
	  

Bilaga 1  
Artikelmatris 
 
Nr. och 
författare 

Titel År, land och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Nr. 1 
Draucker, 
C.B. & 
Stern, P.N. 

Women’s 
responses to 
sexual 
violence by 
male 
intimates.  
 

2000. 
Amerikansk 
studie. 
Western 
Journal of 
Nursing 
Research. 

Sammanställa 23 
kvinnors upplevelser av 
att ha blivit utsatta för 
sexuellt våld av någon 
som varit bekant för dem. 

Kvalitativ studie.  
Grounded theory. 
Tematisk, komparativ 
analys av data, kvinnorna 
delades upp i grupper 
eftersom deras historia av 
våld skilde sig avsevärt.  
23 kvinnor. 

Att ta sig framåt i en farlig värld. En 
kamp för att återgå till ett normal liv. 
Att berätta och bli sedd och 
bekräftad var av stor vikt för att 
kunna gå vidare. Att finna ett 
sammanhang. Att börja om och 
ändra sin självbild. 

Nr. 2 
Flinck, A., 
Paavilainen, 
E. & Åstedt- 
Kurki, P.  

Survival of 
intimate 
partner 
violence as 
experienced 
by women. 

 2005. 
Finland. 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 

Beskriva kvinnors 
upplevelser av våld, 
däribland sexuellt våld, i 
intima relationer.  
Beskriver även kvinnors 
upplevelse av 
överlevnad.  

Kvalitativ studie.  
Intervjumetod med öppna 
frågor. Sju kvinnor ingick 
i studien. Dataanalys 
gjordes med hjälp av 
induktiv, kvalitativ 
innehållsanalys. 

Tidigare erfarenhet av övergrepp. 
Svaga identiteter. Alla typer av våld 
var sammanlänkat. Hjälpsökande. 
Att erkänna problemet, vidta 
åtgärder, söka hjälp och sociala 
relationer hjälpte kvinnorna att 
överleva.  
 

Nr. 3 
Kalmakis, 
K.A.  
 

Struggling to 
survive: The 
experiences 
of women 
sexually 
assaulted 
while 
intoxicated.  

2011. 
Amerikansk 
studie. 
Journal of 
Forensic 
Nursing. 

Undersöka kvinnors 
upplevelser av att ha 
blivit sexuellt utnyttjade 
när de var berusade. 

Kvalitativ studie.  
Heideggers 
fenomenologiska metod. 8 
kvinnor intervjuades.  
Giorgi’s analysmetod (Van 
Manen). 

En kamp för dessa kvinnor, tidigare 
övergrepp, missbruksproblematik, 
känslor, att finna stöd och att bryta 
en ond cykel. 



	  

Nr. 4 
Knapik, 
G.P., 
Martsolf, 
D.S. & 
Draucker, 
C.B. 

Being 
delivered: 
Spirituality in 
survivors of 
sexual 
violence. 

2008. 
Amerikansk 
studie. Issues 
in Mental 
Health 
Nursing. 
 

Undersöka huruvida 
överlevare av sexuellt 
våld behöver andlighet 
för att bearbeta och 
återhämta sig från 
övergrepp.  
 

Kvalitativ studie.  
Grounded theory. Data har 
hämtats från en större 
studie. Öppna djup-
intervjuer med 27 kvinnor 
och 23 män. 

Att bli räddad. Att finna mening och 
sammanhang. Att bli befriad från 
våld. Andlighet är en viktig del i 
läkningsprocessen efter övergrepp.  
 

Nr. 5 
Mukamana, 
D. & 
Brysiewicz, 
P.  
 
 
  

The lived 
experience of 
genocide rape 
in Rwanda.  
 

 2008. 
Rwanda. 
Journal of 
Nursing 
Scholarship. 

Beskriva den levda 
erfarenheten hos kvinnor 
som blivit våldtagna 
under folkmordet i 
Rwanda 1994. 

Kvalitativ studie.  
Fenomenologisk metod. 
Sju semistrukturerade 
intervjuer.  
Fenomenologisk analys 
enligt Colaizzi.  
 

Förlust av identitet, värdighet, 
respekt, socialt liv, framtidstro och 
hopp. 

Nr. 6  
Rahm, G.B., 
Renck, B. & 
Ringsberg, 
K.C. 

Disgust, 
disgust 
beyond 
description’ – 
shame cues to 
detect shame 
in disguise, in 
interviews 
with women 
who were 
sexually 
abused during 
childhood. 
 

2006. 
Sverige.  
Journal of 
Psychiatric 
and Mental 
Health 
Nursing. 

Undersöka känslor av 
öppen eller dold skam 
hos kvinnor som blivit 
utsatta för sexuella 
övergrepp. 

Kvalitativ metod, 
semistrukturerade 
intervjuer.  
10 kvinnor. 
Kvalitativ och kvantitativ 
dataanalys. 

Skamkänslor inbegriper många andra 
känslor såsom utanförskap, 
otillräcklighet, sårbarhet, 
obekvämlighet, förvirring och 
förlöjligande. 
 



	  

Nr. 7 
Smith, M.E. 
& Kelly, 
L.M.  
 

The journey 
of recovery 
after a rape 
experience. 
 
 
 

2001. 
Amerikansk 
studie. Issues 
in Mental 
Health 
Nursing. 

Beskriva återhämtning 
efter våldtäkt, samt vilka 
faktorer som gynnade 
återhämtning. 

Kvalitativ studie.  
Existentiell, 
fenomenologisk metod. 
Sju kvinnor intervjuades. 
Hermeneutisk 
analysmetod. 

Olika skeden i återhämtnings- 
processen; Söka stöd, återuppleva 
och ge sammanhang, och 
omdefiniera sin självbild.  
 

Nr. 8 
Stroessner 
Brunngraber, 
L.  

Father- 
daughter 
incest: 
immediate 
and long-term 
effects of 
sexual abuse.  

1986. 
Amerikansk 
studie.  
Advances in 
Nursing 
Science.  

Beskriva omedelbara och 
långsiktiga effekter av 
incest mellan far och 
dotter.  

Kvalitativ och kvantitativ, 
blandmetod. 
21 kvinnor intervjuades. 
MIQ- enkäter. Dataanalys- 
innehållsanalys och 
deskriptiv statistik.   

Beskriver effekterna i termer av 
emotionella, sociala, fysiska, 
självuppfattnings-, familjära, och 
mellanmänskliga aspekter.  

Nr. 9 
Van Loon, 
A.M., Koch, 
T. & Kralik, 
D. 

Care for 
female 
survivors of 
child sexual 
abuse in 
emergency 
departments 

2004. 
Australien. 
Accident and 
Emergency 
Nursing. 

Studera överlevare av 
sexuella övergrepp i 
barndomen, och vilka 
effekter som dessa 
människor lever med. 

Kvalitativ studie.  
Grupp- och 1-1- intervjuer 
med 11 hemlösa kvinnor. 
Kvalitativ, narrativ metod.  
Ingen analysmetod 
angiven. Sammanfattande 
analys av data, “common 
story”. 
 

Maktlöshet, skam skuld, värdelöshet 
är känslor som präglat dessa kvinnor 
hela livet. För att överleva har de 
försökt glömma, varit på flykt, 
missbrukat och isolerat sig 
emotionellt och relationellt.  
 

 
 
 
 
 



	  

 
Bilaga 2 
Sökmatris 
 
Sökmotor och datum Sökord och limits Vald artikel/ antal träffar Titel (Nr) 

Academic Search 
Premier 
5/3- 2012 

Sex victim 
+ nursing  
+ qualitative study  
med limits 

Vald artikel nr. 15 / 18 träffar ‘Disgust, disgust beyond description’ – 
shame cues to detect shame in disguise, in 
interviews with women who were sexually 
abused during childhood (Nr. 6 i 
artikelmatrisen) 

 
Academic Search 
Premier 
5/3- 2012 

Rape  
+experience 
+ nursing 
med limits 

Valda artiklar nr. 10 och nr. 21/ 27 
träffar 

The lived experience of genocide rape 
survivors in Rwanda (Nr. 5 i 
artikelmatrisen) 
 
The journey of recovery after a rape 
experience (Nr. 7 i artikelmatrisen) 
 

Academic Search 
Premier 
5/3 -2012 

Sexual abuse victims  
+ qualitative method  
+ nursing 
med limits 
 

Vald artikel nr. 12 / 16 träffar Being delivered: Spirituality in survivors 
of sexual violence (Nr. 4 i 
artikelmatrisen) 

Pub Med  
5/3- 2012 

Sexual violence  
+ responses 
med limits 
 

Vald artikel nr. 23 / 42 träffar Womens responses to sexual violence by 
male intimates (Nr. 1 i artikelmatrisen) 



	  

Pub Med  
5/3- 2012 

Sexual abuse 
+ experiences 
med limits 
 
 
 
 

Vald artikel nr. 2 / 96 träffar Struggling to survive: The experiences of 
women sexually assaulted while 
intoxicated (Nr. 3 i artikelmatrisen) 

Cinahl 
5/3- 2012 

Female survivors 
+ child sexual abuse 
med limits 
 

Vald artikel nr. 23 / 50 träffar Care for female survivors of childhood 
sexual abuse (Nr. 9 i artikelmatrisen) 

Cinahl 
5/3- 2012 
 
 

Intimate violence 
+ experience  
med limits 
 

Vald artikel nr. 49/ 82 träffar Survival of intimate partner violence as 
experienced by women (Nr. 2 i 
artikelmatrisen) 
 
 
 
 

Cinahl 
6/3- 2012       

Sexual abuse coping 
 + nursing  
med limits 

Vald artikel nr 9/ 9 träffar  
 

Father- daughter incest: immediate and 
long-term effects of sexual abuse. (Nr. 8 i 
artikelmatrisen) 

 
 
 


