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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning 

Bakgrund:  Sjuksköterskans bemötande av en våldtagen kvinna påverkar hennes 

återhämtning. Faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötande är synen på våldtäkt men 

även de rutiner som finns på arbetsplatsen kan påverka. Traumat som kvinnan utsatts för kan 

leda till känslor av skam och skuld och detta påverkar kvinnans syn på händelsen. Syfte: 

Syftet är att beskriva den våldtagna kvinnans upplevelser i det direkta skedet efter en våldtäkt 

och utifrån dessa identifiera hennes omvårdnadsbehov. Metod: I denna litteraturstudie 

används en narrativ analysmetod för att analysera Willfox Malmberg självbiografiska bok 

”Våldtagen – men jag är fanimej inget offer”. Resultatet kopplas samman med Segestens 

(1994) beskrivning av begreppen trygghet och otrygghet. Resultat: Resultatet beskriver den 

våldtagna kvinnans omvårdnadsbehov utifrån hennes upplevelser efter våldtäkten. Kvinnans 

omvårdnadsbehov delas in i följande kategorier: Positivt bemötande utifrån kvinnans 

sinnesstämning, Tydlighet, Utomståendes stöd, Hjälp till att be om hjälp. Diskussion: Kritisk 

reflektion kring valet av metod och kring arbetet som helhet presenteras i metoddiskussionen. 

I resultatdiskussionen diskuteras omvårdnadsbehoven: Positivt bemötande utifrån kvinnans 

sinnesstämning, Tydlighet, Utomståendes stöd, Hjälp till att be om hjälp utifrån begreppen 

trygghet och otrygghet samt sjuksköterskans yrkesansvar. Nyckelord: Våldtäkt, Våldtagen, 

Trygghet, Otrygghet, Upplevelse Keywords: Rape, Raped, Safety, Unsafety, Experience.  

 



  
1 (26) 

 

 

1 Inledning 

I denna litteraturstudie kommer kvinnors upplevelser och omvårdnadsbehov efter en våldtäkt 

att beskrivas. Vi är personligen engagerade i kvinnofrågor och är intresserade av bemötande 

av människor i, vad som skulle kunna kallas, krissituationer. Med detta som bakgrund i 

kombination med att kunskap inom detta område inte har tillhandahållits i utbildningen har vi 

därför valt att fördjupa oss i detta. Vi vill sätta oss in i våldtagna kvinnors känslor och 

upplevelser för att som blivande sjuksköterskor få en större kunskap kring denna 

patientgrupps omvårdnadsbehov.  

 

2 Bakgrund 

Bakgrunden kommer att beskriva den våldtagna kvinnans reaktioner och känslor efter en 

våldtäkt, hennes upplevelse av sjukvården och hur våldtäkten påverkar hennes kropp, själ och 

psyke. Vidare beskrivs sjukvårdens rutiner kring vården av dessa kvinnor och hur dessa 

rutiner samt vårdpersonalens bemötande kan komma att påverka kvinnan. Detta beskrivs med 

hjälp av aktuell forskning och övrig litteratur som rör ämnet för att få en tydlig bild av den 

befintliga kunskap som finns kring den våldtagna kvinnans upplevelser och 

omvårdnadsbehov.  

 

2.1 Definitioner och avgränsning  

Nationalencyklopedin (NE, 2008) definierar våldtäkt som: när en gärningsman genom våld, 

hot eller annan brottslig handling pressar en person till att utföra eller utstå samlag eller annan 

handling som kan jämföras med samlag. Våldtäkt innefattar även när en gärningsman har 

samlag eller utför handlingar som kan liknas med samlag genom att utnyttja en person som 

vid tillfället är hjälplös på grund av exempelvis alkohol, droger eller sömn (NE 2008).  

   I uppsatsen kommer det kvinnliga våldtäktsoffret att refereras till som ”kvinnan” eller ” den 

våldtagna kvinnan”. Detta för att inte beskriva kvinnan som ett offer utan istället se henne 

som en individ. I uppsatsen är det vuxna kvinnor som utsatts för våldtäkt och deras 

upplevelser och omvårdnadsbehov som kommer stå i fokus. Uppsatsen kommer även att 

fokusera på den närmaste tiden efter våldtäkten då kvinnan söker vård på en akutmottagning. 

Uppsatsen kommer att beskriva kvinnans upplevelser efter en våldtäkt. Med upplevelser 

menas i denna uppsats kvinnans känslor, reaktioner och tankar som hon erfar efter våldtäkten. 
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2.2 Kvinnans upplevelse av våldtäkt 

Att bli våldtagen är ett stort trauma (Duma, Mekwa och Denny, 2007a). Kvinnor som blivit 

utsatta för en våldtäkt reagerar olika på detta trauma (Frazier och Burnett, 1994). Några 

vanliga reaktioner efter en våldtäkt är; skuld, skam, humörsvängningar och stress. Kvinnor 

som har blivit utsatta för en våldtäkt kan även ha svårt att känna tillit och förtroende för andra 

människor (Frazier och Burnett, 1994).  

 

2.2.1 Trauma 

Cullberg (2006) beskriver en traumatisk kris som en reaktion på en plötslig och chockartad 

händelse, som en olycka, att man förlorar en närstående eller en våldtäkt.  

   Enligt Cullberg (2006) delas den traumatiska krisen in i olika faser. Den första fasen kallas 

chockfasen. Den kan vara i några minuter upp till några dagar. Under chockfasen är det svårt 

att ta in information och förstå vad som har hänt. I denna fas är det svårt att erkänna det som 

inträffat. Nästa fas kallas för reaktionsfasen. Under denna fas erkänns det som har inträffat 

vilket kan leda till starka reaktioner och stora känsloyttringar. Karakteristiskt för denna fas är 

försöken att bringa någon mening i det som har hänt. Sedan följer bearbetningsfasen. I denna 

fas bearbetas händelsen vilket gör att den kan ses med andra ögon. Detta gör att personen kan 

fokusera på andra saker och slippa tänka på det svåra hela tiden. Cullberg (2006) menar att 

den sista fasen, nyorienteringsfasen inte har något slut då händelsen alltid kommer att vara en 

del av personen och negativa känslor kring den kan komma tillbaka. Tecken på att krisen 

dämpas är att framtiden kan ses på med tilltro, att samtal eller tankar kring händelsen inte ger 

ångest samt att det inträffade har gett kunskap till den drabbade och därigenom en större 

självinsikt. 

    

2.2.2 Skuld och skam  

Många kvinnor som blivit utsatta för en våldtäkt eller någon form av sexuellt övergrepp 

känner skuld och skam över det som har hänt (Moor, 2007). Duma, Mekwa och Denny 

(2007b) menar att detta ofta beror på att kvinnan känner att hon inte gjorde något för att 

försvara sig utan istället intog ett passivt tillstånd under tiden som övergreppet pågick. Moor 

(2007) beskriver att kvinnan också kan drabbas av skam- och skuldkänslor på grund av hur 

omgivningen reagerar och hur hon blir bemött.  Vidare beskriver hon hur myter kring våldtäkt 
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i samhället förstärker kvinnans känslor av skuld och skam framförallt om hon möts av dessa 

fördomar hos dem som har i uppgift att hjälpa och stödja henne, såsom sjukvårdspersonal.  

  

2.3 Våldtäkt är en kränkning av kroppen och individ en 

Att bli utsatt för en våldtäkt är en stor kränkning av personen, det är inte enbart fysiskt som 

personen kränks utan hela individen påverkas negativt av en våldtäkt (Moor, 2007). Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver utifrån Merleau-Pontys teorier 

synen på kroppen och människan som en helhet, där människan inte enbart kan ses som en 

fysisk varelse utan måste ses som en helhet. Vidare beskrivs hur övertramp av människans 

integritet leder till kränkning. De menar att en väsentlig vårdvetenskaplig utgångspunkt är att 

människan är en helhet bestående av kropp, psyke, själ och ande. En del kan inte ses utan 

helhet alltså kan en människa enbart förstås som en helhet. Människans kropp beskrivs som 

”navet” i hennes fysiska existens. När det sker en förändring i kroppen sker en förändring av 

livet och den upplevda världen, alltså i de andra delarna av människans helhet. Den mänskliga 

kroppen kan inte enbart beskrivas som objektiv utan är i högsta grad subjektiv. Den är full av 

erfarenheter, minnen, upplevelser och visdom. Människan har inte en kropp utan människan 

är sin kropp. Den subjektiva kroppen kopplas till helhetssynen på människan då den är 

sammanlänkad med människans själ och ande. Helhetssynen på människan beskrivs i teorin 

som en utgångspunkt i omvårdnaden. Genom det påvisas att vårdvetenskap således har en 

naturlig koppling till i den levda och subjektiva kroppen. Perspektivet beskrivs som 

motsättande till det medicinska där människans ses utifrån sina mindre delar. 

   Slutligen beskriver Dahlberg et al (2003) den subjektiva kroppens påverkan av 

omgivningen. Människan har ett behov av ett revir, vilket är både biologiskt och kulturellt 

betingat. Alla människor har detta revir, vilka ger en känsla av privat och skyddat område. 

Revirets storlek är individuellt och att överskrida den innebär alltså olika händelser för olika 

människor. Generellt för alla människor är dock att när reviren överskrids innebär det en djup 

kränkning av personen och den subjektiva kroppen. Detta i sin tur påverkar människans hälsa 

och upplevda värld (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg 2003).   

  

2.4 Den våldtagna kvinnans upplevelse av sjukvården  

Våldtagna kvinnor upplever att sjukvårdspersonal är stressade och att de därför inte tar sig tid 

till att lyssna på kvinnans berättelse. Dessutom upplever kvinnorna att sjukvårdspersonal 
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ibland inte vet hur de ska agera och är obekväma i situationen (Campbell, McCauley, Yurk, 

Jenckes, Ford, 1998).  Vidare beskriver studien hur kvinnans upplevelse av bemötande från 

bl.a. sjukvården inte enbart påverkas av vad som görs utan även vad som inte görs. De 

kvinnor som intervjuades i studien upplevde att de fick bristfällig information om bland annat 

hälsorisker och rutiner.  

   Sommers och Buschur (2004) menar att fysiska skador varierar bland våldtagna kvinnor. 

Vissa kan vara svårt fysiskt skadade medan andra inte uppvisar några fysiska skador alls. 

Duma, Mekwa och Denny (2007b) menar dock att vad de våldtagna kvinnorna har 

gemensamt är att de har utsatts för ett trauma och befinner sig i en psykisk krissituation. 

Logan, Cole och Capillo (2007) belyser faktorer som påverkar den våldtagna kvinnans 

upplevelser av vården på ett negativt sätt. Dessa kan vara lång väntetid, bristfällig kunskap 

hos personalen och att den gynekologiska undersökningen genomförs på ett kränkande sätt. 

Vidare menar de att uppföljning och återbesök är av stor betydelse för dessa kvinnor.  

       Campbell, Sefl, Barnes, Ahrens, Wasco och Zaragoza- Diesfeld (1999) belyser 

bemötandet av kvinnans i sjukvården efter en våldtäkt samt hur bemötandet av 

vårdpersonalen påverkar hennes välbefinnande. Studien visar att negativt bemötande i 

sjukvården och rättsväsendet leder till högre nivå av psykisk stress och därigenom en högre 

risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Det vanligaste beteendet från sjukvården, som 

påverkade kvinnan negativt, var när hon inte blev trodd. Vidare visar studien att 

vårdpersonalen kan vara omedvetna om att deras bemötande kan uppfattas som negativt av 

patienten. Därför är det betydelsefullt med utbildning för personalen.  

   En senare studie (Campbell, Townsend, Long, Kinnison, Pulley, Adames & Wasco, 2006) 

visar att sjuksköterskor som utbildats i vård och omhändertagande av våldtagna kvinnor har 

en större medvetenhet kring sitt agerande. Detta leder till förbättrad omvårdnad då dessa 

sjuksköterskor i större utsträckning kan tillgodose kvinnans omvårdnadsbehov.   

 

2.5 Vårdpersonalens bemötande av den våldtagna kvin nan 

Nationalencyklopedin (NE, 2008) definierar bemötande som; uppträdande mot. Croona 

(2003) menar att det belyser faktumet att bemötande inte kan uppstå utanför sociala relationer. 

Det måste finnas någon att uppträda mot, någon att bemöta. Om ett bemötande är bra eller 

dåligt ligger helt i hur den andre har upplevt det, vilket ytterligare betonar bemötandets 



  
5 (26) 

 

 

relationsnära karaktär. Begreppet bemötande berör även de tankar som uppstår i mänskliga 

relationer (Croona, 2003) 

   Kvinnans upplevelse av bemötandet, på en akutmottagning, påverkas i hög grad av hur 

hennes problem blir bemött. Känslan av att bli nonchalerad, objektifierad eller inte bli tagen 

på allvar har en negativ inverkan på hennes värdighet. En sjuksköterskas vårdande styrs av 

normer på arbetsplatsen. På en akutmottagning anses ofta det medicinska och ett snabbt 

agerande som det primära för att arbetet ska flyta på utan tidsförluster (Nyström, 2003).     

   Croona, (2003) menar att sjuksköterskor upplever stress och tidsbrist som en betydande 

påverkande faktor av bemötandet av patienter. Enligt studien kan även den strukturella 

uppbyggnaden av sjukhuset påverka bemötandet, då det kan vara problematiskt att hitta 

avskilda platser för ett enskilt möte med patienten. Heimer och Posse, (2003) menar att det är 

av stor vikt att som sjuksköterska skapa förutsättningar för att kvinnan ska känna tillit vid det 

första mötet. Detta kan göras genom att visa respekt för kvinnans behov samt att ta kvinnans 

berättelse på allvar trots eventuella svårigheter, såsom ofullständiga meningar. Det kan även 

vara betydelsefullt för kvinnan att få sina känslor bekräftade. Genom att acceptera sina 

känslor ökar förutsättningen för att kvinnan ska kunna bearbeta dem och utvecklas (Heimer & 

Posse, 2003).  

   Rehnsfeldt (1999) beskriver vikten av att som vårdare bemöta människor på den 

livsförståelsenivå de befinner sig på. Att inte bli bemött på rätt nivå kan innebära att patienten 

inte utvecklas och ett ytterligare lidande för patienten. Att inte bli mött på sin 

livsförståelsenivå kan innefatta att sjuksköterskan talar ett för avancerat språk, att denne inte 

tar sig tid att försäkra sig om att personen har förstått eller att informationen eller handlingen 

ges eller sker i ett skede då kvinnan inte är mottaglig för den. 

 

2.6 Hur synen på våldtäkt påverkar omvårdnaden 

I Sommers och Buschur (2004) beskrivs en enkätundersökning som gjorts för att kartlägga 

våldet mot kvinnor. I den framkom att cirka 18 procent av kvinnorna i undersökningen någon 

gång hade blivit utsatta för en våldtäkt eller ett våldtäktsförsök. Många av dessa kvinnor 

uppsöker sjukvård. Studien poängterar därför att det är rimligt att anta att sjuksköterskor 

kommer att komma i kontakt med dessa patienter. Campbell (1998) menar att om våldtagna 

kvinnor inte får den hjälp de behöver av bland annat sjukvården och om de behandlas på ett 

okänsligt sätt kan detta leda till känslor av maktlöshet, skuld och skam. Studien visar att vissa 
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kvinnor behandlas bättre av olika myndigheter om de uppfattas som ”bra offer” vilket innebär 

att de är tydligt upprörda och hjälpsökande. Studien visar vidare att kvinnor som blivit 

våldtagna av någon som de känner sedan tidigare blir sämre behandlade. Campbell (1998) 

menar att detta bottnar sig i en uppfattning om att våldtäkter som begås av främlingar till 

kvinnan och som innefattar fysiskt våld som gör att kvinnan kan uppvisa fysiska skador är 

mer ”riktiga” än andra våldtäkter. Sammanfattningsvis visar studien att för att våldtagna 

kvinnor ska få sina omvårdnadsbehov tillgodosedda på ett så tillfredsställande sätt som 

möjligt verkar det finnas vissa kriterier som måste uppfyllas gällande kvinnans beteende och 

hur våldtäkten har gått till. Wendt Höjer och Åse (2003) menar att den syn på våldtäkt, 

våldtäktsoffret och våldtäktsmannen som Campbell (1998) beskriver bottnar i det ojämställda 

samhälle vi lever i där kvinnan ständigt underordnas mannen. Wendt Höjer och Åse (2003) 

menar att mannens makt över kvinnan tillåter honom att definiera vad som är sex och hur sex 

ska gå till för att det ska vara sex. Om en våldtäkt har ägt rum eller inte bedöms enbart utifrån 

mannens perspektiv. I det ojämlika samhälle som råder så blir sexualiteten ett uttryck för den 

manliga normen. Mäns sexualitet kopplas samman med termer såsom överordning, makt och 

kontroll. Kvinnas sexualitet kopplas samman med maktlöshet och tillgänglighet för män 

(Wendt Höjer & Åse 2003). Kinser och Lewis (2005) beskriver en liknande syn på mäns och 

kvinnors sexualitet och kön och menar att den kan påverka sjukvården negativt då denna syn 

begränsar vårdpersonalen att se patienten i ett vidare perspektiv. Hedlund och Göthberg 

(2002) menar att synen på våldtäkt, våldtäktsoffret och våldtäktsmannen inte kan diskuteras 

utan att koppla det till feministiska teorier kring kön, sexualitet och makt.  

 

2.7 Riktlinjer för sjuksköterskan 

Sjuksköterskan ska, enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor (2005), kunna tillämpa kunskaper inom omvårdnad samt samhälls- och 

beteendevetenskap.  Sjuksköterskan ska även kunna tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov som kan vara såväl fysiska, psykiska och sociala. Som sjuksköterska ska 

man även kunna uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så 

långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder (Socialstyrelsen, 2005).   

   Sjuksköterskan har även andra yrkesmässiga ramar att arbeta utifrån. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården i Sverige vara av god kvalitet och tillgodose 

patientens behov av trygghet. Vården ska bygga på respekt för patientens integritet, 
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självbestämmande och värdighet (SFS 1982:763) Sjuksköterskan ansvarar för att patienten får 

information som ger förutsättningar till samtycke för vård och behandling. Sjuksköterskan har 

även ett personligt ansvar för att sitt yrkesutövande och sin yrkeskompetens (SSF, 2007).  

 

2.8 Rutiner för vård av våldtagna kvinnor 

Heimer, Björck och Hogmark (2003) har i sin handbok kring vården av våldtagna och 

misshandlade kvinnor beskrivit de riktlinjer och rutiner som normalt bör finnas på en 

akutmottagning när det gäller vård av dessa kvinnor. När en kvinna söker vård på sjukhus 

efter en våldtäkt finns det en del saker som bör utföras för att senare underlätta polisens 

arbete. Plichta, Clements och Houseman (2007) belyser akutmottagningens viktiga roll i 

omhändertagandet av den våldtagna kvinnan då den både ska erbjuda vård samt samla 

bevismaterial. Vidare menar de att akutmottagningens rutiner har stor påverkan på kvalitén av 

den vård och omvårdnad som ges till dessa kvinnor.  

   Enligt Heimer, Björck och Hogmark (2003) bör en läkarundersökning äga rum då detta 

utgör grunden för ett eventuellt rättsintyg som polis eller rättsväsende kan vara av behov av. 

Det är av vikt att denna undersökning utförs mycket noggrant då tillfället för att dokumentera 

bevis inte kan komma igen. Om läkarundersökningen är undermålig kan detta påverka 

utslaget i en eventuell rättegång. McConkey, Sole och Holcomb (2001) beskriver att denna 

undersökning går ut på att bedöma den typ av fysisk och/eller psykisk skada som uppstått och 

hur vidare behandling bör se ut. För att säkra bevis används ett så kallat ”rape-kit”. Den 

innehåller material för att kunna säkra bevis såsom sperma, sekret, hudrester och hår. Vidare 

menar McConkey, Sole och Holcomb (2001) att dagenefter-piller och medicin mot 

könssjukdomar i förebyggande syfte bör erbjudas till kvinnan.  

   Heimer, Björck och Hogmark (2003) menar att vad som är gemensamt för alla dessa rutiner 

är att de ständigt måste förekommas med information till kvinnan. Det är angeläget att tydligt 

förklara vad man tänker göra och varför. Det är också betydelsefullt att lyssna på och att 

respektera kvinnan. Känner hon sig obekväm med en viss typ av undersökning ska den inte 

genomföras förrän kvinnan känner sig redo. McConkey, Sole och Holcomb (2001) menar att 

avskildhet och en lugn miljö kan ge kvinnan en större möjlighet att känna sig bekväm i 

situationen. Kvinnan bör också erbjudas möjligheten att få ha någon anhörig med sig när 

undersökningen utförs. Sammanfattningsvis beskriver studien att det är vårdarens ansvar att i 
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det första mötet med den våldtagna kvinnan erbjuda en holistisk syn på den förödande 

händelse som våldtäkten innebär för kvinnan. (McConkey, Sole & Holcomb, 2001) 

    

3 Problemformulering och syfte 

3.1 Problemformulering 

I litteraturen framkommer det att sjukvårdspersonalens bemötande av våldtagna kvinnor 

påverkar hennes förmåga att återhämta sig. Den visar även att den våldtagna kvinnan har 

specifika omvårdnadsbehov men exakt vilka dessa är tydliggörs inte. Sjuksköterskan har en 

skyldighet att tillgodose patientens omvårdnadsbehov, såväl basala som specifika. Kvinnorna 

upplever ofta att de möts av en bristfällig omvårdnad. För att ta reda på hur en god omvårdnad 

för dessa kvinnor kan se ut ska kvinnornas egna upplevelser undersökas, för att därigenom 

förstå deras egentliga omvårdnadsbehov. 

 

3.2 Syfte 

Syftet är att beskriva den våldtagna kvinnans upplevelser i det direkta skedet efter en våldtäkt 

och utifrån dessa identifiera hennes omvårdnadsbehov.  

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Det framtagna materialet kommer att diskuteras utifrån Segestens (1994) beskrivning av 

begreppen trygghet och otrygghet. Diskussionen kommer att utgå från Segestens beskrivning 

av begreppen trygghet och otrygghet för att vidare beskriva kvinnans omvårdnadsbehov 

utifrån hennes upplevelser. I bakgrunden framkommer att våldtagna kvinnor kan ha svårt att 

känna tillit till andra människor. Då Segestens (1994) beskrivning av begreppen trygghet och 

otrygghet beskriver tillit som en grund till att trygghet ska kunna uppnås är denna relevant för 

att använda som teoretisk utgångspunkt. I hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf sägs att 

en god hälso- och sjukvård ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av 

trygghet i vården och behandlingen (SFS 1982:763). 

 

4.1 Trygghet 

Trygghet är en subjektiv känsla som Segesten (1994) beskriver med orden: balans, värme, 

glädje, lycka, lugn, harmoni, fotfäste, tillit, vila och ro. Vidare indelar författaren begreppet 
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trygghet i olika kategorier: Självtrygghet beskrivs som personens grundläggande tilltro till 

sina egna förmågor samt att känna trygghet i sin egen kropp. Relationstrygghet kopplas till 

nära relationer där man blir positivt bemött och trodd, där man respekteras och inte betraktas 

som avvikande. I vårdkontexten beskrivs relationstrygghet som känslan av att ha någon nära, 

att slippa vara ensam och vikten av kontinuitet i vårdrelationerna. Kontrolltrygghet handlar 

om att genom kunskap och kontroll känna trygghet i olika situationer. Förlita- sig- på- andra-

trygghet grundar sig i att man befinner sig i en situation som man själv inte kan rå över. 

Förutsättningen för denna typ av trygghet är tillgänglighet av hjälp samt att expertis och 

kunskap om problemområdet finns samt vana vid sjuka människor och svåra situationer. För 

att kunna förmedla trygghet till patienten är det betydelsefullt att vårdaren är trygg i sig själv, 

känner sig lugn och säker och därigenom utstrålar trygghet. 

   Följande strategier beskriver Segesten (1994) som viktiga redskap för att förmedla trygghet 

till patienten: Mänsklig värme vilket innebär att ha förmågan att visa ömhet, vänlighet, att 

kunna beröra och hålla om patienten. Tillåtenhet handlar om att erkänna patientens behov av 

trygghet, att tillåta patienten sina känslor och sina känsloyttringar. Det är av stor betydelse att 

låta patienten vara i fokus och tillåta denne att vara huvudpersonen i situationen. Ärlighet 

innebär att vara öppen och att inte ljuga för patienten. Att inte spela säker när man är osäker 

samt att inte gömma sig bakom olika fasader. Med information menar författaren att det är av 

stor vikt att dela med sig av sina kunskaper för att begränsa patientens egna fantasier. Det är 

viktigt att konkret beskriva det kommande händelseförloppet så att patienten vet vad den har 

att vänta sig. Kontinuitet innebär att det är betydande för patienten att ha så få personer 

omkring sig som möjligt under vårdtiden. 

 

4.2 Otrygghet 

Segesten (1994) beskriver även otrygghet som en subjektiv känsla och ytterligare beskrivs 

begreppet utifrån orden: oro, osäkerhet, frustration, obalans, rädsla, spänning, nervositet, ont i 

magen samt känslan av att sakna plats i tillvaron. Segesten (1994) beskriver händelser och 

förändringar som leder till förlust av trygghet som en störning. Att drabbas av sjukdom, ett 

olycksfall eller någon annan form av trauma utgör en sådan typ av störning. Denna störning 

kan upplevas som ett hot mot personens livskvalitet. I denna situation upplever personen en 

känsla av otrygghet.  
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5 Metod 

I uppsatsen har Dahlborg Lyckhages (2006) narrativa analysmetod använts för att beskriva 

kvinnans omvårdnadsbehov utifrån hennes upplevelser efter en våldtäkt. En narrativ 

analysmetod innebär att man gör kvalitativa analyser av berättelser, i detta fall en biografi. 

Nedan kommer denna analysmetod att beskrivas närmare. Vidare beskrivs urvalet av 

datamaterialet samt de etiska ställningstagandena som har ägt rum.  

 

5.1 Urval 

Boken Våldtagen- men jag är fanimej inget offer (Willfox Malmberg & Dopping, 2007) har 

valts som analysmaterial i denna studie. Då studien inte tilläts baseras på egna intervjuer 

valdes en biografi där en våldtagen kvinna lämnar ut bland annat sin dagbok, skriven efter 

våldtäkten. Detta för att komma så nära en kvinnas upplevelser efter en våldtäkt som möjligt. 

I boken beskrivs verkliga upplevelser och känslor efter en våldtäkt. Datamaterialet utgörs av 

en biografi inklusive dagboksanteckningar. Resultatet fokuserar på det direkta skeendet efter 

våldtäkten då det är det som främst svarar på uppsatsens syfte. I resultatet tas det inte hänsyn 

till de anhörigas berättelser då det är Carolines, den våldtagna kvinnan, upplevelser som är 

relevanta för syftet. Att enbart denna bok valdes beror på bristen på liknande litteratur som 

speglar upplevelserna efter en våldtäkt lika tydligt. 

 

5.2 Metodbeskrivning 

Dahlborg Lyckhage (2006) menar att en narrativ metod kan delas in i fyra delar. Den första 

delen är insamling, då analysmaterialet ska hittas och tas fram. I den första delen i själva 

analysen ses texten som en helhet. Helheten utgör det sammanhang som texten i kommande 

analysstadier kommer att relateras till.  Denna del av analysen ska präglas av öppenhet och 

reflektion över sin förförståelse. I nästa steg i analysen ska texten delas upp i meningsbärande 

stycken. Data skiljs från sitt sammanhang och beskrivs utifrån dess enskilda innebörd. Syftet 

är att aktivt gå igenom texten och ställa frågor om vad den egentligen innehåller.  Delarna ska 

sedan förstås i sitt sammanhang, alltså mot texten som helhet. De meningsbärande styckena 

ska sedan utifrån skillnader och likheter föras samman i olika kategorier. Efter det ska 

kategorierna namnges vilket är det sista momentet i detta analyssteg. Det sista steget i 

analysen innebär att ett tema ska lyftas fram utifrån det gemensamma mönster som 



  

11 
(26) 

 

 

uppkommit i de olika kategorierna (Dahlborg Lyckhage, 2006). Boken ”Våldtagen – men jag 

är fanimej inget offer” (Willfox Malmberg & Dopping, 2007) lästes ett flertal gånger för att få 

en tydlig bild av texten som helhet. Sedan delades innehållet i texten in i mindre delar som var 

för sig beskrev olika upplevelser. Likheter och skillnader i dessa delar urskiljdes och 

sammanfördes sedan i fyra olika kategorier utifrån upplevelsernas karaktär. Det latenta 

innehållet i dessa kategorier tolkades för att urskilja och beskriva den våldtagna kvinnans 

omvårdnadsbehov. De namngavs sedan baserat på kategorins innebörd. Uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt används induktivt i resultatdiskussionen där omvårdnadsbehoven diskuteras och 

kopplas till Segestens beskrivning av begreppen trygghet och otrygghet (1994). Dahlborg 

Lyckhages (2006) narrativa analysmetod valdes då författarna ville analysera en 

självbiografisk bok och denna analysmetod är väl anpassad till detta.  

 

5.3 Etiskt ställningstagande 

Enligt Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) bör man skilja på termerna forskningsetik 

och forskaretik. Forskaretik beskriver relationen mellan forskaren och dennes uppgift och 

material medan forskningsetik beskriver relationen mellan forskaren och deltagare samt andra 

personer som berörs av forskningen och hur man bör ta hänsyn till dem. Olsson och Sörensen 

(2008) menar att nyckelordet för att skydda eventuella deltagare i studien är integritet. De 

menar att den enskilda individen ska kunna skyddas mot kränkningar och övergrepp.  I denna 

studie har en självbiografisk bok valts att analyseras där man som läsare möter författarens 

egna och högst personliga känslor och upplevelser. Rent forskningsetiskt finns det alltså ett 

ansvar att ta hänsyn till författaren och skydda hennes integritet. Man skulle alltså kunna se 

det som oetiskt att namnge henne i uppsatsen då detta utelämnar henne inför läsarna. I och 

med att författaren har valt att publicera sin bok offentligt under sitt riktiga namn bör denna 

hänsyn inte behövas ta då hon själv har röjt sitt namn.  

 

6 Resultat 

Resultatet baseras på boken Våldtagen- men jag är fanimej inget offer (2007) som är skriven 

av Willfox Malmberg och Dopping. Boken beskrivs närmare i bilaga 1. Citaten i resultatet är 

enbart tagna ur denna bok. Fyra kategorier har urskiljts och tolkats ur bokens helhet och 

beskrivs nedan som omvårdnadsbehov: Positivt bemötande utifrån kvinnans sinnestämning, 
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Tydlighet, Utomståendes stöd och Hjälp till att be om hjälp. Kategorierna beskriver de olika 

typer av upplevelser som Caroline förmedlar i sin bok. Utifrån dessa upplevelser framkommer 

de omvårdnadsbehov som den våldtagna kvinnan har. 

 

6.1 Positivt bemötande utifrån kvinnans sinnesstämn ing 

Känslorna Caroline upplever efter våldtäkten pendlar kraftigt, från dag till dag men också från 

stund till stund. Caroline känner sig i ena sekunden livrädd och i nästa arg och ledsen. Hon 

vet inte ur hon ska handskas med sina känslor eller om det är okej att släppa fram dem. Hon 

beskriver att hon inte heller vågar släppa fram all den ilska hon bär på. Känslorna växlar 

snabbt och Caroline har svårt för de starka känslor som hon känner men också för de stunder 

då hon faktiskt inte känner någonting. Hon blir då rädd för att hon ska uppfattas som 

känslolös och kall av de personer som finns i hennes omgivning. Hon känner att hon borde 

reagera på ett visst sätt och när hon inte gör det så blir hon förbryllad över sin egna och 

faktiska reaktion. 

   ” Det är så mycket som kommer upp ibland. Det är jobbigt att jag inte hittar något sätt att 

hantera mina känslor på. Ingen balans. Det är så himla mycket upp och ner. Ena dagen kan 

jag inte må bättre, andra dagen känner jag mig helt förstörd. Skitjobbigt.”(s 35) 

   Direkt efter våldtäkten skuldbelägger Caroline sig själv och hon ifrågasätter sitt eget 

agerande och sin upplevda naivitet. Hon undrar hur hon kunde vara så dum, blåögd och naiv. 

Det faktum att hon skuldbelägger sig själv samtidigt som hon känner ilska inför förövarna gör 

att hennes känslor blir motstridiga.  

   Hon uttrycker ett behov av andra människor men har samtidigt svårt att ta emot det stöd hon 

får, beroende på hennes egna känslor av skam men också omgivningens omedvetenhet om 

hennes känslor. Den våldtagna kvinnan är i behov av lyhördhet och därigenom ett Positivt 

bemötande utifrån kvinnans sinnesstämning.  

 

6.2 Tydlighet 

Caroline beskriver att hon i det direkta skedet efter våldtäkten stänger av sina känslor och 

kontakten med sin kropp. Hon beskriver vidare att det var en överlevnadsinstinkt för att hon 

bland annat skulle klara av att genomgå undersökningen på sjukhuset. För att hon direkt efter 

våldtäkten ska kunna uthärda att bli fotograferad, genomgå den rättsmedicinska 

undersökningen, bli skrapad under naglarna och att få hår bortryckta från huvudet beskriver 
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hon det som att kroppen och sinnet intar en försvarsmekanism och stänger av. Livet fortsätter 

runt henne utan att hon riktigt förstår vad som händer. Caroline beskriver det som att hon är 

fysiskt närvarande men hon känner sig bortkopplad från verkligheten. Hon förstår inte riktigt 

vad det är som händer runt omkring henne. ”Det är som att lyssna på danska, man fattar 

sammanhanget, men inte orden.” (s. 23). Carolines första instinkt efter det att hon har blivit 

våldtagen är att gå hem och lägga sig i sängen och glömma allt som hänt. Hon vill ignorera 

det som hänt och varken erkänna händelsen för sig själv eller för någon annan. Hon inser 

dock at hon inte kan fly från det som har hänt, att hon inte kommer att kunna hantera det på 

egen hand.  

   I det direkta skedet efter våldtäkten beskriver Caroline att det som sägs till henne och det 

som händer runt henne inte når fram då hon känner sig bortkopplad från sin egen kropp. 

Caroline har utifrån detta ett behov av att få saker tydliggjorda, att få information upprepad då 

hon har svårt att ta till sig det som händer. Detta kan beskrivas som ett behov av Tydlighet.  

 

6.3 Utomståendes stöd 

   Caroline beskriver sig själv som en självständig person med en stark vilja av att klara sig 

själv. Hon beskriver det som jobbigt och ansträngande att inte kunna eller orka ta hand om sig 

själv efter våldtäkten. Caroline vill visa sig stark och har därför svårt att förmedla vad hon 

känner. ” Orkar ingenting och ännu mindre när jag har massa saker som jag borde göra. 

Fixar inte det.”(s. 22.). Tiden kort efter våldtäkten har Caroline svårt att ta initiativ till enkla 

vardagliga saker som måste göras exempelvis att gå ut med hunden och att betala 

räkningarna. Saker som tidigare har varit självklara blir efter våldtäkten svåra hinder att ta sig 

över. Caroline har svårt att klara sig på egen hand trots sin starka önskan av att göra det. Hon 

vill kunna ta hand om sig själv men hon orkar inte. Efter en tid uttrycker hon ett behov av att 

få prata med någon utomstående då hon inte vill lägga sin ångest och sina andra känslor på 

sina anhöriga. Hon skriver att hon skulle behöva en opartisk person som ringer henne då och 

då för att höra hur det är och om hon behöver hjälp med något.  

   Caroline yttrar ett behov av ett opartiskt stöd, som inte tillhör hennes anhöriga. Någon som 

ringer och erbjuder praktisk hjälp men även stöd, om Caroline själv vill. Detta eftersom att 

hon har svårt att klara av vissa vardagliga sysslor. En kombination av att hon inte vill vara 

sina anhöriga till last och en önskan om att vara självständig gör att hon inte vill be om hjälp. 

Detta belyser den våldtagna kvinnans behov av Utomståendes stöd. 
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6.4 Hjälp till att be om hjälp 

Caroline dras efter våldtäkten mellan att vilja isolera sig för att bara få glömma det som har 

hänt och sitt behov av att få andra människors stöd. Hon uttrycker att hon vill vara ensam men 

att hon ändå önskar att någon höll om henne, att hon behöver en stor och trygg famn. 

Carolines ensamhet grundar sig i hennes eget distanstagande från omvärlden. Att hon 

distanserar sig beror i början framförallt på att hon inte vet om hon ska berätta om våldtäkten 

för hennes familj och vänner. 

” Blir mer och mer isolerad. Känner mig övergiven, ensam och rädd. Ska jag berätta för min 

familj?” (s. 19)  

   Anledningen till att Caroline inte vill berätta om våldtäkten för någon bottnar sig i känslan 

av skam. Hon är rädd för att andra ska se henne på ett annorlunda sätt än tidigare. Hon känner 

att hon inte kan berätta det för andra då hon är rädd för att de ska känna samma förakt för 

henne som hon själv gör. Carolines tidigare behov av att få vara självständig tar överhanden i 

situationen då hon egentligen vill be om hjälp men inte kan svälja sin stolthet och göra det. 

Den starka känslan av att vilja bli hjälpt gör att hon inte längre känner igen sig själv. Caroline 

utrycker en önskan om att få lägga sig i ett mörkt rum och glömma allt som har hänt samtidigt 

som hon uttrycker ett behov av att andra människor ska finnas till hands. Även om hon inte 

orkar ta initiativ till att höra av sig till sina anhöriga så beskriver hon att det ändå känns skönt 

när de är hos henne. I det första skedet efter våldtäkten har Caroline ett stort behov av nära 

anhöriga samtidigt känner hon sig orolig för att vara en belastning för andra människor. Då 

hon inte kan lita på sina egna reaktioner så känner hon sig osäker i sociala situationer 

eftersom hon inte kan kontrollera sina känsloyttringar. Plötsligt kan hon brista ut i gråt eller 

bli arg och upprörd även om hon befinner sig tillsammans med andra. Detta är något hon 

tidigare aldrig skulle ha gjort.  

      I sin dagbok uttalar Caroline att hon har svårt att upprätthålla sina relationer till andra 

människor. Hon vill gärna ha sina närmaste runt sig men säger sig själv inte klara av att ta den 

kontakten. Caroline kan behöva hjälp med att se till att hon får ha sina anhöriga hos sig när 

hon är i behov av det. Utifrån detta kan den våldtagna kvinnans behov beskrivas som Hjälp 

till att be om hjälp.  
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6.5 Sammanfattning 

Genomgående i Carolines berättelse är de motstridiga reaktioner och känslor hon upplever. 

Hennes kropp stänger av men inombords pågår en storm av känslor. Hon är i behov av närhet 

och stöd från andra människor samtidigt som hon har en önskan att dra sig undan och vara 

ensam. Hon vill vara stark och självständig samtidigt som hon känner sig svag och inte kan 

lita på sig själv och sina reaktioner. Hon vill klara sig själv samtidigt som hon har svårt att 

förstå vad som händer runt henne. Motsägelsefullheten i Carolines känslor och reaktioner är 

något som karakteriserar hennes berättelse och som därigenom påverkar de omvårdnadsbehov 

hon har.  

 

7 Diskussion 

Diskussionen delas in i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras den valda metoden samt fördelar och nackdelar med denna. I 

resultatdiskussionen diskuteras de omvårdnadsbehov som framkommit i resultatet kopplat till 

Segestens (1994) beskrivning av begreppen trygghet och otrygghet, sjuksköterskans 

yrkesansvar samt övrig litteratur.   

 

7.1 Metoddiskussion 

En narrativ analysmetod har använts för att svara på uppsatsens syfte. Denna metod innebär 

att materialet stegvis bearbetas och delas in i olika kategorier och teman som slutligen ska 

leda fram till ett resultat som visar på en ny mening av den ursprungliga texten (Dahlborg 

Lyckhage, 2006). Då denna studie är gjord av två personer finns det en risk att författarna har 

påverkat varandra under analysens olika steg vilket kan leda till en felaktig bild av materialet. 

Två författare kan också ses som en fördel då de kan hjälpa varandra till att detektera 

varandras eventuella misstag innan de påverkar arbetet. Dahlborg Lyckhage (2006) menar att 

livsberättelser skildras med hjälp av metaforer och liknelser, vilka grundar sig i författarens 

kultur. I och med att metaforer och liknelser kan ha använts i datamaterialet finns en risk att 

felaktiga tolkningar kan ha gjorts av uppsatsförfattarna, då den sanna meningen av liknelsen 

kan ha misstolkats.   

   En datainsamling genom djupgående intervjuer med våldtagna kvinnor hade troligtvis 

förstärkt studiens resultat ytterligare eftersom flera kvinnors upplevelser hade skildrats och 
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för att författarna hade haft möjlighet att analysera ett obearbetat material som hade tagits 

fram enbart för denna studie. För att korrekt följa de riktlinjer som tilldelats författarna har 

dock detta ej varit möjligt.  

   Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) diskuterar skillnaden mellan positivismen och 

hermeneutiken utifrån hur generaliserbart de olika inriktningarnas resultat kan vara. De menar 

att hermeneutiken överlag är mindre generaliserbar då det oftast bygger på specifika 

människors upplevelser vilket är ett fenomen som kan vara svårt att generalisera. I denna 

uppsats har en till synes generalisering gjorts av en kvinnas upplevelser. Med stöd från 

uppsatsens bakgrund kan man dock utröna att hennes upplevelser går att likna vid de 

upplevelser hos våldtagna kvinnor som beskrivs mer generellt i bakgrunden. Detta kan 

rättfärdiga uppsatsens eventuella generalisering.  Resultatet baseras på endast en bok vilket 

kan anses vara otillräckligt då enbart en kvinnas upplevelse får ligga till grund för en generell 

beskrivning av våldtagna kvinnors upplevelser.  Boken skildrar dock den våldtagna kvinnans 

upplevelser och känslor på ett tydligt sätt. Andra liknande böcker saknade denna tydlighet och 

därför har dessa valts bort då det av författarna ansågs vara riskfyllt att använda material vars 

innehåll inte var tydligt. Att boken är skriven i direkt samband med händelsen kan ses som 

både positivt och negativt. Ur en positiv vinkel kan det ses som att de sanna känslorna och 

upplevelserna fångas och beskrivs utan att författaren själv hinner förändra synen eller 

bearbeta och omvandla sina känslor, det kan ses som en direkt beskrivning av den reella 

upplevelsen. Författarens växlande känslor kan samtidigt utgöra en risk för felaktig tolkning 

av händelsen då de upplevda känslorna vid hennes skrivtillfälle möjligtvis kan ha fått 

symbolisera hela stycket som då skrivits.  

   I resultatet beskrivs den våldtagna kvinnans upplevelser och känslor genom beskrivande 

text men även med hjälp av ett flertal citat. Anledningen till att dessa citat valdes att 

presenteras i sin helhet var att de tydligt skildrade känslan och upplevelsen och att de utan sin 

helhet ansågs mista en del av sin slagkraft. Med hjälp av Dahlborg Lyckhages (2006) 

narrativa analysmetod har uppsatsens syfte kunnat besvaras. Detta visar att valet av metod kan 

ses som riktigt.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer fyra omvårdnadsbehov hos den våldtagna kvinnan: Positivt 

bemötande utifrån kvinnans sinnesstämning, Tydlighet, Utomståendes stöd och Hjälp till att 
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be om hjälp. Nedan kommer dessa omvårdnadsbehov att diskuteras kopplat till begreppen 

trygghet och otrygghet och i relation till sjuksköterskans yrkesområde.   

 

7.2.1 Positivt bemötande utifrån kvinnans sinnesstämning 

Som Heimer och Posse (2003) skriver är det av vikt att sjuksköterskan visar respekt för 

kvinnans behov, att kvinnan får sina känslor bekräftade och att hon tas på allvar. Detta ligger 

till grund för att kvinnan ska känna tillit för sjuksköterskan. Enligt Segesten (1994) är tillit en 

känsla som ligger till grund för att patienten ska kunna känna trygghet. Vidare beskriver 

Segesten (1994) att trygghet baseras på att bli positivt bemött och trodd. I resultatet 

framkommer det ett omvårdnadsbehov hos den våldtagna kvinnan av ett bemötande som 

stämmer överens med kvinnans sinnesstämning. När en person växlar i sinnesstämning kan 

det utifrån resultatet ses som betydelsefullt att sjuksköterskan är lyhörd så att hon kan uppfatta 

kvinnans känsla i stunden. 

   I en artikel skriven av Smith och Kelly (2001) bekräftas ovanstående resonemang. De 

menar att kvinnans återhämtning efter en våldtäkt är individuell och att det är betydande för 

hennes återhämtning att hon får hjälp att acceptera händelsen och sina känslor kring den. I 

artikeln belyses även sambandet mellan förståelse och tillit.  

  Ett positivt bemötande för en våldtagen kvinna kan utifrån resultatet och ovanstående 

diskussion ses som att bli bemött av någon som har förmågan att urskilja hennes växlande 

sinnesstämning och behov i stunden. Det kan därför vara vanskligt att ha för tydliga riktlinjer 

för bemötandet av kvinnan då det kan få sjuksköterskan att fokusera på dem istället för att se 

kvinnans egentliga behov. I resultatet framkommer det att kvinnan kan vara rädd för sin egen 

reaktion och för omgivningens syn på hennes reaktion Det är därför av vikt att som 

sjuksköterska bejaka kvinnans känslor och tillåta henne sina känsloyttringar. Enligt Campbell 

(1998) finns det en uppfattning om hur den våldtagna kvinnan ska reagera efter övergreppet. 

Denna syn skulle kunna påverka både kvinnan och sjuksköterskan och kan då leda till att 

sjuksköterskan bemöter kvinnan utifrån sina förutfattade meningar istället för att bekräfta 

kvinnans faktiska känslor. Detta bemötande skapar förutsättningar för otrygghet istället för 

trygghet enligt Segesten (1994).    
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7.2.2 Tydlighet 

Förutsatt att kvinnan söker vård i det direkta skedet efter en våldtäkt är det mycket som 

händer runt henne. Det är många personer som hon måste träffa, hon måste svara på frågor, 

genomgå en undersökning och försöka förstå det som har inträffat. Samtidigt ges information 

som kan vara viktig för hennes återhämtning. Resultatet och bakgrunden visar att i 

händelseförloppet som följer direkt efter en våldtäkt kan kvinnan gå in i chock och känna sig 

bortkopplad från verkligheten. Detta visar att viktig kunskap kan gå förlorad om inte 

sjuksköterskan upprepar, tydliggör och försäkrar sig om att kvinnan har förstått och tagit den 

till sig. Kunskap ligger till grund för att kvinnan ska kunna ge sitt samtycke till vård och 

känna sig delaktig i den vård hon får. Det ingår i sjuksköterskans ansvarsområde att förvissa 

sig om att kunskapen är väl införstådd hos kvinnan (Socialstyrelsen, 2005). 

   När Segesten tydliggjorde begreppet trygghet 1994 kopplades det samman med tydlig 

information. Idag kan information ses som ett ospecifikt begrepp som inte behöver innebära 

en ömsesidig förståelse i vårdrelationen. Då vårdvetenskapen har utvecklats efter Segestens 

beskrivning av trygghet har begreppet information fått en vidare innebörd. Det Segesten 

(1994) menar har dock en poäng i detta sammanhang. Hon menar att genom att tydligt 

informera om kommande händelser kan man som sjuksköterska begränsa patientens egna 

fantasier och rädslor, vilket skapar förutsättning för trygghet. Vad Segesten (1994) menar med 

tydlig information är något som kan diskuteras utifrån dagens vidare syn på begreppet.. 

Behovet av tydlighet och information kan ställas i direkt relation till sjuksköterskans 

yrkesansvar då det finns klara kopplingar till både sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

(Socialstyrelsen, 2005) och till omvårdnadsbegreppet trygghet.   

  

7.2.3 Utomståendes stöd 

I resultatet framgår det att en kvinna kan uppleva en känsla av hjälplöshet efter en våldtäkt. 

Saker hon tidigare sett som enkla och självklara kan efter övergreppet te sig som 

oövervinneliga hinder. Resultatet visar att kvinnan plötsligt befinner sig i en situation där stöd 

från omgivningen är nödvändigt för att hon ska klara vardagen och lättare kunna återhämta 

sig. Som sjuksköterska har man inte enbart ansvar för att tillgodose patientens fysiska och 

psykiska omvårdnadsbehov utan även de sociala behoven (Socialstyrelsen, 2005).   

Som sjuksköterska är det därför betydelsefullt att få en bild av kvinnans livssituation och det 

sociala nätverk och stöd hon har. Genom att ta reda på detta kan man som sjuksköterska 
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identifiera kvinnans behov av stöd från utomstående. Ett stort socialt stöd från anhöriga är 

enligt resultatet positivt för kvinnan men innebär däremot inte att kvinnan inte kan komma att 

behöva professionell hjälp med sin återhämtning. Sjuksköterskan kan i denna situation spela 

en viktig roll i att förmedla en professionell samtalskontakt. Resultatet visar även att kvinnan 

själv kan ha svårt att ta initiativ till att skapa en sådan kontakt trots att hon är medveten om 

behovet av den. Enligt Segesten (1994) är det betydelsefullt att i en svår situation få vara med 

människor som står en nära, som respekterar och tror på en. Vidare menar hon att stöd från 

personer som är kunniga i området som förmedlar en känsla till kvinnan av att hjälp finns när 

och om hon behöver den är av betydelse för kvinnan.  

   Som sjuksköterska är det därför av vikt att se balansen mellan kvinnans behov av anhörigas 

stöd och professionellt stöd och att hjälpa kvinnan att upprätthålla den. Genom att 

sjuksköterskan uppmuntrar till rätt kontakt för situationen kan kvinnan få det stöd hon 

behöver.  

 

7.2.4  Hjälp till att be om hjälp 

Som det tidigare har framkommit kan det vara svårt för kvinnan att ta kontakt med andra 

människor för att be om hjälp. Resultatet visar att kvinnan känner skuld och skam på grund av 

övergreppet och att hon kan skämmas så pass mycket att hon inte ens vågar berätta om det 

som har inträffat och därigenom inte be om hjälp. Resultatet visar att kvinnan har ett behov av 

närhet och stöd från andra människor men också att känslan av skam kan utgöra ett hinder för 

att kvinnan ska våga be om hjälp. Detta kan då följaktligen hindra henne från att få sina behov 

tillgodosedda.  

   Segesten (1994) beskriver begreppet otrygghet med orden; oro, rädsla och osäkerhet. 

Kvinnans känsla av skam leder till att hon är osäker och rädd inför att berätta om händelsen 

och därför kan hennes känsla beskrivas som otrygg. För att kvinnan ska ha möjlighet att 

känna trygghet menar Segesten (1994) att det är betydelsefullt att hon känner en tilltro till sig 

själv och sina egna förmågor. Genom att bekräfta kvinnan och hennes upplevelse kan 

sjuksköterskan därför skapa förutsättningar för att kvinnan ska känna sig mindre skamfylld då 

tillåtenhet och att bli trodd ligger till grund för trygghet (a.a).  

   Om man som sjuksköterska kan hjälpa kvinnan att övervinna sin känsla av skam genom att 

stärka hennes känsla av trygghet kan kvinnan lättare be om hjälp och på så vis få sitt behov av 

närhet tillgodosett.  
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7.3 Sammanfattande diskussion 

Vad som kan ses som karakteristiskt för den våldtagna kvinnan är att hon bär på en rad olika 

känslor vilka ofta motsätter sig varandra. Vad som kan ses som genomgående för många av 

dessa motstridiga känslor är att de grundar sig i en brist på tillit antingen för sig själv eller 

inför omgivningen. Segesten (1994) drar paralleller mellan begreppen tillit och trygghet och 

menar att dessa grundar sig i varandra. Segestens (1994) beskrivning av begreppen trygghet 

och otrygghet valdes då bristen på tillit och därigenom trygghet hos de våldtagna kvinnorna 

var påtaglig i studien samt i tidigare forskning. 

    I Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerbergs (2003) beskrivs det etiska 

patientperspektivet. Där belyser man vikten av integritet och värdighet samt att patienten ses 

som den främsta experten på sig själv, sin situation och sitt välbefinnande. Detta 

förhållningssätt beskriver de som bidragande till att patienten ska kunna känna förtroende för 

och i vården och därigenom känna tillit. Detta förhållningssätt kan ses som ett redskap för 

sjuksköterskan för att tillfredställa kvinnans grundläggande behov av tillit och därigenom 

hennes specifika omvårdnadsbehov. För att som sjuksköterska verkligen kunna tillgodose den 

våldtagna kvinnans omvårdnadsbehov kan man alltså anta att förutsättningen för detta är att 

kvinnan ska känna tillit för både sig själv och sjuksköterskan. Det är utifrån detta inte möjligt 

för sjuksköterskan att gå vidare med att uppfylla kvinnans mer specifika omvårdnadsbehov 

förrän denna tillit 

   Både resultatet och bakgrunden pekar på att sjuksköterskan bör vara lyhörd i mötet med 

våldtagna kvinnor. Den våldtagna kvinnans omvårdnadsbehov kan utifrån resultatet ses som 

mer diffusa än andra patientgrupper på akutmottagningen. I en studie gjord av Campbell 

(1998) framgår det att vården av kvinnan blir bättre om hon uppvisar fysiska skador eller om 

hon hotades med vapen under övergreppet. Detta kan visa på att sjukvårdspersonalen på en 

akutmottagning, däribland sjuksköterskor, tenderar att fokusera på patientens fysiska skador. 

Det problematiska med detta är att resultatet visar att den våldtagna kvinnans svåraste skador 

kan sitta i hennes själ och psyke. I bakgrunden beskrivs den subjektiva kroppen och dess 

innebörd, Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver vikten av att 

inom omvårdnaden se människan som en helhet och att som omvårdnadspersonal inte 

fokusera på de enskilda delarna av människan, som exempelvis den fysiska kroppen. Detta 



  

21 
(26) 

 

 

poängterar ytterligare vikten av att som sjuksköterska vara lyhörd och se bortom det fysiska 

och istället se till den hela människan.  

    

7.4 Förslag till vidare forskning 

I Sverige under sent 1970-tal forskades det mycket inom detta område. Under senare tid finns 

det dock lite svensk forskning på området. Ämnet skulle behöva aktualiseras inom svensk 

forskning för att tillgodose denna patientgrupps omvårdnadsbehov. 

   I denna studie har frågan om den våldtagna kvinnans omvårdnadsbehov besvarats utifrån de 

möjligheter som tilldelats författarna på en kandidatnivå. Det vore intressant att utifrån 

samma frågeställning och syfte förstärka resultatet genom att göra en mer djupgående studie 

med exempelvis kvalitativa djupintervjuer med våldtagna kvinnor. 

   I bakgrunden framkommer att sjuksköterskans syn på den våldtagna kvinnan påverkar 

omvårdnaden. Det vore därför intressant att undersöka vilken syn som faktiskt råder bland 

svenska sjuksköterskor idag. 
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Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1    

Boken ”Våldtagen – Men jag är fanimej inget offer” är skriven av Caroline Malmberg 

Willfox tillsammans med Christel Dopping. Det är en själbiografisk bok skriven i 

dagboksformat och handlar om Carolines upplevelser under tiden efter att hon blev våldtagen. 

I boken beskriver Caroline sina känslor och tankar som hon hade efter våldtäkten. Även 

Carolines anhöriga får komma till tals i boken och beskriva sina upplevelser kring händelsen.  

   Caroline blev lurad in i en bil av för henne två helt okända män utanför sitt hus en kväll när 

hon skulle gå och ner för att slänga sopor. Hon fördes bort i bilen och blev sedan våldtagen 

och misshandlad av de båda männen. Efter våldtäkten dumpades Caroline på en 

parkeringsplats inte långt från hennes bostad. På parkeringsplatsen fick Caroline 

telefonkontakt med sin rumskompis Matilda som genast kontaktade polisen. Polisen tog med 

Caroline till sjukhuset för att genomgå en rättsmedicinsk undersökning. Polisen hittade aldrig 

några misstänkta för brottet och kunde därför aldrig gripa någon skyldig för Carolines 

våldtäkt.  

   I boken får man följa med Caroline i hennes dagbok som hon för och historien tar vid dagen 

efter att våldtäkten ägt rum och avslutas ca ett år efter. Man får se den utveckling Caroline går 

igenom från att bara vara ”våldtäktsoffret” till att faktiskt hitta tillbaka till sig själv igen.  

   Man får alltså en bild av hur Caroline reagerar på övergreppet i direkt anslutning till det 

men också hur det även lång tid senare fortfarande är en central del av hennes liv. Det går 

knappt en dag utan att hon tänker på våldtäkten och hon kommer efter ett tag till insikt med 

att hon måste integrera detta hemska med resten av sitt liv. Genom att göra övergreppet till en 

del av henne lyckas hon vända trenden och göra något positivt av det. Hon startar en hemsida 

som blir ett slags forum för andra kvinnor som också blivit utsatta för våldtäkt.    

 


