
  
 
 

 

Mikaela Eriksson och Felice Hedström 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGV51, VT2017 

Grundnivå 

Handledare: Elisabet Mattsson 

Examinator: Birgitta Fläckman 

 

 

 

 

Se mig för den jag är och inte för vad som hänt mig- En 

litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av vård efter sexuella övergrepp 
 
 

 

See me for who I am and not for what happened to me - A 

literature review about womens experiences of care after sexual assault 
 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Sexuella övergrepp är en kränkande handling mot mänskliga rättigheter och 

är globalt en fara för kvinnors säkerhet. Cirka 36 procent av alla kvinnor i 

världen blir någon gång under deras livstid utsatt för sexuella övergrepp. 

Dessa övergrepp kan skapa fysiskt och/eller psykiskt lidande. Hälso- och 

sjukvårdens ansvar är att erbjuda kvinnan både medicinskt och psykosocialt 

omhändertagande och arbeta för att främja hälsa och lindra lidande. Hälso- 

och sjukvårdspersonal uppger dock bristande kunskap om hur vården efter ett 

sexuellt övergrepp ska ske.  

Syfte:  Att belysa faktorer som påverkar upplevelsen av vården hos kvinnor som 

varit utsatta för sexuella övergrepp.  

Metod: Litteraturöversikten har utformats enligt Fribergs (2012) metod. Tio 

vetenskapliga artiklar bildar tillsammans litteraturöversiktens resultat. Sju 

artiklar är av kvalitativ metod, en av kvantitativ metod och två av mixad 

metod. Resultatet i litteraturöversikten uppstod genom likheter från de valda 

artiklarnas resultat som därefter användes för att bilda huvudteman och 

underteman 

Resultat: Tre huvudteman framkom i resultatet: Tillgänglig vård och närvarande 

hälso- och sjukvårdpersonal, Bemötande från hälso-och sjukvårdspersonal 

och Engagerad i den egna vården. Dessa faktorer har upplevts negativt 

och/eller positivt av kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp och utifrån 

det gett kvinnorna lidande eller ökat välbefinnande i vården. 

Diskussion: Litteraturöversiktens resultat har problematiserats med Erikssons (2015) teori 

om lidande och annan relevant litteratur inom ämnet som styrker att kvinnors 

upplevelser av vård kan påverkas av olika faktorer. Vidare diskuteras hur 

hälso-och sjukvårdspersonalens arbete i att lindra kvinnornas lidande kan ske. 

Diskussionen tar även upp kulturens betydelse för hur kvinnorna uppfattar 

vården och vikten av att utifrån kvinnan kulturellt anpassa vården. 

Nyckelord: Sexuella övergrepp, kvinnor, upplevelser, lidande, kultur, vård 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: Sexual assault is an offensive action against human rights and is 

internationally a threat to women's security. Worldwide 36 percent of all 

women will at some point during their lifetime experience some kind of 

sexual assault. These abuses can affect both the physical and mental well-

being and create suffering. Health-care have a responsibility to provide the 

woman with both medical and psychosocial care and promote health and 

alleviate suffering. But health professionals express a lack of knowledge 

how to treat women who are victims of sexual assault. 

Aim: To illustrate the factors that affect the experience of care for women who 

have been victims of sexual assault. 

Method: The literature review has been designed according to Friberg's (2012) 

method. Ten articles were included. Seven have qualitative design, one 

quantitative design and two have mixed design. The results in the literature 

occurred by similarities found from the results of the articles and then 

formed main topics and themes. 

Results: Three main themes were identified: Available healthcare and current health 

and care personnel, Reception from health- workers and Engaged in their 

own care. These factors have been perceived negatively and/or positively by 

victims of sexual abuse and made them experienced suffering or well-being 

in care. 

Discussion: The results from the review are discussed in relation to Eriksson´s (2015) 

theory of suffering and other relevant literature to the topic as reinforce 

women´s experiences of care as influences by various factors. How the 

health-care professionals and work in alleviating the suffering of women can 

occur. The discussion also highlights the importance of culture in how 

women perceive health care and how to culturally adapt health care. 
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1. Inledning 

Idén till litteraturöversikten uppstod då sexuella övergrepp väcker starka känslor hos oss och 

vi upplever det som ett aktuellt ämne. I vår framtida profession kommer vi att möta kvinnor 

som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Detta vårdmöte anser vi ställer krav på 

sjuksköterskans kompetens. Under en verksamhetsförlagd utbildning på gynekologisk 

avdelning där kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp befunnit sig har vi uppfattat att det 

upplevs svårt av hälso- och sjukvårdspersonal att möta dessa kvinnor. Vi såg även att hälso-

och sjukvårdspersonalen möter många kvinnor med olika kulturer. I ett mångkulturellt 

samhälle anser vi att det är intressant och viktigt att se hur vården efter dessa övergrepp 

upplevs hos kvinnor globalt. Utifrån det väljer vi att utgå från kvinnliga patienters perspektiv 

för att få en bättre förståelse för sexuellt utsatta kvinnor internationellt samt deras syn på 

vården. Det är viktigt för oss att få mer kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal ska 

bemöta dessa personer för att kunna främja deras hälsa och välbefinnande i deras situation. 

Kunskap om sexuella övergrepp är även viktigt för att kunna bidra till bättre vård och 

bemötande för dessa kvinnor både i Sverige och i världen.  

Eftersom vi i vår framtid kommer vara yrkesverksamma i Sverige där vi möter en mängd 

olika kulturer kommer vi utgå från både svensk och utländsk kontext.  

 

2. Bakgrund 

2.1. Definitioner av våldtäkt, sexuella övergrepp, sexuellt våld och kultur 

Våldtäkt definieras som tvingat vaginalt, analt eller oralt samlag (Sawyer Sommers & Bushur, 

2004). Sexuella övergrepp ses som ett bredare begrepp och inkluderar ofrivillig sexuell 

kontakt och ofredande. Sexuellt våld definieras som påtvingade sexuella handlingar där offret 

tas ifrån självbestämmandet över handlingen (Socialstyrelsen, u.å). Även situationer där 

kvinnan inte vågar neka sexuella handlingar eller blir övertalad ses som sexuellt våld. Detta 

innebär ofta att kvinnan blir utsatt för även andra hot och fysiskt våld som sker i samband 

med det sexuella övergreppet. 

Jirwe, Momeni och Emami (2014) anser att kultur innefattar var kvinnan kommer ifrån för 

land men även hennes ålder, kön, social klass, ekonomi, utbildning och politiska åsikter. Detta 

kan påverka identiteten, hur kvinnan ser sig själv och hur hennes relationer ser ut. I 

omvårdnad definieras kultur som människans sätt att leva med dennes unika värderingar, 

normer, vanor och etikett. Kulturen i sin tur påverkar livsstil, identitet och sociala relationer. 
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  I denna litteraturöversikt kommer begreppet sexuella övergrepp användas och innefattar 

både våldtäkt och övrigt tvingat sexuellt våld som leder till att den utsatta kvinnan söker vård. 

Begreppet kultur benämns i litteraturöversikten och utgår från kvinnans ursprung av samhälle 

och land för att visa att kvinnan kan ha olika uppfattningar av vård beroende på vart hon 

kommer ifrån.  

 

2.2. Sexuella övergrepp i världen 

Sexuella övergrepp är ett globalt problem (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 2002). Det 

sexuella våldet mot kvinnor är internationellt ett hot mot kvinnors säkerhet (Berglund & 

Witkowski, 2014). Det sexuella våldet påverkar folkhälsan världen över och Johnsson-Latham 

(2014) skriver att 36 procent av alla världens kvinnor någon gång blir utsatta för sexuella 

övergrepp. Studier visar att sexuella övergrepp mot kvinnor är mer omfattande i samhällen där 

kvinnans rättigheter inte är grundade och där förövarna sällan blir dömda. I många delar av 

världen ses övergreppen som något godtagbart, vilket försvårar arbetet med att försöka minska 

övergreppen mot kvinnor. Sexuella övergrepp är en grov kränkning mot de grundläggande 

mänskliga rättigheterna och samhället som kvinnan befinner sig i har stor betydelse för hur 

kvinnans framtida hälsa påverkas (Zihindula & Maharaj, 2015). I exempelvis Kongo blir 

kvinnorna ofta skuldbelagda av samhället för de sexuella övergrepp de utsatts för. Något som i 

sin tur påverkar hela kvinnans livsvärld och framtida hälsa.  

Krug et al. (2002) skriver att det är samhällets normer som styr vad som ses som ett 

sexuellt övergrepp. I vissa kulturer ses kvinnan som ett objekt, exempelvis i giftermål där 

kvinnans autonomi förbises och där sexuella övergrepp kan bli en del av vardagen. Dessa 

svårigheter är rotade i föråldrade könsroller. Till exempel är våld inom familjen tillåtet i 

Förenade Arabemiraten och i Ryssland finns det ingen tydlig lag stadgad eller organisation 

som sexuellt utnyttjade kvinnor kan vända sig till (Utrikesdepartementet [UD], 2011a; UD, 

2011b). Utrikesdepartementet (UD, 2010a) uppger även att kvinnor i Afrika riskerar att bli 

offer för sexuella övergrepp i och med de tvångsäktenskap som sker. Problematiken är mer 

utbrett på landsbygden, där kvinnor saknar information om sina individuella rättigheter. Men 

även i länder som Storbritannien är våld i hemmet, som kan innefatta sexuella övergrepp, den 

vanligaste dödsorsaken för kvinnor mellan 19 till 44 år (UD, 2010b).  

Bara under 2013 blev 3,7 miljoner kvinnor sexuellt utnyttjade i Europa (Europeiska 

unionen, 2014). År 2015 anmäldes närmare 6000 sexuella övergrepp i Sverige av både män 

och kvinnor (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2017). Statistiken visar dock markant skillnad 
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mellan de drabbades kön, där kvinnor är de som i högre grad blir utsatta för sexuella 

övergrepp. 

Krug et al. (2002) beskriver internationella faktorer som ökar risken för att drabbas av ett 

sexuellt övergrepp. Dessa är att vara ung, fattigdom, låg utbildning samt om kvinnan tidigare 

varit utsatt för sexuella övergrepp eller använt droger och haft många sexpartners. 

 

2.3. Följder av sexuella övergrepp 

Att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp kan påverka en kvinnas hälsotillstånd då sexuella 

övergrepp är en attack mot en individs fysiska och psykiska integritet samt självbestämmande 

(Amnesty International Svenska Sektionen, 2008; Berglund & Witowski, 2014). De fysiska 

skadorna som kan uppkomma vid sexuella övergrepp är oftast skrap- och blåmärken om 

kvinnan försökt slita sig från gärningsmannen (Öberg, Lucas & Heimer, 2010). Andra skador 

kan vara rodnad, svullnad samt ytliga och/eller djupare sprickor i underlivets slemhinna. Krug 

et al. (2002) skriver att utöver skador på underlivet är könssjukdomar och oönskade 

graviditeter stora problem för kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp.  

Sexuella övergrepp påverkar även kvinnornas mentala hälsa och offren har högre risk att 

utveckla depression och posttraumatiskt stressyndrom (Krug et al., 2002). Depression innebär 

att kvinnan känner sig nedstämd, sorgsen och förtvivlad som medför en låg självkänsla 

(Ottosson & Ottosson, 2013). Posttraumatiskt stressyndrom är en psykofysiologisk reaktion på 

trauman som leder till att kvinnan kan uppleva hjälplöshet, skräck och dödsångest. Det kan 

uppkomma direkt efter det sexuella övergreppet eller med fördröjning.  

Kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp reagerar olika och följderna kan variera 

från person till person (Berglund & Witowski, 2014). Chock kan uppstå antingen direkt efter 

övergreppet eller under ett senare skede (Bletzer & Koss, 2006). Kvinnorna kan uppleva 

känslor som skam, ilska, förödmjukelse, hjälplöshet och förvirring. Wiklund (2003) beskriver 

skam som en känsla som har sin grund i att människan ska kunna förhålla sig till sociala 

kontexter. Skamkänslor uppkommer oftast i samband med att kvinnans värdighet blir kränkt, 

som i ett sexuellt övergrepp. Dessa känslor av skam kan förvärras om hon känner sig 

otillräcklig eller inte älskvärd. Skam är förankrat i det lidande som kvinnan går igenom efter 

ett sexuellt övergrepp. Samtidigt som detta kan kvinnorna känna sig nedbrutna och orena 

tillsammans med både fysisk och psykisk smärta efter de sexuella övergrepp som skett 

(Bletzer & Koss, 2006). Många gånger uttalar kvinnorna illamående för att beskriva deras 

inre känsla efter det sexuella övergreppet. Sexuella övergrepp kan också leda till att kvinnorna 

efter övergreppet har svårt att sova och de kan få mardrömmar. Det är inte alltid alla som vill 
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tala om de övergrepp som skett vilket kan göra att kvinnan isolerar sig och är rädd för att inte 

bli trodd. Detta kan i sin tur påverka hennes självkänsla (Berglund & Witowski, 2014). 

 

2.4. Vården 

2.4.1. Sjuksköterskans och hälso- och sjukvårdens roll 

Sjuksköterskans internationella etiska koder innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (www.Swenurse.se). Sjuksköterskan ska vårda med respekt 

för den unika kvinnans mänskliga rättigheter samt arbeta för en rättvis vård för alla. Vården 

ska ske med lyhördhet, medkänsla och respekt för kvinnan och hennes integritet.  

Vården i Sverige ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), som bygger 

vidare på sjuksköterskans etiska koder, också vara lättillgänglig och främja goda kontakter 

mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Samtidigt som patienten ska känna sig trygg 

inom vårdens ramar.  

 

2.4.2. Rutiner i vården efter sexuella övergrepp 

Krug et al. (2002) beskriver att det i flera länder runt om i världen saknas protokoll och 

rutiner för hur omhändertagande och undersökning ska ske av kvinnor som varit utsatta för 

sexuella övergrepp. De gynekologiska undersökningarna utförs dessutom ofta av någon inom 

hälso- och sjukvården som saknar relevant kunskap. Detta är något som sänker vårdkvaliteten 

och det riskerar att lämna sexuellt utsatta kvinnor utan rätt vård. 

I USA finns det program, där sjuksköterskor får specialutbildning för att kunna ge kvinnor 

som varit utsatt för sexuella övergrepp bättre fysisk och psykisk akutsjukvård (Campbell, 

Patterson & Lichty, 2005). Sjuksköterskorna får kunskap i hur insamling av bevis sker, 

dokumentation för rapportering till rättsväsendet och vilka behandlingar som blir aktuella. De 

får även kunskap i hur de ska möta människor efter traumatiska upplevelser, samtidigt som de 

knyter en länk mellan sjukvården och rättsväsendet. 

När en kvinna söker hjälp i Sverige sker ett omhändertagande av sjukvården (Nationellt 

centrum för kvinnofrid [NCK], 2010). Innan någon vård ges måste kvinnan ge sitt samtycke 

för en läkarundersökning. Kvinnan får berätta själv om händelsen och erbjuds fullständig 

kroppsundersökning där kroppsytan och slemhinnor undersöks efter eventuella skador. 

Kvinnan blir eventuellt erbjuden behandling mot sexuellt överförbara sjukdomar och dagen 

efter piller mot graviditet.  
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2.4.3. Psykosociala rutiner vid omhändertagande 

Då kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp reagerar olika finns ingen internationell 

bestämd nivå av vilken psykisk behandling som ska erbjudas kvinnan (World Health 

Organization, 2003). Det är viktigt att hälso- och sjukvården visar möjligheten att anpassa 

vården utifrån den unika kvinnans behov samt se till kvinnans egna resurser. Bra omvårdnad 

och ett gott bemötande är grunden för att patienten ska kunna berätta om sin situation 

(Berglund & Witowski, 2014). Ansvaret ligger hos hälso- och sjukvården att det skapas en 

relation som är vårdande och inte skapar mer lidande hos kvinnan (Dahlberg & Segesten, 

2010). En vårdande relation ska främja och stärka kvinnan i hennes hälsoprocesser och 

vårdrelationen kan göra det lättare att anpassa vården efter individen. För att bygga en 

vårdande relation bör hälso- och sjukvårdspersonal bemöta kvinnan med öppenhet samt vara 

inbjudande, tillgänglig och försöka besvara de behov som finns hos kvinnan. Kvinnorna ska 

erbjudas ett professionellt bemötande i vården och hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta för 

att en kvinnan som varit utsatt för sexuella övergrepp känner sig säker (NCK, 2010). Säker på 

så vis att kvinnan är avskild från den som utfört övergreppen, exempelvis om övergreppen 

skett av någon i en nära relation. 

Hälso- och sjukvården har i Sverige ett ansvar att ge psykosocial omvårdnad (Berglund & 

Witowski, 2014). De drabbade kan söka hjälp inom all sjukvård vilket ställer höga krav för att 

kunna bemöta och ge patienten rätt och professionell omvårdnad och omhändertagande 

(NCK, 2010). Inom vården arbetar olika professioner tillsammans för att möta de olika 

behoven kvinnan kan uppleva efter ett sexuellt övergrepp. Det ska alltid finnas information 

om var kvinnan kan vända sig för psykologisk hjälp och stöd. 

 

2.4.4. Hinder för att söka vård 

Det finns hinder i samhället som gör att kvinnor inte söker vård, detta bidrar till ett mörkertal i 

hur många som blir utsatta av övergreppen (BRÅ, 2017). I en studie från USA undersöktes 

anledningen till varför många kvinnor inte söker hjälp inom bland annat sjukvården efter att 

ha varit utsatt för sexuella övergrepp (Patterson, Greeson & Campbell, 2009). Kvinnorna 

upplevde en känsla av skam efter det som hänt dem och ville inte att andra skulle veta om 

övergreppen. Det visade sig också att de flesta kvinnor som deltog i studien och som valt att 

inte söka hjälp inte trodde att de formella systemen kunde hjälpa dem. Detta bland annat på 

grund av att deras erfarenhet av övergreppet inte passade in på vad kvinnorna upplevde som 

den stereotypa våldtäkten. Patterson et al. (2009) beskriver att det stereotypiska sexuella 

övergreppet är när kvinnan blir attackerad av en främling som med fysiskt våld eller hot 
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förgriper sig på kvinnan. Grände, Lundberg och Eriksson (2009) menar däremot att sexuella 

övergrepp inte endast sker ute i samhället av främlingar utan att det också sker i det privata 

och bakom stängda dörrar. Vilket kan innebära att det sker i kvinnornas egna hem av någon 

partner eller av någon annan från en nära relation. När sexuella övergreppen sker i en nära 

relation kan det leda till att kvinnan drar sig för att anmäla förövaren samt söka vård. 

Kvinnorna i studien av Patterson el al. (2009) valde att inte söka vård även på grund av att de 

trodde att vården skulle kunna skada dem ännu mer psykiskt. Kvinnorna upplevde även en 

rädsla över att bli sedd som en brottsling där vissa beskyllde sig själva för övergreppen och 

ansåg sig inte värdiga hjälp.  

 

2.4.5. Hälso- och sjukvårdspersonals uppfattning av vården 

McLindon och Harms (2011) gjorde en studie i Australien där de undersökte hälso- och 

sjukvårdspersonalens uppfattningar om att vårda kvinnor som varit utsatta för sexuella 

övergrepp. Det framkom delade meningar om ämnet och om kunskapen för att bemöta dessa 

kvinnor. Några ansåg sig ha goda kunskaper i mötet med kvinnorna men flertalet av 

deltagarna tyckte sig ha fått bristande utbildning i hur de ska bemöta kvinnor som utsatts för 

sexuella övergrepp. Detta ledde till en osäkerhet för personalen i mötet med kvinnorna och en 

önskan om ökad kunskap framkom. I en liknande studie undersöktes kunskapsnivå hos hälso- 

och sjukvårdspersonal samt deras egen uppfattning angående deras kunskap i ämnet (Jina, 

Jewkes, Christofides & Loots, 2013). Det framgick att hälso- och sjukvårdspersonal ofta 

skattade att de hade god teoretiskt kunskap inom ämnet, men när det kom till praktiken kände 

de sig mer osäkra. Även de kom fram till att sjukvårdspersonal hade bristande kunskap i 

bemötandet av kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp.  

 

2.5. Problemformulering 

Sexuella övergrepp mot kvinnor är ett globalt problem som påverkar kvinnors hälsa. 

Kvinnans kulturella bakgrund kan påverka hur hon upplever övergreppet och hur hon reagerar 

efteråt. Vården är en viktig del i omhändertagandet av kvinnor som varit utsatt för ett sexuellt 

övergrepp då det oftast kräver medicinsk och psykologisk hjälp för att komma vidare från 

händelsen och lidandet. Att bemöta kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp beskrivs 

av hälso- och sjukvårdspersonal som ett svårt moment som präglas av osäkerhet. Hälso- och 

sjukvårdspersonal anser sig ha för lite utbildning inom ämnet.  

Författarna anser att det är relevant att belysa hur kvinnor som varit utsatta för sexuella 

övergrepp ser på vården och faktorer som påverkar upplevelsen av den. Därför att 
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kompetensen behöver fördjupas om hur hälso- och sjukvårdspersonal bemöter dessa kvinnor 

på bästa sätt.  

 

3. Syfte 

Syftet är att belysa faktorer som påverkar upplevelser av vården hos kvinnor som varit utsatta 

för sexuella övergrepp.  

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten som används i litteraturöversikten är Katie Erikssons vårdteori 

där lidandet är centralt. Människan ses av Eriksson som en helhet bestående av kropp, själ och 

ande (Eriksson, 2015). Eriksson beskriver människan som i ett ständigt lidande och i en kamp 

mellan olika tillstånd, där ett exempel är när hon ställs inför svåra situationer, som förändrar 

hennes sätt att leva (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Den unika människan befinner sig 

ofta i sammanhang i en livsvärld som tillåter henne att skapa mening som kan hjälpa henne att 

uppnå välbefinnande och hälsa.  

Lidandet innebär att människan slits mellan det som är och det hon önskar, alltså mellan 

det som upplevs som gott och ont, skam och värdighet (Eriksson, 2015). Lidandet som blir 

människans verklighet innebär utmaning för människan. Lidandet finns i tre olika 

grundformer, vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. Vårdlidande innebär att patienten 

upplever ett lidande som en följd av bristande vård och behandling. Detta lidande kan uppstå 

när en känsla som förlust av kontroll eller kränkning infinner sig hos patienten. Att förlora 

kontroll kan leda till att personen reagerar med skam vilket är motsatsen till värdighet som är 

en del av människans känsla av helhet. Vad patienten upplever som felaktig vård och att inte 

bli tagen på allvar kan leda till att patienten upplever att sitt värde förminskas. Livslidande 

berör hela människan och är sammanbundet med hela dess existens. Det är kopplat till 

människans självbild. 

Enligt Eriksson kan människan med hjälp av andra och sitt sammanhang lindra lidandet 

och uppnå välbefinnande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Kunskap om lidande och hälsa 

har betydande roll i vårdandet och vårdandet motiveras av medmänsklig kärlek, medlidande 

och barmhärtighet. Det handlar om att lindra lidande och hjälpa människan att utvecklas och 

växa. Målet i vårdandet är ett tillstånd av tillit mellan vårdare och vårdtagare, tillfredsställelse 

för vårdtagaren samt andligt och kroppsligt välbefinnande. Vårdandet ska utgå från patientens 

hälsoresurser och hälsohinder där sjuksköterskan ska visa en lyhördhet gentemot patientens 

unika hälsa och ohälsa.  
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Författarna till litteraturöversikten anser att Katie Erikssons teori lämpar sig till det valda 

ämnet då kvinnorna som kommer till sjukvården efter sexuella övergrepp oftast upplever 

lidande. Detta kan lindras av hälso- och sjukvården men även förvärras, om ett vårdlidande 

skapas. För att sjukvårdspersonalen ska kunna hjälpa dessa kvinnor är det viktigt att förstå 

kvinnornas upplevelse av sitt lidande och välbefinnande. Detta för att kunna förstå och bejaka 

faktorer i vården som kan bidra till lindring av lidandet. 

 

5. Metod 

Studien har utformats som en litteraturöversikt enligt Fribergs (2012) metod. 

Litteraturöversikter ger en möjlighet att skapa en översikt över det valda ämnet utifrån 

tidigare forskning.  

 

5.1. Datainsamling 

Resultatartiklar har sökts i databaserna Cinahl Complete och Pubmed som har omvårdnad, 

vårdvetenskap och medicin som inriktning. Sökningar efter artiklar utfördes även i andra 

vetenskapliga databaser men utan resultat av passande artiklar för besvarande av 

litteraturöversiktens syfte.  

För att få bredd på sökningen användes olika begrepp med samma eller liknande innebörd. 

Begreppen som användes och kombinerades med varandra i sökningarna var sexual assault, 

rape, care, nursing, experiences, patient, needs, survivors, adults, interview, sexual violance, 

qualitative study, needs assessment, rape victims (se Bilaga 1). Sökorden kombinerades i 

olika variationer och användes med AND mellan dem för att föra dem samman i olika 

sökningar. Sökningarna som tog fram utvalda resultatartiklar gjordes som fritextsökningar där 

artiklar vars titel, författare och/eller ämnesord som innefattar sökorden fås fram (Karlsson, 

2012). Fritextsökningar görs för att generera relevanta artiklar som besvarar syftet (Rósen, 

2012). Ämnesordssökningar gjordes även i databaserna men utan resultat av artiklar som 

passade syftet.  

För att begränsa sökresultaten ytterligare användes begränsningarna peer-reviewed, human, 

abstract avaliable, English language, full text, free-full text i kombinationer. Dessa 

begränsningar underlättar för författarna att sortera bort dokument som inte är relevant för 

litteraturöversikten (Östlundh, 2012). Peer- reviewed används för att hitta artiklar som är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  
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För att kunna få ett helhetsgrepp på artiklarna lästes sammanfattningarna av båda 

författarna, vilket Friberg (2012) anser präglar en kreativitet och öppenhet i arbetet. Samt för 

att tidigt möjliggöra en sållning av icke relevanta artiklar som inte besvarar syftet.   

Senare skedde en djupare granskning av funna artiklar av båda författarna, där artiklarna 

som inte var relevanta för besvarande av litteraturöversiktens syfte exkluderades (Rósen, 

2012).  

 

5.2. Urval 

I och med att det valda ämnet i litteraturöversikten ses som ett internationellt problem och den 

forskning som finns är begränsad eftersöktes och accepterades artiklar från hela världen. Med 

grund i att 36 procent av världens kvinnor någon gång under livet blir utsatta för sexuella 

övergrepp och statistik från Brottsförebyggande rådet [BRÅ], (2017) som visar att 3 procent 

av kvinnorna i Sverige utsatts för sexuella övergrepp valde författarna att fokusera på 

kvinnors upplevelse av fenomenet ur ett internationellt perspektiv.  

Författarna eftersökte främst kvalitativa studier som publicerats de senaste tio åren och 

gick att applicera på syftet att belysa kvinnors upplevelse. Författarna uteslöt inte 

användandet av kvantitativa artiklar eller äldre artiklar om de besvarade syftet. Tio artiklar 

inkluderades i litteraturöversikten, sju kvalitativa artiklar, en kvantitativ artikel och två 

artiklar med mixad metod.  

 

5.3. Analys 

I analysen användes Fribergs trestegsanalys (Friberg, 2012). För att förstå och få en 

helhetsbild över de utvalda artiklarnas innebörd läste författarna enskilt noga igenom 

artiklarna flera gånger. Då samtliga artiklar var skrivna på engelska, som inte är författarnas 

modersmål, användes ett svenskt/engelskt lexikon för översättning. Detta för att undvika 

feltolkningar av resultatet. Författarna valde sedan att diskutera artiklarnas helhet och resultat 

för att få en gemensam bild över artiklarna. För att hitta skillnader och likheter mellan 

artiklarna som passade syftet för litteraturöversikten lades fokus på artiklarnas resultat. Detta 

antecknades så att en helhetsbild över artiklarna skapades. De utvalda artiklarnas resultat 

sammanfattades av författarna enskilt och diskuterades sedan igen. Nyckelord extraherades 

sedan från artiklarnas resultat för att skapa ännu en översikt, där likheter sammanfördes. 

Utifrån det delades sedan materialet in i teman. Detta för att bygga nya resultat relaterat till 

litteraturöversiktens syfte (Friberg, 2012). Artiklar som används i resultatanalysen finns 

beskrivna i Bilaga 2.  
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6. Forskningsetiska övervägande 

I artiklarna som användes har deltagandet varit frivilligt. Detta respekterar självbestämmandet 

och bevarar integriteten hos deltagarna som är en viktig aspekt vid forskningsetiska 

övervägande (Kjellström, 2012). I litteraturöversiktens artiklar har det för deltagarna funnits 

möjlighet till anonymitet eller konfidentialitet samt att dra sig ur studien. Problemet inom 

forskningsområdet med kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp är att forskning 

aldrig ska innebära en risk för att förvärra kvinnans tillstånd. Därför har det krävts en 

motivering av forskaren varför studien ska genomföras. I litteraturöversikten användes studier 

som både var och inte var etiskt godkända, men med frivilligt deltagande som tillåtit 

självbestämmande hos kvinnorna. Artiklarna har då setts som användbara av författarna för 

besvarandet av syftet.  

Författarna var medvetna om sin förförståelse om ämnet och för att inte riskera att föregå 

resultatet användes ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett vetenskapligt förhållningssätt 

innebär att vara kritiskt tänkande, objektiv och systematisk (Forsberg & Wengström, 2015). 

Författarnas förförståelse kommer från tidigare verksamhetsförlagd utbildning och från 

rapporteringar angående ämnet från samhällsinformation som exempelvis media. 

Förförståelsen omfattar att kvinnor som varit utsatt för sexuella övergrepp är en känslig 

patientgrupp som behöver mångfacetterad vård där både fysiska och psykologiska 

komponenter ingår. Vidare anser författarna att hälso- och sjukvårdspersonal upplever 

svårigheter med att skapa en vårdande relation till dessa kvinnor.  

 

7. Resultat 

Tre huvudteman med tillhörande underteman extraherades från resultaten från de valda 

artiklarna som besvarade litteraturöversiktens syfte. Dessa teman visar faktorer som varit 

återkommande i artiklarna och som påverkat kvinnornas upplevelse av vården, antingen 

positivt och/eller negativt. De tre huvudtemana är Tillgänglig vård och närvarande hälso- och 

sjukvårdspersonal, Bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal och Engagerad i den egna 

vården. Underteman skapades till huvudteman vilka finns att se i Tabell 1. 
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Tabell 1. Huvudteman och underteman.  

Huvudteman Underteman 

Tillgänglig vård och närvarande hälso- och 

sjukvårdspersonal 

 Att få tid för samtal och stöd 

 

Bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal  Att bli sedd som en unik människa med 

personliga behov 

 Att bli objektifierad 

 Att bli bekräftad och trodd 

Engagerad i den egna vården  Att bli informerad 

 Att vara delaktig och självbestämmande 

 

7.1. Tillgänglig vård och närvarande hälso- och sjukvårdspersonal 

7.1.1. Att få tid för samtal och stöd 

En faktor som påverkade upplevelsen av vården på antingen ett positivt eller negativt sätt var 

tillgängligheten av vård och hälso- och sjukvårdspersonal efter övergreppet (Campbell, 

Greeson & Fehler-Cabral, 2013; Christofides, Muirhead, Jewkes, Penn-Kekana & Conco, 

2005a; Du Mont, Macdonald, White, Turner, White, Kaplan & Smith, 2014; Ericksen, 

Dudley, McIntosh, Ritch, Shumay & Simpson, 2002; Monroe, Kinney, Weist, Dafeamekpor, 

Dantzler & Reynolds, 2005; Muganyizi, Nyström, Axemo & Emmelin, 2011). 

Det upplevdes av kvinnorna positivt att ha hälso- och sjukvårdspersonal tillgänglig och 

närvarande större delen av vårdtiden (Ericksen et al., 2002). En närvarande hälso- och 

sjukvårdspersonal innebar att personalen tog sig tid för kvinnorna, att möjlighet för att sitta 

ned och samtala fanns men också möjlighet till stöd vid undersökningar. Detta bidrog till att 

kvinnorna kände sig trygga (Christofides et al., 2005a; Fehler-Cabral et al., 2011). Kvinnorna 

beskrev också att de kände sig trygga när de som arbetade med dem hade kunskap och 

erfarenhet att möta kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp (Ericksen et al., 2002).  

En faktor som påverkade upplevelsen av vården negativt var när de utsatta kvinnorna 

möttes av långa väntetider när de sökte vård (Du mont et al., 2014). De beskrev att de kunde 

acceptera en väntetid på högst fyra timmar (Christofides et al., 2005a). En kvinna uttryckte att 

en längre väntan bidrog till att hon hann börja reflektera över övergreppet vilket ledde till ett 

ökat psykiskt lidande (Du mont et al., 2014). Väntan eller råd att komma tillbaka senare på 
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grund av personalbrist kunde leda till att bevismaterial som sperma och DNA hann försvinna 

(Muganyizi et al., 2011). När bevismaterial hann försvinna beskrev kvinnorna en uppgivenhet 

som de upplevde påverkade deras känsla av värdighet.  

Kvinnorna beskrev att de var beredda att resa längre för att få tillgång till vård som kunde 

tillgodose deras behov av omvårdnad efter övergreppen (Christofides et al., 2005a). I en 

studie uppgav kvinnorna att det skulle upplevas positivt med en mer lättillgänglig vård efter 

de sexuella övergreppen, där kvinnorna slapp väntetider och fick individanpassad vård 

(Monroe et al., 2005).  

 

7.2. Bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal 

7.2.1. Att bli sedd som en unik människa med personliga behov 

En annan faktor som påverkade upplevelsen av vården var hälso- och sjukvårdens bemötande 

av kvinnorna som utsatts för sexuella övergrepp. Att i vården bli bemött med empati och bli 

sedd som en person och inte bara som patient sågs som positivt av kvinnorna (Arend, de 

Swardt, Denny & Roland, 2013; Burke Draucker, 1999; Campbell et al., 2013; Campbell, 

Adams, Wasco, Ahrens & Self, 2009; Du mont et al., 2014; Ericksen et al., 2002; Fehler-

Cabral, Campbell & Pattersson, 2011). Kvinnorna uppskattade när hälso- och 

sjukvårdspersonal kunde samtala om andra saker än de som berörde vården och därmed bli 

mer personliga (Campbell et al., 2013; Fehler-Cabral et al., 2011). Personalen fick kvinnorna 

att skratta, fokusera på vardagliga saker och visade intresse för hela deras person, till exempel 

genom att fråga om smeknamn eller om intressen. Kvinnorna upplevde att de då fick en 

möjlighet att ta en paus från alla jobbiga känslor och upplevde sig inte som offer. Samtidigt 

kände sig kvinnorna mer trygga och bekväma. Kvinnorna beskrev det positiva i att personalen 

såg dem som människor med mångfacetterade behov, exempelvis angående mat, kläder och 

bekvämlighet vilket gjorde att kvinnorna kände sig omhändertagna (Ericksen et al., 2002).  

Kvinnorna upplevde den mänskliga relationen med hälso- och sjukvårdspersonal som ett 

emotionellt stöd (Arend et al., 2013). Detta stöd ledde till förbättrat självförtroende hos 

kvinnorna som då upplevde sig fria och kunde åter identifiera sig som kvinnan innan 

övergreppet. Kvinnorna upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalens handlingar gjorde att 

kvinnorna kände sig respekterade och trygga vilket de menade ledde till att de även kunde 

börja återhämta sig efter övergreppen (Fehler-Cabral et al., 2011).  

Kvinnorna i studien av Campbell et al. (2009) upplevde vården positiv när hälso- och 

sjukvårdspersonal var beredda och hade kompetens att bemöta kvinnornas känslor som de 

upplevde under vårdtiden.  
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7.2.2. Att bli objektifierad 

En faktor i hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande som bidrog till ökat lidande i vården 

var när kvinnan objektifierades (Muganyizi et al., 2011). I Tanzania ifrågasatte hälso- och 

sjukvårdspersonal en kvinnas berättelse, baserat på att personal ansåg att kvinnan var för ful 

för att vara sexuellt attraktiv. Detta ledde till att kvinnan inte kände sig sedd som en hel 

person, utan upplevde skam och skuld över det sexuella övergreppet. En annan kvinna 

uttryckte rädsla över att bli våldtagen igen av sin läkare, när läkaren rört henne, på vad 

kvinnan ansåg som opassande kroppsdelar, samtidigt som han kommenterat hennes kropp. 

Ett annat exempel av objektifiering från hälso- och sjukvårdspersonal och som upplevdes 

negativt var när de var kalla och korta i sin ton gentemot en kvinna (Du mont et al., 2014). 

Detta genererade en känsla att vilja lämna vården. Vissa av kvinnorna upplevde det negativt 

om hälso- och sjukvårdspersonalen gjorde vissa saker rutinmässigt utan att anpassa det efter 

dem (Campbell et al., 2009). Till exempel att göra undersökningarna snabbt för att få det som 

kvinnorna uppfattade det “överstökat” (Fehler-Cabral et al., 2011). Viktigt för en positiv 

upplevelse kring bemötandet var att hälso- och sjukvårdspersonal inte var någon ”maskin” 

utan att vården följde kvinnan i hennes takt (Campbell et al., 2009).  

 

7.2.3. Att bli bekräftad och trodd 

En faktor som kvinnorna upplevde positivt i vården och som de ansåg minskar känslan av 

skuld och skam var när hälso- och sjukvårdspersonal bekräftade deras perspektiv och 

upplevelse av det sexuella övergreppet (Arend et al., 2013; Burke Draucker, 1999; Campbell 

et al., 2013; Campbell et al., 2009; Du mont et al., 2014; Ericksen et al., 2002; Monroe et al., 

2005). 

Bekräftelse innefattade att sjuksköterskan aktivt lyssnade på kvinnans upplevelse av 

övergreppet och bekräftade hennes känslor (Campbell et al., 2013). Ögonkontakt och att 

hälso- och sjukvårdspersonal satte sig ned med kvinnorna bidrog till en positiv upplevelse av 

bekräftelse. Detta inkluderade även att få höra att kvinnorna inte hade gjort något fel, haft för 

utmanande kläder eller varit alkohol- eller drogpåverkad. Att få bekräftelse från hälso- och 

sjukvårdspersonal fick kvinnorna att känna sig bekväma och innebar att de kunde påbörja att 

acceptera det som skett. Gällande den fysiska smärtan kände sig vissa kvinnor bekräftade när 

hälso- och sjukvårdspersonalen beskrev vilka fysiska skador som diagnotiserats efter 

övergreppet (Fehler-Cabral et al., 2011). 
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Ett annat exempel på bekräftelse var när en sjuksköterska fick en kvinna att känna att det 

var acceptabelt att uppleva många olika känslor efter övergreppet (Du mont et al., 2014). En 

lättnad kunde upplevas även när hälso- och sjukvårdspersonalen lyfte att det var modigt att 

våga söka hjälp och anmäla övergreppet (Ericksen et al., 2002).  

När de utsatta kvinnorna upplevde att de inte blev dömda av sjuksköterskorna kunde de 

känna att det sexuella övergreppet inte var deras fel (Burke Draucker, 1999; Campbell et al., 

2013; Campbell et al., 2009; Du mont et al., 2014; Eriksson et al., 2002;). Att inte bli dömd 

sågs som en viktig aspekt som gjorde att kvinnorna vågade prata om övergreppet (Monroe et 

al., 2005).  

Om kvinnans sida av historien av övergreppet inte blev bekräftad av hälso- och 

sjukvårdspersonal kunde hon börja känna sig osäker på det som hade hänt henne (Arend et al., 

2013; Du mont et al., 2014; Muganyzi et al., 2011). Detta bidrog till en känsla av skam över 

det sexuella övergreppet och därmed ett ökat lidande (Fehler-Cabral et al., 2011). 

 

7.3. Engagerad i den egna vården 

7.3.1. Att bli informerad  

Kvinnorna ansåg att information från hälso- och sjukvårdspersonal var en viktig faktor som 

påverkade upplevelsen av vården (Campbell et al., 2013; Du Mont et al., 2014; Ericksen et 

al., 2002; Fehler-Cabral et al., 2011; Muganyizi et al., 2011).  

En del kvinnorna beskrev en positiv upplevelse av att bli informerade om den fullständiga 

kroppsundersökning som skulle ske efter övergreppet (Campbell et al., 2013; Fehler-Cabral et 

al., 2011). De kände sig mindre nervösa och upplevde sig ha mer kontroll över den egna 

kroppen under undersökningen, vilket gjorde att de kände sig mer bekväma. Kvinnorna 

uppskattade när sjuksköterskor gav dem information om vad som skulle ske under vårdtiden 

och varför det skulle ske (Fehler-Cabral et al., 2011). Att få adekvat information och 

förklaringar upprepade för sig och få möjlighet att bearbeta det sågs som något som kunde 

lindra negativa tankar (Eriksson et al., 2002). Även skriftlig information beskrevs som 

hjälpande och lugnande. Kvinnorna menade att de hellre ville få all information gällande 

deras vård istället för att bli utelämnade (Fehler-Cabral et al., 2011). 

Att få information kunde ibland även upplevas som överväldigande (Ericksen et al., 2002). 

Till exempel kunde kvinnan tänka på om hon var den personen som just skulle bli smittad av 

HIV efter hon fått information om den risken, vilket skapade förvirring och stress. Men 

övergripande upplevdes utelämnad information angående den pågående vården och vad som 

skedde runt kvinnorna negativt (Campbell et al., 2013; Du Mont et al., 2014; Ericksen et al., 
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2002; Fehler-Cabral et al., 2011; Muganyizi et al., 2011). Kvinnorna upplevde det som en 

förlust av kontroll vilket ledde till förvirring när de exempelvis under en undersökning inte 

visste vad som skedde och varför. Vissa kvinnor upplevde att det fanns för lite information 

tillgänglig om vilken vård som fanns att tillgå efter övergreppet, till exempel terapeutisk hjälp 

(Monroe et al., 2005).  

 

7.3.2. Att vara delaktig och självbestämmande 

Kvinnorna upplevde att det var betydelsefullt att få vara självbestämmande och delaktig i 

vården efter att ha varit utsatt för ett sexuellt övergrepp (Arend et al., 2013; Burke Draucker, 

1999; Campbell et al., 2013; Campbell et al., 2009; Du Mont et al., 2014; Ericksen et al., 

2002; Fehler-Cabral et al., 2011). 

Att kvinnan antingen kunde prata hur mycket eller hur lite hon ville om övergreppet med 

hälso- och sjukvårdspersonalen och att hennes självbestämmande i samtalet respekterades 

upplevdes positivt (Campbell et al., 2009; Fehler-Cabral et al., 2011).  

Möjlighet till att få vara delaktig i vården och få valmöjligheter fick kvinnorna att uppleva 

en känsla av att ha kontroll över sin situation, vilket beskrevs som positivt (Campbell et al., 

2013; Campbell et al., 2009). Att hälso- och sjukvårdspersonalen lät dem ta saker i sin egen 

takt och inte sa åt dem vad de borde göra upplevdes även som positivt (Ericksen et al., 2002). 

Samt när vården tillät kvinnorna att endast göra det som de själva kände sig bekväma med 

(Campbell et al., 2013; Du Mont et al., 2014; Ericksen et al., 2002; Fehler-Cabral et al., 

2011).  

När kvinnorna kände att de inte hade någon möjlighet till val angående exempelvis 

undersökningar upplevdes vården negativ (Fehler-Cabral et al., 2011). Känslor av frustration 

framkom och de upplevde att de inte hade någon kontroll över situationen vilket i sin tur 

kändes smärtsamt. I studien av Burke Draucker (1999) beskrev kvinnorna att de ville ha 

valmöjligheter och själva få vara delaktiga i sin vård istället för att bli tillsagda eller få råd 

angående vad de skulle göra. 

 

8. Diskussion  

Diskussionen delas upp i en metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

diskuterar författarna litteraturöversiktens metod och vad som gått bra och mindre bra i 

arbetet och dess process. I resultatdiskussionen lyfts och problematiseras resultatets teman 

som framkommit i litteraturöversikten: Tillgänglig vård och närvarande hälso- och 

sjukvårdspersonal, Bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal och Engagerad i den egna 
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vården. Dessa teman problematiseras tillsammans med relevant litteratur och forskning samt 

Katie Erikssons teori om lidande för att möjliggöra en djupare förståelse för resultatet. 

 

8.1. Metoddiskussion 

Författarna använde sig mestadels av fritextsökningar för att hitta relevanta artiklar för 

litterturöversiktens syfte. Detta kan ses som en svaghet då fritextsökningar innebär att 

författarna riskerar att missa relevanta artiklar som skulle kunna hittats vid en mer 

specialiserad sökning med exempelvis MeSH-termer. Författarna använde sig initialt av 

specialiserade sökningar med MeSH-termer men ansåg sig ha för lite erfarenhet och kunskap 

angående avancerade sökningar och valde därför att endast använda fritextsökningar. De 

systematiska fritextsökningarna ledde till att tio vetenskapliga artiklar togs fram som 

besvarade litteraturöversiktens syfte. Sammanfattningsvis visar det att författarna valt rätt 

sökord relaterat till litteraturöversiktens syfte, se Bilaga 1. 

Då kvinnor i större utsträckning blir utsatta för sexuella övergrepp valde författarna att 

utgå från kvinnliga patienters perspektiv samtidigt som det finns begränsad forskning om 

manliga patienters upplevelser (BRÅ, 2017). I en av studierna som användes i resultatet 

förekommer män som minoritet i deltagargruppen. Författarna ansåg att minoriteten, 6 män 

mot 119 kvinnor, inte påverkade resultatet i artikeln vilket motiverar användandet av artikeln i 

denna litteraturöversikt.  

Till litteraturöversikten eftersträvades artiklar från flera olika länder i världen inklusive 

Sverige för att bredda kunskapen om kvinnornas perspektiv om vad som påverkar upplevelsen 

av vård efter sexuella övergrepp. Författarna är medvetna om att vården ser olika ut beroende 

på var i världen kvinnorna befinner sig. Artiklar från olika länder med olika vårdkontexter har 

accepterats. Men på grund av svårigheter i att hitta vetenskapliga artiklar som besvarade syftet 

blev utfallet mindre fördelat avseende fördelningen av olika länder än planerat. 

Resultatartiklarna representerar kvinnors upplevelser av vården efter ett sexuellt övergrepp 

från olika världsdelar vilket författarna anser stärker resultatets generaliserbarhet. 

Författarna valde initialt att begränsa sökningarna så att resultatartiklarna skulle exkluderas 

om de var äldre än tio år då författarna ville ta del av ny forskning. Vidare hade författarna för 

avsikt att endast inkludera artiklar med kvalitativ metod då syftet var att belysa kvinnors 

upplevelser. Men på grund av svårigheter att hitta passande artiklar var författarna tvungna att 

ändra dessa inklusionskriterier. Därför innehåller litteraturöversikten en artikel med 

kvantitativ metod och två med mixad metod, samt fyra artiklar äldre än tio år där den äldsta är 

från år 1999. Den kvantitativa artikeln och de två med mixad metod ansåg författarna bidrog 
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till relevans för litteraturöversiktens syfte då de tog upp kvinnors upplevelse av vården efter 

sexuella övergrepp. Författarna anser även att de äldre artiklarna besvarade 

litteraturöversiktens syfte vilket motiverar användningen av dem. 

Det stärker reliabiliteten i litteraturöversiktens dataanalys och resultat om båda författarna 

var för sig arbetat med analysarbetet (Henricson, 2012). Artiklarna har granskats enskilt för 

att författarna inte skulle påverka varandras uppfattningar. I dataanalysen har författarna 

diskuterat och jämfört likheter så att teman och underteman framkommit från studiernas 

resultat. Vilket Henricson (2012) menar ska göras i en litteraturöversikt för att säkra 

pålitligheten i litteraturöversiktens resultat.  

Henricson (2012) skriver att författare av en litteraturöversikt ska reflektera över hur 

förförståelsen hanterades i arbetet. Denna litteraturöversikt blev kontinuerligt granskad av 

andra studenter samt handledare i ett gruppforum vid sju tillfällen, vilket bidrog till ökad 

reflektion samt diskussion om arbetet. Detta möjliggör en större trovärdighet och pålitlighet i 

dataanalysen och resultatredovisningen (Henricson, 2012). Författarna upplevde även att detta 

bidrog till ett bättre flöde i arbetet. Tvåsamheten och samarbetet mellan författarna har under 

hela arbetet varit jämnt fördelad och båda har bidragit till lika mycket i arbetet med 

litteraturöversikten.  

 

8.2. Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens resultat visar att vården och hälso-och sjukvårdspersonalens bemötande 

speglar hur kvinnor upplever vården efter att ha utsatts för sexuella övergrepp, något som i sin 

tur kan påverka kvinnornas hälsa och välbefinnande. Välbefinnande ses som ett komplext 

begrepp men definieras som ett tillstånd eller en process och är synonymt med en kvinnas 

livskvalitet (Willman, 2009). Om vården upplevts positiv har kvinnorna upplevt sig säkra, 

trygga, bekräftade och känt sig ha mer kontroll över sin situation. När vården upplevts negativ 

har kvinnorna känt psykiskt lidande, skam, skuld och maktlöshet. 

 

8.2.1. Vårdlidande 

Vårdlidande uppstår när det finns brister i vård och behandling (Eriksson, 2015). 

Flera kvinnor i litteraturöversiktens resultat beskrev ett vårdlidande i form av icke tillgänglig 

vård. Tillgängligheten berörde hälso- och sjukvårdens lokalisation i samhället, väntetider och 

hälso- och sjukvårdspersonalens närvaro under kvinnornas vårdtid. När tillgängligheten 

upplevdes bristande och därmed negativ beskrev kvinnorna en påverkan på deras 

välbefinnande. Till exempel vid långa väntetider när en kvinna beskrev att hon börjat 
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reflektera över det gångna sexuella övergreppet. Brist på tillgänglighet av hälso- och sjukvård 

samt personal är globalt ett problem och generellt större i låginkomstländer (Eriksson, 2014). 

Det förklaras av sämre ekonomi som för med sig sämre förutsättningar för att utbilda och 

anställa kompetent hälso- och sjukvårdspersonal. Exempelvis skiljer sig antalet sjuksköterskor 

relaterat till antal invånare mellan olika länder som påverkar hur tillgänglig sjuksköterskan 

kan vara för den enskilda patienten.  

Resultatet visade också ett vårdlidande när hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande 

inte upplevdes gott av kvinnorna. I en händelse från resultatet fanns ingen tillit mellan 

vårdgivaren och kvinnan, en läkare gjort enligt kvinnan opassande närmanden, vilket 

resulterade i att kvinnan kände sig kränkt och utan kontroll över situationen. Nationellt 

Centrum för Kvinnofrid (2010) hävdar att när hälso- och sjukvårdspersonal som möter en 

kvinna som varit utsatt för sexuella övergrepp brister i respekt samt hänsyn finns risk att hon 

känner sig utsatt för ett nytt övergrepp.  

Samhällets syn på en kvinna som blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp påverkar attityder 

som färgar bemötandet hos hälso- och sjukvårdspersonal (Christofides, Jewkes, Webster, 

Penn-Kekana, Abrahams & Martin, 2005b). Detta kan skilja sig baserat var i världen kvinnan 

befinner sig. I Christofides et al. (2005b) studie från Sydafrika beskrivs att cirka 33 procent av 

hälso- och sjukvårdspersonal inte ansåg att sexuella övergrepp var ett allvarligt medicinskt 

tillstånd som förtjänade sjukhusvård. Personalen ansåg att övergreppen var kvinnornas fel, till 

exempel på grund av att de varit alkoholpåverkade. Däremot visar resultatet i 

litteraturöversikten att kvinnorna är i behov av omhändertagande efter övergreppen och att 

skuldbeläggning av kvinnan kan ge ökat lidande. Exempelvis blev en kvinna från Tanzania   

misstrodd och beskylld av vården vilket ledde till en upplevelse av skam och skuld. 

Vårdlidande enligt Erikssons teori (2015) speglas i resultatet även vid bristande 

information där flera kvinnor upplevde en förlust av kontroll över sin situation och över den 

egna kroppen under vårdtiden. Kvinnorna fick då ingen möjlighet att vara delaktiga och 

självbestämmande i den egna vården. Detta är i linje med en studie av Campbell, Wasco, 

Ahrens, Sefl och Barnes (2001) som visar att kvinnor som inte fick information och medicin 

för exempelvis HIV uppvisade fysiskt och psykiskt lidande. Denna brist resulterade att 

kvinnorna upplevde vården som smärtsam och som även det kunde upplevas som ännu ett 

övergrepp, på grund av felbehandling i vården.  
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8.2.2. Livslidande 

Livslidande berör hela kvinnans existens i det sammanhang hon lever i (Eriksson, 2015). Om 

kvinnan upplevt psykiskt lidande till exempel efter att inte blivit trodd kan detta påverka 

hennes känsla av värdighet. Självbilden som kan innefatta upplevelsen av värdighet är kopplat 

till livslidande och kan påverka hela människan i dess existens negativt (Eriksson, 2015). 

Zihindula och Maharaj (2015) beskriver att kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp 

beskriver känslan av en förlorad identitet efter det sexuella övergreppet, vilket kan leda till en 

osäkerhet om det egna jaget. Eriksson (2015) menar att när kvinnans identitet är hotad 

uppkommer en osäkerhet i jaget vilket kan leda till att ett livslidande skapas.  

 

8.2.3. Lindra lidande 

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) menar att Erikssons teori belyser att andra människor 

kan hjälpa kvinnan att lindra hennes vård- och livslidande. Resultatet i litteraturöversikten 

visar att kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp har upplevt ett behov av närvarande 

kunnig hälso- och sjukvårdspersonal med ett gott bemötande. Denna närvaro menar kvinnorna 

bidrar till större möjlighet att samtala om det som hänt som upplevts bidra till ökat 

välbefinnande.  

Hellström (2014) anser att bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal ses som det 

viktigaste i behandlingen gällande det psykiska trauma kvinnan upplever efter sexuellt 

övergrepp. Johnston (2006) beskriver hur sjuksköterskan bör bemöta våldsutsatta kvinnor. 

Betydande för ett gott bemötande är att sjuksköterskan visar uppmärksamhet i mötet med den 

våldsutsatta kvinnan (Johnston, 2006). Uppmärksamhet kopplades till att sjuksköterskan hade 

ögonkontakt, använde sig av sitt kroppsspråk i samtalet och skapade sig en bild av kvinnan. 

Utifrån denna bild kunde sedan sjuksköterskan anpassa vården och lyfta kvinnans styrkor och 

stötta svagheter vilket bidrar till ett bättre vårdmöte. Det är även av vikt att bekräfta kvinnans 

känslor efter våldet genom att visa empati, trygghet och genom att inte döma henne. Vilket 

föreliggande litteraturöversikts resultat även visat. 

Vården av kvinnan ska grundas i en vårdrelation som ger en trygghet och stabilitet för 

kvinnan som utsatts för sexuella övergrepp (Dahlberg & Segersten, 2010). I studien av Burke 

Draucker (1999) beskrev kvinnorna att de önskade hälso- och sjukvårdspersonal som bemöter 

dem med förståelse för deras känslor och deras verklighet efter övergreppen. Hälso- och 

sjukvårdspersonal ska enligt kvinnorna även vara medvetna om att sexuella övergrepp kan 

hända vem som helst och att det inte finns något stereotypt sexuellt övergrepp (Campbell et 

al., 2009). Grände, Lundberg och Eriksson (2009) menar att de sexuella övergreppen kan ha 
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stora olikheter beroende på vem som är utsatt och vem som är förövaren. Det är viktigt att 

sjuksköterskan är uppmärksam på den enskilda kvinnan och inte möter henne med fördomar. 

Vidare behöver hälso- och sjukvårdspersonal vara uppmärksam för hur övergreppet har 

påverkat kvinnan både fysiskt och psykiskt. Sjukvårdspersonal ska visa respekt och bekräfta 

upplevelser och känslor för att förhindra ett större lidande för kvinnan (Hellström, 2014). 

Detta är i linje med studien av Fehler-Cabral et al. (2011) som visade att när kvinnorna inte 

blir bekräftade efter att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp riskerar kvinnorna att börja 

misstro samt lägga skulden på sig själva. Detta kan kopplas till Eriksons (2015) teori om att 

vårdandet ska utgöras av en medmänsklighet där sjuksköterskan ser hela patienten. 

Litteraturöversiktens resultat visade att mänskliga relationer med hälso- och 

sjukvårdspersonal som erbjöd emotionellt stöd ledde till ett ökat självförtroende och en 

återfunnen identitet. Återfunnen identitet menades att inte endast uppleva sig själv som ett 

offer utan att åter känna sig som kvinnan innan det sexuella övergreppet.  

Litteraturöversikten visar att delaktighet i vården och när hälso- och sjukvårdspersonal 

anpassar vården efter kvinnans livsvärld går det att undvika vårdlidande. Tobiano, Marshall, 

Bucknall och Chaboyer (2014) undersökte vad som kan påverka möjligheten till en delaktig 

patient. Betydande faktorer var viljan att delta i den egna vården och hälso- och 

sjukvårdspersonalens förmåga att göra kvinnan delaktig, men även attityder gentemot att 

engagera patienten. I studien av Burke Draucker (1999) beskrev flera kvinnor att de inte söker 

vård för att de är rädda för att de endast ska bli tillsagda vad de ska göra efter det sexuella 

övergreppet. Litteraturöversiktens resultat visade att när information om den egna vården gavs 

samt att en delaktighet möjliggjordes upplevde kvinnorna ett ökat välbefinnande. 

Delaktigheten ska därför anpassas efter den grad som kvinnan själv vill (Eldh, 2014). 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att tillgänglighet av vården, bemötandet från 

hälso- och sjukvårdspersonal och kvinnornas delaktighet i vården är faktorer som kan skapa 

en bättre vård och leda till ökat välbefinnande för kvinnorna. I litteraturöversiktens bakgrund 

framgår det att hälso- och sjukvårdspersonal anser det svårt att vårda patientgruppen som 

utsatts för sexuella övergrepp. För att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna ge adekvat 

omvårdnad som stärks av aktuell och beprövad forskning måste de uppdateras i utbildning 

och kunskap (Jakobsson & Lützen, 2014). En kompetent sjuksköterska som arbetar för att 

anpassa vården är väsentlig för att kunna bemöta patienter inom vården utifrån den evidens 

som finns tillgänglig (Tingström, 2014). Yrkesverksamma sjuksköterskor ansåg i en studie av 

Guruge (2012) att just utbildning och ökad kunskap ger bättre vård och bemötande för 

våldsutsatta kvinnor. 
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8.2.4. Kulturell anpassning av vård för att lindra lidande 

Idén med litteraturöversikten var att utifrån ett internationellt perspektiv belysa faktorer som 

påverkar upplevelsen av vården hos kvinnor efter ett sexuellt övergrepp. Författarna ville få 

en fördjupad kunskap om sexuella övergrepp i det mångkulturella samhället som idag råder i 

Sverige där författarna befinner sig i. Det är väsentligt att se till patientens kulturella 

bakgrund då antalet migranter internationellt under de senaste åren ökat och trenden spås 

fortsätta (United Nations, 2016). Under år 2015 flyttade 76 miljoner migranter till Europa och 

antalet flyktingar år 2014 var likvärdiga som vid andra världskriget. Till Sverige invandrade 

163.000 människor under år 2016 vilket var en betydande ökning jämfört med föregående år 

(Statistiska Centralbyrån, 2016). Detta kommer att synas i vården med fler utländska patienter 

där vården ställs inför fler kulturella möten. 

Hultsjö, Berterö och Hjelm (2008) undersökte upplevelsen av vård hos personer med 

svenskt ursprung samt personer med icke svenskt ursprung. Resultatet i studien visade 

skillnader i hur svenska och utlandsfödda uppfattar vård och vad de uppskattar i den. De 

utländskt födda hade en tendens att beskylla sig själva för det som hänt dem. Synen på 

patientrollen var även den olika, vilket kunde påverka patientens vilja att vara delaktig. 

Utlandsfödda deltagare ansåg att hälso- och sjukvårdspersonal skulle vara styrande och 

beslutsfattande och patienten mer passiv och mindre delaktig i vården. Hultsjö, Berterö och 

Hjelm (2008) belyser vikten av att vården identifierar patientens egna uppfattningar av vård 

och behov som påverkas av dess kulturella härkomst och ursprung. Detta är i linje med 

litteraturöversiktens resultat som visade att kvinnor vill bli tillfrågade och informerade 

angående deras vård samt att patientdelaktighet är viktig och ökar kvinnors känsla av kontroll 

över deras situation. Sjuksköterskan ska enligt författarna ha en förståelse för kvinnans 

kulturella bakgrund men arbeta utifrån de lagar och förordningar som finns i samhället där 

vården bedrivs. Sjuksköterskan ska förhålla sig till kvinnan och hennes situation och anpassa 

vården utifrån individen. Detta är en förutsättning för att kvinnan utifrån den information som 

ges kan ta autonoma beslut gällande den egna hälsan.  

Med kunskap om att samhället och kvinnornas ursprung kan påverka kvinnors erfarenhet 

och förförståelse av vården vill författarna koppla samman det med studien av Hultsjö, 

Berterö och Hjelm (2008). Förståelse för kulturella skillnader, en kulturell kompetens, kan 

leda till att hälso-och sjukvårdspersonal får en ökad förståelse för den kvinnliga patienten 

efter ett sexuellt övergrepp. Jirwe, Momeni och Emami (2014) skriver om vad som krävs för 

en kulturell kompetens hos sjuksköterskan. Det är bland annat en medvetenhet om sin egna 
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kulturella bakgrund, med värderingar och personliga övertygelser som färgar det egna 

förhållningssättet i vårdmötet.  

Utifrån tidigare resonemang går litteraturöversiktens resultat att användas både i Sverige 

där författarna till översikten befinner sig men också globalt som utbildningsmaterial. En 

ökad invandring innebär att flera kulturer möts och immigranter tar med sig sina kulturer och 

erfarenheter. Hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige samt andra länder kommer möta 

kulturella skillnader och bör därför reflektera över kvinnorna och dess kulturella bakgrund 

som de möter i vården.  

 

8.2.5. Mörkertal 

Författarna till översikten vill även uppmärksamma det mörkertal avseende sexuella 

övergrepp som finns i Sverige då inte alla söker vård eller anmäler detta (BRÅ, 2017). En 

förklaring till mörkertalet är att övergreppen även sker i kvinnornas hem och att kvinnorna 

som blir utsatta av någon i nära relation mer sällan söker vård och anmäler händelsen 

(Grände, Lundberg & Eriksson, 2009).  

 

9. Kliniska implikationer 

Utifrån resultatet i litteraturöversikten borde utbildning angående bemötande av patienter som 

blivit utsatta för sexuella övergrepp vara en prioritet för alla professioner inom hälso- och 

sjukvården. Detta eftersom offren för sexuella övergrepp kan söka vård var som helst inom 

hälso- och sjukvården. Professioner som arbetar inom hälso- och sjukvård bör redan på 

grundnivå utbildas i omhändertagande vid sexuella övergrepp för att höja kompetensen och 

förbättra vården. Sjuksköterskor erhåller kunskap i hur de ska lindra lidande, förebygga 

ohälsa och öka hälsa relaterat till patientens livsvärld och sjukdom men detta bör utvecklas för 

att kunna möta patientgruppen som utsatts för sexuella övergrepp.  

Vården bör bli mer lättillgänglig i form av fler mottagningar med välutbildad personal och 

klara rutiner för omhändertagande av personer som utsatts för sexuella övergrepp. Personalen 

ska vara tillgänglig för personer som söker och får vård samtidigt som samhället bör få mer 

information om vilka tjänster som finns att söka efter att ha utsatts för sexuella övergrepp. En 

mer tillgänglig vård skulle eventuellt öka benägenheten för kvinnor som utsatts för sexuella 

övergrepp att söka vård efter övergreppet.  

Författarna anser att en viktig faktor i vården efter sexuella övergrepp är att offret aldrig 

skuldbeläggs för övergreppet under sin kontakt med vården eller tiden efter. Skuldbeläggning 

som resultatet i litteraturöversikten visar ökar lidande för kvinnorna. Vidare bör vården ges 
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med respekt och hänsyn till kvinnans kulturella kontext som kan påverka hennes upplevelse 

av vård.  

 

10. Vidare forskning 

Tidigare forskning om patienters upplevelse av vård efter sexuella övergrepp är begränsad 

och fokuserar på kvinnliga patienters upplevelse av vården. Det är viktigt att inte glömma att 

män också blir utsatta för sexuella övergrepp. Männens upplevelse av vården kan möjligen 

skilja sig från kvinnornas upplevelser och bör därför belysas i framtida studier. Herlof 

Andersen (2011) visar i en studie från Norge att män undviker att söka vård efter sexuella 

övergrepp på grund av att de inte vill gå in i en offerroll. Utifrån vad samhället definierat som 

manligt, kände männen att de inte skulle leva upp till samhällets normer om de sökte hjälp 

efter övergreppet. Krug et al. (2002) rapporterar att 5-10 procent av män i utvecklingsländer 

är offer för sexuella övergrepp i unga år och att 20 procent av män från Peru uppger att de 

utsatts för sexuella övergrepp någon gång i livet.  

Sammanfattningsvis bör framtida forskning beskriva både kvinnliga och manliga patienters 

upplevelse av vården efter ett sexuellt övergrepp. Kvalitativ forskning som undersöker 

patienters perspektiv och upplevelse av vård kan bidra till skapande av nya rutiner vid 

omhändertagande av patienter som kommer i kontakt med vården efter sexuella övergrepp. 

Det kan leda till en ökad kompetens och minskad osäkerhet i mötet med patientgruppen hos 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

Författarna anser att ämnet är aktuellt nationellt och internationellt och att vidare forskning 

bör ske genom globala samarbeten både i Sverige, Norden och resten av världen. Detta för att 

kunna undersöka hur rutiner inom hälso- och sjukvårdssektorn kan påverka upplevelsen av 

vården.  

 

11. Slutsats 

Litteraturöversiktens resultat visar att faktorerna Tillgänglighet av vård och hälso- och 

sjukvårdspersonal, Bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal och Att bli engagerad i den 

egna vården är av betydelse för vården av kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. När 

dessa faktorer upplevs negativt påverkar de kvinnornas upplevelse av kvaliteten på vården 

och deras välbefinnande. Det i sin tur kan leda till att kvinnornas situation efter övergreppen 

förvärras istället för att förbättras efter övergreppen och en upplevelse av ett nytt övergrepp 

kan uppstå. De faktorer som kvinnorna beskrivit som positiva i vårdmötet efter ett sexuellt 

övergrepp kan användas som riktlinjer för hur vården bör organiseras för att möta personer 
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som utsatts för sexuella övergrepp. Det är även viktigt att utbilda hälso- och 

sjukvårdspersonal för att förbättra vården för patientgruppen som utsatts för sexuella 

övergrepp samt att arbeta för att anpassa vården utifrån den enskilda kvinnan och hennes 

kulturella kontext.  
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Needs of Women Who 

Have Been Sexually 

Assaulted 

1999, USA, 

Perspectives 

in Psychiatric 

Care 

Att från patienters perspektiv 

beskriva deras 

psykoterapeutiska behov och 

deras erfarenheter av att det.  

Kvalitativ metod 

Urval: 33 kvinnor 

som varit utsatta för 

sexuella övergrepp. 

Datainsamling: 

Intervju med öppna 

frågor.  

Analys: 

Innehållsanalys. 

Vikten av relationer som bygger upp 

deras egna förmåga att läka efter 

övergreppen, vilket innebar att få vara 

delaktig i beslut, bli betrodd och få 

bekräftelse. Att personal ska visa 

empati och bli bemött med 

medmänsklighet.  

Campell, R., 

Adams, A., 

Wasco, S., 

Ahrens, C., & 

Sefl, T. 

Training Interviewers for 

Reaserch on Sexual 

Violence 

2009, USA, 

Violence 

Against 

Women 

Undersöka hur sexuellt 

utnyttjade vill bli frågade om 

det sexuella övergreppet. 

Kvalitativ metod 

Urval: 92 kvinnor 

som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp.  

Datainsamling: 

Empirisk 

intervjumetod.  

Analys: Tematisk 

analys.  

Kvinnorna ansåg att personerna som 

frågar dem om deras sexuella 

övergrepp ska se hela människan och 

visa respekt. Visa empati och inte 

döma kvinnorna utan vara öppen och 

visa tålamod för vad kvinnan behöver. 

Visa medlidande, mänsklighet och ha 

ett holistiskt perspektiv. 

Campbell, R., With Care and 2013, USA, Undersöka hur sexuellt Kvalitativ metod. Det uppskattades att sjuksköterskorna 
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Greeson, M., & 

Fehler-Cabral, 

G. 

Compassion: Adolescent 

Sexual Assault 

Victims´Experiences in 

Sexual Assault Nurse 

Examiner Programs  

International 

Association of 

Forensic 

Nurses 

utnyttjade ungdomar 

kännetecknar kvaliteten på den 

emotionella/interpersonella 

vården de fått. 

Urval: 20 kvinnor 

som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: Tematisk 

analys. 

var känsliga gentemot kvinnornas 

psykiska och emotionella behov. 

Patienterna uppskattade att de blev 

trodda på och bekräftade av 

sjuksköterskorna. Samt att 

sjuksköterskorna var medkännande, 

brydde sig och var personliga 

gentemot patienten.  

Christofides, N. 

J., Muirhead, 

D., Jewkes, R. 

K., Penn-

Kekana, L., & 

Conco, D. N.  

Women´s Experience of 

and Preferences for 

Services After Rape in 

South Africa: Interview 

study 

2005, 

Sydafrika, 

British 

Medical 

Journal 

Undersöka vilka aspekter inom 

vården som värderas som 

viktiga för kvinnor som utsatts 

för sexuella övergrepp.  

Kvantitativ metod 

Urval: 319 kvinnor: 

155 våldtäktsoffer och 

160 kvinnor som inte 

blivit utsatta för 

våldtäkt. 
Datainsamling: 

Frågeformulär. 

Analys: Deskriptiv 

och analytisk statistik. 

Resultatet visade att kvinnorna 

upplevde tillgängligheten av vård som 

viktig, kvinnorna ansåg att de kunde 

resa en längre väg för att få den hjälp 

som de upplevde att de behövde. Det 

innebär för kvinnorna i studien 

förstående personal med holistiskt 

perspektiv som kunde ge information 

om eventuella behandlingar.  

Du Mont, J., 

Macdonald, S., 

White, M., 

Turner, L., 

White, D., 

Kaplan, S., & 

Smith, T. 

Client Satisfaction with 

Nursing-led Sexual 

Assault and Domestic 

Violence Services in 

Ontario 

2014, USA, 

International 

Association of 

Forensic 

Nurses 

Att utvärdera hur 

specialiserade akutcenter möter 

sexuellt utnyttjade patienters 

behov.  

Mixad metod. 

Urval: 1484 

deltagare, både 

kvinnor och 

vårdpersonal. 

Datainsamling: 

Enkäter.  

Analys: 
innehållsanalys.  
 

Den största delen av deltagarna i 

studien ansåg sig ha fått en god vård 

under tiden de var på specialiserade 

akutcentret. Det upplevdes positivt 

med ett gott bemötande. Vissa 

upplevde att tillgängligheten var 

bristande med långa väntetider och att 

bemötandet från personalen kunde 

förbättras. 

Ericksen, J., 

Dudley, C., 

McIntosh, G., 

Ritch, L., 

Shumay, S., & 

Clients´Experiences With 

a Specialized Sexual 

Assault Service 

2002, Canada, 

Journal of 

Emergency 

Nursing 

UnAtt undersöka kvinnornas 

perspektiv och upplevelse av 

den vård de fått på 

akutmottagningen i samband 

med våldtäkten.  

Kvalitativ metod. 

Urval: 8 kvinnor som 

vårdats på en 

avdelning 

specialiserad på 

Nio teman framkom i resultatet om 

vad som har ansetts som positivt i 

vården. 

Att bli respekterad som en hel 

människa, närvaro från sjuksköterskan, 
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Simpson, M. sexuella övergrepp 

Datainsamling: 

Intervjuer med öppna 

frågor.  

Analys: Latent 

innehållsanalys  

känna sig säker, att bli berörd, att få ha 

kontrollen/självbestämmande, bli 

lugnad/ bli betrodd, expertis, få 

information och bli bekräftad och få 

god eftervård. 

Fehler-Cabral, 

F., Campell, R., 

& Patterson, D. 

Adult Sexual Assault 

Survivors´Experiences 

With Sexual Assault 

Nurse Examiners (SANEs) 

2011, USA, 

Journal of 

Interpersonal 

Violence 

Syftet med studien var att 

förstå sexuellt utnyttjades 

upplevelse av SANE-

sjuksköterskor under deras 

rättsmedicinska undersökning.  

Kvalitativ metod 

Urval: 20 kvinnor 

som utsatts för 

sexuella övergrepp. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: 

Kategorisering. 
 

Faktorer som påverkat upplevelsen av 

vård hos kvinnorna var att få 

information, valmöjligheter under 

undersökningar och bemötandet från 

hälso- och sjukvårdspersonal. 
 

Monroe, L., 

Kinney, L., 

Weist, M., 

Dafeamekpor, 

D., Dantzler, J., 

& Reynolds, M. 

The Experience of Sexual 

Assault: Findings From a 

Statewide Victim Needs 

Assessment 

2005, USA, 

Journal of 

Interpersonal 

Violence 

Att undersöka behoven hos 

personer som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp och få ett 

övergripande syn på vilka 

instanser som finns tillgängliga 

för patienten.  
 

Mixad metod 

Urval: 125 deltagare, 

119 kvinnor och 6 

män som utsatts för 

sexuellt övergrepp. 

Datainsamling: 
Intervjuer med både 

öppna och stängda 

frågor. 

Analys: Tematisk 

analys. 

Faktorer som påverkat upplevelsen av 

vården var lätt tillgängligt center med 

kompetent personal som inte var 

dömande. Men också att få vara 

deltagande i vården och att personalen 

förmedlade en känsla av trygghet. 
 

Muganyizi, P., 

Nyström, L., 

Axemo, P., & 

Emmelin, M. 

Managing in the 

Contemporary World: 

Rape Victims´and 

Supporters´Experience of 

Barriers Within the Police 

and the Health Care 

2011, 

Tanzania, 

Journal of 

Interpersonal 

Violence 

Att förstå och redogöra för 

upplevelsen av att söka hjälp 

efter ett sexuellt utnyttjande 

Kvalitativ metod 

Urval: 10 kvinnor 

som blivit utsatta för 

våldtäkt och deras 

närstående som hade 

stöttat kvinnorna i 

Otillgänglighet av vård, dåligt 

bemötande och att få 

fel information upplevdes som 

negativt och kunde leda till känslor av 

skam.  



 
 

35 (36) 
 

 

System in Tanzania processen efter 

övergreppet. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Analys: Tematisk 

analys. 

 

 

 


