definitiva avgörandet 

ligger i kvinnans händer men att det är en komplex fråga som inte har ett enkelt svar på grund 

av att kvinnan alltid är påverkad av sin omgivning. Tidigare forskning påvisar likväl den att 

kvinnor som blivit utsatta uttrycker olika faktorer som påverkar om en polisanmälan görs eller 

inte. Avslutningsvis är undersökningen relevant för att få en djupare förståelse för vilka faktorer 

som kuratorerna uppfattar är avgörande för om en polisanmälan görs eller ej. Detta för att 

uppmärksamma och få en bild av kuratorerna som i sitt arbete ska finnas som ett stöd för 

kvinnorna de möter och ha förståelse för komplexiteten i att polisanmäla. Undersökningens 

resultat ger stöd för att kuratorerna har förståelse för detta och att det förefaller finnas en samsyn 

i kuratorernas och de utsatta kvinnornas uppfattning av vilka faktorer som är bidragande till om 

en polisanmälan görs eller inte. 
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7.4 Förslag på framtida forskning 

Utifrån undersökningens resultat anser vi att det vore viktigt och intressant att bedriva framtida 

forskning om hur samhället och vi som ingår i det ska få kvinnor att polisanmäla våldtäkt i 

högre utsträckning än vad det görs idag. Detta utifrån att vårt resultat påvisar att det enligt 

kuratorerna förekommer fler faktorer till att inte polisanmäla än till att göra det. Det förefaller 

därmed inte vara självklart för kvinnor som varit utsatta för våldtäkt att polisanmäla brottet i 

samma utsträckning som det gör gällande andra brott, vilket även bekräftas av det mörkertal 

som beräknas finnas. Med detta sagt anser vi att forskning bör bedrivas för att ta reda på hur 

man ska arbeta framåt med att minska antalet faktorer som står i vägen för att polisanmäla att 

man blivit utsatt för våldtäkt. Detta är ingenting som kan förändras över en dag eller med lätthet 

men vi tror att det är viktigt för ett jämställt samhälle att det ska ses som självklart att 

polisanmäla våldtäkt, vilket det inte förefaller göra i nuläget. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

BAKGRUND 

- Hur länge har du jobbat med det du gör, ålder, kön, utbildning, tidigare arbeten. 

- Hur kommer det sig att du valt att arbeta med detta? 

- Hur ofta kommer du i kontakt med kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt? 

- Hur upptäcker du att våldtäkt skett? Om kvinnan inte kommer av den anledningen i första 

hand. 

- Vilka kvinnor är det du möter? Livssituation, våld i nära relation? Överfall? 

- Hur jobbar ni med dessa kvinnor, din roll? 

- Hur definierar du våldtäkt? 

 

ATT ANMÄLA 

- Upplever du att kvinnor polisanmäler det de blivit utsatta för? I vilken utsträckning? 

- Vilken är din uppfattning om varför en kvinna anmäler våldtäkt? 

- Vilka faktorer avgör i högst utsträckning upplever du? 

- Varför just dessa faktorer? 

 

ATT INTE ANMÄLA 

- Vilken är din uppfattning om varför en kvinna inte väljer att polisanmäla? 

- Ser du att det finns några “fördelar” med att inte polisanmäla? 

- Vilka hinder finns för att polisanmäla? 

 

ÖVRIGT 

- Anser du att kvinnor bör polisanmäla om man blivit våldtagen?  

- Finns det några undantag? 

- Hur förhåller du dig till frågan om att polisanmäla eller inte i samtal med dina klienter? 

- Hur tror du att kvinnorna påverkas av era samtal? (Gällande polisanmälan) 

- Upplever du några skillnader om kvinnor väljer att anmäla våldtäkten beroende på relation 

till förövaren? 

- Upplever du några skillnader om kvinnorna väljer att anmäla våldtäkten beroende på         

kontexten? 

- Hur lång tid efter våldtäkten upplever du att polisanmälan sker?  

- Vi vet att det är många kvinnor som inte polisanmäler (stort mörkertal), vad tror du det beror 

på? 

- Har din syn på polisanmälan förändrats sedan du började arbeta med detta? 

- Finns det något ytterligare du vill tillägga? 

- Är det okej om vi kontaktar dig om fler frågor skulle uppstå? Eller förtydliganden. 
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Bilaga 2. Informationsmejl 

Hej! 

 

Vi heter Hannele Nevala och Agnes Eriksson och vi studerar socionomprogrammet på 

Karlstads universitet. Anledningen till att vi kontaktar dig är att vi söker efter 

sjukhuskuratorer att intervjua för vår C-uppsats. 

 

Vår undersökning baseras på att vi uppmärksammat att det finns ett stort mörkertal bland 

kvinnor som välja att polisanmäla om de blivit utsatta för våldtäkt. Vi har valt att rikta in vårt 

uppsatsarbete på att undersöka vilka faktorer kuratorer som i sitt arbete träffar våldtäktsutsatta 

kvinnor uppfattar är avgörande för huruvida kvinnorna väljer att polisanmäla det de blivit 

utsatta för eller inte.  

 

Vi kontaktar dig då vi tror du är lämplig att intervjua utifrån vår tilltänkta undersökning. 

 

Upplever du att du är rätt person för undersökningen och har du möjlighet att delta är 

upplägget som följer: 

- Du får avgöra plats för intervjun. 

- Intervjun kommer att pågå mellan 45 min – 90 timme.  

- Intervjun kommer spelas in, transkriberas och efter avslutat arbete kommer 

inspelningen och transkriberingen att raderas. I undersökningen kommer samtliga 

intervjupersoner att vara avidentifierade och du har möjlighet att avbryta ditt 

deltagande fram till att transkribering påbörjats.  

 

Vi planerar att genomföra intervjuerna under vecka 16 och 17. Har du möjlighet att ställa upp 

så vore det toppen om det fungerade någon av dessa veckor.  

 

Vi skulle uppskatta om du hade möjlighet att delta i vår undersökning och är tacksamma för 

svar så snabbt som möjligt. 

 

Tack på förhand! 

 

Hannele Nevala och Agnes Eriksson 

  

                                    

 

 


