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Sammanfattning    

Våldtäkt förklaras vara ett stort samhällsproblem som ökar i Sverige. Definitionen av ett 

sexualbrott är att genom misshandel eller tvång utföra en sexuell handling som kan 

jämföras med samlag. Det är all hälso- och sjukvårdpersonals skyldighet att veta var, 

när och hur patienten kan få bästa möjliga hjälp och stöd. Trots detta får många kvinnor 

ännu inte tillräckligt med medicinsk behandling och stöd efter en våldtäkt. Synen på 

våldtäkt har genom tiden förändrats. Förr var kvinnans nej till samlag något som inte 

alltid respekterades, men efter årtionden av diskussioner kring ämnet, har kvinnojourer 

uppstått och lagändringar om sexualbrott har skett. Syftet med denna studie är att 

beskriva kvinnors upplevelse efter en våldtäkt, för att sedan diskutera sjuksköterskans 

bemötande och agerande i mötet med den utsatta kvinnan. En litteraturstudie med 

innehållsöversikt av åtta kvalitativa och tre kvantitativa vetenskapliga artiklar har 

använts enligt Friberg (2012, s. 100). Resultatet bygger på två teman: Kvinnors 

upplevelse av sig själva och kvinnors upplevelse av att vilja söka hjälp. Studiens resultat 

visar att våldtäkt påverkar kvinnors självbild och självkänsla negativt, vilket gör att de i 

efterhand har svårigheter att stå ut med sin egen kropp. Efter våldtäkten upplevde 

kvinnorna skamkänslor och skuldbelade oftast sig själva för händelsen. Alla problem 

medförde att även sexlivet påverkades negativt för många kvinnor. En och annan 

uttryckte även en önskan att ibland vilja skada eller till och med döda gärningsmannen 

på grund av ilska.  Något som yttrade sig i kvinnornas vardag var en känsla av oro. Det 

kunde även förekomma inslag av depression och posttraumatiskt stressyndrom. Många 

valde att inte anmäla eller söka hjälp efter övergreppet. Detta kunde bero på en rädsla, 

osäkerhet eller en misstro till samhällets förmåga att ge hjälp. Genom att sjuksköterskan 

ger information, tar hänsyn till patientens livsvärld, integritet och autonomi kan den 

utsatta kvinnan uppleva trygghet och en minskad psykisk påfrestning. Sjuksköterskan 

bör vara medveten om sitt bemötande och agerande, något som kan bidra till ett minskat 

vårdlidande.  

 

 

Nyckelord: Våldtäkt, upplevelse, hälsa, söka hjälp, avslöjande, sexuella relationer. 
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INLEDNING 

Vi har på våra praktikplatser mött kvinnor som tidigare blivit våldtagna och sett hur 

vårdpersonal inte engagerar sig i det som hänt utan istället anser att psykiatrin får ta 

hand om det. Vi har även märkt en osäkerhet bland sjukvårdspersonal i mötet med 

våldtagna kvinnor, vilket gjort att kvinnornas upplevelser inte beaktats. Vår uppfattning 

och erfarenhet är att tillräckligt med stöd och hjälp i tid är svårt att få för den drabbade 

kvinnan och att samhället ofta inte har möjlighet att prioritera vård och terapi. Det kan 

även bero på att människor väljer att ibland hålla tyst om känsliga erfarenheter så som 

en våldtäkt. En våldtäkt kan drabba både män, kvinnor och barn, men vi har i vår 

uppsats valt att belysa enbart kvinnors upplevelser efter en våldtäkt. Utifrån kvinnornas 

upplevelser vill vi därigenom tydliggöra vilken roll sjuksköterskan har i det vårdande 

mötet. 

 

BAKGRUND 

Våldtäkt 

Våldtäkter förekommer i alla länder, grupper, samhällsklasser och religioner världen 

över (Johnsson-Latham 2010). År 2014 rapporterades enligt Brottsförebygganderådet, 

BRÅ (2015) 6700 fall av våldtäkter i Sverige. Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK 

(2016) betonar att våldtäkter är ett stort samhällsproblem. Polisanmälda våldtäkter har 

den senaste tiden ökat markant i Sverige, vilket även gäller det stora mörkertalet kring 

oanmälda våldtäkter, men detta behöver inte betyda att antalet våldtäkter har ökat (NCK 

2008). Enligt lagen om sexualbrott (SFS 2013:365) innebär detta att någon genom 

misshandel eller våld tvingar någon annan till samlag eller annan sexuell handling som 

kan jämföras med samlag. Sexuellt våld kännetecknas av kränkningar i sexuellt 

hänseende (NCK 2008). Detta kan vara allt från tjatande eller hotande förtal för att 

tvinga någon till sex eller att utöva sexuella handlingar. Att bli dömd för våldtäkt kan ge 

upphov till fängelsestraff mellan två och sex år. Mellan år 1985 och 2007 har antalet 

anmälda våldtäkter fyrdubblats från 1024 till 4754 stycken per år. Statistiken visar att 

99,95 procent av sexuella övergrepp utförs av manliga gärningsmän mot offer över 15 

år (NCK 2008).  

 

Campbell, Patterson och Lichty (2005) tar vidare upp att de flesta kvinnorna inte får rätt 

medicinsk behandling efter en våldtäkt. Enligt Justitiedepartementet (2004:1, s.40) är 

det hälften av de utsatta kvinnorna som kontaktat kvinnojourer och andra 

organisationer, som upplever att det sociala och kurativa stödet inte räcker till. Den 

utsatta kvinnans befogade krav på stöd och hjälp är något som måste tas hänsyn till för 

att försöka försäkra dem om deras mänskliga rättigheter (Justitiedepartementet 2004:1, 

s. 72). Det är all hälso- och sjukvårdspersonals ansvar att veta när, var och hur patienten 

kan få bästa möjliga hjälp. Vikten av stöd och hjälp ska dessutom klargöras (WHO 

2014). Därefter är uppföljningen mycket betydelsefull och patienten ska även ges 

möjlighet att få kontakt med en psykolog eller annan behörig personal (Campbell, 

Greeson & Fehler-Cabral 2013; Sundbeck 2013, s. 155).  
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Sexualbrottslagstiftningen ur ett historiskt perspektiv 

Sexualbrottslagstiftningen har förändrats avsevärt genom tiderna. Grände (2007, s.20) 

menar att våldtäkt fram till år 1779 var förenat med dödsstraff. På den tiden ansågs 

nämligen våldtäkt som ett egendomsbrott. Eftersom kvinnor ansågs vara männens 

tillhörighet var det därför inte den utsatta kvinnan som var brottsoffer. Det var istället 

mannen som lidit skada eftersom hans egendom hade angripits. Först år 1864 bedömdes 

våldtäkt som ett brott mot kvinnan. Fram till 1930-talet var både offer och förövare 

skyldiga till våldtäkt och skulle få var sitt straff. Bergenheim (2010, ss.11-30) skriver att 

en sexualforskare vid namn Havelock Ellis (1859-1939) menade att kvinnor och män 

har lika stark sexualdrift, men att kvinnans är dold inuti henne själv. Det tolkade Ellis 

som att kvinnan är blyg av naturen och gör att hon avvisar samlag trots att hon 

egentligen vill. Det verkade, enligt Ellis tolkning, sexuellt stimulerande på männen.  

 

Under 1960-talet beskriver Bergenheim (2010, ss.11-30) att det fanns en dröm om frihet 

där en central aspekt var sexualiteten. Att få uttrycka och leva ut sin lust utan krav och 

förpliktelser gav en vision om en bättre värld. Det skulle bli fri tillgång till 

preventivmedel, att göra abort och ha rätt till ett fritt sexualliv. Sexualbrottslagen 

behövde justeras under denna tid vilket diskuterades i riksdagens kamrar. Utredarna var 

av den åsikten att en våldtäkt är ett angrepp mot kvinnans vilja och utmärks som 

kränkande. Endast samlag skulle räknas som våldtäkt då andra sexuella handlingar inte 

ansågs vara lika kränkande. Det diskuterades hur man skulle förhålla sig till våldtäkt 

inom äktenskap. Vissa ansåg att det fanns stor risk att kvinnor skulle utnyttja detta för 

att orsaka sin egen make skada. Ett nej behövde inte heller betyda ett nej då det lika 

gärna kunde vara ett uttryck för kvinnans sexuella hämningar. En del menade att lite 

tvång och våld mot sin kvinna kunde vara acceptabelt, till och med stärkande, i det 

sexuella samlivet (Bergenheim 2010, ss.11-30).  

 

År 1976 ändrades lagen om sexualbrott och det ansågs att alla sexuella handlingar, inte 

enbart penetrerande samlag, kännetecknas som en våldtäkt. Dock rådde det fortfarande 

uttalanden om att tvång och våld kunde jämföras med erotiskt närmande från männens 

sida. Brottsförebyggande rådet, RFSU och kvinnorörelsen protesterade mot att tvång 

och våld kunde accepteras och 1978 grundades de första kvinnojourerna i Sverige. År 

1984 kom återigen en ny lag då maxstraffet för våldtäkt sänktes från tio till sex år. 

Under 1980- och 1990-talet blev sexuella övergrepp alltmer uppmärksammade i media 

och fler sexualbrott anmäldes. År 2005 skärptes lagstiftningen om sexualbrott på flera 

plan. Förövaren skulle dömas till våldtäkt om offret varit i en underlägsen situation, 

oavsett orsak. Det skulle dessutom tas hänsyn till antalet förövare för en bedömning om 

grov våldtäkt föreligger. Sexuell handling mot minderårig ska alltid klassas som 

våldtäkt (Bergenheim 2010, ss.11-30). Grände (2007, s.20) betonar att det än idag 

händer att kvinnor skuldbeläggs för våldtäkter de blivit utsatta för. 

 

Sjuksköterskans ansvar i samband med en våldtäkt 

NCK (2008, s. 20) skriver att sjuksköterskor och all övrig hälso- och sjukvårdspersonal 

har en viktig och central roll i omvårdnaden av människor som blivit utsatta för 

sexualbrott. Sjukvården utgör en första länk i rättskedjan och är en betydande tillgång i 
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utredningen för den som blivit utsatt för brottet i fråga. Prover tas inledningsvis för att 

eventuellt upptäcka könssjukdom och graviditet och därutöver tas rättsmedicinska 

prover för att hitta spår och avslutningsvis görs en undersökning för att hitta skador som 

i vissa fall kan användas som bevis. Samarbetet mellan sjukvården och rättsväsendet 

fallerar många gånger vilket kan innebära att spårsäkringsprover inte hämtas ut vilket i 

sin tur kan resultera i att patienten hamnar i kläm. Därför är det viktigt att hela 

processen hanteras professionellt av aktörerna för att brottsoffret ska mötas med 

kompetens och med ett värdigt omhändertagande. Sjuksköterskan ska vara medveten 

om sitt ansvar i processen, vilket innefattar att ha kännedom om vad polis, åklagare och 

domstol ansvarar för i situationen (NCK, s.20).  

 

Patienter som blivit utsatta för en våldtäkt har grundläggande behov i både den akuta 

och den långsiktiga fasen. De ska få vård och behandling med visad värdighet och 

respekt som också tillhör våra mänskliga rättigheter (NCK 2008, s. 21). Patientens 

autonomi och integritet ska respekteras och därmed får inget göras mot patientens vilja. 

Om patienten önskar ha någon med sig som stöd i samband med samtal, undersökningar 

eller liknande ska detta val accepteras och respekteras och all information gällande 

patienten ska behandlas med sekretess även mot familjemedlemmar. 

 

Vårdvetenskapliga begrepp 

 

Livsvärld 

Människans känsla av hälsa, lidande, sjukdom och välbefinnande förklaras utspela sig 

genom vår livsvärld. Livsvärlden utformas av hur vi förstår oss själva och hur vi ser på 

omvärlden och kan därmed kännetecknas som världen så som den erfars. Livsvärlden 

beskrivs som unik och personlig för den enskilde människan och påverkas av tid och 

rum. Vårdare som inte förstår eller klarar av att möta patientens livsvärld ger inte 

tillfredsställande vård. För att uppnå detta krävs det att vårdaren ska ha ett patientfokus i 

mötet med patienten (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 128-129). Inom vårdvetenskapen 

ses kroppen som levd och som något som har erfarenheter (Dahlberg & Segesten 2010, 

s. 131). En människas levda kropp bär på upplevelser, minnen, tankar och känslor och 

är därmed både meningsskapande och meningsbärande. 

 

Subjektiv kropp 

Wiklund (2003 ss. 48-50) förklarar begreppet subjektiv kropp som att människan 

förhåller sig till omvärlden genom sin kropp. Kroppen fungerar som ett säte för 

människans upplevelse och identitet. Med hjälp av kroppens alla sinnen kan människan 

uppleva sig själva och omvärlden. Vid tillfällen där kroppen förändras på grund av 

sjukdom eller smärta upplevs mötet med omvärlden och sig själv annorlunda. Då 

kroppen är grunden för människans identitet kommer inte endast upplevelsen av sig 

själv att påverkas, utan även hur omgivningen behandlar en. Ekebergh (2009, s. 25) 

beskriver vidare att subjektiv kropp kan förstås som levd kropp. Människan förklaras 

vara odelbar i samspel med omvärlden. Kroppen är fysisk, psykiskt och existentiell på 

samma gång och beskrivs fyllas av minnen, erfarenheter och upplevelser. Kroppen ses 
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som ett subjekt då vi upplever allt genom våra levda kroppar. Den anses även vara 

bärande för människans mening, självbild och livshistoria.  

 

Skuld och skam 

Enligt Wiklund (2003, ss. 111-113) kan skam genomtränga lidandet och hela 

människans person. Människans förmåga att känna skam kan likna upplevelsen av 

andra känslor såsom glädje och sorg, vilket förklaras vara en del av vår mänsklighet. 

Den sunda skammen förklaras vara en överlevnadsfunktion som hjälper människan att 

stanna kvar inom socialt accepterande gränser som därmed bidrar till en gemenskap 

med omgivningen. Känslan av osund skam förklaras däremot som en konsekvens av att 

människans värdighet kränks eller blir skadad. Skamkänslorna beskrivs komma i form 

av en röst från vårt falska jag, där en bild av hur vi borde vara styrs av de falska idealen 

som andra människor byggt upp. Vidare kan känslan av skam uppkomma när 

människan förlorar eller riskerar att tappa kontakten med personer som är viktiga för 

dem. Skamskänslan kan även uppstå när vi känner oss oälskade eller otillräckliga, vilket 

gör att vi inte upplever oss bekräftade. Wiklund (2003, s.108) menar att den lidande 

människan många gånger skäms på grund av sin känsla av otillräcklighet och lägger 

skuld på sig själv även om den egentligen bör läggas på omgivningen. Skuldkänslor och 

förlorad kontroll kan leda till att människan tystnar och blir tillbakadragen (Wiklund 

2003, s.97).  

 

Vårdlidande 

Ett vårdlidande kännetecknas enligt Wiklund (2003, s.104) som det lidande som 

patienten fått uppleva till följd av vård och behandling som i vissa fall även varit 

bristfällig. Ett vårdlidande beskrivs ofta ge en känsla av bristande kontroll eller 

kränkning. Begreppet vårdlidande kan enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 216-219) 

få patienten att uppleva en maktlöshet, vilket beskrivs som att patienten kan känna sig 

liten, utlämnad eller uppleva sig vara till besvär. I samband med en sådan situation kan 

patienterna känna att de varken har makt eller kraft att göra något åt händelsen, då de 

redan är i underläge. Att inte vara införstådd med vad som händer kan även göra att 

patienten leds in i en underlägsen situation och att ett vårdlidande skapas. Andra 

situationer som kan skapa ett vårdlidande är då patienten inte bemöts som en levande 

människa utan som ett ting. Vidare beskrivs det subtila vårdlidandet som när patientens 

lidande är något som inte tas på allvar av vårdaren, som kan förekomma när denne inte 

tar sig tid att prata med patienten (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 216-219).  

 

Posttraumatiskt stressyndrom 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) beskrivs enligt Ottosson och Ottosson (2007, ss. 

38-39) vara en psykofysiologisk reaktion efter ett trauma som inneburit en plötslig 

upplevelse av extrem hjälplöshet, dödsångest och skräck. Risken att bli utsatt för 

traumatiska upplevelser har enligt Friedman (2016) varit en del av människors liv sedan 

urminnes tider. Att bli attackerad av en sabeltandad tiger för 10 000 år sedan eller av en 

terrorist idag, förklaras ge likartade negativa psykiska följder för den överlevande. 

Diagnosen PTSD fastställdes dock inte förrän år 1980 då American Psychiatric 



 

 
5 

Association (APA) uppdaterade sin Manual of Mental Disorders. När diagnosen 

äntligen blivit fastställd, fylldes ett stort tomrum i psykiatrins teori och praktik. 

 

Ottosson och Ottosson (2007, ss.38-39) beskriver vidare att PTSD kännetecknas av flera 

symtom varav fyra av dem beskrivs som återupplevande, distansering, överspändhet 

och känslomässig avtrubbning. Det som har störst inverkan på om en person får PTSD 

eller inte är, hur sårbar han eller hon är. Dessutom är man mycket beroende av att 

omgivningen ger en stöd. En människa som upplevt ett trauma behöver inte få PTSD 

omedelbart, utan kan istället drabbas långt senare. Syndromet förekommer ofta hos 

exempelvis människor som levt i krig, varit med om naturkatastrofer, misshandel och 

sexualbrott. NCK (2016) menar att sexuella övergrepp har en stor inverkan på den 

utsattes psykiska och fysiska hälsotillstånd. Övergreppet i sig ger sällan svåra fysiska 

skador, men däremot tillför det akuta stressreaktioner och långsiktiga konsekvenser 

relaterat till posttraumatiskt stressyndrom. Ottosson och Ottosson (2007, ss. 38-39) 

beskriver vidare att PTSD vanligen är en livslång reaktion, men med tiden tenderar 

symtomen ibland att avta allt mer och uppträder mer sällan. Bassel van der Kolk (2015, 

ss. 205-348) skriver att det numera finns flera verksamma behandlingsmetoder för 

PTSD.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

En våldtäkt innebär ett psykiskt och fysiskt trauma för den som blir utsatt och blir desto 

vanligare i Sverige. Studier har visat att ett sexuellt övergrepp i efterhand ger konsekvenser 

för kvinnans hälsa, välbefinnande och synen på sig själv, vilket i sig kan förändra hela 

hennes livssituation. När patienter som utsatts för våldtäkt kommer i kontakt med vården är 

det viktigt att de bemöts med ett professionellt förhållningssätt, empati och förståelse för att 

i största möjliga mån lindra deras lidande. Våldtäkt kan upplevas vara ett tabubelagt ämne 

att prata om för både sjuksköterskan och den utsatta kvinnan, något som kan försvåra mötet. 

Om sjuksköterskan har en djup förståelse för hur patienten upplever sin livssituation kan 

mötet bli desto mer vårdande. I denna kandidatuppsats studeras därför kvinnors upplevelse 

efter en våldtäkt. 
 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser efter en våldtäkt. 

 

 

METOD 

Denna studie är en litteraturöversikt som innebär att kunskap inom ett visst område 

sammanställs samt avser likheter och skillnader med hjälp av kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar. Tanken med denna metod är att skapa en översikt 

över ett bestämt kunskapsläge inom ett område. Kunskapsanalysen kan sedan ha en 

betydelse för det praktiska vårdandet (Friberg 2012 s. 133). 
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Datainsamling 

Efter valet av uppsatsämne använde vi oss av svensk meSH för att finna relevanta 

söktermer för att få fram vetenskapliga artiklar som motsvarade vårt syfte. En 

pilotsökning påbörjades på databasen Cinahl, Medline, PubMed och PsykINFO för att 

fastställa om tillräcklig med forskning inom valt ämne fanns att tillgå. För att hitta våra 

valda artiklar använde vi oss av sökorden rape AND experience* AND health. Dessa 

sökord kombinerades med orden consequence*, perspective, qualitative studies, 

interview, outcome, view*, shame, guilt och blame. Sökningarna resulterade i ett stort 

urval av artiklar, vilket ledde oss till nästa steg i processen, som bestod av 

avgränsningar. Avgränsningarna baserades på de valda exklusions- och 

inklusionskriterierna. Avgränsade termer bestod av NOT child*, NOT men, NOT war, 

NOT HIV och NOT military.  

 

Under sökningarna använde vi oss av trunkering. Enligt Östlundh (2012, s.68) innebär 

trunkering att få fram olika böjningsformer på grundordet, se bilaga 1. Trunkering 

användes för orden experience, interview, consequence och child för att inkludera alla 

böjningsformer. När tillräckligt med vetenskapliga artiklar fanns tillgängligt gjordes 

ytterligare avgränsningar. Först avgränsades årtalen på artikelsökningarna till 2006-

2016 för att få den nyaste forskningen inom området. Sedan valdes kön: kvinna och 

ålder: 18 år och uppåt. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och skrivna på 

engelska. Utifrån dessa sökningar blev det slutligen elva vetenskapliga artiklar som 

motsvarade studiens syfte, uppfyllde inklusionskriterierna och var av god kvalité. De 

valda artiklarna bestod av åtta kvalitativa och tre kvantitativa ansatser. I första hand 

söktes kvalitativa artiklar för att få fram kvinnors upplevelser efter en våldtäkt, men 

därefter valdes även att inkludera ett fåtal kvantitativa artiklar, för att få ett bredare 

perspektiv inom ämnet, se bilaga 2. 

  

Inklusionskriterier: Kvinnor som har blivit våldtagna, upplevelsen därefter, skrivna på 

engelska, publicerade mellan 2006-2016, vetenskapligt granskade, deltagare över 18 år. 

 

Ëxklusionskriterier: Krigsveteraner, män, barn, deltagare under 18 år. 

 

Dataanalys 
Artiklarna som vi valde att inkludera lästes och granskades enligt Fribergs (2012, s.126) 

modell för vetenskaplig kvalitetsgranskning, för att verifiera om artiklarna innehöll en 

hög vetenskaplig kvalitet. Vi valde först ut artiklar utifrån lämpliga titlar där sedan 

abstrakt lästes. Artiklar som inte var förenliga med vårt syfte eller inte bestod av hög 

vetenskaplig kvalitet föll bort. Samtliga utvalda artiklar läses sedan i sin helhet och 

sammanfattades enligt Friberg (2012, ss. 127-129), där fokus var på artiklarnas resultat. 

Vi eftersträvade en öppenhet och följsamhet genom artikelgranskningarna. Därefter 

läses samtliga artiklar ett flertal gånger av båda författarna för att få en uppfattning 

kring funnet material. Samtliga artiklarna sammanställdes och resultatens likheter och 

skillnader sattes emot varandra. För att underlätta detta valde vi att markera olika 

stycken i specifika färger för att skapa en struktur och tydlighet igenom 

sammanställningen. Utifrån sammanfattningarna kunde vi sedan formulera preliminära 

huvudteman och subteman för vårt resultat, vilket gjorde texten mer läsbar och tydlig. 
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Analysen resulterade i två huvudteman: Kvinnors upplevelse av sig själva och 

Upplevelsen av att söka hjälp, vilket resulterade i sex subteman. 

 

 

RESULTAT 

Vi har valt att belysa kvinnors upplevelser efter en våldtäkt. Nedan presenteras 

resultatens olika delar utifrån två huvudteman och sex subteman.   
 

Tabell 1. Resultatets huvudteman och subteman 

Huvudteman Subteman 

Kvinnors upplevelse av sig själva Självbild och självkänsla 

Skuld, skam och ilska 

Depression oro och PTSD 

Upplevelsen av sin sexualitet 

Kvinnors upplevelse av att söka hjälp Att vilja söka hjälp 

Att inte vilja söka hjälp  

 

Kvinnornas upplevelser av sig själva 

Självbild och självkänsla  

Heath, Lynch, Fritch, McArtur och Smith (2011) belyser att upprördhet och en känsla 

av bedrövelse var frekvent beskrivna känslor bland kvinnor efter en våldtäkt. Flera 

artiklar tar även upp att kvinnor oftast får en låg självkänsla efter en våldtäkt och menar 

att kvinnorna upplevde sig själva som smutsiga, äckliga (Guerette & Caron 2007; 

Bletzer & Koss 2006; Pettersen 2013), förnedrade, förödmjukade och en ilska mot sig 

själva (Bletzer & Koss 2006). Detta resulterade i att de hade svårigheter med att stå ut 

med sina egna kroppar (Petterson 2013). Enligt Guerette och Caron (2007) kunde 

kvinnorna även känna sig kränkta och utnyttjade efter våldtäkten. Upplevelsen av 

hjälplöshet beskrevs komma i samband med att kvinnornas verbala motstånd inte var 

tillräckliga, vilket resulterade i att de gav upp kampen (Bletzer & Koss 2006) och 

förlorade en del av sig själva (Guerette & Caron 2007).  

 

Bletzer och Koss (2006) tar vidare upp att en del kvinnor upplevde en minskad respekt 

för sig själva och kände sig värdelösa efter en våldtäkt (Pettersen 2013; Patterson, 

Greeson & Campbell 2009). En dålig självbild och en känsla av att de inte duger till 

gjorde att kvinnorna förlorade motivation att ta hand om sig själva (Pettersen 2013; 

Patterson, Greeson & Campbell 2009). Guerette och Caron (2007) tar upp att en del 

kvinnor däremot upplevde något positivt med våldtäkten i efterhand. Kvinnorna 

förklarade att de kände sig starkare och upplevde en ökad förståelse för andra kvinnor 

som också hade blivit utsatta för en våldtäkt. 
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Skuld, skam och ilska 

Många kvinnor skämdes och upplevde skuld och skam efter våldtäkten (Bletzer & Koss 

2006; Ahrens 2006; Guerette & Caon 2007). Skam beskrevs enligt Petterson (2013) 

vara den mest omtalade känslan för kvinnorna efter våldtäkten. Många kvinnor beskrev 

att de la skulden på sig själva (Ahrens 2006; Guerette & Caon 2007; Patterson, Greeson 

& Campbell 2009; Donde 2015) och förklarade att det förstärktes av negativa reaktioner 

från omgivningen (Ahrens 2006). Enligt Donde (2015) var det ytterst sällsynt att 

kvinnorna skuldbelade förövaren, närmare bestämt 7%. Att de istället klandrade sig 

själva kunde bero på att de vid tillfället de våldtogs var påverkade av droger eller att de 

tyckte att de förtjänade det som hänt (Heath & Lynch et al. 2011).  

 

Ahrens (2006) beskriver att många kvinnor blev ifrågasatta om händelsen verkligen var 

en våldtäkt och de fick höra att de skulle ha vetat bättre. En del kvinnor som avslöjat sin 

våldtäkt fick i efterhand en ökande känsla av skuld som ett resultat av att avslöjandet 

inte blev som de tänkt sig, vilket gjorde att de skuldbelagde sig mer och mer. 

Kvinnornas ilska gentemot förövaren efter en våldtäkt (Guerette & Caron 2007; Bletzer 

& Koss 2006) gjorde att de upplevde att de kunde döda eller skada denne. De förklarade 

att de kunde visualisera användandet av en kniv mot förövaren för att återskapa den 

nesliga akten av penetration de fick utstå (Bletzer & Koss 2006).  

 

Depression, oro och PTSD 

Kvinnor som blivit utsatta för en våldtäkt är mer benägna att rapportera minst ett 

symtom av posttraumatiskt stressyndrom (Basile, Smith, Walters, Fowler, Hawk & 

Hamburger 2015) eller depression under sin livstid (Basile et al. 2015; Guerette & 

Caron 2007; Heath et al. 2011). En del kvinnor blockerade sina tankar och ansträngde 

sig för att inte komma ihåg incidenten i vaket tillstånd. De kvinnor som hade svårigheter 

att tillfriskna efter våldtäkten beskrev att de hade ett ihållande minne av händelsen 

(Bletzer & Koss 2006). En annan studie visar att våldtäktsoffer som klandrade sig själva 

för våldtäkten tenderade också att ha fler PTSD-symtom (Najdowski & Ullman 2009). 

Ju fler traumatiska upplevelser de haft sedan tidigare och ju mer de klandrade sig själva, 

desto fler PTSD-symtom hade kvinnorna. Kvinnor som hade god kontroll över sin 

återhämtningsprocess visade sig ha färre PTSD-symtom. Att ha varit med om 

traumatiska upplevelser och att dessutom skuldbelägga sig själv påverkade ofta 

kvinnans tendens till återhämtning negativt.  Efter våldtäkten övervägde en del kvinnor 

att begå självmord och vissa kvinnor gick så långt att de till och med försökte ta sitt liv 

(Basile et al. 2015; Bletzer & Koss 2006; Guerette & Caron 2007).  

 

Bletzer och Koss (2006) och Heath & Lynch et al. (2011) beskriver att en känsla av oro 

bland kvinnorna kunde uppkomma efter våldtäkten. Kvinnorna kunde oroa sig över om 

de eventuellt kunnat bli smittade av en sexuell överförbar infektion eller om de hade 

blivit gravida (Guerette & Caron 2007). Några kvinnor kände sig osäkra i efterhand i 

sitt eget närområde (Basile et al. 2015) och var oroliga över att de skulle bli utsatta för 

en våldtäkt igen (Guerette & Caron 2007). 
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Upplevelsen av sin sexualitet 

Efter en våldtäkt upplever en del kvinnor förändringar i sitt beteende när de interagerade 

med andra människor som gjorde det svårt att återfå ett normalt och fungerande sexliv 

(Bletzer & Koss 2006; Guerette & Caron 2007). Pettersen (2013) beskriver att många 

kvinnor upplever att de tappar kontrollen i samband med att någon utnyttjar deras 

kropp. Detta gav upphov till att kvinnorna upplevde skam över sina kroppar eftersom 

kropparna inte längre kändes som deras, vilket resulterade i att deras intima relationer 

påverkades negativt. Många av dessa kvinnor beskriver att de upplever en ökad känsla 

av rädsla (Bletzer & Koss 2006) och misstro (Guerette & Caron 2007; Bletzer & Koss 

2006) för män i deras omgivning efter våldtäkten, vilket kunde leda till en upplevelse av 

isolering och ansträngda relationer med omgivningen (Guerette & Caron 2007).  Efter 

våldtäkten kunde kvinnorna uppleva skam (Pettersen 2013) och en nervositet (Guerette 

& Caron 2007) som påverkar deras upplevelse av sitt sexliv och sin relation med 

partnern. De beskriver att deras minnen från våldtäkten lagrats kroppsligt och att de 

under sexakten ofta försöker fly från nuet genom att blunda och tänka på något annat 

(Pettersen 2013).  Största delen av offren uppgav obehagliga känslor, ångest, illamående 

och till och med kräkningar under och efter samlaget med deras nuvarande partner 

(Jozkowski & Sanders 2012; Pettersen 2013). De tyckte sig även ha sämre sexliv nu 

jämfört med året innan våldtäkten ägde rum (Jozkowski & Sanders 2012).  

 

Kvinnors upplevelser av att vilja söka hjälp 

Att vilja avslöja våldtäkten 

Flera artiklar tar upp huruvida våldtäktsoffren väljer att söka hjälp, rapportera till 

polisen eller öppna sig för någon och av vilka anledningar de beslutar sig för att agera 

eller inte. En stöttande omgivning underlättar för kvinnan att överväga att avslöja det 

som hänt enligt Heath och Lynch et al. (2011). Guerette och Caron (2007) beskriver att 

en del kvinnor blev övertalade eller uppmuntrade av sina vänner och familj om att det 

som hade hänt var fel och därför behövde rapportera händelsen. De upplevde att 

vännerna och familjen var det viktigaste och mest hjälpsamma stödet efter våldtäkten 

(Guerette & Caron 2007). För vissa kvinnor blev det lättare i samband med att någon 

annan talat om att de varit med om samma sak, vilket ansågs som att de utgjorde ett stöd 

för den andre (Heath & Lynch et al. 2011). Kvinnor som levde med belastande, negativa 

känslor valde i vissa fall att avslöja händelsen för någon i tron att det skulle leda till en 

lättnad och mötas med en positiv reaktion. Vissa tyckte dessutom att deras känsla av 

skam kunde minskas genom att berätta för någon om vad som hänt. Kvinnor anmälde 

även händelsen med anledningen att de hoppades kunna skydda andra kvinnor för att bli 

utsatta för samma sak (Heath & Lynch et al. 2011; Guerette & Caron 2007).  

 

Att inte vilja söka hjälp 

Att välja att inte söka hjälp är vanligt förekommande enligt tidigare studier och kan bero 

på ett flertal olika anledningar (Patterson, Greeson & Campbell 2009; Heath & Lynch et 

al. 2011; Ahrens 2006; Chandra, Deepthivarma & Shalilianant 2003).  
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Ahrens (2006) skriver att rädslan att bli klandrade, misstrodda och okänsligt bemötta 

upplevs vara starka farhågor för kvinnor som blivit utsatta för en våldtäkt. Flera kvinnor 

uttryckte att de hade blivit hotade av förövaren och var därför rädda för att anmäla eller 

avslöja händelsen (Patterson, Greeson och Campbell 2009; Chandra, Deepthivarma & 

Shalilianant 2003; Heath, Lynch et al. 2011). Våldtäktsoffren (Heath och Lynch et al. 

2011; Ahrens 2006) berättade även att de ansåg att det var meningslöst att söka hjälp då 

de inte förväntade sig att få tillräckligt stöd. Detta grundade sig i rädslan av att mötas av 

negativa reaktioner och konsekvenser från omgivningen i form av att bli anklagad för 

händelsen och inte bemötas med empati och dels för att anmälan inte heller skulle 

skydda dem mot förövaren (Ahrens 2006; Chandra, Deepthivarma & Shalilianant 2003; 

Heath, Lynch et al. 2011). Ahrens (2006) förklarar vidare att den negativa reaktionen 

från omgivningen gjorde att kvinnorna blev mer kritiska och försiktiga vilket 

resulterade i att de hellre valde att hålla tyst. En del kvinnor upplevde att deras 

avslöjanden till juridisk- och medicinsk personal upplevs vara ineffektiva. Ibland 

beskrevs själva avslöjandet som belastande då de i vissa fall inte fick hjälp och stöd.  

Det gjorde att de blev desto räddare för att bli skadade och resulterade i att de valde att 

inte söka hjälp (Ahrens 2006).  

 

Enligt Patterson, Greeson och Campbell (2009) och Ahrens (2006) trodde många av 

kvinnorna att de inte skulle få någon hjälp av samhället om de valde att söka hjälp och 

(Patterson, Greeson & Campbell 2009) tyckte därmed att de skulle klara sig bättre på 

egen hand genom att gå vidare med sina liv. Ahrens (2006) tar upp att vissa kvinnor 

trodde att de inte var berättigade till något stöd eller att det inte ens existerade. En annan 

anledning till att inte söka hjälp var att kvinnorna hört rykten om att andra hade blivit 

dåligt bemötta och fått bristfällig hjälp av samhället (Patterson, Greeson & Campbell 

2009). De hade bland annat hört talas om att våldtäktsoffren skuldbelades av personal 

istället för att de sågs som ett brottsoffer (Patterson, Greeson & Campbell 2009; Ahrens 

2006). Många kvinnor valde att inte rapportera händelsen för att slippa möta 

rättspersonal samt genomgå den obehagliga och långdragna rättsprocessen och på så vis 

skydda sig själva (Patterson, Greeson och Campbell 2009; Heath och Lynch et al. 

2011). Våldtäktsoffren trodde alltså att innebörden av att söka hjälp skulle förhindra 

snarare än främja deras återhämtningsprocess. Att förväntas svara på mängder av frågor 

och bli undersökt av vård- eller rättspersonal var något de absolut inte ville vara med 

om (Patterson, Greeson och Campbell 2009). 

 

En del kvinnor anmälde inte våldtäkten på grund av att förövaren var en bekant eller att 

de var i en relation, vilket gjorde att de inte ville sätta honom i en svår situation (Heath 

och Lynch et al. 2011). Det kunde även bero på att kvinnorna inte ville att andra skulle 

få veta om deras privatliv (Chandra, Deepthivarma & Shalilianant 2003). Vissa kvinnor 

kunde känna en förvirring över vad som hade hänt (Bletzer & Koss 2006) och var 

osäkra på om det kunde klassificeras som en våldtäkt (Guerette & Caron 2007; Ahrens 

2006; Patterson, Greeson & Campbell 2009), då överfallet inte var särskilt våldsamt 

(Ahrens 2006). Kvinnorna som däremot kunde klassificera händelsen som en våldtäkt 

kunde relatera till tidigare upplevda våldtäkter (Guerette & Caron 2007).  

 

Många av kvinnorna (Patterson, Greeson & Campbell 2009; Heath & Lynch et al. 2011) 

försökte förminska händelsen och så långt det gick undvika att påminnas om vad som 

hade hänt. Kvinnorna ansåg att det inte tjänade någonting till att fokusera på det som 
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hänt då det ändå inte kunde göras ogjort (Heath & Lynch et al. 2011). Patterson, 

Greeson och Campbell (2009) menar att våldtäktsoffer ibland hade en stereotypisk 

uppfattning om att en våldtäkt innebär att vapen och brutalt våld är med i bilden och ger 

upphov till fysiska och psykiska skador. De ansåg att om de hade fått synliga skador 

(Patterson, Greeson & Campbell 2009; Heath & Lynch et al. 2011) hade det varit lättare 

för dem att överväga att söka hjälp. Enligt Patterson, Greeson och Campbell (2009) var 

det många av kvinnorna som fick (Patterson, Greeson & Campbell 2009) psykiska och 

psykiska besvär efter våldtäkten, som ändå inte sökte hjälp med orsaken att de 

förväntade sig att deras situation inte skulle bedömas lika krisartad som andras. Om de 

inte reagerade med nervsammanbrott efter våldtäkten, vilket de ansåg var stereotypiskt 

för ett våldtäktsoffer, valde de att inte söka hjälp med anledningen att de misstänkte att 

de inte skulle bli trodda. En studie gjord i Indien (Chandra, Deepthivarma & 

Shalilianant 2003) visar att vissa kvinnor valde att inte söka hjälp därför att våldtäkt är 

ett vanligt problem där, som oftast inte föranleder någon åtgärd.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes som metod för att ta reda på vad tidigare studier visat. En 

annan metod som övervägdes var en kvalitativ intervjustudie. Dock ansåg vi att det dels 

skulle vara svårt att hitta kvinnor med erfarenhet av en våldtäkt och dels att det 

dessutom skulle vara en svår utmaning att intervjua dem om händelsen. Därmed 

beslutade vi oss för att göra en litteraturstudie och det visade sig finnas gott om studier 

gjorda inom vårt valda ämne. Vårt mål var att främst använda kvalitativa artiklar till 

uppsatsen för att beskriva kvinnors egna upplevelser och erfarenheter. Dock var det 

relativt svårt att finna tillräckligt med kvalitativa artiklar. Det gjorde att vi valde att även 

inkludera kvantitativa studier i vår uppsats. De valda kvantitativa artiklarna gav oss 

möjligheten att få vår frågeställning besvarad ur en annan synvinkel, nämligen hur ofta 

de olika känslorna och upplevelserna uppkom hos kvinnorna. Kombinationen av de 

valda kvalitativa och kvantitativa artiklarna gav resultatet en bredare förståelse för 

kvinnornas upplevelser och resulterade i att en omfattande bild av ämnet studerades ur 

olika perspektiv. 

 

Våra valda artiklar var främst från USA, men också en studie från Norge och en från 

Indien. Vi lyckades inte hitta någon artikel från Sverige, vilket givetvis hade varit 

önskvärt för att undersöka likheter och skillnader gentemot andra kulturer. Det kändes 

tveksamt till en början att välja artikeln från Indien med tanke på det är ett land med en 

annan kultur. Utifrån vårt valda forskningsmaterial skilde sig inte kvinnornas 

upplevelser efter en våldtäkt nämnvärt åt, trots olika kulturer. Vi valde att använda oss 

av databaserna PubMed, PsykINFO, Cinahl och Medline avseende deras innehåll av 

medicin, vård, psykiatri, omvårdnad och hälso- och sjukvård. Efter artikelsökningarna 

valdes dock databaserna Medline, PsykINFO och Cinahl att tillgå, då databasen 

PubMed visade sig inte ge oss någon passande artikel för vårt valda ämne. Vi valde att 

använda oss av artiklar skrivna på engelska på grund av våra begränsade 

språkkunskaper. Artiklarna skulle vara skrivna och publicerade mellan 2006-2016 för 

att få fram den mest uppdaterade forskningen inom området. Ett av våra 
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inklusionskriterier var att kvinnorna skulle vara över 18 år, vilket ändrades till över 15 

år på grund av artiklarnas bredare åldersspann. Det bör nämnas att människor blir 

myndiga vid 18 år och att sexuell myndighetsålder är 15 år i Sverige. Däremot har 

deltagarnas olika åldrar inte visat någon signifikant skillnad gällande deras upplevelser 

efter en våldtäkt.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framgick det att många kvinnor väljer att inte söka hjälp efter en våldtäkt, 

något som kunde vara relaterat till misstro och osäkerhet. Kvinnornas bristande tilltro 

kunde bero på myter och rykten. En del kvinnor beskrev att de fick bristande hjälp och 

stöd från medicinsk personal vid avslöjandet av våldtäkten, vilket resulterat i att de valt 

att inte söka hjälp. NCK (2008, s. 35) instämmer med att många kvinnor upplever en 

svårighet kring avslöjandet av våldtäkten till hälso- och sjukvårdpersonal, vilket gör att 

de väljer att hålla tyst om våldtäkten för sjuksköterskor. Detta medför att 

förutsättningarna kan se olika ut när anamnesen samlas in av sjuksköterskan och leder 

till att helhetsbedömningen av patienten blir svår.   

 

Bemötandet 

För att den utsatta kvinnan ska våga och vilja söka hjälp krävs tydlig information om 

vilken hjälp kvinnorna är berättigade till och hur hjälpen kan fås. Sundbeck (2013, s. 9) 

förklarar att god information till patienter är en röd tråd genom sjuksköterskornas 

arbete. Dahlberg och Segesten (2010, s. 202) tar även upp att en sjuksköterskas mindre 

genomtänkta kommentarer kan leda till att patienten såras och en distansering skapas. I 

NCK:s Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp (2008) beskrivs det hur 

sjuksköterskan ska bemöta och ta emot patienter vid undersökningar. Innan 

undersökningar görs måste patienten samtycka och information ska ges om vad som ska 

hända. Detta ska uttryckas på ett kortfattat, informativt och lugnt sätt. Vid samtalet är 

det av stor vikt att ställa öppna frågor till patienten och följa upp med genomtänkta och 

specifika frågor. Det är viktigt att sjuksköterskan ökar patientens trygghet genom att 

inte lämna denna ensam. Det är även gynnsamt att ordna ett eget rum för att patienten 

inte ska behöva sitta i ett väntrum bland andra patienter.  

 

Målet med vårdande är att stärka patientens hälsa, lindra lidande och upptäcka 

möjligheter för välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 184-185, 190). Det 

grundar sig på en mellanmänsklig kontakt mellan sjuksköterska och patient. För att 

samtalet mellan sjuksköterskan och den drabbade kvinnan ska bli vårdande krävs att 

sjuksköterskan kan använda sin expertkunskap och på samma gång visa en öppenhet 

och följsamhet för kvinnans livsvärld. Att vårda med öppenhet och följsamhet innebär 

att möta patienten så förutsättningslöst som möjligt. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan visar ett genuint intresse för patientens livsvärld och använder alla sina 

sinnen i kombination med sin professionella kunskap för att ge bästa möjliga hjälp i en 

svår situation (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 184-185, 190).  

 

Genom att handla professionellt och visa ömsesidig respekt och förståelse så som 

kurslitteraturen ovan beskriver, tror vi att förtroendet för vårdens hantering av 

våldtäktsoffer kan komma att förbättras och stärkas. Detta kan i sin tur leda till att fler 
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kvinnor kommer att överväga att söka vård och dessutom våga och vilja berätta om det 

de varit med om. På så vis kan sjuksköterskor nå fram till fler och komma närmare 

patienterna och därigenom kunna ge den bästa tänkbara hjälpen.  

 

Sexuell ohälsa och rädsla 

I resultatet framgick det att många kvinnor upplevde svårigheter att återfå ett normalt 

eller fungerande sexliv efter att de blivit utsatta för en våldtäkt. En del av offren hade 

svårt att stå ut med sin kropp eftersom de kände sig smutsiga. Kvinnorna förklarade 

även att de upplevde en rädsla eller nervositet i möten med män vilket utmynnade i en 

känsla av isolering. Livsvärlden präglas enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 131) av 

många olika faktorer, inte minst av den levda kroppen. Det är av vikt att vårdaren 

försöker förstå hur patienten förhåller sig till sin omvärld, till andra människor och hur 

denne ser på sig själv och sitt liv för att ge bästa möjliga vård för den enskilda patienten 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss.188-189). Ekebergh (2009, s. 26) anser att människans 

kropp rymmer känslor som används som ett medel för att få kontakt med omvärlden. I 

samband med skada förändras den subjektiva kroppen vilket även gör att människans 

tillgång till livet förändras.  

 

Kvinnans rädsla och undvikande beteende när det gäller män efter en våldtäkt ska tas på 

allvar och respekteras när hon kommer i kontakt med manliga vårdare. Enligt Rönnberg 

(2007, ss.106-107) är ett av kriterierna för god vård är att vården ska grundas på respekt 

för patientens integritet och självbestämmande. Att respektera patientens integritet 

innebär således att vården ska ges i samförstånd med patienten. Dessa bestämmelser 

syftar till att förtydliga vikten av att som hälso- och sjukvårdspersonal visa förståelse, 

medmänsklighet och empati mot patienten. Därför ställs stora krav på att personalen 

förmår att sätta sig in i patientens situation. Det råder även skydd för patientens fysiska 

kroppsliga integritet som innebär att kroppsvisitation, kroppsbesiktningar och alla typer 

av undersökningar och behandlingar endast får ske i samråd med patienten samt i vissa 

fall med stöd av tvångslagstiftningen (Rönnberg 2007, ss.106-107).  

 

I verkligheten är ämnet sexualitet underprioriterat och sjuksköterskor och patienter 

upplever oftast det som ett tabubelagt ämne (Sundbeck 2013, s. 14). Sexuella övergrepp 

väcker ofta starka känslor hos hälso- och sjukvårdspersonal, även hos dem som har 

många års erfarenhet (NCK 2008, s. 22). Sundbeck (2013, s. 14) menar att det kan 

resultera i förvirring och undvikande beteenden hos personalen. Det har visat sig att 

välutbildade sjuksköterskor med stor kunskapstillgänglighet inte alltid ger patienter 

tillräckligt med utbildning om sexuell hälsa trots att behovet varit stort. Bakomliggande 

orsaker är många, till exempel brist på tid, riktlinjer, kunskap och en eventuell känsla av 

pinsamhet för sjuksköterskan att fördjupa sig i det som har skett (Sundbeck 2013, s. 9). 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 214) kan vårdarens brist på tid leda till sämre 

vårdrelation med patienten och därav minskas möjligheten till att få ta del av viktig 

datainsamling.  

 

Det är inte alltid enkelt för sjuksköterskan att diskutera sexuell hälsa med patienten 

enligt Sundbeck (2013, s. 48).  I praktiken kan patienten med sin begränsade kännedom 

i ämnet jämfört med sjuksköterskans förvärvade kunskap leda till 

kommunikationsproblem. Då sjuksköterskan har den medicinska kompetensen kring 
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sjukdomar och använder sig av ett medicinskt språk kan patienten ibland få svårt att ta 

till sig informationen. Det ojämna förhållandet kan även bero på könsskillnad, social 

bakgrund och åldersskillnad. Å andra sidan när vissa patienter fått tillräckligt med 

information om vad som ska göras och de känner en tillit och trygghet till 

sjuksköterskan, behöver det trots olikheter inte innebära något problem (Sundbeck 

2013, s. 48). Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 202) kan sjuksköterskan utifrån ett 

vårdande samtal bidra till att patienten känner sig sedd. Ett vårdande möte beskrivs som 

att sjuksköterskan tar sig tid att lyssna på patienten och visa sitt intresse genom att söka 

ögonkontakt.  

 

Skuld och skam 

Många kvinnor skämdes och upplevde skuld och skam efter våldtäkten. Skam beskrevs 

även vara den mest omtalade känslan för kvinnorna efter våldtäkten. Många kvinnor 

uppgav att de lade skulden på sig själva och förklarade att det förstärktes av negativa 

reaktioner från omgivningen. Enligt Birkler (2007, s. 129) strävar sjuksköterskor efter 

att vårda hela människan, det vill säga inrikta sig både på patientens fysiska och 

psykiska besvär. Om människan väljer att fly från sina problem och sig själv kommer 

det endast att utmynna i skuld och ångest (Wiklund 2003, s.110). Campbell, Greeson 

och Fehler-Cabral (2013) tar upp att kvinnorna kände en enorm lättnad när 

sjuksköterskan bemötte dem förtroendefullt då det resulterade i att de kände mindre 

skuld och skam. Moor (1999) menar att det i USA finns olika våldtäktsmyter som blir 

allt mer accepterade, vilket gör att empatin för våldtagna kvinnor sänks i samhället samt 

föder tron att kvinnorna förtjänar att bli våldtagna. I sin tur leder detta till att kvinnorna 

upplever en ökad känsla av skuld och skam. Det har visat sig att en stor andel av 

befolkningen och sjukvården omedvetet har förutfattade meningar kring myter om 

våldtagna kvinnor. En del sjukvårdspersonal tror att den utsatta kvinnan själv har 

bidragit till våldtäkten, vilket kvinnorna upplever som en sekundär våldtäkt och därmed 

ett lidande. Dahlberg och Segesten (2010, s. 215) beskriver att ett vårdlidande uppstår 

när patientens lidande sätts åt sidan och inte uppmärksammas. Det medför att patienten 

aktivt blivit fråntagen sin rätt att ta del av sin hälsoprocess genom sitt vårdande. 

Patienten kan då uppleva känslor som att bli utestänga och maktlösa och inte förstå vad 

som händer. Sådana situationer innebär enligt Wiklund (2003, s.104) att vårdaren ska ge 

möjligheter att uppnå förbättringar för att eliminera att något liknande sker igen. Därför 

är det av stor vikt att vårdaren reflekterar över och uppmärksammar vårdlidande hos 

patienten och identifiera brister hos sig själv och annan personal.  

 

Campbell, Greeson & Fehler-Cabral (2013) beskriver att många våldtäktsoffer som fått 

en efterföljande medicinsk undersökning upplever den som besvärlig och obekväm men 

betonade därefter att sjuksköterskans bemötande var det mest betydelsefulla under hela 

processen. De upplevde en trygghet när sjuksköterskan lugnt och engagerat samtalade 

med dem eller till och med fick dem att skratta under tiden. Detta gjorde att de 

distraherades under den obehagliga undersökningen och den psykiska påfrestningen 

efter övergreppet förklarades även lätta (Campbell, Greeson & Fehler-Cabral 2013). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 1982:763) ska alla patienters behov av 

trygghet under vård och behandling tillgodoses och vara av god kvalitet. Dahlberg och 

Segesten (2010, s. 228) beskriver vidare att vårdandet ska utgå från ett patientfokus, 

vilket grundas i patientens livsvärld. Vårdaren ska försöka analysera, beskriva, förklara 
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och se hälsa, lidande och vård utifrån patientens erfarna liv för att få en ökad förståelse 

för patienten som helhet.   

 

PTSD symtom 

Enligt resultatet är det vanligt att den utsatta kvinnan upplever en rädsla och misstro i 

relation till män efter våldtäkten. Det visade sig även att många kvinnor hade svårt att 

distansera sig från det som hänt och valde därmed att isolera sig. Många kvinnor 

ansträngde sig för att blockera sina tankar i vaket tillstånd och kunde uppleva en 

ständigt återkommande upplevelse av våldtäkten. Studier har även belyst att många 

kvinnor är mer benägna att rapportera minst ett symtom av posttraumatiskt 

stressyndrom efter att ha blivit utsatt av en våldtäkt.  

 

Något som vi har lagt märke till är att artiklarna i de flesta fall inte angett kvinnornas 

upplevelser eller beteenden som någon form av PTSD-symtom och vi tror därför att 

PTSD är underdiagnostiserat hos många av dessa kvinnor. I bakgrunden beskrev vi 

vilka symtom som kännetecknar PTSD, vilket många av författarna från våra valda 

artiklar har uppmärksammat och tagit upp, det vill säga återupplevande, distansering, 

överspändhet och känslomässig avtrubbning. Ottosson och Ottosson (2007, ss. 38-39) 

menar att de som varit med om en traumatisk händelse, så som en våldtäkt och söker 

hjälp, ofta får stöd med att bearbeta sina erfarenheter och med att avreagera sig i syfte 

att förebygga uppkomsten av PTSD-symtom. Stöd från omgivningen är något som 

förebygger utvecklingen av PTSD-symtom och främjar människans upplevelse av sin 

subjektiva kropp enligt Wiklund (2003, s. 48). Campbell, Sefl, Barnes, Ahrens, Wasco 

och Zaragoza-Diesfeld (1999) menar att kvinnor som får lite hjälp och bemötts negativt 

av personalen efter att ha blivit utsatta för en våldtäkt upplever även en ökad psykisk 

stress och riskerar att drabbas av PTSD. Det negativa bemötandet från personalen kan 

grunda sig i omedvetenhet som kan relateras till bristfällig utbildning kring ämnet. I en 

senare studie tydliggörs det att sjuksköterskor som är utbildade inom vård och 

omhändertagande av våldtagna kvinnor har en god medvetenhet kring sitt bemötande 

och handlade, vilket även främjar en bättre vård (Campbell, Townsend, Long, Kinnison, 

Pulley, Adames & Wasco 2006). 

 

Sjuksköterskans första möte med den utsatta kvinnan inleds med en behandling som 

fokuserar på att främja kvinnans känsla av trygghet och skydd. NCK (2008) anser att 

sjuksköterskan ska göra en riskbedömning gällande patienten och beslut ska tas om 

inläggning eller om skyddat boende kan vara aktuellt. I ett senare stadie uppmanas 

patienten till att exponeras och påminnas om det som hänt för att i slutändan minska 

ångest och bearbeta det som hänt från grunden (Ottosson & Ottosson 2007, ss. 38-40). 

Om kvinnan plågar sig själv med onödiga skuld- och skamkänslor, ska dessa bearbetas 

och tas på stort allvar. 

 

 

SLUTSATSER 

Stöd från omgivningen uppges vara en central faktor för våldtäktsoffers möjlighet till att 

söka hjälp och anmäla händelsen, men också för att hantera det som hänt på ett 

känslomässigt plan. Uppsatsen belyser att kvinnor oftast inte får tillräckligt med stöd i 
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samband med att de sökt hjälp efter våldtäkten. Detta beror på bristande kunskaper 

kring ämnet där bakomliggande orsaker är brist på tid, rutiner, utbildning och riktlinjer. 

Sexualitet i allmänhet, och våldtäkt i synnerhet, är känsligt att tala om för både 

sjuksköterskan och den utsatta kvinnan. Det har visat sig att sjuksköterskor med många 

års erfarenhet upplevt svårigheter i möten med kvinnor som blivit utsatta för en 

våldtäkt. 

 

Kliniska implikationer: 

 

 I mötet med patienten är det av vikt att ha kunskap kring vilka konsekvenser 

som kan uppstå efter en våldtäkt. 

 Våga samtala med kvinnorna och finnas där som trygghet och stöd, visa empati 

och förståelse för deras berättelse.  

 Ge god information om var, när och hur hjälp finns att få. 

 Mötet med patienten ska präglas av respekt och förståelse för hennes livsvärld, 

det vill säga en individuell, patientcentrerad vård. 
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BILAGA 2 

 

 

Artikel 1 

Tidskrift: Journal 

of Child Sexual 

Abuse 

 

Författare: 
Pettersen, K. T. 

 

År: 2013 

 

Titel: A Study of 

Shame from Sexual 

Abuse Within the 

Context of a 

Norwegian Incest 

Center 

 

 

Syfte: Att få en 

ökad förståelse 

för vad skam 

innebär för 

människor som 

drabbats av 

sexuella 

övergrepp 

Metod: Kvalitativ 

empirisk studie med 

intervjuer i 5st 

fokusgrupper. De deltog i 

videoinspelade 

gruppintervjuer. Detta 

gjordes för att skapa en 

trygg atmosfär där 

deltagarna kunde känna 

gemenskap och tala fritt 

om deras upplevelser av 

skam relaterat till sin 

erfarenhet av sexuellt 

övergrepp. 

 

Urval: 19 vuxna kvinnor 

och män som hade nära 

kontakt med ett norskt 

incestcenter och som alla 

hade blivit utsatta för 

sexuella övergrepp.  
 
Land: Norge 

 

Resultat: Studiens resultat 

visar att skam orsakat av 

sexuellt våld kan förknippas 

med och delas in i sju 

kategorier: kropp, mat, 

familj, känslor, sex, 

självbild och terapi 

 

 

Artikel 2 

Tidskrift: Women 

& health 

 

Författare: 
Jozkowski, K. N, 

Sanders, S. A. 

 

År: 2012 

 

Titel: Health and 

Sexual Outcomes 

of Women Who 

Have Experienced 

Forced or Coercive 

Sex. 

Syfte:  
A) Jämföra 

upplevd hälsa 

och sexuell 

hälsa hos 

kvinnor som 

blivit utsatta för 

våldtäkt och 

inte. 

B) Undersöka 

förhållandet 

mellan antal 

våldtäkter, 

våldtäktsmän 

och dess 

Metod: En kvantitativ 

enkätstudie online. 

 

Urval: Slutligen deltog 

2915 kvinnor i studien. 

Inklusionskriterierna var: 

minst 18 år och kvinna.  

 

Land: USA 

Resultat: Studien visar att 

det finns ett tydligt samband 

mellan att ha blivit utsatt för 

en våldtäkt och negativa 

hälsoeffekter. Genom 

studien kom forskarna fram 

till att våldtagna kvinnor 

tenderar att få obekväma 

känslor och ångest i 

samband med samlag med 

sina nutida partners. Att ha 

blivit våldtagen av mer än 

en förövare tenderade att ge 

högre poäng i negativ hälsa 

och obehagliga känslor. 
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negativa effekter 

på hälsa och 

sexliv 

 

Artikel 3 

Tidskrift: 
Psychiatry: 

Interpersonal & 

biological 

Processes 

Författare: 
Chandra, P., 

Deepthivarma, S., 

Carey, M., Carey, 

K., Shalinianant, 

M. 

År: 2003 

 

Titel: A cry from 

the darkness: 

women with severe 

mental illness in 

India reveal their 

experiences with 

sexual coercion.  

Syfte: Att utreda 

hur kvinnor med 

psykiatrisk 

diagnos i Indien 

erfar problem av 

tidigare sexuellt 

tvång.  

Metod: Kvalitativ 

intervjustudie. 

 

Urval: Studien gjordes på 

ett psykiatriskt sjukhus i 

Indien. 34% av kvinnorna 

uppgav att de varit utsatta 

för sexuellt tvång och 

medverkade därefter i en 

kvalitativ intervju. 

 

Land: Indien 

Resultat: Kvinnorna 

uppgav känslor som 

hopplöshet och rädsla och 

höll händelsen privat för sig 

själva. De flesta våldtäkter 

skedde i kvinnornas hem 

och i 48% av fallen var det 

maken som var förövaren. 

60% av kvinnorna hade inte 

öppnat sig för någon och 

hade inte heller sökt hjälp.  

 

 

Artikel 4 

Tidskrift: Health 

& social work 

 

Författare: Debra 

Patterson, Megan 

Greeson, Rebecca 

Campbell. 

 

År: 2009 

 

Titel: 
Understanding 

Rape Survivors' 

Decisions Not to 

Seek Help from 

Formal Social 

Syfte: Att 

undersöka vilka 

faktorer som 

hindrar 

överlevande 

våldtäktsoffer 

från att söka 

hjälp från de 

juridiska, 

medicinska och 

mentala 

hälsosystem och 

våldtäkt 

kriscenter. 

Metod: En kvalitativ 

intervjustudie gjordes. 

Studien varade i 8 

månaders tid och 

sammanlagt gjordes 102 

intervjuer som vardera tog 

mellan 1-4 timmar. 

 

Urval: Det var slutligen 

112 kvinnor som 

medverkade från Chicago 

och två närliggande orter. 

Inklusionskriterier: minst 

18 år, blivit våldtagen av 

en främling, bekant, date 

eller make.  

Resultat: Överlevare trodde 

att rättssystemet inte skulle 

kunna hjälpa eller skulle 

skada dem psykiskt. De 

trodde att de inte förtjänade 

hjälp eller att våldtäkten inte 

var stereotypisk baserat på 

föreställningar om våldtäkt. 

Att söka hjälp skulle inte 

heller skydda dem från sina 

angripare. Genom att inte 

söka hjälp skyddar de sig 

mot psykisk skada och att 

påminnas om det som hänt.   
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Systems  

Land: USA 

 

 

Artikel 5 

Tidskrift: Journal 

of interpersonal 

violence 

 

Författare: Sapana 

D. Donde 

 

År: 2015 

 

Titel: College 

Women’s 

Attributions of 

Blame for 

Experiences of 

Sexual Assault 

Syfte: Att 

undersöka: 

A) 

våldtäktsoffers 

val att fördela 

skuld.  

B) huruvida 

våldtäktsoffer 

tillskriver mer 

skuld till vissa 

källor än andra  

C) vad litteratur 

om sexuella 

övergrepp säger 

om detta. 

Metod: Kvantitativ 

enkätstudie på internet. 

 

Urval: Rekryteringen 

skedde genom mail till 

kvinnliga elever som gick 

på ett privat universitet. 

Slutligen deltog 129 

kvinnor i studien. 

Inklusionskriteriet var att 

ha erfarenhet av sexuellt 

tvång. Exklusionskriterier 

var att ha diagnosen PTSD 

eller erfarenhet av 

självskadebeteende. 

 

Land: USA 

Resultat: Resultaten visade 

att våldtäktsoffer 

skrivs mest skulden på sig 

själva och på samhället, en 

del skulden till 

situationen, och den minst 

skulden på den manliga 

inblandade.  

 

 

Artikel 6 

Tidskrift: Violence 

against women. 

 

Författare: 
Bletzer, K. V, 

Koss, M. P. 

 

År: 2006 

 

Titel: After-rape 

among three 

populations in the 

Southwest a time of 

mourning, a time 

for recovery. 

Syfte: 
Undersöka 

kvinnornas 

upplevelser efter 

en våldtäkt 

avseende 

skillnader och 

likheter från tre 

olika 

populationer i 

USA.  

Metod: Kvalitativ 

intervjustudie. 

 

Urval: Kvinnorna 

rekryterades från 

vårdcentral där de fick 

svara på en undersökning. 

Kriterierna var att de 

någon gång i sitt liv blivit 

utsatt för en våldtäkt. 62 

kvinnor medverkade i 

studien, varav 24 kvinnor 

var Angio, 13 mexikan - 

amerikanska och 25 

cheyenne. Kvinnorna var 

mellan åldrarna 21 och 65. 

 

Land: USA 

Resultat: Kvinnorna kände 

sig smutsiga, förödmjukade, 

rädda, förvirrade, äckliga, 

hjälplösa, illamående, skam 

och skuld efter våldtäkten. 

De hade även besvär med att 

upprätthålla ett normalt 

sexliv och kunde känna en 

ilska mot sig själv och 

förövaren. Ihållande minnen 

gjorde att de blockerade sina 

tankar i vaket tillstånd och 

besvärades av depression 

och mardrömmar. 
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Artikel 7 

Tidskrift: Journal 

of Ethnic & 

Cultural Diversity 

in Social Work 

 

Författare: Basile, 

K. C., Smith, S. G., 

Walters, M. L., 

Fowler, D. N., 

Hawk, K., 

Hamburger, M. E. 

 

År: 2015 

 

Titel: Sexual 

Violence 

Victimization and 

Associations with 

Health in a 

Community 

Sample of Hispanic 

Women 

Syfte: Att 

tillägga den 

begränsade 

informationen 

om 

spansktalande 

kvinnors 

erfarenheter av 

sexuellt våld och 

utsatthet 

gällande 

negativa 

hälsoerfarenhete

r. 

Metod: Kvalitativ metod. 

 

Urval: Kvinnorna skulle 

vara över 18 år, ha 

mexikansk bakgrund och 

blivit våldtagna. Utifrån 

dessa kriterier valdes 142 

spansktalande kvinnor ut 

och intervjuades under 

2010 i tre månader. 

Kvinnorna rekryterades 

från tre spansktalande 

kvarter i sydöstra USA och 

var mellan 18-78 år.   

 

Land: USA 

Resultat: 

Offer för våldtäkt och/eller 

sexuellt tvång är betydligt 

mer benägna att rapportera 

symtom på depression och 

posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) under 

sin livstid. Förövaren var 

nästan alltid någon känd till 

offren, och var mestadels 

familjemedlemmar eller 

sexualpartner, beroende på 

offrets ålder. Ungefär en 

femtedel av offren skadades 

och 17,1% behövde 

medicinska tjänster. 

 

 

Artikel 8 

Tidskrift: 
Psychology of 

women quarterly 

 

Författare: 
Najdowski, C,  

Ullman, S. 

 

År: 2009 

 

Titel: PTSD 

symptoms and self-

rated recovery 

among adult sexual 

assault survivors: 

The effects of 

traumatic life 

events and 

psychosocial 

variables.  

Syfte: Att 

undersöka 

sambandet 

mellan 

traumatiska 

händelser, 

självanklagelser, 

upplevd kontroll 

över 

återhämtning 

samt coping-

strategier och 

grad av ptsd-

symptom och 

självuppskattad 

återhämtning 

hos hos 

kvinnliga 

våldtäktsoffer. 

Metod: En kvantitativ 

enkätstudie.  

 

Urval: Deltagarna 

rekryterades via mail och 

slutligen deltog 969 

kvinnor där 

inklusionskriterierna var 

erfarenhet av våldtäkt och 

ålder över 18 år. 

 

Land: USA 

  

 

 

Resultat: Som enligt 

författarnas hypotes, visar 

det sig att det fanns 

svårigheter med att anpassa 

sig i samband med trauman, 

självanklagelse, 

självupplevd kontroll och att 

detta påverkar graden av 

PTSD-symtom. Svårigheter 

för att hantera det som hänt 

gav tendens till högre grav 

av ptsd-symtom och lägre 

grad av återhämtning.  
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Artikel 9 

Tidskrift: Journal 

of College Student 

Psychotherapy 

 

Författare: 
Guerette, S. M, 

Caron, S. L. 

 

År: 2007 

 

Titel: Assessing 

the impact of 

acquaintance rape: 

Interviews with 

women who are 

victims/survivors 

of sexual assault 

while in college 

Syfte: 
Intervjuerna 

fokuserade på 

forskningsfrågor 

om åtgärder som 

vidtagits av 

offret/överlevan

de efter anfallet, 

reaktioner på 

hennes 

avslöjande av 

misshandel, och 

effekterna av 

misshandel. 

Metod: Kvalitativ metod 

med djupintervjuer. 

 

Urval: Tolv kvinnor som 

blivit utsatta för en 

våldtäkt av någon i sin 

bekantskapskrets valdes ut 

att medverka. Kvinnorna 

närvarade vid ett 

universitet i nordöstra 

USA och var mellan 19-27 

år.   

 

Land: USA 

Resultat: Det konstaterades 

att en majoritet av 

kvinnorna inte söker 

professionell hjälp i form av 

medicinsk och rättslig hjälp. 

Alla kvinnornas avslöjande 

av våldtäkten gav både 

positiva och negativa 

reaktioner. Våldtäkten hade 

påverkat alla 

kvinnorna mycket 

dramatiskt, de flesta citerade 

den negativa följden av 

effekter medan ett fåtal 

noterade vissa positiva 

effekter. 

 

 

Artikel 10 

Tidskrift: 
Psychology of 

Women Quarterly 

 

Författare: Heath, 

N. M., Lynch, S. 

M., Fritch, A. M., 

McArthur, L. N, 

Smith, S. L. 

 

År: 2011 

 

Titel: Silent 

survivors: Rape 

myth acceptance in 

incarcerated 

women’s narratives 

of disclosure and 

reporting of rape 

Syfte: Att 

undersöka 

våldtäktsmyters 

inverkan på 

avslöjande och 

rapportering av 

sexuella 

övergrepp till 

myndigheterna 

när det gäller 

fängslade 

kvinnor.  

Metod: Kvalitativ 

intervjustudie 

 

Urval: Denna studie 

rekryterade 74 kvinnor på 

ett amerikanskt 

delstatsfängelse, som 

upplevt sexuella övergrepp 

före fängslande.  

 

 

Land: USA 

Resultat: Kvinnorna, 

särskilt de som höll tyst om 

händelsen, berättade om 

olika myter om våldtäkt. 

Dessa myter kunde göra att 

de klandrade sig själva, var 

rädda för att inte bli 

betrodda och ifrågasatte sig 

själva om det verkligen var 

en våldtäkt.  

 

 

 

 



28 

 

 

 
 

Artikel 11 

Tidskrift:  American 

Journal of 

Community 

Psychology 

 

Författare: Ahrens, 

C. E. 

 

År: 2006 

 

Titel: Being 

silenced: The impact 

of negative social 

reactions on the 

disclosure of rape 

 

Syfte: Denna 

studie syftade 

till att ge en 

ingående 

beskrivning av 

huruvida 

negativa 

reaktioner från 

omgivningen 

kan göra att den 

våldtagna 

kvinnan tystas 

och inte avslöjar 

våldtäkten för 

någon mer.  

Metod: Semi-strukturerad 

kvalitativ intervjustudie.  

 

Urval: 102 stycken vuxna 

kvinnor som blivit utsatta 

för en våldtäkt 

rekryterades och 

intervjuades mellan år 

1997-1998. Därefter 

valdes de kvinnor som 

hållit tyst om våldtäkten 

på grund av negativa 

reaktioner från 

omgivningen. Slutligen 

resulterade detta i 8 

kvinnor. 

 

Land: USA 

Resultat: Utifrån 

kvinnornas berättelser 

sammanställdes deras 

upplevelser kring 

avslöjandet av våldtäkten. 

Kvinnorna bemöttes av fyra 

olika negativa reaktioner 

som gjorde att de 

skuldbelagde sig själva och 

upplevde att omgivningen 

bemötte dem okänsligt. 

Vissa kände att avslöjandet 

var ineffektiv och andra 

kände att stödet de fick var 

opassande.  
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