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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  En av tre kvinnor i världen har upplevt sexuellt eller fysiskt våld. Det 

utbredda våldet som kvinnor utsätts för orsakar allvarliga kortsiktiga och 

långsiktiga fysiska och psykiska hälsoproblem för kvinnor. Sexuellt våld är 

ett omfattande folkhälsoproblem. Hälso- och sjukvården möter kvinnor 

som utsatts för sexuellt våld inom olika instanser och kan vara den första 

professionella kontakten efter sexuellt våld. Hälso- och sjukvården har 

skyldigheter att erbjuda adekvat vård och kompetens och kunskap är 

viktigt. 

Syfte: Syftet var att beskriva hur kvinnor som utsatts för sexuellt våld upplever 

hälso- och sjukvården. 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts. Elva vetenskapliga artiklar insamlades 

från databaserna PubMed och CINAHL Complete. Likheter och skillnader 

i artiklarnas resultat identifierades och analyserades. 

Resultat: Analysen av upplevelser av hälso- och sjukvården hos kvinnor som utsatts 

för sexuellt våld resulterade i fem teman. Dessa var bemötande, 

information, delaktighet, vårdmiljö och medicinskt omhändertagande. 

Diskussion: Metod och resultat har diskuterats. Delar av litteraturöversiktens resultat 

diskuterades utifrån Callista Roys teori om adaption kombinerat med övrig 

litteratur, tidigare forskning och författarnas egna reflektioner. 

Resultatdiskussionen berör aspekter som känsla av upprepad utsatthet, 

mötet med hälso- och sjukvården, en jämlik hälso- och sjukvård, behovet 

av adaption, roller och förväntningar, stimuli och hur information skapar 

delaktighet. 

Nyckelord: Kvinnor, sexuellt våld, hälso- och sjukvård, upplevelse. 

 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: One of three women worldwide have experienced sexual or physical 

violence. The violence and the abuse that women face causes serious 

short- and long-term physical and mental problems for women. Sexual 

violence is an extensive public health problem. Healthcare meets 

individuals exposed to sexual violence in various healthcare context and 

have a significant functions for women. Healthcare need to provide 

adequate/appropriate care and knowledge is important. 

Aim: 
The aim of the literature review was to describe how women exposed to 

sexual violence experience the healthcare. 

Method: A literature review has been conducted. Eleven original scientific articles 

were selected from databases PubMed and CINAHL Complete. 

Similarites and differences were identified and analyzed.  

Results: The analysis of healthcare experiences of women suffered from sexual 

violence  resulted in five themes. These were treament, information, 

patient participation, the health facility environment and medical care. 

Discussion: Methods and results have been discussed. Parts of the literature review 

were discussed based on Callista Roys theory of adaptation combined 

with other literature, previous research and the authors own reflections. 

Aspects such as secondary victimization, equal healthcare, the importance 

of adaptation, roles and expectations, stimuli and how to improve patient 

involvement by information, were highlighted. 

Keywords: Women, sexual violence, healthcare, experience. 
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Inledning 

Hösten 2017 präglades av berättelser från miljontals kvinnor världen över som blivit utsatta 

för sexuellt våld. Rörelsen som går under namnet Metoo har haft stor effekt på flera nivåer i 

samhället. Författarna har följt rörelsen via olika medier och blivit djupt berörda. Vi vill tro 

att synliggörandet av det sexuella våldets omfattning bidrar till minskad stigmatisering och att 

sexuellt våld som ett tabubelagt ämne utmanas. Vi tänker att detta kan leda till att kvinnor i 

större utsträckning söker sig till vården. Hälso- och sjukvården möter kvinnor utsatta för 

sexuellt våld i olika vårdsituationer och kan vara den första professionella kontakten de möter. 

Vi tror att hälso- och sjukvården har en viktig funktion för kvinnorna och en beredskap att 

möta kvinnorna med kunskap och professionalitet behöver finnas. Vi ser därför att det är av 

högsta vikt att undersöka, synliggöra och lyfta kvinnornas upplevelser av hälso- och 

sjukvården. 

 

Bakgrund 

Mer än var tredje kvinna i världen utsätts någon gång under sin livstid för allvarligt fysisk 

och/eller sexuellt våld. Globalt är detta ett stort folkhälso-, samhälls- och säkerhetsproblem 

och för den enskilda kvinnan har det sexuella våldet en rad allvarliga fysiska och psykiska 

konsekvenser. Sexuellt våld är av större omfattning än vad någon statistik visar.  

 

Centrala begrepp 

Flera definitioner av sexuellt våld förekommer med vissa skillnader i vad som inkluderas. 

Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition är sexuellt våld en del av den 

maktordning som diskriminerar kvinnor (NCK, 2010). WHO:s definition inkluderar sexuellt 

övergrepp, sexuell förnedring eller sexuella trakasserier. Våldtäkt eller andra påtvingade 

sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatta inte vågar säga nej till 

innefattas i Socialstyrelsens definition (Socialstyrelsen, u.å.). I Sverige används sexualbrott 

som definition i juridiska sammanhang och är ett samlingsbegrepp för våldtäkt, grov våldtäkt, 

våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande, sexuellt tvång, köp av sexuell 

tjänst, koppleri och annat (Polisen, u.å.). Sexuellt våld kan även beskrivas som kränkningar 

och övergrepp med sexuella förtecken och kan handla om att tvinga någon att utföra sexuella 

handlingar (NCK, u.å.).  
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 Enligt svenska hälso- och sjukvårdslagens definition av hälso- och sjukvård ingår åtgärder 

för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, sjuktransporter och 

omhändertagande av avlidna i (HSL, SFS 2017:30).  

 Begreppet upplevelse definieras av en händelse som en person har upplevt (Svenska 

Akademien, 2011). Utifrån betydelsen av det engelska ordet experience kan upplevelse förstås 

som något man tar in och kan påverka sättet att vara, känna och tänka (Psykologiguiden, u.å.) 

 Med hälso- och sjukvårdsvårdpersonal menas individer som utför hälso- och sjukvård i sitt 

yrke (Socialstyrelsen, u.å.).  

  
Historisk överblick 

Synen på sexualitet har förändrats med tiden, samtidigt som myter reproducerats (NCK, 

2010). Teorier från sekelskiftet har haft inflytande på sexualvetenskapens framväxt, där 

mannens sexualitet framställs som aktiv, erövrande och aggressiv. Kvinnans inställning till 

samlag beskrevs som blygsam, slumrande och dold, en syn som normaliserade uttrycket 

“kvinnans nej kan lika väl betyda ja”. Jämförelser gjordes med djurvärlden där hanens uppgift 

är att övervinna kvinnans motstånd (Nilsson & Lövkrona, 2015). Övertalning, erövring och en 

viss acceptans av tvång och våld ansågs naturligt förekommande i den heterosexuella 

relationen. 

 I svensk forskning från 1940- talet, där rättens hantering av våldtäktsmål undersöktes 

skulle rätten inte ta ställning till huruvida det förekommit våld, utan om onödigt mycket våld 

förekommit (Nilsson & Lövkrona, 2015). På 1960-talet styrdes svensk lag av stereotypa 

föreställningar där fällande våldtäktsdom endast var möjlig om rätten uppfattade mannen som 

en mer eller mindre straffvärd (NCK, 2010). För att framstå som straffvärd och som sannolik 

förövare behövde mannen uppvisa tecken på någon form av avvikelse, antingen sexuellt eller 

socialt (Nilsson & Lövkrona, 2015). På motsvarande sätt behövde kvinnan visa sig som ett 

sannolikt offer, en så kallad skyddsvärd. Hon behövde uppvisa trovärdighet, inte bara vad 

gäller redogörelsen och fysiska tecken för våldet, utan även en specifik personlighet eller 

karaktär krävdes. Om hon ansågs vara en sedlig och ärbar kvinna kunde våldtäkten leda till 

fällande dom. Ju lägre skyddsvärde kvinnan ansågs ha, ju lägre straffvärde tilldelades mannen 

(NCK, 2010). Dessa värden förhöll sig i relation till varandra. Under 1960- och 1970-talet 

släpptes sexualiteten fri och nya positiva uppfattningar skulle ersätta de gamla negativa 

(NCK, 2010). Ett liberaliserat synsätt som utgick från att kvinnor ansågs vilja ha sex i samma 

utsträckning som män bidrog dock till fortsatta svårigheter för kvinnor att bevisa sin 

oskyldighet. Under 1970- talet belyste kvinnorörelsen frågor kring kön, makt och sexualitet. 
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De menade att våldtäktsbegreppet behövde vidgas då gränsen mellan accepterade sexuella 

beteenden och våldtäkt fortfarande var flytande. Män hade i stor utsträckning tvingat till sig 

sex, utan att uppfatta det som våldtäkt.  

 I mitten av 1970- talet försvann begreppet straffvärd och en ”vanlig” man kunde dömas för 

våldtäkt (NCK, 2010). 1984 var resonemangen om kvinnans beteende borta och 

våldtäktsbegreppet blev i lagtext könsneutralt. I lagen tillkom 1998 att även annat sexuellt 

övergrepp utöver påtvingat samlag skulle klassas som våldtäkt. Definitionen av våldtäkt 

reviderades 2005 och påtvingat samlag räknades som våldtäkt även i de fall där offret reagerar 

med passivitet.   
 
Nuläget 
En betydande lagändring inom Sverige har i skrivande stund nyligen ägt rum. Enligt 

samtyckeslagen som trädde i kraft 1 juli 2018 ska sex vara frivilligt, i annat fall är det olagligt 

(Sveriges Riksdag, 2018). Den nya lagen utgår från att frivillighet ska ha uttryckts i ord, 

handlingar eller på annat sätt. En gärningsman ska kunna dömas för våldtäkt även om hen inte 

använt hot och våld. 

 Våld mot kvinnor förekommer i alla delar av världen och handlar om omfattande och 

systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna (United Nations [UN], 2006). Våld 

mot kvinnor upprätthåller de historiskt ojämna maktförhållanden mellan kvinnor och män och 

bibehåller en nedsättande syn på kvinnors sexualitet. Omfattningen av våldet mot kvinnor 

grundar sig i patriarkatet och upprätthålls genom en samhällsstruktur där män har den 

politiska, juridiska och ekonomiska makten. Patriarkatet är synligt i lagar och politiska 

strukturer, och förankrat i könsbestämda sociala- och kulturella normer och ideologier. 

Kvinnor oavsett ålder, utbildningsnivå, geografiskt område, socioekonomisk- eller kulturell 

tillhörighet kan drabbas. Det finns inte något land i världen eller någon kultur där kvinnans 

frihet från våld har blivit säkrad.  

 Våldtäkter används ofta i krigföring och leder till att kvinnor utsatta för våldtäkt tvingas 

bort från samhällelig gemenskap på grund av kollektiv skam (Nilsson & Lövkrona, 2015). För 

att slippa leva i ensamhet och fattigdom döljs övergreppen och mörkertalet av våldtäkter i 

krigskontext är således högt. Tidigare forskning visar att sydsudanska kvinnor höll sina 

erfarenheter av det sexuella våldet hemligt som den viktigaste copingstrategin för att skydda 

sig själva (Tankink, 2013). Våldtäkt som används som vapen i krig och konflikter är en 

effektiv strategi för att skapa kaos och leder till ett kollektivt trauma (Alizada, 2017). Det kan 
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få lokalbefolkning att överge sin by och medföra minskad befolkning, ekonomisk undergång 

och ödeläggelse av samhällsstrukturer.  

 

Statistik   
Omfattningen av det sexuella våldet är okänd då kvinnor inte alltid berättar om övergreppen 

(Sundbeck, 2015). En uppskattning är att 35 procent av alla kvinnor i världen har utsatts för 

våld någon gång i livet, vilket motsvarar omkring 818 miljoner kvinnor (WHO, 2017). I vissa 

länder är siffran så hög som 70 %. Detta gör, globalt sett, våld mot kvinnor till är ett av de 

vanligast förekommande brotten mot mänskliga rättigheter och har förödande konsekvenser. 

Dessa missförhållanden står i vägen för jämställdhet, kvinnors egenmakt och en hållbar 

utveckling. 

 I den Nationella trygghetsundersökningen uppgav 2,4 procent av svenska befolkningen att 

de utsatts för sexualbrott under 2016, vilket representerar omkring 181 000 personer 

(Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2018). Majoriteten var kvinnor. Antalet sexualbrott som 

polisanmäls är mellan fem och tio procent (Sundbeck, 2015). I en studie svarade 10 procent 

av kvinnorna att de utsatts för allvarligt sexuellt våld någon gång i livet (NCK, 2014). 

Allvarligt sexuellt våld definieras som påtvingat samlag, eller försök till påtvingat samlag 

genom hot eller våld, och sexuellt övergrepp där den utsatta befunnit sig i ett tillstånd utan 

möjlighet att försvara sig. Cirka 20 procent svarar att de upplevt mindre allvarligt sexuellt 

övergrepp, vilket betyder att motvilligt bli smekt, kysst, fasthållen eller liknande. Av 

kvinnorna svarade 47 procent att de utsatts för sexuellt våld enligt WHOs definition. 

 Vid sexualbrott med lägre allvarlighetsgrad var förövaren vanligen okänd eller en bekant, 

vid allvarligare sexualbrott uppgavs oftast partnern som förövaren (NCK, 2014). Sexualbrott 

där förövaren är en närstående är underrepresenterat i statistik då brottet ofta inte anmäls. I en 

dansk studie rapporterade 75 % av kvinnorna som blivit utsatta för sexuellt våld att de kände 

förövaren, däremot anmälde kvinnor som utsatts för sexuellt våld av en okänd förövare i 

större utsträckning (Larsen, Hilden & Lidegaard, 2014). 

 
Sexuellt våld och hälsa 
Det våld och de övergrepp som kvinnor utsätts för är en tydlig orsak till ohälsa och ett 

omfattande folkhälsoproblem, varför sexualiserat våld utgör en folkhälsopolitisk fråga (Prop. 

2002/03:35). Hälsokonsekvenserna av det sexuella våldet är många och mäns våld mot 

kvinnor är en bidragande orsak till skillnader i hälsa mellan könen. Synen på sexualiteten i 

samhället bidrar till fördomar och diskriminering inom samhällets alla delar, inklusive hälso- 
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och sjukvården. En trygg sexualitet, fri från diskriminering, fördomar, våld och tvång främjar 

hälsa. Att människors sexuella rättigheter inte är självklara i många delar av världen är ett 

problem då rättigheterna handlar om möjlighet att utveckla sin egen sexualitet, välja sina 

relationer och sin reproduktion (Hulter, 2014). 

 Diskrepans beskrivs mellan uppskattad allmän hälsa och separata fysiska och psykiska 

besvär som kvinnor utsatta för sexuellt våld upplever (Lundgren, Heimer, Westerstrand & 

Kalliokoski, 2001). Vilka konsekvenser och symtom som sexuellt våld orsakar kvinnorna är 

beroende av vad det sexuella våldet har inneburit (Lundgren et al., 2001). De mest 

framträdande negativa följderna är känslor som vrede, hat, rädsla och depression (Sundbeck, 

2015). Krisreaktioner som kan uppstå efter utsatthet uttrycks ofta i illamående, ångest, rädsla, 

skuld, skam, otrygghet, maktlöshet och sömnproblem. Det sexuella våldet kan på längre sikt 

orsaka smärttillstånd, ätstörningar, fibromyalgi, relationsstörningar och sexuella störningar 

(NCK, 2010). Vidare är antal sjukskrivningar och gynekologiska besvär som smärttillstånd 

och menstruationsproblem vanligare bland kvinnor som utsatts för sexuellt våld (Sundbeck, 

2015). Det finns en stark koppling till självskadebeteende och riskkonsumtion av alkohol hos 

de som utsatts för sexuellt våld (Nilsson & Lövkrona, 2015). Det finns även ett tydligt 

samband mellan sexuella övergrepp och utveckling av posttraumatisk stressyndrom (PTSD) 

(Scott et al., 2017). Kvinnor utsatta för våldtäkt visar signifikant svårare symtom på PTSD än 

kvinnor som upplevt andra typer av fysiska övergrepp (Weaver, Griffin & Mitchell, 2014). 

Koherensen mellan sexuellt våld och psykisk ohälsa, som ångest och depression, samt 

suicidtankar bekräftas även i annan forskning (Santaularia et al., 2014).  

 
Hälso- och sjukvårdens roll 
Hälso- och sjukvårdens generella ansvar 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska vården vara av god kvalitet, 

tillgodose patientens behov av trygghet, självbestämmande och integritet, kontinuitet och 

säkerhet. Hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig och främja goda kontakter mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Det ska finnas personal, lokaler och utrustning 

som behövs för att god vård ska kunna tillhandahållas. 

 
Hälso- och sjukvård vid sexuellt våld 

Våld leder till att kvinnor ofta söker sig till hälso- och sjukvården, som därför besitter en unik 

position att möta kvinnors fysiska- och psykosociala behov (WHO, 2017). Hälso- och 

sjukvårdinstanser kan vara första professionella kontakten efter sexuellt våld och har 
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skyldighet att erbjuda lämplig vård och stöd. Hälso- och sjukvården möter individer som varit 

utsatta för sexuellt våld i olika vårdsituationer, och inte alltid i direkt anslutning till eller med 

anledning av övergreppet (Sundbeck, 2015). Relativt få söker vård för fysiska skador som 

uppstått vid sexuellt våld (Lundgren et al., 2001). För de som söker i samband med 

övergreppet kan det röra sig om behandling av skador, akut p-piller, antibiotikabehandling 

och postexpositionsprofylax vid misstanke om hiv-smitta (Sundbeck, 2015). Individen är ofta 

i kris och ska erbjudas terapeutiskt stöd av kuratorer, alternativt kan sjuksköterskor med 

krishanteringsutbildning ge stöd. 

 Det är utmanande för hälso- och sjukvården om kvinnor inte söker vård under den akuta 

perioden och istället berättar om övergreppen långt senare (Lanthier, Du Mont & Mason, 

2016). Svårigheter uppstår därför att hälso- och sjukvårdspersonal som då är mottagare ofta 

saknar kunskaper för att kunna handla kompetent. Hälso- och sjukvårdspersonal inom alla 

nivåer bör dock vara medvetna om det egna ansvaret, som innebär kunskap om hela 

processen, från första mötet med hälso- och sjukvården till hur polis, åklagare och domstol 

arbetar (NCK, 2010).  

 Med syfte att förbättra hälso- och sjukvårdens omhändertagande av patienter utsatta för 

sexuellt våld har WHO utvecklat en rad internationella riktlinjer (WHO, 2014). Kvinnor 

utsatta för sexuellt våld ska erbjudas omedelbar vård, ett så kallat “first-line”-stöd. Stödet 

innebär ett icke- fördomsfullt bemötande, att validera det som kvinnan berättar och svara på 

kvinnans oro. Hälso- och sjukvården ska hjälpa kvinnan att få tillgång till adekvat information 

och hänvisa till andra resurser och vårdinstanser, erbjuda uppföljning och samla 

rättsmedicinsk bevisning. Kvinnor som har upplevt sexuellt våld kan ha olika individuella 

behov av vård, beroende på våldets karaktär, dess omständigheter och konsekvenser. Det är 

därför viktigt att fråga om tidigare våldshistoria, vara inlyssnande, men inte forcera kvinnorna 

till att prata. Samtalen ska ske konfidentiellt och i avskildhet. Om den aktuella 

vårdinrättningen inte kan tillhandahålla detta stöd så har denna skyldighet att omedelbart 

tillgodose stöd inom annan vårdinstans. Att inhämta information om enskilda patienters 

sexuella erfarenheter kan vara känsligt eftersom sexualitet i de flesta samhällen är omgiven av 

stränga tabun och ett förbjudet eller olämpligt samtalsämne (Hulter, 2014). 

 Där mötet med patienter som utsatts för våld eller övergrepp sker finns ett utökat behov av 

specialistkunskap i form av forensisk omvårdnad (Svenskt Nätverk för Forensisk Omvårdnad, 

2014). Forensisk omvårdnad innebär att ha kunskap om och uppmärksamma tecken på våld 

eller övergrepp, att bemöta brottsoffer, att känna till aktuella lagar och författningar, att säkra 

och dokumentera bevis som kan användas i en rättslig process, att samverka med andra 
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professioner och myndigheter, som polis, rättsväsende och socialtjänst. I Sverige kan en 

individ som utsatts för sexuellt våld i det akuta skedet vända sig till akutmottagning, 

gynekologisk mottagning eller specialiserad våldtäktsmottagning som finns på vissa orter 

(NCK, 2010). På Södersjukhuset i Stockholm finns akutmottagningen för våldtagna som 2017 

tog de emot omkring 830 kvinnor utsatta för sexuellt våld (Södersjukhuset, u.å.). Deras 

arbetssätt är utformat utifrån forensisk omvårdnad för att möta den vårdsökande på bästa sätt. 

De som söker akut tas emot av specialutbildad sjuksköterska och undersköterska. Liknande 

mottagningar finns i andra delar av världen. Alternativet med specialiserade mottagningar är 

dock få och för många otillgängligt och därför kan primärvården och ungdomsmottagningar 

komma att spela viktig roll (NCK, 2010).  

 Legitimerade sjuksköterskor kan vidareutbilda sig för ökad kompetens i omhändertagandet 

av patienter som utsatts för sexuellt våld (Cowley, Walch & Harrocks, 2014). Sexual Assault 

Nurse Examiners (SANE) är registrerade sjuksköterskor som även har fullgjort en 

specialutbildning och klinisk förberedelse inom rättsmedicinsk vård av patienten som har 

upplevt sexuellt våld. SANE- sköterskor beskriver sin roll som komplex. De ska dels 

medkännande och empatiskt vårda patienterna, samtidigt som de neutralt och opartiskt ska 

samla rättsmedicinska bevis. Även läkare upplevde komplexitet i vården av sexuellt 

våldsutsatta patienter då de dels ansvarade för kliniska uppgifter, stöd och förebyggande 

vägledning, samtidigt som de skulle inneha rollen som patientadvokat (Amin, Buranosky & 

Chang, 2017).  

  
Problemformulering 

Sexuellt våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och ett brott mot mänskliga 

rättigheter. Sexuellt våld orsakar en rad olika fysiska och psykiska komplikationer för utsatta 

kvinnor. Mötet med kvinnor utsatta för sexuellt våld kan ske överallt inom hälso- och 

sjukvården som har en betydande roll. Kunskap och kompetens behöver finnas för att kunna 

erbjuda god vård och tillgodose kvinnors behov, men tidigare forskning visar på brister vad 

gäller detta inom området. Författarna menar att upplevelsen av hälso- och sjukvården kan 

påverka kvinnors hanterbarhet av det sexuella våldet och den långsiktiga hälsan. Deras 

upplevelser behöver därför synliggöras. Genom att beskriva kvinnors upplevelser av hälso- 

och sjukvården är förhoppningen med föreliggande litteraturöversikt att bidra till ökad 

förståelse och kunskap om kvinnors situation och möjliggöra en förbättrad vård.  
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Syfte 

Syftet var att beskriva hur kvinnor som utsatts för sexuellt våld upplever hälso- och 

sjukvården. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Callista Roys teori beskriver adaption som förmågan att anpassa sig till en föränderlig miljö 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Adaptionen sker med hjälp av olika metoder, så kallade 

copingprocesser. Det handlar således inte om att vara följsam det som händer utan att förlika 

sig med, bemästra eller aktivt anpassa sig till rådande livsomständigheter. Adaption kan bidra 

till att individers integritet bevaras och utveckling kan ske. Målet med adaption är att skapa 

inre och yttre balans, främja och återupprätta hälsa.  

 Roy beskriver människor i termer av ett holistiskt adaptivt system (Roy, 2009). Även om 

människan består av flera mindre system så är det i en helhet de fungerar tillsammans. Miljön 

kan förstås som en skiftande värld inuti och utanför det adaptiva systemet. Enligt Roys 

adaptionsmodell, samspelar systemet med miljön och reagerar på dess stimuli antingen med 

ändamålsenliga eller ineffektiva responser, vilka kan leda till hälsa och/eller ohälsa. Hälsa och 

ohälsa kan samexistera. 

 Copingprocesserna resulterar i beteenden hos både individer och grupper som kan 

observeras genom fyra funktionsområden (Roy, 2009). Dessa är fysiologiska behov, 

självuppfattning, rollfunktion samt relation och samhörighet. Fysiologiska behov handlar på 

individnivå om att upprätthålla basala och grundläggande behov. Självuppfattning handlar om 

upplevelse av det egna värdet, förväntningar på oss själva och livet. Självuppfattningen av 

våra tankar och känslor inför oss själva formas och omformas vid varje given tidpunkt, utifrån 

de egna konkreta erfarenheterna men även utifrån andra personers reaktioner. Rollfunktionen 

beskriver hur vi hanterar och interagerar med andra människor (Roy, 2009). Det krävs att 

individen vet vem hen är i förhållande till andra för att kunna agera på ett ändamålsenligt sätt 

i det sociala livet. Det finns vissa förväntningar på hur en person i en speciell position 

förväntas handla i förhållande till andra människor. Funktionsområdet relationer och 

samhörighet handlar om att kunna balansera behovet av andra människor med behovet av 

autonomi (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). 

 Genom att utgå från funktionsområdena kan sjuksköterskan stödja patienten i adaptionen 

och möjliggöra för hen att växa i utmanande situationer (Roy, 2009). Utifrån 

adaptionsmodellen går det att se på mänskliga upplevelser och reaktioner inte enbart 
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begränsat till problem, behov och brister. Istället utgår modellen från att alla reaktioner och 

responser speglar det mänskliga adaptiva systemet inkluderat kapaciteter, tillgångar, kunskap, 

färdigheter, möjligheter och åtaganden. Sjuksköterskan behöver identifiera hela det adaptiva 

systemet. 

 Olika stimuli som påverkar människan och är av betydelse inom omvårdnad är fokala 

stimuli, kontextuella stimuli och residuala stimuli (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Fokala 

stimuli kan vara något en individ råkar ut för som har en uppenbar påverkan. Stimuli från 

miljön eller livssituationen som har betydelse för hur en individ påverkas kan vara 

kontextuella stimuli, exempelvis vårdmiljön. Residuala stimuli kan handla om tidigare 

erfarenheter, inlärningshistoria, attityder, värderingar och antaganden som har inverkan på 

individen.  

 Med utgångspunkt i Roys adaptionsmodell kommer författarna i resultatdiskussionen att 

reflektera över hur kvinnor utsatta för sexuellt våld upplever sig själva och den situation de 

befinner sig i. Diskussionen rör betydelsen av hälso- och sjukvårdens kunskap, kompetens 

och syn på sexuellt våld, kvinnors individuella behov, livsprocesser, adaptionsnivåer och 

deras förändrade livssituationer.  

 

Metod 

Litteraturöversikt som metod syftar till att genom en strukturerad arbetsgång sammanställa 

kunskap och publicerad forskning inom ett område, vilket skapar underlag för kritisk 

granskning av det berörda området (Friberg, 2017). Denna litteraturöversikt har följt Fribergs 

metod och sammanställt forskning som berör upplevelser av hälso- och sjukvården hos 

kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld. 

 

Datainsamling   

De databaser som användes i sökprocessen var Cinahl Complete och PubMed. Cinahl 

Complete användes som informationskälla då den har stort utbud av material inom 

omvårdnadsvetenskap och PubMed då databasen är dominerande inom medicin- och 

omvårdnadsrelaterade artiklar (Friberg, 2017). Sökningarna begränsades till artiklar 

publicerade från 1 januari 1998 till det datum sökningarna genomfördes. För att få ett 

underlag med vetenskapliga artiklar användes avgränsningen peer reviewed. Lämpliga sökord 

som representerar syftet användes i fritextsökning inom valda databaser. Då detta inte gav 

tillräckligt resultat utökades sökorden med synonyma termer. CINAHL Headings i Cinahl 



  10 (38) 
 

Complete och MeSH- databas i PubMed användes för att hitta passande sökord. Några av de 

primära sökorden som användes var sexual abuse, rape, sexual harassment, sexual assault 

examination, sexual assault nurse examiners, victims of sexual abuse, female och health care. 

Dessa kombinerades med sökoperatorerna OR och AND (se bilaga 1). PubMed advanced 

search builder användes för att skapa söksträng i PubMed. 

 

Urval 

Inklusionskriterier som användes var engelska som språk. Då området visade sig vara 

sparsamt beforskat gjordes inga avgränsningar vad gäller geografiskt område, utan artiklar 

från hela världen inkluderades i sökningarna. På grund av ett begränsat forskningsunderlag 

återkommer samma framstående forskare inom området i fyra av artiklarna.  

 Första sållningen av artiklar gjordes grovt genom bedömning av rubriker. I nästa steg 

granskades artiklarnas sammanfattning av båda författarna för att bedöma relevans för syftet 

och skapa en övergripande förståelse för artiklarnas innehåll. De som var åtkomliga via 

databaserna och kändes relevanta med potential att svara på syftet för litteraturöversikten togs 

fram i fulltext och lästes i sin helhet. För att möjliggöra genomläsning av samtliga artiklar 

med intressant sammanfattning beställdes tre via Ersta Sköndal Bräckes högskolas bibliotek 

då de inte fanns tillgängliga i fulltext via databaserna.  

 Artiklar som beskriver upplevelser av hälso- och sjukvården utifrån vuxna kvinnors 

perspektiv inkluderades, medan de som avhandlar sexuellt våld mot unga kvinnor under 16 år 

exkluderades. En artikel utgick från både könen och utifrån resultatet gick det inte att urskilja 

kvinnor från män, varför den sållades bort. En artikel valdes bort då resultatet baserades 

främst på siffror och upplevelser inte tillräckligt beskrivna. För överskådlighet placerades all 

sökinformation i sökmatrisen (se bilaga 1). 

 De elva artiklar som utsågs bedömdes visa på vetenskaplig kvalité genom tydligt syfte, 

problemformulering, metod och diskussion (Friberg, 2017). Valda artiklar dokumenterades i 

resultatmatrisen (se bilaga 2). 

 

Analys 

Artiklarna analyserades i tre steg utifrån Fribergs beskrivning av analysprocessen i en 

litteraturöversikt (Friberg, 2017). Det första steget i analysen var att åter igen läsa artiklarna i 

sin helhet i syfte att underlätta en dialog och diskussion mellan författarna kring varje 

resultatartikel. Framträdande meningsenheter i artiklarnas resultat som ansågs svara på 

litteraturstudiens syfte färgmarkerades under genomgången för att underlätta vidare analys. 



  11 (38) 
 

Artiklarnas resultat sammanfattades sedan för ökad förståelse av innehåll. Vidare användes 

sammanfattningarna för att identifiera likheter och skillnader i artiklarnas resultat, vilka 

färgmarkerades utifrån preliminär tematisering. De likheter som påvisades i resultatinnehållet 

och som markerats med samma färg utmynnade i teman med provisoriska rubriker. Då 

betydande resultat från respektive artikel använts, analyserats och likvärdigt resultat från olika 

artiklar sammanställts skapades en ny helhet med ett slutgiltigt resultat. De olika 

temarubrikerna reviderades eller bevarades i sin tidigare form. 

 Särskild beaktning gällande artiklarnas relevans lades vid de artiklar med tidiga 

publiceringsdatum. Genom noggrann genomläsning bedömdes dessa relevanta och 

tillförlitliga. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan och under det vetenskapliga arbetets gång görs etiska reflektioner, med avsikten att 

värna om grundläggande mänskliga rättigheter och värde (Kjellström, 2012). Tre etiska 

principer formuleras i Belmontrapporten från 1979 och har stort inflytande på forskning som 

berör människor. Dessa är göra gott principen, rättviseprincipen och autonomiprincipen. Med 

principerna i åtanke har författarna kontrollerat att samtliga resultatartiklar i föreliggande 

litteraturstudie bedrivit etisk forskning. Fyra av artiklarna innehåller avsnitt som beskriver att 

de blivit godkända av etisk kommitté, medan övriga redogör för hur de arbetat etiskt.  

 Att författarna har ett genuint engagemang kring det valda problemområdet ses som 

positivt, däremot kan det bidra till att värderingar omedvetet påverkat arbetet. Genom att 

författarna identifierat och reflekterat kring eventuell förförståelse har risken att resultatet 

färgats av den minimerats (Vetenskapsrådet, 2017). Medvetenhet behövdes kontinuerligt 

lyftas kring komplexiteten av definitionen sexuellt våld, varför fler definitioner beskrivits. 

Författarna har varit noggranna med översättningar och varse om att direktöversättningar 

kunnat bidra till att ordets egentliga innebörd förlorats. 

 

Resultat 

Elva vetenskapliga artiklar inkluderades i analysen. Det resulterade i fem teman; bemötande, 

information, delaktighet, vårdmiljö och medicinskt omhändertagande. 

 

Bemötande 
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Sexuellt våld kan få kvinnor att känna sig avhumaniserade (Ericksen et al., 2002). Genom ett 

icke- dömande bemötande där kvinnorna respekterades som hela individer och där deras 

behov togs på allvar kunde känslan av att vara en hel människa uppstå (Du Mont, White & 

McGregor, 2008; Ericksen et al., 2002; Fehler-Cabral, Campbell & Patterson, 2011). Det 

medmänskliga i mötet och uppvisandet av känslighet inför olika typer av behov, såsom mat 

och värme beskrev vissa som det mest betydelsefulla (Ericksen et al., 2002). Positiva 

upplevelser kopplas till att kvinnorna inte begränsades i vad de sa, blev betrodda och 

bekräftade i sin upplevelse av händelsen (Du Mont et al., 2008; Ericksen et al., 2002). Även 

ögonkontakt och fysisk beröring under undersökningar och att hälso- och sjukvårdspersonal 

var kvinnor skapade känsla av trygghet (Ericksen et al., 2002). Hälso- och sjukvårdspersonal 

som tålmodigt stannade hos kvinnorna under vårdförloppet, var närvarande och lyssnade 

aktivt betydde mycket och fick kvinnorna att må bättre i sig själva (Du Mont et al., 2008; 

Ericksen et al., 2002). Att hälso- och sjukvårdspersonal var trevlig och behandlade kvinnorna 

med omsorg och medkänsla gjorde det lättare att ta sig igenom hela processen, främjade 

kvinnornas återhämtning och gjorde skillnad i deras liv (Du Mont et al., 2008; Fehler-Cabral 

et al., 2011; Sebaeng, Davhana-Maselesele & Manyedi, 2016). Kompetens och vana att möta 

våldsutsatta patienter fick kvinnorna att känna sig bekväma (Ericksen et al., 2002).  

 Kvinnorna uttryckte ett behov av professionellt bemötande men vittnade om att hälso- och 

sjukvårdspersonal ofta upplevdes oerfarna och okunniga i arbetet med sexuellt våldsutsatta, 

trots att det sexuella våldet är ett sådant utspritt problem (Barros et al., 2015; Herreira 

Trigueiro, Henrique da Silva, Moura de Oliveira, Pinto de Jesus & Aparecida Barbosa 

Merighi, 2018; Muganyizi, Nyström, Axemo & Gemmelin, 2011; Ranjbar & Speer, 2013). 

Hälso- och sjukvårdspersonalens brist på erfarenhet försvårade återhämtningen, skapade 

misstro och rädsla (Ranjbar et al., 2013). Vissa kvinnor som önskade att berätta om 

övergreppet upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal inte hade förmåga att bemöta 

avslöjandet på ett adekvat sätt. Okunskap bidrog också till avsaknad av förmågan att relatera 

de symtom som kvinnorna sökte vård för till ett övergrepp, och hälso- och sjukvårdspersonal 

missade att fråga om eventuellt övergrepp skett. Kvinnorna uttryckte en oro och rädsla att bli 

misstrodda eller beskyllda i sitt avslöjande, vilket skapade svårigheter att berätta om 

erfarenheter av sexuellt våld (Fehler-Cabral et al., 2011; Ranjbar et al., 2013). De kände att 

deras upplevelser trivialiserades och hade uppskattat att bli bekräftade. Kvinnorna 

uppmärksammade en misstänksamhet kring deras roll i övergreppet då de tillfrågades om 

tidigare sexuella upplevelser, om hur relationen till förövaren sett ut och anledningen till att 

de varit med förövaren vid tidpunkten för händelsen (Campbell, 2005; Ranjbar et al., 2013). 
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Några kvinnor fick även frågan om de svarat sexuellt på våldtäkten (Campbell, 2005). 

Kvinnorna upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal ibland, utifrån myter och stereotypa 

föreställningar, hade uppfattningar om vad som utgör ett riktigt sexuellt övergrepp (Ranjbar et 

al., 2013). De som inte passade in i den stereotypa föreställningen blev bemötta med skepsis. 

När vårdpersonal besvarade kvinnors berättelser värderande med avsaknad av känslighet 

kunde det leda till stigmatisering (Barros et al., 2015). Kvinnorna rapporterade att de kände 

sig förbisedda och respektlöst behandlade (Fehler-Cabral et al., 2011; Ranjbar et al., 2013). 

De upplevde att hälso- och sjukvården handlade rutinmässigt och endast utifrån sina 

skyldigheter. Kvinnorna uttryckte att hälso- och sjukvårdspersonal agerade oförskämt, kyligt 

och distanserat med avsaknad på känslighet (Barros et al., 2015; Fehler-Cabral et al., 2011; 

Herreira Trigueiro et al., 2018). Hälso- och sjukvårdspersonalens attityder tycktes tyda på 

bristande empati och sympati (Herreira Trigueiro et al., 2018).  

 Otillfredsställelse med personalens professionalitet, förhållningssätt, beteende och 

kompetens bidrog till låg känsla av hanterbarhet, ångest och nedstämdhet, vilket gjorde att 

kvinnorna inte medverkade i uppföljning och avstod från att söka vidare vård (Herreira 

Trigueiro et al., 2018; Muganyizi et al., 2011; Ranjbar et al., 2013). Detta skapade 

konsekvenser som fysiska- och psykiska problem (Ranjbar et al., 2013). 

 Kvinnorna önskade ett holistiskt bemötande där förmåga att se individens olika 

förutsättningar för återhämtning fanns (Ranjbar et al., 2013). Enligt kvinnorna behöver hälso- 

och sjukvårdspersonal vara lyhörd, kunna visa empatiska och känsliga förmågor, vara icke-

värderande och se deras behov (Barros et al., 2015; Ranjbar et al., 2013).  

 Efter kontakten med hälso- och sjukvården svarade majoriteten av kvinnorna i en studie att 

de kände sig skyldiga, deprimerade, oroliga, kränkta, besvikna, misstrodda och motvilliga till 

att fortsätta vårdkontakten (Campbell et al., 2001). Att efter en traumatisk upplevelse erfara 

kontakten med hälso- och sjukvården som negativ och sårande ökade smärta och psykisk och 

fysisk ohälsa hos kvinnorna (Campbell, Wasco, Ahrens, Sefl & Barnes, 2001; Sebaeng et al., 

2016). Risken fanns också att bristerna ledde till återupprepad utsatthet (Barros et al., 2015). 

Återupprepad utsatthet, eller sekundär viktimisering som det även kan benämnas, har 

definierats som ett okänsligt bemötande där hälso- och sjukvårdspersonalen genom ”victim 

blaming” gör så att offret känner sig kränkt och åter utsatt (Campbell et al., 2001; Campbell, 

2005). 

 

Information 
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Upplevelser av hälso- och sjukvården grundades i flera fall på huruvida information och 

förklaringar gavs kvinnorna eller inte (Fehler-Cabral et al., 2011). Resultat uppvisade en 

variation i vad information kan innefatta. I flera fall gällde det information om dagen efter 

piller och risken för sexuellt överförbara infektioner och graviditet (Campbell et al., 2001; 

Campbell, 2005). Även vid utskrivning av antibiotika berättade sällan vårdgivaren om risken 

för sexuellt överförbara infektioner (Campbell et al., 2001). Vita kvinnor fick oftare 

information om risken för HIV, än kvinnor tillhörande etnisk minoritet. Där förövaren var en 

främling fick kvinnor oftare information om risken för HIV och erbjöds olika tester, än i de 

fall där förövaren inte var en främling. Där utebliven information om HIV eller akut p-piller 

förekom upplevde kvinnorna hög grad av psykisk och fysisk oro (Campbell et al., 2001). 

Information kring psykiska och fysiska hälsoeffekter efter våldtäkt och hur de kunde få 

tillgång till uppföljande medicinsk vård gavs sällan (Campbell, 2005).  

 De kvinnor som upplevde bristande information kände sig oupplysta och förvirrade 

(Fehler-Cabral et al., 2011). I de fall där de inte tillhandahölls tillräcklig information om 

undersökningsprocessen kände sig kvinnorna obekväma och osäkra. De förstod inte alltid 

anledningen till varför vissa undersökningar gjordes eller vad de kunde förvänta sig (Du Mont 

et al., 2008; Greeson & Campbell, 2011; Muganyizi et al., 2011). Då de inte fick förklaringar 

kring potentiella skador, frånvaro av skador eller om skador fanns började kvinnorna tvivla på 

sig själva och på sin upplevelse av händelsen (Fehler-Cabral et al., 2011). 

 Kvinnor beskrev positiva upplevelser av hälso- och sjukvården då vårdpersonal gav tydlig 

beskrivning och information kring vårdförloppet och undersökningar (Ericksen et al., 2002; 

Fehler-Cabral et al., 2011). Även då sjuksköterskan gav utförliga förklaringar kring varje 

procedur och beskrev de synliga skadorna. De som fick tillräckligt med förklaringar kände sig 

bättre informerade, vilket skapade en upplevelse av hanterbarhet, trygghet och kontroll över 

sina kroppar. Detta var viktigt i en läkande process. Olika undersökningar kunde upplevas 

som ett ytterligare trauma, men detta menade kvinnorna lindrades av att sjuksköterskorna var 

öppna och ärliga om varje steg. Upplevelserna av informationen var att den var 

humaniserande, lugnande, omsorgsfull och främjade kvinnornas återhämtning (Barros et al., 

2015; Ericksen et al., 2002; Fehler-Cabral et al., 2011).  

  Att få information var viktigt för kvinnorna men också mängden information och hur den 

framfördes (Ericksen et al., 2002). Informationen kunde i vissa fall upplevas som 

överväldigande. Förklaringar kring informationens innebörd, upprepningar och tid att 

bearbeta den kunde minska negativa effekter. Att komplettera muntlig information med 

skriftlig upplevdes som hjälpsamt.  
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Delaktighet 

Resultatet visar på betydelsen för kvinnorna att inneha rätten till egna beslut, och att besluten 

respekteras (Ericksen et al., 2002; Ranjbar et al., 2013). Kvinnorna ville bli erbjudna olika 

valmöjligheter och ges chans att samtycka till olika interventioner (Ericksen et al., 2002). Att 

uppleva vården som frivillig och inte som tvång var viktigt. Även att det inte fanns 

påstridighet kring vad kvinnorna borde göra utanför vårdkontexten, såsom att polisanmäla 

händelsen. Att erhålla olika alternativ, valmöjligheter och förmåga att ta egna beslut fick 

kvinnorna att känna sig mer bekväma och gav en känsla av kontroll (Du Mont et al., 2008; 

Ericksen et al., 2002; Fehler-Cabral et al., 2011; Ranjbar et al., 2013). Att vara delaktig och 

faktiskt göra något aktivt upplevdes bemyndigande och hjälpte till att ta tillbaka kontrollen 

(Du Mont et al., 2008).  

 Kvinnor upplevde uttalade och outtalade förväntningar på att delta i olika undersökningar 

(Greeson et al., 2011). Där det fanns brist på valmöjligheter och där kvinnorna trodde sig vara 

tvungna att genomgå vissa undersökningar uppvisades känslor av bristande kontroll (Du Mont 

et al., 2008). I efterhand önskade några att de inte hade gått med på att göra vissa 

undersökningar. För att motverka psykiskt lidande valde vissa kvinnor att inte medverka 

(Greeson et al., 2011). 

 

Vårdmiljö 

Resultatet visar att vårdmiljön var av vikt för upplevelsen av hälso- och sjukvården (Barros et 

al., 2015; Herreira Trigueiro et al., 2018; Muganyizi et al., 2011). Studierna visade brist på 

avskildhet och fysiskt utrymme utan möjlighet till eget rum. Bristen på avskildhet gjorde att 

det inte gick att prata öppet med hälso- och sjukvårdspersonal (Barros et al., 2015). Att 

behöva prata där andra kunde höra skapade känslor av obehag och pinsamhet. Kvinnorna 

uttryckte att det var förvirrande att dela lokal, yta, personal och resurser med andra 

patientgrupper. De uttryckte ett behov av ett stängt rum i denna utsatta och generande 

situation (Barros et al., 2015). Behovet av avskildhet grundades inte enbart i ett separat rum 

(Herreira Trigueiro et al., 2018). Kvinnorna uttryckte att studenters närvaro upplevdes som 

genant. De hade uppskattat att det endast var läkare och psykolog i rummet. 

 Kvinnorna beskrev att dålig akut beredskap, otillräckliga personalresurser och låg kvalitet 

skapade långa väntetider (Barros et al., 2015; Herreira Trigueiro et al., 2018; Muganyizi et al., 

2011). Trötthet och smärta orsakades av att mycket tid ägnades åt att vänta. 
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Medicinskt omhändertagande 

Det framkom olikheter i resultaten kring vad det medicinska omhändertagandet innebar och 

vilka undersökningar som ingick. Standard var medicinska, gynekologiska och 

rättsmedicinska undersökningar.  

 Variation i upplevelser av det medicinska omhändertagandet framkom, där specifikt 

gynekologiska undersökningar och fotografering upplevdes som plågsamma, genanta och 

förnedrande (Herreira Trigueiro et al., 2018; Greeson et al., 2011). Kvinnor beskrev känslor 

av extra utsatthet, sårbarhet och svårigheter att genomgå den rättsmedicinska undersökningen 

(Du Mont et al., 2008; Herreira Trigueiro et al., 2018). Känslor som rädsla, uppgivenhet, 

stress, nervositet, genans och ilska uppstod. Vissa beskrev upplevelsen av undersökningar 

som traumatiserande och känsla av sekundär viktimisering uppstod. Liknande känsla fanns 

även i ett fall då läkaren som utförde den gynekologiska undersökningen var en man (Herreira 

Trigueiro et al., 2018). Önskan att byta hälso- och sjukvårdspersonal från en man till en 

kvinna under en medicinsk åtgärd beskrevs, vilket bemöttes med förståelse och lyhördhet 

(Barros et al., 2015). I de fall där den medicinska vården upplevdes plågsam orsakade det 

stress och en motvilja till fortsatt vårdkontakt (Herreira Trigueiro et al., 2018). Många kvinnor 

beskriver att stora delar av undersökningarna upplevdes bemyndigande med känslan att återfå 

kontroll (Du Mont et al., 2008).  

 Många av kvinnorna som sökte vård efter en våldtäkt fick tillgång till den vård de önskade, 

men variationer förekom från fall till fall (Campbell et al., 2001). Dessa skillnader var inte 

lika tydliga inom psykiatrin och på kriscenter för våldtagna. En studie visar missnöje kring 

uteblivna antiretrovirala läkemedel (Barros et al., 2015). Det som oftast ingick var medicinsk 

våldtäktsundersökning, bevisundersökning och antibiotika mot STD (Campbell et al., 2001; 

Campbell, 2005). Mindre vanligt var det att erbjudas HIV-profylax. Kvinnor som inte erbjöds 

akut p-piller bedömde deras kontakt med vården som sårande (Campbell et al., 2001). Tester 

för HIV erbjöds oftare till vita kvinnor än till kvinnor som tillhör etnisk minoritet. Att bli 

erbjuden tester för HIV förekom även oftare där förövaren var en främling, än i de fall där 

kvinnan kände förövaren. Inkonsekvent och otillgänglig vård skapade negativa upplevelser 

och bidrog till svårigheter att insamla bevis då nödvändiga undersökningarna inte kunde 

genomföras innan bevismaterial gick förlorat (Muganyizi et al., 2011).  

 Om aktuella undersökningar inte genomfördes i god tid bidrog det till svårigheter att samla 

bevis och en upplevelse av en inkonsekvent och otillgänglig vård.  
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 Efter kontakten med hälso- och sjukvården svarade majoriteten av kvinnorna i ett resultat 

att de kände sig skyldiga, deprimerade, oroliga, kränkta, besvikna, misstrodda och motvilliga 

till att fortsätta vårdkontakten (Campbell et al., 2001).  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva hur kvinnor som utsatts för sexuellt våld upplever hälso- och 

sjukvården. Författarna vill synliggöra upplevelser av olika vårdkontexter i sin helhet. Det 

breda syftet har medvetet utformats med idén om att hela spektrumet av kvinnors upplevelser 

av hälso- och sjukvården påverkar deras hanterbarhet och bearbetningen av det sexuella 

våldet.  

 Kvinnor utsätts för sexuellt våld i mycket hög uträckning, varför författarna valde att 

inrikta sig på kvinnors upplevelser.  

 I denna litteraturöversikt krävdes färre sökord och avgränsningar för att erhålla ett underlag 

med studier inriktade på syftet. Forskningsresultat som berör upplevelser av hälso- och 

sjukvården utifrån kvinnor utsatta för sexuellt vålds perspektiv är skralt, varför tidigt 

publiceringsdatum valdes. Författarna uppmärksammade inte något utmärkande som kunde 

härledas till tidigt publiceringsdatum. Artiklarna bedömdes därför vara tillförlitliga och 

aktuella.  

 Författarna valde att inkludera artiklar som beskriver upplevelser av hälso- och sjukvården 

utifrån vuxna kvinnors perspektiv. Målet var att kvinnorna vid tidpunkten för det sexuella 

våldet skulle vara över 18 år. På grund av svårigheter att hitta relevanta artiklar innefattades 

även studier där lägre ålder vid tidpunkten av det sexuella våldet förekom. Vårdsökandet 

skedde dock vid vuxen ålder. Exklusionskriteriet var sexuellt våld mot barn då författarna 

ponerar att barns upplevelser av hälso- och sjukvården och omhändertagandet av barn är 

något annat och inte jämförbart med vuxna.  

 Ett globalt perspektiv tillämpades och kvinnors upplevelser från bland annat olika länder, 

kulturer och socioekonomisk bakgrund kunde därmed synliggöras. Världen är globaliserad 

och i Sverige är ca en femtedel av befolkningen utrikesfödda (Statistiska centralbyrån [SCB], 

2018). En geografisk mångfald kan därför vara positivt. Författarna har medvetet lyft de 

utmaningar, men också de möjligheter som finns med ett sådant brett geografiskt urval. 

Skillnader vad gäller synen på sexuellt våld, jämställdhet och demokrati, samt variationer i 

sjukvårdssystem i olika delar av världen kan påverka kvinnors upplevelser av hälso- och 
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sjukvården. Samtidigt är vetskapen om att kvinnors upplevelser är unika och inte 

nödvändigtvis bundna till ett visst område eller land viktig att betona. Geografisk variation 

skapade förståelse för olika förutsättningar som kvinnor världen över har. 

 Att en framstående forskare inom området återkommer i fyra av artiklarna kan ses som en 

svaghet då det reducerar möjligheten till ett mångdimensionellt perspektiv. I 

litteraturöversikten var det ändå nödvändigt att använda artiklar med samma författare då 

området är sparsamt beforskat. 

 Författarnas förförståelse kan ha bidragit till tolkningar av studiernas resultat. En fara finns 

att texten omarbetades i en viss riktning utifrån förförståelsen och att kontexten gick förlorad 

genom att fragment av sammanhanget plockades ut. Genom medvetenhet kring den eventuella 

förförståelsens påverkan och en kontinuerlig diskussion har risken för ett format resultat 

minskat.  

 Att i ett tidigt skede sammanfatta studiernas resultat, färgmarkera och indela i kategorier, 

ser författarna som en fördel. Detta arbetssätt förenklade den vidare analysen och de olika 

kategorierna kunde sammanfogas till övergripande teman på ett överskådligt sätt genom 

tydliga färger. Något som visade sig vara produktivt var att författarna inte initialt lade stor 

vikt vid rubriker utan fokuserade på att sammanställa likheter i studiernas resultat. På så vis 

kunde litteraturöversiktens resultat växa fram och innehållet forma temarubriker. 
 
Resultatdiskussion 

Resultatet beskriver kvinnornas upplevelser av hälso- och sjukvården genom fem teman; 

bemötande, information, delaktighet, vårdmiljö och medicinskt omhändertagande. Temana 

beskriver upplevelser av vårdsökande i sin helhet, med avseende på hälso- och sjukvårdens 

professionalism och bemötande, kvinnornas tillgång till information och valmöjligheter, 

betydelsen av yttre förhållanden och upplevelsen av medicinsk behandling och 

undersökningar. 

  Resultatet kommer även att diskuteras utifrån Callista Roys adaptionsmodell.  

 
Känsla av upprepad utsatthet 

Kvinnorna i litteraturöversiktens resultat kände sig ofta förbisedda, respektlöst och 

rutinmässigt behandlade. De uttryckte att hälso- och sjukvårdspersonal agerade oförskämt, 

kyligt och distanserat med avsaknad på empati och sympati. Otillfredsställelse med 

personalens professionalitet, förhållningssätt, beteende och kompetens ökade smärta och 

psykisk och fysisk ohälsa hos kvinnorna. Det bidrog till låg känsla av hanterbarhet och 
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kvinnorna kände sig skyldiga, kränkta, besvikna och motvilliga till vidare vård. Kvinnorna 

beskriver upplevelsen av undersökningar som traumatiserande vilket orsakade känslor av 

sekundär viktimisering. Detta styrks genom tidigare forskning där kvinnor beskriver 

vårdsökande som en upplevelse av sekundär viktimisering, eller som en ytterligare våldtäkt 

(Campbell, 2008). Detta har bidragit till att rutiner och riktlinjer utvecklats för att förbättra 

arbetet och förebygga liknande upplevelser. 

 Sexuellt våld kräver omedelbar och adekvat vård, stöd och insamling av rättsmedicinsk 

bevisning. Brist på tillgång till omfattande kompetens och kunnig vård kan bidra till att 

bevismaterial går förlorat eller att fysiska undersökningar kan upplevas som ytterligare våld 

(UN, 2006). I många länder i världen drivs center för sexuellt våld med syfte att erbjuda hög 

standard av omfattande vård till offer för sexuellt våld.  

 Kvinnorna i litteraturöversiktens resultat önskade empatiska och känsliga förmågor och ett 

holistiskt bemötande med förmåga att se individens olika förutsättningar. Det är av vikt att 

tillämpa ett holistiskt synsätt då sexuell våld innebär både kroppsliga och emotionella 

problem för den utsatta. Förmågan att se hela människan främjas av ökad medvetenhet om 

hur det sexuella våldet kan påverka kvinnors hälsa. 

 Kvinnorna vittnar om positiva upplevelser kopplade till att inte begränsas i deras 

berättelse, bli betrodda och bekräftade i sin upplevelse av händelsen. Att hälso- och 

sjukvårdspersonal tålmodigt stannade kvar under hela processen, var närvarande och lyssnade 

aktivt betydde mycket för kvinnorna och fick dem att må bättre i sig själva. Vissa kvinnor 

som önskade att berätta om övergreppet upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal inte hade 

förmåga att bemöta avslöjandet på ett adekvat sätt. Vården har i uppgift att skapa en miljö 

som stimulerar kvinnorna att berätta och skapa förståelse kring händelsen (Snellman, 2014). 

  
Mötet med hälso- och sjukvården 

Kvinnorna beskriver i resultatet hälso- och sjukvårdspersonalens ibland kyliga och 

distanserade bemötande. Reflektioner hos författarna är att ett sådant bemötande kan härledas 

till hälso- och sjukvårdspersonalens svårigheter att möta utsatta kvinnor och att sexuellt våld 

för många är ett betungande ämne, vilket tidigare forskning även beskriver (NCK, 2008). 

Starka känslor kan uppstå hos hälso- och sjukvårdspersonalen vid mötet med kvinnor utsatta 

för sexuellt våld och utifrån deras beskrivningar av övergreppet. Hälso- och sjukvårdspersonal 

kan drabbas av känslor att själva vara utsatta och genom ett undvikande beteende omedvetet 

skydda sig mot kvinnornas känslor och berättelser. För att agera professionellt och motverka 

ett sådant beteende gentemot kvinnorna vill författarna betona vikten av medvetenhet hos 
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hälso- och sjukvårdspersonal och att de uppmärksammar egna reaktioner och förhållningssätt. 

Författarna vill tro att kunskap och erfarenhet hjälper hälso- och sjukvårdspersonal i deras 

hanterbarhet av att möta kvinnor utsatta för sexuellt våld. 

 Resultatet visar att huruvida kvinnors behov av att få sin autonomi respekterad påverkar 

upplevelsen av hälso- och sjukvården. Positiva upplevelser kopplas till att hälso- och 

sjukvården kan ge alternativ och valmöjligheter, samt att kvinnor respekteras i sina beslut och 

att inte känna sig tvungen till olika handlingar. Roys funktionsområde relation och 

samhörighet belyser vikten av att kunna balansera beroendet av andra människor med behovet 

av autonomi (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Roys teori stärker antagandet att kvinnorna 

har ett utökat behov av vårdande relationer som präglas av ömsesidig respekt, kärlek och 

omsorg. Detta kan bidra till positiva upplevelser.  

 Kvinnornas konkreta erfarenheter av det sexuella våldet kan påverka deras 

självuppfattning, men även hälso- och sjukvårdspersonalen kan utifrån sina reaktioner forma 

och omforma kvinnors tankar och känslor om sig själva. Det går att förstå betydelsen av 

hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande utifrån Roys funktionsområde självuppfattning. 

Enligt litteraturöversiktens resultat kan kvinnorna uppleva en bristfällig vård. Författarna vill 

mena att om kvinnorna inte upplever att de blir betrodda och bekräftade så kan det leda till en 

förändrad självuppfattning och att kvinnorna börjar tvivla på sig själva och sin identitet, något 

som i sin tur kan resultera i en rad hälsoproblem (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Om 

kvinnorna däremot blir sedda genom exempelvis ögonkontakt, fysisk beröring och aktiv 

lyhördhet kan de återfå självkänsla. 
 
En jämlik hälso- och sjukvård? 
I litteraturöversiktens resultat uttrycker kvinnorna en oro och rädsla att bli misstrodda eller 

beskyllda i sitt avslöjande om det sexuella våldet. Kvinnorna uppmärksammade en 

misstänksamhet kring deras roll i övergreppet och upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal 

ibland, utifrån myter och stereotypa föreställningar, hade uppfattningar om vad som utgör ett 

riktigt sexuellt övergrepp. Hälso- och sjukvårdspersonal kunde uttrycka sig värderande och de 

kvinnor som inte passade in i den stereotypa föreställningen stigmatiserades och blev bemötta 

med skepsis.  

 Stereotypa föreställningar om kvinnor och män präglar stora delar av vården (Määttä & 

Öresland, 2014). Det påverkar hur vi möter och bemöter patienterna och har inverkan på 

vårdkvaliteten. Historiskt har mycket inom medicinsk forskning och referenssystem fokuserat 

på unga mäns biologiska funktioner. Kvinnor riskerar därför att gå miste om vård anpassat till 
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det egna könets förutsättningar. Dock har genusforskning inom medicin utmanat och granskat 

befintlig forskning, men kunskapsbrister kvarstår och hälso- och sjukvården präglas av 

föreställningar om kön. Genusforskning inom omvårdnad och vårdvetenskap har inte haft 

samma genomslag. Det saknas ett genusperspektivet och förståelse för vilken påverkan det 

kan ha på vårdens kvalitet. Även insikter hur attityder, värderingar och föreställningar styr 

tankar och handlingar saknas. Kunskap och medvetenhet om genus bidrar till att normativa 

mönster granskas och beteenden kan förändras.  

 De områden inom hälso- och sjukvården som studerats visar tydligt att kvinnor och män 

inte har samma tillgång till vård (Määttä & Öresland, 2014). Hälso- och sjukvården är inte 

jämställd och kvinnor är generellt missgynnade. Författarna till litteraturöversikten reflekterar 

över om uppvisade brister i vårdkvalité för kvinnor utsatta för sexuellt våld på något sätt går 

att hänföra till att de tillhör ett underordnat kön och till ojämställdhet inom vården. Detta kan 

tänkas bidra till underprioriterad vård med bristande kompetens, erfarenhet och kunskap inom 

området.  

 I litteraturstudiens resultat uttrycker kvinnorna ett behov av professionellt bemötande, men 

trots att det sexuella våldet är ett sådant utbrett problem vittnar de om att hälso- och 

sjukvårdspersonal ofta upplevs oerfarna och okunniga i arbetet med sexuellt våldsutsatta. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens brist på erfarenhet försvårade återhämtningen, skapade 

misstro och rädsla hos kvinnorna. Okunskap bidrog också till avsaknad av förmågan att 

relatera de symtom som kvinnorna sökte vård för till ett övergrepp. 

 Litteraturöversiktens resultatet visar att många kvinnor föredrog att bli vårdade av kvinnor, 

något som även styrks av annan forskning (Skwarek, 2003). Tidigare forskning visar att 

kommunikation och bemötande påverkas av vårdgivarens kön där manliga läkare upplevs mer 

dominanta, direkta och ger råd i form av order (Määttä & Öresland, 2014). Besöken hos 

kvinnliga läkare tenderar att pågå längre och frågor om patientens egen åsikt, om medicinska 

och sociala problem uppfattades oftare ställas.  
 
Behovet av adaption 
Kvinnorna beskriver i litteraturöversiktens resultat det sexuella våldet som en traumatisk 

händelse som kan få dem att känna sig avhumaniserade. De svåra upplevelser som sexuellt 

våld kan innebära skapar nya livsomständigheter och obalans att bemästra. Kvinnorna 

behöver adaptera och anpassa sig till den förändrade miljön de befinner sig i. Adaption 

handlar inte om kapitulera, utan om att möjliggöra inre och yttre balans, vilket skapas genom 

att kvinnorna förlikar sig med, bemästrar eller aktivt anpassar sig till rådande 
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livsomständigheter (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Författarna tänker att sexuellt våld 

segmenterar en människa och kvar finns olika delar av individen. För att återfå känslan av 

helhet och uppleva sig som en komplett individ krävs adaption. Vidare diskussion berör hur 

en aktiv anpassning kan skydda integriteten och främja hälsa efter erfarenheter av sexuellt 

våld.  

 Adaptionen sker med hjälp av olika metoder, så kallade copingprocesser (Roy, 2009). Att 

kvinnor söker hälso- och sjukvård efter det sexuella våldet tänker författarna är en sådan 

copingprocess, och ett försök att adaptera till de rådande livsomständigheterna och återfå 

kontroll i tillvaron. Hälso- och sjukvårdens ansvar och uppgift är att underlätta och stödja 

kvinnorna i adaptionen och möjliggöra att balans skapas eller återfås och bevaras i livet. Den 

otillfredsställelse kvinnorna i resultatet upplevde med personalens förhållningssätt kan 

innebära att vården misslyckats i att ge den stöttning som krävs för chans till adaption.  

 Individer har olika adaptionsnivåer, det vill säga, olika förutsättningar och förmågor att 

skapa balans (Roy, 2009). Utifrån Roys adaptionsmodell anser författarna att hälso- och 

sjukvårdspersonalen behöver identifiera kvinnornas adaptionsnivå och vilka stimuli hon 

möter. Genom detta kan hälso- och sjukvårdspersonalen bättre stötta i adaptionen. Utan 

stöttning kan kvinnorna behöva agera för att bevara deras personliga integritet och skydda sig 

själva (Roy, 2009). Ett sätt att agera kan vara att avbryta kontakten med vården, vilket kan 

upplevas nödvändigt och effektivt kortsiktigt. På lång sikt kan effekter istället bli att 

kvinnorna inte uppfyller sina mål och inte kan adaptera. Forskning visar att misslyckad 

adaption hade starkare korrelation med psykisk ohälsa än vad själva övergreppets karaktär 

hade (Koss & Figueredo, 2004).  

 Något som i resultatet visade sig vara viktigt för kvinnornas förmåga till läkning var 

upplevelse av hanterbarhet, trygghet och kontroll under processen. Forskning har påvisat att 

kvinnor som upplevde högre grad av kontroll över sin återhämtningsprocess fick minst 

negativ påverkan på hälsan (Frazier, 2003). 

 

Roller och förväntningar 

Olika rollfunktioner i samhället och det sociala livet speglar hur vi hanterar och integrerar 

med andra människor (Roy, 2009). Det finns vissa förväntningar på hur en person i en 

speciell position förväntas att handla i förhållande till andra.  

 Författarna reflekterar över hur olika rollfunktioner förekommer inom hälso- och 

sjukvården, såsom vårdpersonal och patient, och med olika förväntningar kopplade till 

rollerna. Hälso- och sjukvårdspersonal har vissa förväntningar på patienten och kvinnorna 
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som patienter har i sin tur förväntningar på vårdpersonalen. För att ett adekvat handlande ska 

vara möjligt krävs det att kvinnorna vet vilken roll de har i förhållande till vårdpersonalen. 

Dock beskriver kvinnorna i litteraturöversiktens resultat att de inte alltid förstod vad som 

förväntades av dem. Författarna tror att kommunikation och information är betydande för 

tydlighet och skapandet av trygga roller.  

 
Stimuli  
Enligt Roy är stimuli allt som påverkar människan (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Att 

utsättas för sexuellt våld är en traumatisk händelse med en uppenbar och direkt smärtsam 

påverkan på kvinnan. Det kan liknas med fokalt stimuli. Tillsammans med det fokala stimulit 

utsätts kvinnan i vårdsökandet även för olika kontextuella stimuli, såsom brist på avskildhet, 

oprofessionellt bemötande och en orolig avdelningsmiljö. Författarna ser att olika 

kontextuella stimulin i rådande livssituation blir betydande och kan påverka kvinnans 

upplevelse av hälso- och sjukvården. Kvinnans förmåga till adaption och fortsatta hälsa kan 

även påverkas av de residuala stimuli som existerar. Residuala stimuli kvinnan bär med sig i 

form av värderingar, attityder eller antagandet kring sexuellt våld och föreställningar om 

våldsutsatta kvinnor menar författarna kan försvåra adaptionen.  

 Svåra belastningar som innebär stora förändringar bidrar till låg adaptionsförmåga, vilket 

innebär att sexuellt våld som ett fokalt stimuli skapar svårigheter att adaptera. Den låga 

adaptionsförmågan gör att vissa stimuli blir svårare för kvinnorna att hantera. Adaptionen 

sker i förhållande till miljön och till de stimuli som miljön genererar (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2014). Beroende på förmågan att bemästra olika stimuli i miljön, upplevs de som 

negativa eller positiva. Litteraturöversiktens resultat tyder på att det finns stimuli svåra för 

kvinnorna att bemästra i den fysiska eller sociala miljön, vilka får negativ inverkan på 

kvinnornas upplevelser. Exempel på stimuli från den yttre miljön sågs i resultatet vara brist på 

avskildhet, okunskap, oprofessionalism, rutinmässigt behandlade, värderande personal, 

bristande information och delaktighet och olika undersökningar.  

 Hälso- och sjukvårdspersonal behöver vara uppmärksam på kvinnornas adaptionsnivå och 

på vilka stimuli de utsätts för. Även deras hanterbarhet av stimuli är av vikt att synliggöra. 

Ogynsamma förutsättningar kan göra det svårare för kvinnorna att hantera stimuli på ett 

adaptivt sätt. Genom att hjälpa kvinnorna att inta olika copingprocesser och öka 

känslomässig, praktisk och teoretisk förståelse kring sin livssituation kan adaptionsnivån öka, 

trots samma stimuli. Författarna tänker vidare att residuala stimuli även kan påverka hälso- 

och sjukvårdspersonalens föreställningar kring sexuellt våld och därigenom inverka på 
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vården. Hälso- och sjukvårdspersonal har dock i sin yrkesroll ett vidare ansvar och en 

profession att förhålla sig till.  
 
Information skapar delaktighet 
Kvinnorna i litteraturöversiktens resultat beskrev positiva upplevelser av hälso- och 

sjukvården i de fall då de försågs med tydliga beskrivningar och information kring 

vårdförloppet och undersökningar. 

 Enligt den svenska sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvårdspersonal skapa förutsättningar 

för patientdelaktighet (Eldh, 2014). En viktig aspekt är att ta reda på hur patienten kan och vill 

vara delaktig i vården, men också att hälso- och sjukvårdspersonal skapar förutsättningar för 

individen att medverka i besluten genom erhållen information. Information kan omvandlas till 

kunskap och skapa delaktighet. Delaktighet förverkligas genom att kvinnorna ges stöd att 

aktivt medverka i planering av vård och i olika beslut. Delaktighet skapar mening och 

kontroll, även då livshantering sviktar. Vikten av delaktighet för upplevelse av kontroll var 

även betonat av kvinnorna i litteraturöversiktens resultat. Tidigare forskning visar att då 

kvinnor getts möjlighet att vara aktiv i sin vård lindrades osäkerhet och känslan av värde och 

mening upprätthölls (Mäkelä & Nyström, 2018). Vidare finns forskning som tyder på att 

tydlig information lindrar oro, inger hopp och tro på ett liv efter händelsen av sexuellt våld 

(Mäkelä & Nyström, 2018). 

  
Kliniska implikationer  

Resultatet visar på behov av ökad kompetens om sexuellt våld och för att uppnå en god vård 

för den berörda patientgruppen behöver handledning, stöd och utbildningar finnas och göras 

tillgänglig all hälso- och sjukvårdspersonal. Tydligt utformade rutiner och riktlinjer som 

hälso- och sjukvården kan förhålla sig till i arbetet med kvinnor utsatta för sexuellt våld bidrar 

förhoppningsvis till att alla kvinnor blir erbjudna adekvat och lämplig vård, med kontinuitet 

och en upplevelse av professionalism överallt inom hälso- och sjukvården. Utbildning och 

erfarenhet skapar även en högre förmåga att se kvinnors individuella behov och de 

förutsättningar de besitter.  

 Utbildningar inom forensisk omvårdnad är önskvärt och bör implementeras ytterligare 

inom all form av hälso- och sjukvård. På en avdelning eller mottagning behöver det alltid 

finnas någon med den specifika kompetensen.  
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 För att identifiera, bemöta och möjliggöra att kvinnor berättar om det sexuella våldet anser 

författarna att standardiserade frågeformulär bör innehålla en fråga kring sexuellt våld. 

 Ökad kunskap i ämnet sexuellt våld och kompetensen att vårda kan ökas genom att 

kontinuerligt tillhandahålla kurser, föreläsningar och temadagar. Undervisning bör även ingå i 

olika typer av hälso- och sjukvårdsutbildningar.  

 
Förslag till fortsatt forskning  

Mer forskning inom området behövs för ökad kompetens och kunskap kring sexuellt våld och 

den vårdsökandes behov och upplevelser av hälso- och sjukvård. Detta kan enligt författarna 

motverka ohälsa, och det stigma och förtryck som många kvinnor i världen upplever efter det 

sexuella våldet. Forskning kan bidra till att adekvata resurser och riktlinjer utformas, vilket 

kan skapa förutsättningar för positiva upplevelser av hälso- och sjukvården. 

 Författarna till litteraturöversikten anser det önskvärt att vidare forskning görs på kvinnors 

upplevelse av hälso- och sjukvård utifrån vilken form av vård de möter. Arbetet med 

litteraturöversikten har skapat vidare frågeställningar kring förekomsten av olikheter i 

upplevelser utifrån erhållen specialiserad vård jämfört med “sedvanlig” vård. Vidare kan man 

studera om korrelation mellan senare komplikationer av ohälsa, såsom PTSD, och den typ av 

vård kvinnorna mottog.  

 
Slutsats  

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur kvinnor som utsatts för sexuellt våld 

upplever hälso- och sjukvården. Positiva upplevelser kopplas till ett gott och icke- dömande 

bemötande av hälso- och sjukvårdspersonal som bekräftade och inte begränsade kvinnorna i 

deras berättelser. Ett medmänskligt möte kunde få kvinnorna att känna sig som hela individer 

igen. Otillfredsställelse med personalens professionalitet, förhållningssätt, beteende och 

kompetens bidrog till låg känsla av hanterbarhet, vilket gjorde att kvinnorna inte medverkade 

i uppföljning och avstod från att söka vidare vård. 

I det medicinska omhändertagandet ingick undersökningar som kunde upplevas som 

plågsamma och förnedrande. Att behöva genomgå rättsmedicinsk undersökning kunde skapa 

känsla av återupprepad utsatthet och sårbarhet. Att få information och tydliga förklaringar 

kunde däremot motverka negativa upplevelser och istället bidra till känsla av hanterbarhet och 

trygghet. Det främjade kvinnornas återhämtning och var viktigt i den läkande processen. 

Utebliven information kunde få dem att tvivla på sig själva och på sin upplevelse av det 

sexuella våldet. Information kopplades även till att erhållas olika alternativ och 
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valmöjligheter, vilket gynnade delaktighet. Information stärkte förmågan att ta egna beslut, 

något som gav en känsla av kontroll.  

Vårdmiljöns betydelse handlade främst om brist på avskildhet. Att behöva dela lokaler och 

yta med andra patienter och därigenom inte öppet kunna prata med hälso- och 

sjukvårdspersonal utan rädsla att andra kunde höra skapade känslor av obehag. Samt uttryckte 

kvinnorna att det var förvirrande att dela personal och resurser med andra patientgrupper. 

Kunskap och förståelse för kvinnornas upplevelser bör implementeras inom hälso- och 

sjukvården och vidare förbättra det framtida mötet med kvinnor utsatta för sexuellt våld.   
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Published date:  
1998-2018 
English language 

1 1 Campbell et al. (2001) 

Cinahl Complete Sexual Abuse (MH) 
OR Rape (MH) OR 
Sexual Harassment 
(MH) AND Sexual 
Assault Examination 
(MH) OR Sexual 
Assault Nurse 
Examiners (MH) 

300 Peer reviewed 
Published date:  
1998-2018 
English language 

8 4 Greeson et al. (2011) 

PubMed Female AND 
Humans AND 
Rape* AND Patient 
Satisfaction* 

24 Publication dates:  
1998/01/01 till 2018/12/31 
English language 

5 3 Barros et al. (2015) 
 
Ranjbar et al. (2013) 

PubMed Sexual abuse AND 
Sexual assault AND 
Women AND Health 
care 

350 Publication dates:  
1998/01/01 till 2018/12/31 
English language 

34 3 Sebaeng et al. (2016) 
 
Eriksen et al. (2002) 
 
Du Mont et al. (2008) 
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PubMed Female AND Nurse-
Patient Relations* 
AND Survivors* 
AND Sex Offenses* 

5 Publication dates:  
1998/01/01 till 2018/12/31 
English language 
 

2 1 Fehler Cabral et al. (2011) 

PubMed Delivery of Health 
Care*) AND 
(Female Health 
Services Needs and 
Demand*)) AND 
Humans Interviews) 
AND Social 
Support* 

114 Publication dates:  
1998/01/01 till 2018/12/31 
English language 

1 1 Muganyizi et al. (2011) 

PubMed ((Delivery of Health 
Care*) AND Rape* 

83 Publication dates:  
1998/01/01 till 2018/12/31 
English language 

5 1 Campbell (2005) 

 

  



  
34 (38) 

 

 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Ranjbar, V., & 
Speer, S. A. 

Revictimi-
zation and 
Recovery 
From Sexual 
Assault: 
Implications 
for Health 
Professionals 

2013, England, Springer 
Publishing Company 

Syftet med studien var att 
utforska kvinnors syn på 
återhämtning efter att ha 
upplevt sexuellt våld och 
identifiera vilka aspekter av 
mötet med sjukvård som 
hindrade eller underlättade 
återhämtningsprocessen. 

Metod: 
Kvalitativ studie. 
 
Urval: 
36 kvinnor varav 27 
inkluderades i analysen. Ålder 
18-62 år.  
 
Datainsamling: 
Online enkät. 
 
Analys: 
Induktiv tematisk analys. 

Resultatet visade att återhämta sig efter sexuellt 
våld handlar om att acceptera upplevelsen av 
sexuellt våld, återfå kontroll och tillit, att ta 
emot hjälp och bli betrodd av andra. 
Aspekter av hälso- och sjukvården som 
uppfattas som hinder för 
återhämtningsprocessen var vårdpersonalens 
oerfarenhet i att hantera sexuellt utsatta. Även 
förekommande av myter och stereotypa 
föreställningar bland vårdpersonalen försvårade 
processen, samt ett respekt- och hänsynslöst 
bemötande. 

Barros, L, A., 
Albuquerque, M. 
C. S., Gomes, N. 
P., Riscado, J. L. 
S., Araújo, B. R. 
O., & Magalhães, 
J. R. F. 

The 
(un)receptive 
experiences 
of female rape 
victims who 
seek 
healthcare 
services* 

2015, Brasilien, Journal 
of school of nursing 

Syftet var att ta reda på 
strukturen och funktionen av 
sjukvårdsservice utifrån 
kvinnor som drabbats av 
våldtäkt. 

Metod: 
Kvalitativ studie. 
 
Urval: 
11 kvinnor. Ålder 18 och äldre.  
 
Datainsamling:  
Inspelade intervjuer utifrån 
intervjuguide.  
 
Analys: Systematisk 
innehållsanalys. 

Resultatet visade de begränsningar och 
kapaciteter som sjukvården besitter, såsom 
väntetid och brist på avskildhet. Dessutom 
exponerade vårdpersonalen de utsatta 
kvinnorna för ett återupprepat trauma. 
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Fehler-Cabral, G., 
Campbell, R., & 
Patterson, D. 

Adult Sexual 
Assault 
Survivors’ 
Experiences 
With Sexual 
Assault Nurse 
Examiners 
(SANEs) 

2011, USA, Journal of 
Interpersonal Violence 

Syftet var att undersöka 
erfarenheter och 
känslomässiga effekter hos 
kvinnor som utsatts för 
sexuella övergrepp och söker 
vård via SANE- program. 

Metod: 
Kvalitativ studie. 
  
Urval: 
20 kvinnor. Ålder 18-53 år.  
  
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analys: 
En tvåfas-process analys. 

Resultatet visade att SANE’s behandlade 
kvinnorna med omsorg och medkänsla, de gav 
tydliga beskrivningar och information. Gav 
valmöjligheter. Dessa upplevelser uppfattades 
som positiva, humaniserande och främjade 
kvinnornas återhämtning. 
Vissa upplevde dock SANE’s som sårande och 
att de gav inte tillräcklig information och 
alternativ.  

Sebaeng, J. M., 
Davhana-
Maselesele, M., & 
Manyedi, E. 

Experiences 
of women 
who reported 
sexual assault 
at a provincial 
hospital, 
South Africa 

2016, Sydafrika, 
Curationis 

Syftet var att utforska och 
beskriva upplevelser hos 
sexuellt utsatta kvinnor som 
erhöll specialiserad vård på ett 
provinsiellt sjukhus.  

Metod: 
Kvalitativ, undersökande och 
kontextuell design. 
 
Urval: 
18 kvinnor. Ålder 18-55 år.  
 
Datainsamling:  
Individuella inspelade 
djupintervjuer. 
 
Analys: 
Öppen kodningsmetod 

Resulterade i två teman. Ena som handlade om 
hur kvinnor uttryckte sina erfarenheter 
karakteriserat av olika former av trauman 
Det andra temat handlade om behovet av 
trygghet och stöd.  

Trigueiro, T. H., 
Silva, M. H., 
Oliveira, D. M., 
Jesus, M. C. P., & 
Merighi, M. A. B. 

Non- 
adherence to 
outpatient 
follow-up by 
women who 
experienced 
sexual 
violence 

2018, Brasilien, Texto & 
Contexto Enfermagem 

Syftet var att förstå skälen till 
varför kvinnor som utsatts för 
sexuellt våld inte ansluter sig 
till öppenvårdens uppföljning. 
  

Metod: 
Kvalitativ studie. 
 
Urval: 
11 kvinnor. 
 
Datainsamling:  
Intervjuer baserade på öppna 
frågor. 
 
Analys:  
Resultaten analyserades enligt 
Alfred Schützs sociala 
fenomenologi. 

Resultatet visade bristande samordning, 
upplevelse av genans inför vårdpersonal, 
smärtfyllt att behöva upprepa övergreppet om 
och om igen. Även om uppföljning slutfördes 
så förväntades kvinnorna att återgå till 
vardagen. 
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Muganyizi, P. S., 
Nyström, L., 
Axemo, P., & 
Emmelin, M. 

Managing in 
the 
Contemporary 
World: Rape 
Victims’ and 
Supporters’ 
Experiences 
of Barriers 
Within the 
Police and the 
Health Care 
System in 
Tanzania 

2011, 
Tanzania, 
Journal of Inter-personal 
Violence 

Syftet var att förstå och 
konceptualisera våldsutsatta 
kvinnors erfarenheter genom 
att skapa en teoretisk modell 
med fokus på hinder, 
strategier och responser under 
sjukvårds-processen. 

Metod: 
Kvalitativ studie, grundad teori. 
 
Urval: 
30 kvinnor. Ålder 18-35 år.  
 
Datainsamling: 
Djupintervjuer.  
 
Analys: 
Öppen- och selektiv 
kodningsanalys. Kategorisering 
enligt Strauss och Corbin. 

Resultatet visade en process som karakteriseras 
av ilska och förnedring. Kvinnorna utsattes för 
otillförlitliga tjänster och upplevde sig fångna i 
ett förödande system. 

Campbell, R., 
Wasco, S. M., 
Ahrens, C. E., Sefl, 
T., & Barnes, H. E. 

Preventing 
the “Second 
Rape” - rape 
survivors 
experiences 
with 
community 
service 
providers 

2001, USA, Social 
Science Collections 

Syftet var att undersöka 
huruvida kontakten med 
kommunala system förvärrade 
psykiska och fysiska hälsan 
hos kvinnor som våldtagits. 

Metod: 
Kvalitativ studie. 
	
Urval: 
102 kvinnor. Genomsnittsålder 
34 år. 
	
Datainsamling:  
Intervjuer med öppna frågor. 
 
Analys: 
Utforskande kodningsmetod. 

Majoriteten av de kvinnor som sökte vård efter 
våldtäkt fick inte sina behov tillgodosedda, 
något som kunde kopplas till både objektiva 
och subjektiva negativa hälsoeffekter. Kontakt 
med psykiatrisk sjukvård var däremot 
välgörande. 

Campbell, R. What really 
happened? A 
Validation 
Study of Rape 
Survivors’ 
Help-Seeking 
Experiences 
With the 
Legal and 
Medical 
Systems 

2005, USA, Violence 
and Victims 

Syftet med studien var att 
undersöka vilken service 
”våldtäkt-överlevare” 
som sökte akut medicinsk 
vård fick och hur de blev 
behandlade. 

Metod: 
Mixad metod. 
 
Urval: 
81 kvinnor. Genomsnittsålder 
var 26 år.  
 
Datainsamling:  
Fokusgrupper och intervjuer. 
 
Analys: 
Jämförande analys. 

Det fanns betydande överensstämmelse mellan 
de utsatta kvinnorna och vårdpersonalen om 
vilka tjänster som tillhandahölls eller inte. 
Läkarna underskattade sin betydelse/påverkan 
de hade på kvinnan. 



  
37 (38) 

 

 

Greeson, M. R., & 
Campbell, R. 

Rape 
Survivors’ 
Agency 
Within the 
Legal and 
Medical 
Systems 

2011, USA, Psychology 
of Women Quarterly 

Syftet var att undersöka hur 
kvinnor som utsatts för 
sexuellt våld interagerade med 
sjukvård och polis. 

Metod: 
Kvalitativ studie. 
 
Urval: 
20 kvinnor. Ålder 18-53 år. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
djupintervjuer. 
 
Analys: 
Induktiv analys. 

Resultat visade tre olika typer av processer: 
följsamhet för att uppnå de resultat de önskade, 
icke- följsamhet genom att utmana/ifrågasätta 
systemen och icke- följsamhet genom att vilja 
förändra/inte ställa upp på det som systemet 
förväntade sig. 

Eriksen, J., Dudley, 
C., McIntosh, G., 
Rith, L., Shumay, 
S., & Simpson, M. 

Clients’ 
Experiences 
with a 
Specialized 
Sexual 
Assault 
Service 

2002, Kanada, Journal of 
emergency nursing 

Syftet var att:  
1) förstå upplevelser hos 
kvinnor som utsatts för 
sexuellt våld och sökt vård på 
en specialiserad 
akutmottagning,  
2) upptäcka teman som 
beskriver upplevelsen,  
3) urskilja konsekvenser av 
dessa upplevelser. 

Metod: 
Kvalitativ studie. 
  
Urval: 
Åtta kvinnor. Genomsnittsålder 
25,7 år. 
 
Datainsamling:  
Inspelade semistrukturerade 
intervjuer. 
  
Analys: Innehållsanalys. 

Studiens resultat presenterade nio teman: bli 
respekterad som en hel person, 
sjuksköterskornas närvaro, känna sig trygg, bli 
berörd (fysiskt), att ha kontroll, bli betrodd, 
påvisad expertis, få information och utöver 
sjukhusets väggar. 

Du Mont, J., 
White, D., & 
McGregor, M. J. 

Investigating 
the medical 
forensic 
examination 
from the 
perspectives 
of sexually 
assaulted 
women 

2008, Kanada, Social 
Science & Medicine 

Syftet var att få en djupare 
förståelse av upplevelsen hos 
de kvinnor som genomgått 
processen MFE (medicinsk 
forensisk undersökning). 

Metod: 
Kvalitativ studie. 
  
Urval: 
19 kvinnor. Ålder 17- 46 år.  
 
Datainsamling:  
Semi-strukturerade intervjuer. 
 
Analys: 
Innehållsanalys. 

Kvinnorna besökte vården främst för sina 
emotionella och fysiska behov. Kvinnorna var 
övervägande nöjda med interaktionen med 
specialiserade sjuksköterskor. Vissa kvinnor 
var osäkra på anledningen till MFE- 
undersökningen. Vissa beskriver upplevelser av 
undersökningen som traumatiserande. Även 
känslor av att återfå kontroll fanns. 

 

 


