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Abstrakt       

Bakgrund: Antalet anmälda våldtäkter i Sverige ökar. Våldtagna kvinnor löper 
stor risk att drabbas av svåra följdsjukdomar, det är därför viktigt att 
våldtäktsoffren möts av kunnig personal. Syfte: Att belysa våldtagna kvinnors 
möte med sjukvården. Metod: Allmän litteraturöversikt där 13 kvalitativa, 
kvantitativa och mixade artiklar bearbetats och analyserats med hjälp av 
resultatanalys. Resultat: Resultatet visade att våldtagna kvinnor har behov av 
emotionellt och praktiskt stöd. Kvinnorna upplevde den rättsmedicinska 
undersökningen som påfrestande och känslor av skam och skuld är vanliga. 
Kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt löper högre risk att drabbas av PTSD, 
depression och självskadebeteende. Att återhämta sig är svårt men att prata om 
händelsen kan underlätta, detta är något sjukvårdspersonal kan hjälpa till med. 
Hinder för omhändertagandet från sjukvårdspersonalens sida visade sig vara 
kunskapsbrist, resursbrist och upplevelser av svårigheter med dubbla roller. Även 
uppföljning visade sig svårt trots att det är viktigt. Diskussion: Likheter mellan 
vad våldtagna kvinnor och sjukvårdspersonal ansåg som viktigt är lugn miljö, 
information och tillgodoseende av fysiska behov. Utbildning och gemensamma 
riktlinjer efterfrågas både av sjukvårdspersonalen samt de våldtagna kvinnorna. 
Flytt kan vara en orsak till svårigheter med uppföljning. Slutsats: Utbildning, 
resurser och gemensamma riktlinjer behövs. Även ytterligare svensk forskning 
inom ämnet efterfrågas. 
 

 
Nyckelord: behov, erfarenheter, kvinnor, omvårdnad, sjuksköterskor, 
upplevelser, våldtäkt.   
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Stoppa honom! Stoppa honom! Någon snälla gör något! 
Han försöker tvinga mig att göra saker jag inte vill och jag blir 

alldeles genomsvettig. Det är frustrationen, känslan och obehaget av 

att vara så hjälplös som gör mig genomsvettig. 

 

Jag får panik, men tanken på att skrika slår mig inte, jag tänker inte 

alls. Det känns som att man försvinner, försvinner ut från sin egen 

kropp. Man står bara och tittar på…Man är inte där, fast man är 

det… 

 

Jag vill inte, men kan inte göra något. Jag är fast, fast i en kropp som 

en gång varit min, men som jag inte längre vet vems den är… 

 

Känslan av skuld, skam och avsky mot mig själv växer, jag hatar allt! 

Kan man lita på någon? Men jag hatar dig, du har vänt upp och ner 

på hela min värld. 

 

Det är Dig jag ska känna avskyn mot, men det går inte. Den kommer 

automatiskt till mig…Det ska inte vara så, det vet jag. Men varför 

försvinner inte skammen jag har mot mig själv? 

                                                                  Carro (Grände, 2007, s. 11). 
 

 

Att utsättas för våldtäkt är något av det fysiskt och psykiskt mest påfrestande 

övergrepp som kan drabba en människa. Enligt World Health Organization 

[WHO] så är sexuellt våld mot kvinnor ett av samhällets största folkhälsoproblem. 

WHO anser även att sjukvårdspersonal som till exempel sjuksköterskor måste öka 

sin kunskap när det gäller omhändertagandet av offer för sexuellt våld (URL 1). 

Sexuella övergrepp på kvinnor sker dygnet runt i hela Sverige. Ändå finns det 

idag endast en akutmottagning som öppet angett att de specialiserat sig på 

omhändertagande av våldtagna kvinnor i landet. Denna akutmottagning finns på 

Södersjukhuset i Stockholm. Vi anser att alla kvinnor, oavsett vart i landet de bor, 

bör få samma professionella vård och omhändertagande av hög kvalitet efter en 

våldtäkt.  Denna åsikt ligger till grund för valet av ämne och vårt fokus ligger på 

den våldtagna kvinnans möte med sjukvården. 
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BAKGRUND 

 

Definition av våldtäkt 

Det av samhället mest uppmärksammade brottet inom sexuella övergrepp är 

våldtäkt. Det är också våldtäkt som det idag finns mest forskning om. 

Definitionen av våldtäkt innebär tilltvingat vaginalt, analt och oralt samlag eller 

därmed jämförliga sexuella handlingar. För att en förövare skall kunna dömas för 

våldtäkt måste den sexuella handlingen även innebära någon form av misshandel 

eller annat våld, hot eller utnyttjande av offret i ett hjälplöst tillstånd. Med 

jämförliga sexuella handlingar menas att föra in fingrar eller föremål i anus eller i 

en kvinnas underliv, att könsdelar berör varandra, samlagsliknande situationer där 

ett samlag hindras av till exempel ett klädesplagg samt att få ett offer till att själv 

onanera (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], 2008, s. 10). 

 

Sveriges lag i brottsbalken 6 kap. om sexualbrott när det gäller våldtäkt, är 

utformad på följande sätt:  

 

1§ Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot 

om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa 

eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens 

art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för 

våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. Detsamma gäller den 

som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som 

enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt 

utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning 

eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk 

störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i 

ett hjälplöst tillstånd (BrB 2005:90). 
 

Problemets magnitud 

Antalet anmälda våldtäkter i Sverige har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Från 

mitten av 80- talet och fram till 2007 så fyrdubblades antalet anmälda fall per år. 

Det kan förklaras av dels ökad anmälningsbenägenhet men också av att den 

faktiska brottsligheten ökat (NCK, 2008, s. 12; Ottosson & Ottosson, 2007, s. 

162). Brottsförebyggande rådet har granskat alla våldtäkter som polisanmäldes år 

2004 och funnit att nästan alla offer är kvinnor, endast fyra procent är män. De 

flesta av våldtäkterna skedde inomhus och då oftast i gärningsmannens eller 

kvinnans bostad. Mer än två tredjedelar av offren hade en nära relation till 
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gärningsmannen eller att de i alla fall var bekanta med varandra. 

Överfallsvåldtäkter, där en främmande gärningsman överföll en kvinna utomhus 

utgjorde endast nio procent. Det finns dock ett stort mörkertal av våldtäkter som 

inte anmäls och därmed inte finns med i den officiella statistiken. Enligt en studie 

gjord med svenska kvinnor så hade 34 procent av de tillfrågade kvinnorna utsatts 

för sexuella övergrepp efter att de fyllt 15 år. Uppgifter från andra delar av 

västvärlden visar att mellan var fjärde och varannan kvinna uppger att hon någon 

gång under livet utsatts för våldtäkt, våldtäktsförsök eller sexuellt tvång. (NCK, 

2008, s. 12 - 15). 

 

Skador och omhändertagande 

Ungefär hälften av alla våldtäktsoffer får någon form av fysiska skador av 

våldtäkten, dessa skador varierar från att vara enstaka blåmärken och rivmärken 

till svåra inre genitala skador som till exempel perforation av slidväggar och 

ändtarmen. Det är i många fall svårt att avgöra vilka skador som uppkommit från 

våldtäkt och vilka skador som kan ha uppstått genom frivilliga samlag, dessutom 

ökar svårigheten för sjukvårdspersonal att rent kliniskt bevisa att en våldtäkt ägt 

rum, eftersom det helt saknas skador i hälften av alla våldtäktsfall (NCK, 2008, s. 

16).  

 

Efter våldtäkten ska den våldtagna kvinnan bli erbjuden att genomgå en 

rättsmedicinsk undersökning (se bilaga 1). Denna undersökning innehåller 

medicinsk provtagning, rättsmedicinsk provtagning, alkohol- och drogtest. Även 

en ren kropps- och gynekologisk undersökning genomförs, vilka syftar till att hitta 

eventuella skador. Sjukvårdspersonalen som genomför undersökningarna 

dokumenterar noga mötet med patienten, allt för att det ur bevissynpunkt ska bli 

så omfattande som möjligt (NCK, 2008, s. 19). 

 

När en människa utsätts för en yttre händelse som hotar dennes fysiska existens, 

trygghet och tillfredsställelse, riskerar personen att hamna i en traumatisk kris. Ett 

exempel på en händelse som utlöser en traumatisk kris är att utsättas för våldtäkt, 

det kvinnliga offret får ofta sömnsvårigheter, oro och ångest. Långvarig 

psykologisk hjälp kan i många fall behövas för att bli av med känslan av 

kränkning och skam, dessa psykiska besvär kan för många göra ett fungerande 
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samliv omöjligt (Cullberg, 2006, s. 120, 134-135). Det har visat sig att kvinnor 

som utsätts för sexuella övergrepp som våldtäkt, löper en högre risk än andra 

kvinnor att drabbas av psykiska besvär som depressioner, självmordstankar och 

självskadebeteende. Även missbruk är en stor riskfaktor bland kvinnor med 

sexuella övergrepp bakom sig. En annan allvarlig komplikation som kan uppstå 

efter en våldtäkt är posttraumatiskt stressyndrom [PTSD], vilket karakteriseras av 

tre huvudsymtom. Ständigt återupplevande av händelsen till exempel genom 

mardrömmar, ständigt undvikande av tankar, känslor och aktiviteter som har med 

händelsen att göra samt psykisk överspändhet som sömn- och 

koncentrationssvårigheter.  

 

Med tanke på alla dessa allvarliga psykiska besvär som kan uppstå är det viktigt 

att våldtäktsoffren möts av kunnig och utbildad personal (Danielson & Holmes, 

2004; URL 2). Vårdpersonalens uppgift är att lyssna till patienten och att alltid 

erbjuda professionell vård och omsorg. Om patienten upplever sig ha blivit trodd 

och väl omhändertagen så ökar benägenheten att göra polisanmälan, komma på 

uppföljning och att positivt bearbeta krisen. Sjukvårdspersonalen har även i dessa 

fall en skyldighet att agera som en första länk i rättskedjan och vara en resurs för 

den våldtagna kvinnan i utredningen av brottet (NCK, 2008, s. 19, 21-22). 

 

Det har visat sig att kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp inte får det 

omhändertagande som dessa patienter behöver (Patterson, Campbell & Townsend 

2006). Det är främst när det gäller provtagning och profylaktisk behandling mot 

sexuellt överförbara sjukdomar [STD], HIV-profylax och administrering av 

akutpreventivmedel som brister från sjukvårdens sida visat sig. Ett sätt att försöka 

komma tillrätta med dessa tillkortakommanden var att sjuksköterskor i USA 

startade Sexual Assault Nurse Examiner [SANE], dessa SANE program innebär 

att specialutbildade sjuksköterskor ska finnas till hands 24 timmar om dygnet på 

akutmottagningar runtom i USA. För att kunna bli en SANE, utbildas 

sjuksköterskorna inom kriminalteknik, traumahantering, skadedokumentering och 

bevishantering. Även utbildning inom venereologi och graviditetsprofylax samt 

krisbearbetning genomgås (Patterson et al. 2006). 
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Problemformulering 

Omhändertagandet efter en våldtäkt som kvinnan möts av från 

sjukvårdspersonalen kan vara av stor betydelse för hur händelsen bearbetas. Som 

WHO visar så har idag många sjuksköterskor otillräcklig kunskap om och 

erfarenhet av att omhänderta våldtagna kvinnor. Denna brist på kunskap kan göra 

sjuksköterskorna osäkra och därmed öka patientens obehag både på lång och kort 

sikt. Det är därför viktigt att beskriva vilka behov och upplevelser den våldtagna 

kvinna har och hur sjukvården kan tillgodose dessa behov, allt för att kvinnans 

möte med sjukvården ska bli så bra som möjligt.  

 

SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa våldtagna kvinnors möte med 

sjukvården. 

 

Frågeställningar 

Vilka behov och önskemål beskriver den våldtagna kvinnan i samband med mötet 

med sjukvården? 

Vilka upplevelser och erfarenheter beskriver våldtagna kvinnor i samband med 

mötet med sjukvården? 

Vilka upplevelser och erfarenheter beskriver sjukvårdspersonalen av mötet med 

våldtagna kvinnor? 

 

METOD 

 

Design 

Denna uppsats utfördes som en allmän litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 

2008, s. 29). Det innebär att kvalitativa och kvantitativa artiklar inom det valda 

problemområdet granskas och sammanställs. En litteraturöversikt syftar till att få 

en överblick av ett avgränsat område, genom att sammanställa redan publicerade 

forskningsresultat och på så sätt skapa en utgångspunkt för fortsatt forskning 

(Friberg, 2006, s. 117). Insamlingsförfarandet utfördes förutsättningslöst och 

utgick ifrån litteraturöversiktens syfte (Forsberg & Wengström, 2008, s. 56).   
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Litteratursökning 

Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Samtliga 

vetenskapliga artiklar som inkluderades var primärkällor och hämtades från 

PubMed. Sökningarna i Cinahl gav inte någon ytterligare data. Sökningarna 

gjordes utifrån MeSH-termer i Pubmed och Headings i Cinahl (se tabell 1), 

kompletterande sökningar gjordes med hjälp av fritext. En av artiklarna hittades 

via en manuell sökning i referenslistan i en tidigare publicerad C-uppsats 

(Amborn & Östling, 2009).  

 

Urval 

Avgränsningar som användes i Pubmed var: NOT sexual child abuse, enbart 

artiklar skrivna på engelska, artiklar publicerade de senaste 10 åren, artiklar med 

abstrakt inkluderade och artiklar som handlade om kvinnor. Dessa avgränsningar 

användes till samtliga sökningar utom två. Redovisning av artikelsökning se tabell 

1. I första hand valdes artiklarna ut utifrån titeln. Därefter lästes abstrakten i 

artiklarna, de abstrakt som verkade stämma in på litteraturöversiktens syfte 

granskades sedan enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa/mixade artiklar (se bilagor 2 & 3). Tre poäng drogs av 

från respektive bedömningsmalls totala poäng då en av bedömningspunkterna var 

irrelevant för litteraturöversiktens syfte. Kvalitetsbedömningen av artiklarna 

gjordes utifrån den totala poängen och resulterade i en kvalitetsgrad på en 

tregradig skala. Slutligen valdes 13 vetenskapliga artiklar ut, fyra kvalitativa, sex 

kvantitativa och tre med mixad design (se bilaga 4).  

 

Inklusionskriterier 

Ett av inklusionskriterierna var att det i artikeln skulle föras ett etiskt resonemang 

och/eller att studien var godkänd av en etisk kommitté. Endast artiklar som är 

peer-reviewed och publicerade i vetenskapliga tidskrifter inkluderades, detta för 

att styrka vetenskapligheten i litteraturöversikten. Endast studier som i någon 

form handlade om våldtagna kvinnor över 15 år inkluderades, detta för att 

studiens syfte skulle uppnås.  
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Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier för denna litteraturöversikt var att studierna inte skulle handla 

om sexuella övergrepp som skett när kvinnorna var under 15 år. Studier som 

enbart handlade om män exkluderades, likaså reviewartiklar, artiklar som inte 

fanns i fulltext samt artiklar som kvalitetsbedömdes som grad III. För att få en 

likvärdig bild när det gäller våldtäkt exkluderades alla studier som inte var utförda 

inom västerländsk kultur. 

 
Tabell 1 - Artikelsökningsschema 
Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Förkastade Inkluderade i 

resultatet 
100415 Pubmed 8+10+3+14 abstract, 10 år, 

eng, female,  
8 *4 

**2 
2 

100415 Pubmed 1+4 abstract, 10 år, 
eng, female,  

8 **7 1 

100830 Pubmed 2+3 abstract, 10 år, 
eng, female,  

57 *21 
**30 
***4 

2 

100830 Pubmed 2+5 abstract, 10 år, 
eng, female, 

38 *16 
**19 
***1 

2 

100830 Pubmed 2+6 abstract, 10 år, 
eng, female, 

14 *10 
**2 
***1 

1 

100921 Pubmed 12+9 abstract, 10 år, 
eng, female, 

17 *8 
**6 
***2 

1 

100921 Pubmed 1+12+7 abstract, 10 år, 
eng,  

34 *22 
**8 
***2 

2 

100921 Pubmed 8+12+15 abstract, 10 år, 
eng, 

50 *18 
**31 

1 

100921 Pubmed 8+14+13 abstract, 10 år, 
eng, female, 

15 *9 
**6 

0 

100830 Cinahl 8+3 peerR, 10 år, 
female, 

11 *3 
**7 
***1 

0 

100830 Cinahl 8+3+11 peerR, 10 år, 
female, 

16 *6 
**9 
***1 

0 

100923 Pubmed Manuell 
sökning på 
författare 
Kelleher och 
McGilloway 

abstract, 10 år, 
eng, female, 

1 0 1 

* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel  
** Antalet förkastade efter läsning av abstract  
*** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 
 
Sökord: 
 
1. Sex offenses 
2. Sex offenses/psychology 
3. Nursing 
4. Nurses/psychology 
5. Treatment outcome 
6. Forensic examination 
7.Follow-up studies 
8.Rape 

 
MeSH-term 
MeSH-term 
MeSH-term/Cinahl heading 
MeSH-term 
MeSH-term 
MeSH-term 
MeSH-term 
MeSH-term/Cinahl heading 

 
9. Needs assessment 
10. Psychology 
11. Rehabilitation 
12. Sexual assault 
13. Experience 
14. Victim 
15. Nurse 

 
MeSH-term 
MeSH-term 
Cinahl heading 
Fritextsökning 
Fritextsökning 
Fritextsökning 
Fritextsökning 
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Analysmetod 

De utvalda artiklarna bearbetades utifrån Fribergs (2006) metod (se figur 1). 

Analysen inleddes med att de kvalitativa och mixade studiernas kvalitativa delar 

lästes igenom flera gånger med fokus på artiklarnas resultat, detta för att skapa en 

förståelse av innehållet. Nästa steg i analysen innebar att utifrån 

litteraturöversiktens syfte och frågeställningar hitta nyckelfynden i respektive 

artikels resultatdel. Dessa nyckelfynd valdes ut utifrån litteraturöversiktens syfte 

och frågeställningar. Nyckelfynden sammanställdes till ett huvudresultat för 

respektive studie, detta för att skapa en översikt av vad som skulle analyseras. 

Studiernas huvudresultat jämfördes sedan för att identifiera likheter och 

skillnader. Likheter som hittades fördes samman och utmynnade i kategorier, alla 

med litteraturöversiktens syfte i åtanke. Genom en jämförelse av de nya 

kategorierna och varje studies huvudresultat, under respektive kategori, kunde 

sedan underkategorier formuleras. Från de kvantitativa och mixade studiernas 

kvantitativa delar plockades databärande enheter sedan ut och gjordes om till 

skriftspråk i form av huvudresultat. Dessa kvantitativa huvudresultat plockades in 

i, för syftet och frågeställningarna, relevanta kategorier och underkategorier. 

Arbetat med analysen av studierna var förutsättningslöst och öppet på så sätt att 

nya infallsvinklar kunde upptäckas, arbetet var en process där syftet och 

frågeställningarna förfinades utifrån vad som växte fram under arbetets gång. 

Exempel på analysförfarandet presenteras enligt bilaga 5.  
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                                Våldtagna kvinnors möte med sjukvården 
 

                                                                                    
                                                                        Kvinnors behov och önskemål 
Nya teman alternativt kategorier                                        
                                                                                        Kvinnors upplevelser och erfarenheter  
           
                                                                        Sjukvårdspersonalens upplevelser och erfarenheter 

 

                      Studiernas resultat läses och likheter och skillnader identifieras 

 

 

        

   

  

                                                    Val av studier för analys 

                        Litteratursökning och granskning av studiernas kvalitet 

                                      Val av ämne, syfte och frågeställningar 

Figur 1 - Arbetsgången vid analys av studier, modifierad version, Friberg, 2006, 

s. 109. 

 

Etiska överväganden 

För att de etiska kraven ska uppfyllas i en litteraturöversikt så bör endast studier 

som fått tillstånd från en etisk kommitté inkluderas eller studier där noggranna 

etiska överväganden gjorts. Det är också viktigt att redovisa alla artiklar som ingår 

i litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2008, s. 77) vilket har gjorts i denna 

litteraturöversikt. Alla artiklar inkluderade i litteraturöversikten är skrivna på 

engelska och översattes så ordagrant som möjligt för att återge det skrivna ordet 

så exakt det går. Citat återgavs i sin ursprungliga form för att få fram de känslor 

som personen beskriver om händelsen. Artiklar och litteratur som användes 

behandlades med största respekt för författarna och studiernas deltagare. 

 

 

 

 

 

Studie 
4 

Studie 
3 
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RESULTAT 

Kategorierna presenteras i resultatet som beskrivande rubriker med 

underkategorier som förtydligande underrubriker. I de fall citat används är syftet 

att styrka resultatet och ge läsaren möjlighet till en djupare förståelse av 

innehållet. 

 

Tabell 2 – Redovisning av kategorier och underkategorier  

Kategori Underkategori 

Kvinnans behov och önskemål - Emotionellt stöd 

- Praktiskt stöd 

Kvinnans upplevelser och 

erfarenheter  

- Rättsmedicinska undersökningen 

- Känslor och problem 

- Uppföljning och terapi 

Sjukvårdspersonalens upplevelser och 

erfarenheter 

- Hinder för omhändertagandet 

- Möjligheter för omhändertagandet 

 

Kvinnans behov och önskemål 

 

Emotionellt stöd 

Kvinnor som varit med om en våldtäkt beskriver att viktiga egenskaper hos 

personal som arbetar med våldtagna kvinnor är att de har en holistisk 

människosyn, att de inger trygghet, tror på kvinnan, inte dömer henne samt 

hjälper kvinnan att prata om händelsen (Ericksen et al., 2002; Monroe et al., 

2005). Speciellt sjuksköterskans omhändertagande är en väldigt viktig faktor för 

hur kvinnan mår den första tiden efter våldtäkten (Du Mont, White & McGregor, 

2009; Ericksen et al., 2002).  

 
“The nurse was amazing… She was very comforting… the first thing I 

was told when I walked in the door was it´s not your fault. You may 

think it is, people may tell you it is, but it´s not…that reassured me.” 
(Du Mont et al., 2009, p. 777). 

 
 
Psykiska behov som kvinnor beskriver som viktiga att få tillgodosedda vid mötet 

med sjuksköterskan är att sjuksköterskan behandlar dem med respekt och 

värdighet, lyssnar och inte stressar kvinnan. Det är också viktigt att 
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sjuksköterskan påminner henne om att hon nu är utom fara samt uppmuntrar och 

stöttar kvinnan. Andra viktiga aspekter vid omhändertagandet av kvinnan är att 

hon känner att hon har kontroll över situationen, likaså att sjuksköterskan 

informerar så att kvinnan får valmöjligheter och själv kan bestämma vad hon vill 

och inte vill (Du Mont et al., 2009; Ericksen et al., 2002). Även fysisk beröring 

såsom att sjuksköterskan håller kvinnans hand kan upplevas positivt och lugnande 

av de flesta (Ericksen et al., 2002). 

 

Många kvinnor går lång tid med psykiska besvär efter våldtäkten innan de söker 

hjälp. Efter en våldtäkt väntar många mer än ett år efter innan de söker sig till 

sjukvården. De främsta anledningarna till varför de sökte hjälp var på grund av 

ångest, depression, mardrömmar samt önskemål om att få prata med någon som 

förstod dem (Monroe et al., 2005). Det är först när kvinnan bestämt sig för att ta 

emot hjälp och vågar lita på andra människor som hon kan börja bearbeta 

händelsen. Att prata med en vän, familjemedlemmar, andra våldtäktsoffer eller 

kurator kan hjälpa den våldtagna kvinnan att komma vidare (Smith & Kelly, 

2001). Kvinnor som mer öppet kan prata om våldtäkten har mindre psykiska 

besvär efteråt (Monroe et al., 2005; Smith & Kelly, 2001). 

 

Praktiskt stöd 

Den främsta anledningen till att våldtagna kvinnor besöker sjukvården är att få 

vård eller rådgivning. Det som många kvinnor har som förväntningar på sitt första 

möte med sjukvården, är att få praktisk hjälp med att kunna samla tillräckligt med 

bevis för att få rättslig upprättelse samt att fälla förövaren och på så sätt skydda 

andra kvinnor från att bli utsatta för samma sak. För många kvinnor handlar mötet 

med sjukvården också om att få bevis på att våldtäkten faktiskt ägt rum inför 

familj och vänner. Många vill även prata med någon om händelsen eller få 

behandling mot STD (Du Mont et al., 2009). Övriga fysiska behov som är viktiga 

att tillgodose enligt kvinnor själva är enkla saker som mat, rena kläder, dusch och 

andra bekvämlighets behov som gör att de känner sig omhändertagna. Även 

praktisk hjälp som att ringa efter skjuts från sjukhuset eller efter anhöriga kan vara 

till hjälp (Ericksen et al., 2002).  
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Våldtagna kvinnor uttrycker ett behov av medicinsk hjälp i form av 

drogbehandlingar, alternativmedicinska åtgärder som hypnos och massage samt 

juridiskt stöd. Insatser som innefattar stöd från familj och vänner för att klara av 

att bo kvar i sina hem är enligt kvinnorna viktigt, likaså tillgång till professionellt 

stöttade självhjälpsgrupper. Vissa kvinnor uppgav även ett rent praktiskt behov av 

att få hjälp med att hitta ny bostad, då dessa kvinnor inte längre kunde tänka sig 

att bo kvar eftersom deras omgivning påminde dem om våldtäkten (Bengtsson-

Tops & Tops, 2007). En stor del av våldtagna kvinnor anser att specialutbildade 

sjuksköterskor är viktigt. Många kvinnor efterlyser fler specialutbildade i sin 

närhet eftersom de anser att det saknas (Bengtsson-Tops & Tops, 2007; Ericksen 

et al., 2002). 

 

Kvinnans upplevelser och erfarenheter  

 

Rättsmedicinska undersökningen 

Många kvinnor upplever idag ett tvång från polisen och sjuksköterskan att 

genomgå en rättsmedicinsk undersökning, det finns också mottagningar som till 

och med kräver att kvinnan måste genomgå en undersökning för att de ska erbjuda 

hjälp (Du Mont et al., 2009; Kelleher & McGilloway, 2009). Kvinnor som 

genomgått en rättsmedicinsk undersökning beskriver undersökningen som otroligt 

påfrestande och ord som stressad, upprörd, generad, utsatt och rädd används för 

att beskriva erfarenheten av att ha genomgått den (Du Mont et al., 2009). 

 

You… feel like a piece of crap…I felt violated…Sitting naked on a 

table with your legs spread, and someone is between your legs, and 

you´re just like what the hell… this isn´t right…it was hell. I didn´t 

deserve to be put through that. And… the last thing I wanted is to be 

violated, sitting in a room half–naked having blood-work done and 

being touched (Du Mont et al., 2009, p. 778). 
 

Endast dryga åtta procent av våldtagna kvinnor blev ”optimalt omhändertagna” på 

en undersökt akutmottagning. Med optimalt omhändertagna menas att patienterna 

blivit screenade för STD, fått profylaktisk antibiotika, erbjudits ett graviditetstest 

och akutpreventivmedel samt psykologisk och medicinsk uppföljning (Gilles, Van 

Loo & Rozenberg, 2010). En knapp tredjedel av tillfrågade kvinnor vid en 

akutmottagning valde att genomgå en medicinsk undersökning efter en våldtäkt. 
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Av dem blev endast hälften testade för STD. Av de som ändå blev undersökta så 

var 90 procent väldigt nöjd eller nöjd med hur undersökningen utfördes och 

rekommenderar andra våldtagna kvinnor att göra detsamma (Monroe et al., 2005).  

 

Känslor och problem 

Kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp i vuxen ålder, skattar sin egen 

självkänsla som lägre än kvinnor som inte blivit utsatta för övergrepp. Majoriteten 

av kvinnor med erfarenhet av sexuella övergrepp upplever att övergreppet fört 

med sig konsekvenser som påverkar deras vardagliga liv. Konsekvenserna var av 

tre olika typer, intrapersonella och sociala problem samt sjukdomsspecifika 

yttringar. Intrapersonella problem innebär känslor av lågt självförtroende, rädsla 

för människor och/eller situationer samt situationsutlöst ångest eller oro. När det 

gäller sociala problem angav kvinnorna svårigheter med att upprätthålla nära 

relationer, att kunna lita på andra människor och social isolering. Depression, 

självskadebeteende och sömnsvårigheter är sjukdomsspecifika konsekvenser som 

kvinnorna lider av (Bengtsson-Tops & Tops, 2007). 

 

Många kvinnor känner skuld inför att ha blivit våldtagna, de upplever att de inte 

gjort tillräckligt med motstånd eller tror att de inte kan räkna en påtvingad sexuell 

handling från sin partner som våldtäkt. Samhällets myter om våldtäkt, där våldtäkt 

innebär att kvinnan blir våldtagen utomhus av en främling gör det svårt för de 

kvinnor där dessa omständigheter inte stämmer in, att våga berätta om händelsen 

och känna att de har rätt till stöd och rättvisa (Kelleher & McGilloway, 2009; 

Monroe et al., 2005). 

 

Att återhämta sig efter en våldtäkt är en lång och svår resa. Det svåraste för 

våldtagna kvinnor är att prata om händelsen, samt att hantera sina egna känslor. 

Många har också svårigheter med sitt självförtroende efteråt och skäms över att ha 

blivit våldtagen (Monroe et al., 2005; Smith & Kelly, 2001). 
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Andra viktiga bitar på vägen mot återhämtning efter en våldtäkt är enligt 

kvinnorna att förstå vad som har hänt och hitta en mening med det för att inte 

skuldbelägga sig själv. Kvinnor anser också att de måste lära sig att förlåta, både 

sig själv och gärningsmannen för att kunna få inre ro och hitta tillbaka till sig 

själva igen (Smith & Kelly 2001).  

 

Healing was more painful than the rape. I had a bad rape, but the 

healing was worse (Smith & Kelly, 2001, p. 343). 
 

Uppföljning och terapi 

Kvinnor beskriver uppföljning efter sjukhusbesöket som viktigt och många 

kvinnor upplever sig bli hjälpta av att få ett telefonsamtal för att få prata med 

någon som förstår, eller bara för att veta att någon bryr sig om dem. Många 

kvinnor tycker att det känns tryggt och bra att ha ett inbokat möte för 

uppföljningssamtal innan de lämnar akutmottagningen (Ericksen et al., 2002). 

Terapi och speciellt gruppterapi tillsammans med andra våldtagna kvinnor 

upplevs ofta som väldigt positivt (Monroe et al., 2005).  I en jämförelse mellan 

två grupper av kvinnliga offer för sexuella övergrepp där den ena gruppen fick 

traditionell psykoterapi och den andra gruppen fick en beteendeterapi med fokus 

på känsloterapi som syftar till att lära sig upptäcka samt fokusera sig på sina 

känslor, fanns ingen signifikant skillnad vid behandlingens slut och vid 

uppföljning en månad senare. Den signifikanta skillnaden grupperna emellan 

hittades först efter uppföljning tre månader efteråt. Skillnaden mellan grupperna 

syntes tydligast när det gällde minskade symtom av interpersonella problem av 

beroende- och fientlighetskaraktär samt symtom av undvikandebeteenden 

kopplade till PTSD som är en allvarlig konsekvens av våldtäkt. Gruppen som 

genomgått beteendeterapin uppvisade betydligt mindre symtom på dessa problem 

än gruppen som genomgått den traditionella psykoterapin (Anderson, Fende 

Guajardo, Luthra & Edwards, 2010).  

 

 

 

 

 



14 

 

Sjukvårdspersonalens upplevelser och erfarenheter 

 

Hinder för omhändertagandet  

Ett stort hinder för sjukvårdspersonalens omhändertagande av de våldtagna 

kvinnorna är kvinnornas känsla av skam och skuld samt att de många gånger inte 

inser och vill bekräfta att de faktiskt blivit våldtagna. Det är därför viktigt att 

personalen deltar i arbetet med att hjälpa kvinnorna att komma till insikt för att 

kvinnorna ska förstå det behov av hjälp och stöd de har och som personalen kan 

erbjuda (Kelleher & McGilloway, 2009; Monroe et al., 2005). 

 

…for a lot of women who have experienced unwanted sexual contact 

or, coercion into having sex…they may not name that as 

rape…(Kelleher & McGilloway, 2009, p. 297). 
 

Människor som arbetar med våldtagna kvinnor upplever många gånger en 

kunskapsbrist och känner ett behov av utbildning. De anser att det saknas 

gemensamma riktlinjer för behandling och omhändertagande samt efterlyser 

direktiv angående vilka behov våldtagna kvinnor har (Kelleher & McGilloway, 

2009). Det har visat sig att akutmottagningar som saknar sjuksköterskor med 

rättsmedicinsk utbildning erbjuder nödvändig medicinsk vård. Det är när det 

gäller tillgodoseendet av kvinnornas övriga fysiska och framförallt psykiska 

behov som brister finns hos de flesta. Största delen av de undersökta 

akutmottagningarna har skriftliga protokoll upprättade för hur kvinnor som fallit 

offer för sexuellt våld ska omhändertas. Hälften av akutmottagningarna erbjuder 

inte kontinuerlig utbildning för att ta hand om kvinnor som utsatts för sexuellt 

våld till sin personal. En stor majoritet av akutmottagningarna hade under det 

senaste året inte erbjudit någon utbildning alls. Många akutmottagningar anger 

resursbrist som orsak till detta (Plichta, Vandecar-Burdin, Odor, Reams & Zhang, 

2006).  

 
 
I sjuksköterskans roll som omvårdnadsgivare samt som viktig del i det 

rättsmedicinska arbetet kan det ibland uppstå svårigheter. I en jämförelse mellan 

sjuksköterskor med rättsmedicinsk utbildning och sjuksköterskor utan jämförlig 

utbildning, så visade det sig att sjuksköterskorna med utbildning i högre 

utsträckning upplever ett dilemma med dessa dubbla roller. Drygt 50 procent av 
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de tillfrågade sjuksköterskorna angav att de någon gång upplevt svårigheter, detta 

i jämförelse med 18,2 procent av de tillfrågade utan denna utbildning (Du Mont & 

Parnis, 2003).  

 

När det gäller sjukvårdspersonalens uppföljning av våldtagna kvinnor visar flera 

studier på svårigheter med att få kvinnorna att delta (Ackerman, Sugar, Fine & 

Eckert 2006; Anderson et al., 2010; Boykins & Mynatt, 2007; Ericksen et al., 

2002).  Av 812 våldtagna kvinnor var det endast 36 procent som deltog i någon 

form av uppföljning. I en jämförelse mellan de som kom på uppföljning och inte 

kom, hittades faktorer som var signifikant förknippade med att inte komma på 

uppföljningsbesök. Dessa var om kvinnan led av svår psykisk sjukdom eller om 

kvinnan våldtagits av sin partner, var hemlös eller missbrukade kokain (Ackerman 

et al., 2006). 

 

Möjligheter för omhändertagandet 

Uppföljning för kvinnor efter en våldtäkt, är viktig och bör prioriteras lika högt av 

sjukvårdspersonalen som omhändertagandet i det akuta skedet och 

bevisinsamlingen, eftersom denna patientgrupp ofta får psykiska följdsjukdomar. 

Individuellt anpassad uppföljning ska eftersträvas och innehålla stöd, utbildning 

och remisser till andra instanser som till exempel psykolog (Boykins & Mynatt, 

2007). Det finns vissa faktorer som är förknippade med att kvinnor deltar i 

uppföljning. Dessa är ålder, yngre kvinnor är mer benägna att komma på 

uppföljningsbesök än äldre, om övergreppet skett hemma, om kvinnan använt 

alkohol vid våldtäktstillfället, fått genitala skador, har minnesluckor angående 

händelsen eller fått graviditets- och HIV-profylax samt antibiotikabehandling 

(Ackerman et al., 2006). Trots denna vetskap erbjuds många gånger inte 

kvinnorna någon uppföljning från sjukvårdens sida. Av ett antal kvinnor så var det 

90 procent som inte erbjöds gynekologisk uppföljning, 89 procent fick inte 

psykologisk uppföljning och 84 procent fick ingen uppföljning med information 

om STD (Gilles et al., 2010). 

 

De behov som sjuksköterskor med rättsmedicinsk utbildning (Sexual Assault 

Nurse Examiners), anser som de viktigaste att tillgodose våldtagna kvinnor är 

bevisinsamling, vård av skador, STD, HIV- och graviditetsprofylax samt att 
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erbjuda kvinnan att ta en dusch och att få sätta på sig andra rena kläder. Att 

noggrant förklara varje steg i undersökningen för kvinnan samt att inte använda 

sig av medicinsk terminologi är också något som de upplever underlättar för 

kvinnorna. En granskning av de riktlinjer av behov som ska tillgodoses våldtagna 

kvinnor visar att dessa riktlinjer följs i stor utsträckning. Ungefär 70 procent av de 

tillfrågade akutmottagningarna erbjuder alltid de åtgärder som anses viktiga. Detta 

innebär att sjuksköterskorna med rättsmedicinsk utbildning tillgodoser de 

vårdbehov som kvinnorna har i nästan alla fall, i de fall där inte alla vårdbehov 

tillgodoses anges ekonomiska och religiösa faktorer som orsak (Campbell et al., 

2006). Det har visat det sig att sjuksköterskor med rättsmedicinsk utbildning har 

en tydligare uppfattning att vissa delar av den rättsmedicinska undersökningen 

kan uteslutas och att den våldtagna kvinnan fortfarande har lika stor chans till 

rättslig upprättelse, jämfört med uppfattningen hos sjuksköterskor utan jämförlig 

utbildning. Vidare anser sjuksköterskorna med utbildning i högre utsträckning att 

förekomsten av skador inte har en hög rättslig prioritet för kvinnans chans till 

upprättelse i en domstol (Du Mont & Parnis, 2003). 

 

Ytterligare något som sjukvårdspersonal som arbetar med våldtagna kvinnor anser 

som viktigt, är att det bör finnas specialiserade våldtäktskliniker som är öppna 24 

timmar om dygnet och som är tillgängliga för alla som blivit våldtagna oavsett 

vart de bor. Dit ska kvinnorna kunna gå för att få medicinsk och rättslig hjälp. 

Även kriscenter och mottagningar där kvinnorna kan återhämta sig fysiskt och 

psykiskt är viktigt. Sjukvårdspersonalen önskar också en ökad medvetenhet hos 

allmänheten om sitt arbete (Kelleher & McGilloway, 2009). När det gäller kontakt 

med lokala kriscenter för våldtäktsoffer saknar en fjärdedel av de undersökta 

akutmottagningarna helt en sådan kontakt och av akutmottagningarna som har 

kontakt med kriscenter så är det ändå tolv procent som i stort sett aldrig hänvisar 

sina patienter dit (Plichta et al., 2006).  

 

DISKUSSION 

 

Syftet med denna litteratur översikt var att belysa våldtagna kvinnors möte med 

sjukvården.  Resultatet visar att de främsta anledningarna till varför våldtagna 

kvinnor söker sig till sjukvården efter en våldtäkt är att få vård och rådgivning. 



17 

 

För många handlar det även om att få bevis på att de faktiskt blivit våldtagna. 

Våldtagna kvinnor har flera olika behov som bör bli tillgodosedda av 

sjukvårdspersonalen de möter. Bland annat att få känna sig trygg, bli sedd som en 

hel människa och att bli lyssnad på. Kvinnorna har även behov av enkla praktiska 

saker som att få nya rena kläder. De upplevelser och erfarenheter våldtagna 

kvinnor beskriver i samband med mötet med sjukvården handlar om känslor av 

skam och skuld, vilket gör det svårt för kvinnorna att prata om händelsen. Även 

rädsla, oro och obehag är känslor som kvinnorna upplever, speciellt i samband 

med den rättsmedicinska undersökningen. Resultatet visar även att sjuksköterskan 

har en viktig roll när det gäller våldtagna kvinnors upplevelser av välbefinnande. 

Det sjukvårdspersonalen beskriver som viktigt vid mötet med våldtagna kvinnor 

är ofta det som även kvinnorna själva beskriver som viktigt. Vissa 

tillkortakommanden upplever sjukvårdspersonalen, speciellt när det gäller 

kunskap, utbildning och resurser. Precis som kvinnorna anser så tycker även 

sjukvårdspersonalen att uppföljning är viktigt. Stora svårigheter med 

genomförandet av uppföljningen finns dock. 

 

I enlighet med litteraturöversiktens resultat beskriver även en studie av Osterman, 

Barbiaz och Johnson (2001) behov som är viktiga att tillgodose våldtagna kvinnor 

från sjukvårdens sida. Dessa fynd visar en stor gemensam nämnare, trygghet. Att 

få kvinnan att känna sig trygg är en förutsättning för att kunna erbjuda nödvändig 

vård och hjälpa kvinnan på bästa sätt. Trygghet kan uppnås genom att personalen 

pratar lugnt och informerar på ett lättförståeligt sätt. I resultatet hittas likheter 

mellan vad de våldtagna kvinnorna och sjukvårdspersonalen anser som viktigt. 

Dessa likheter är bland annat att kvinnorna möts av en lugn miljö, får information 

samt erbjuds enkla fysiska åtgärder som att få ta en dusch och sätta på sig nya 

kläder.    

 

När det gäller rent medicinska åtgärder är det STD-, HIV- och graviditetsprofylax 

som resultatet visar som extra viktigt i samband med undersökningen och 

omhändertagandet. Precis som Du Mont och Parnis (2003) kommit fram till så 

anser även vi att vissa delar av den rättsmedicinska undersökningen borde kunna 

uteslutas, allt för att kvinnan ska behöva genomgå så lite obehag som möjligt. 

Eftersom det är sjuksköterskor med rättsmedicinsk utbildning som anser detta så 
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borde det tyda på att deras erfarenhet och kunskap säger att en förövare kan fällas 

i rätten även utan vissa kliniska fynd. 

 

Som resultatet visar är våldtagna kvinnors känslor av skam och skuld vanligt. Vår 

åsikt när det gäller skam och skuld är att det är otroligt viktigt att 

sjukvårdspersonalen hjälper kvinnorna att bearbeta dessa känslor. Enligt 

Cullbergs (2006) teorier så är just känslor av skam och skuld hos den drabbade 

något som kan orsaka att krisen blir djupare. För att i möjligaste mån undvika 

detta så är det viktigt att få den våldtagna kvinnan att prata om händelsen och få 

henne till att förstå att det hon varit med om är ett brott och inte något som hon är 

skyldig till. 

 

Resultatet visar att det inte finns gemensamma riktlinjer överallt för 

omhändertagandet av våldtagna kvinnor och att en stor andel av 

sjukvårdspersonalen upplever en kunskapsbrist. Även sjukvårdspersonal i Sverige 

upplever en kunskapsbrist vilket bekräftas av Rönnberg och Hammarström (2000) 

som kommit fram till att denna kunskapsbrist skapar svårigheter för 

sjukvårdspersonalen att ta hand om våldtagna kvinnor på ett bra sätt. Utbildning 

och gemensamma riktlinjer för omhändertagandet av våldtagna kvinnor verkar 

vara viktigt eftersom det efterfrågas, inte bara utav sjukvårdspersonal utan även av 

kvinnorna själva. Som resultatet påpekar så verkar problemet vara att en stor del 

av sjukvårdspersonalen inte kontinuerligt erbjuds utbildning inom 

omhändertagande av våldtagna kvinnor. Detta styrks av en studie gjord av 

Jackson och Fraser (2009) där sjukvårdspersonalen upplever att de har lite eller 

ingen utbildning alls inom omhändertagande av våldtagna kvinnor. Vi tror att om 

gemensamma riktlinjer för omhändertagandet fanns så skulle det kunna underlätta 

för all sjukvårdspersonal som möter dessa kvinnor och upplever en kunskapsbrist. 

Denna åsikt styrks av Campbell et al. (2006) som visar att akutmottagningar där 

sjuksköterskor med rättsmedicinsk utbildning finns tillgängliga, har gemensamma 

riktlinjer för hur omhändertagandet av våldtagna kvinnor ska gå till. Resultatet 

visar också att riktlinjerna följs i stor utsträckning och att de våldtagna kvinnorna 

får många av sina behov tillgodosedda. Det borde vara ett organisatoriskt ansvar 

att erbjuda personalen utbildning samt att se till att gemensamma riktlinjer tas 

fram och följs. 
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Något som resultatet visar kan tala emot rättsmedicinskt utbildade sjuksköterskor, 

är att det ibland upplevs svårt att balansera omvårdnad med kriminaltekniskt 

arbete. De våldtagna kvinnorna rangordnar omhändertagandet och att det finns 

någon att prata med som högre än det faktiska insamlandet av bevis. För 

sjuksköterskorna däremot är bevisinsamlandet något de har som skyldighet att 

prioritera och därmed något som kan göra omvårdnaden lidande. Detta är en 

viktig reflektion eftersom vi anser att sjuksköterskan i första hand finns till för att 

tillgodose våldtäktsoffrens behov. Självklart är bevisinsamlingen en viktig del 

men allt ska ske på kvinnornas villkor. 

 

Det finns ett stort behov av att förbättra uppföljningskontakten och eftervården 

mellan sjukvården och den våldtagna kvinnan. Resultatet visar att både de 

våldtagna kvinnorna och sjukvården anser att uppföljning är viktigt.  Trots det så 

är det att svårt att få kontakt med våldtäktsoffer efter att de lämnat sjukhuset. En 

förklaring till det kan vara det Bengtsson-Tops och Tops (2007) skriver om att 

våldtagna kvinnor inte längre vill bo kvar i sina hem och flyttar. Det kan alltså 

många gånger vara rent praktiskt svårt att nå de våldtagna kvinnorna. En enkel 

åtgärd skulle kunna vara att från sjukvårdens sida ta en anhörigs telefonnummer 

och på så sätt ha en extra möjlighet att komma i kontakt med den våldtagna 

kvinnan. 

 

Terapi och att få prata om händelsen är något som resultatet visar som avgörande 

för att kunna bearbeta våldtäkten och gå vidare. Särskilt intressant är att 

beteendeterapi visar sig effektivare än traditionell psykoterapi och då speciellt mot 

symtom kopplade till posttraumatiskt stressyndrom. Detta resultat styrks även av 

Jaycox, Zoellner och Foa (2002) som genomfört en studie där en våldtagen kvinna 

fick kognitiv beteendeterapi och det visade sig effektivt. Våldtäkt är som resultatet 

visar en av de vanligaste orsakerna till PTSD vilket stöds av Frans, Rimmö, Åberg 

och Fredriksson (2005); Jaycox et al. (2002); Osterman et al. (2001); Sarkar och 

Sarkar (2005). Eftersom PTSD är en allvarlig psykisk störning anser vi att det 

ställer höga krav på den sjukvårdspersonal som omhändertar våldtäktsoffer att ha 

kunskap om tillståndet. 
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Metoddiskussion 

För att värdera resultatet och kvaliteten på de sökningar som gjorts så är det 

viktigt att framhålla att syftet inte var att göra en systematisk litteraturöversikt 

utan en allmän sådan. Till hjälp med att finna rätt sökord, så kallade MeSH-

termer, så konsulterades en bibliotekarie på Mittuniversitetet. Denna hjälp gjorde 

så att sökningarna resulterade i för det valda ämnet 13 relevanta artiklar. 

Avgränsningarna som användes motiverades genom att sexuella övergrepp på 

barn inte speglar syftet med litteraturöversikten, eftersom det var våldtagna 

kvinnor som skulle belysas. Endast artiklar skrivna på engelska söktes, detta på 

grund av författarnas begränsade språkkunskaper. Det finns risk att denna 

avgränsning orsakat ett visst bortfall av relevant data. Att sökningar enbart gjordes 

efter artiklar publicerade inom de senaste tio åren är av den orsaken att vi enbart 

önskat att inkludera den senaste forskningen i resultatet, även denna avgränsning 

kan ha orsakat ett bortfall av data. Detta har diskuterats och bedömningen som 

gjordes var att tillräckligt med relevant data ändå skulle hittas. Avgränsningen 

med tillgängliga abstrakt användes för att en överblick av artiklarna snabbt skulle 

fås. Dessa avgränsningar användes till samtliga sökningar utom två, där 

avgränsningen enbart artiklar som handlar om kvinnor plockades bort. Detta 

gjordes för att bredda sökområdet och utöka antalet träffar. Sökningarna utan 

avgränsningen resulterade i artiklar som inte hittades när avgränsningen användes, 

anmärkningsvärt så handlade de nya artiklarna som hittades även de enbart om 

kvinnor. Det är möjligt att andra avgränsningar samt sökningar i andra databaser 

hade givit ett annat urval och således ett annat resultat. 

 

Analysmetoden som användes var för oss tidigare okänd, detta skapade stor 

osäkerhet. Trots detta anser vi att metoden till slut varit tillfredsställande och varit 

till stor hjälp vid analyserandet av datan. I litteraturöversikten användes begreppet 

”sjukvårdspersonal” istället för att enbart fokusera på sjuksköterskan. Detta beror 

på att under analysens gång så framträdde bilden av att omhändertagandet av 

våldtagna kvinnor sker i team och detta team valde vi att kalla för 

”sjukvårdspersonal”. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt bygger på både kvalitativa och kvantitativa 

studier vilket är en styrka. Kvalitativa data har kunnat styrkas eller motsägas av 
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kvantitativa och en större helhetsbild har återgetts. Ytterligare en styrka med 

litteraturöversikten är att både våldtagna kvinnors och sjukvårdspersonalen 

upplevelser och erfarenheter beskrivits, detta anser vi är en förutsättning för att ett 

möte ska kunna beskrivas. Detta gör att läsaren får en större förståelse för de båda 

parternas situation och på så sätt en bredare kunskap om hur mötet kan se ut. En 

svaghet med litteraturöversikten är att få artiklar som talar om hur det ser ut för 

våldtagna kvinnor och sjukvårdspersonal i Sverige hittats. Denna svaghet har vi 

varit medvetna om och på bästa sätt försökt avhjälpa, detta med hjälp utav studier 

gjorda i västvärlden där bilden av våldtäkter är likvärdig den i Sverige. Studier 

gjorda utanför västvärlden fokuserar i första hand på våldtäkter i krigsdrabbade 

länder där våldtäkt i många fall används som krigsmedel. Dessa våldtäktsoffer och 

sjukvårdpersonalens omhändertagande av desamma speglar inte det ursprungliga 

syftet med litteraturöversikten.     

 

Slutsats 

Våldtagna kvinnor är en komplex patientgrupp med ett stort antal behov som 

behöver tillgodoses. Nyckeln till ett gott omhändertagande av de våldtagna 

kvinnorna tycks vara utbildning, erfarenhet och gemensamma riktlinjer. Det är 

både sjukvårdspersonalens och de styrandes ansvar att se till att det finns de 

resurser som är nödvändiga för att kvinnor ska få ett optimalt omhändertagande 

efter en våldtäkt. Arbetet med litteraturöversikten har visat att det finns brist på ny 

svensk forskning inom ämnet och detta är något som vi efterlyser. Uppföljning 

visar sig vara viktigt, men studier som tydligt visar varför uppföljning är viktigt 

för våldtagna kvinnor saknas.  

 

Ytterligare litteraturöversikter motsvarande denna kan ge fler svar på hur 

sjukvårdspersonal på bästa sätt kan arbeta med våldtagna kvinnor, exempelvis 

genom att var för sig beskriva de båda gruppernas olika perspektiv. 
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Artikelöversikt                                                                                                                                                                                                                          Bilaga 4 
Författare, årtal, land Studiens syfte Design/ansats Deltagare/urval Analysmetod Huvudresultat Kvalitets-

grad 

Ackerman, Sugar, Fine & 
Eckert, (2006). USA. 

Att undersöka samband 
mellan patient, överfalls- 
och undersökningskaraktär 
med följsamheten till 
uppföljning hos sexuellt 
utnyttjade kvinnor. 

 
 
 
 
 

 
Kvantitativ.  

Retrospektiv kohort studie. 

Journaler från 812 
patienter, som blivit 
undersökta efter en våldtäkt 
av en obstetriker, 
gynekolog eller SANE 
sjuksköterska mellan juli 
2001- juni 2004. 

 
 
 
 

 
 

Statistiska beräkningar. 

Av 812 deltagare så var det endast 288 st 
som deltog i någon form av 
uppföljningsbesök. Faktorer som var 
förenade med att komma på uppföljning var 
yngre ålder, att övergreppet skett hemma, 
genital skada, alkoholanvändning och att 
kvinnan fått medicinsk profylax efter 
våldtäkten. Faktorer som hittades för sämre 
benägenhet att komma på uppföljning var 
svår psykisk sjukdom, att övergreppet skett 
av en partner, kokain användning och 
hemlös. 

 
 
 
 
 

 
Grad I 

Anderson, Fende Guajardo, 
Luthra & Edwards, (2010). 
USA. 

Att fastställa effekterna av 
klinik-bistådd 
beteendeterapi där offer för 
sexuella övergrepp fick lära 
sig att upptäcka sina 
känslor och efter det 
utvärdera eventuell 
förbättring av sin psykiska 
smärta. Dessa effekter 
jämfördes med en grupp av 
offer som inte fick denna 
terapi. 

 
 
 
 

Kvantitativ. 
Randomiserad kontrollerad 

pilotstudie.  

 

28 kvinnliga studenter på 
ett universitet i 
mellanvästern, USA, som 
uppfyllde kriterier som 
offer för sexuella övergrepp 
med svåra psykiska besvär 
delades in i en 
experimentgrupp (n=15) 
och en kontrollgrupp 
(n=13). 

 
 
 

 
Statistiska beräkningar. 

Vid studiens slut och efter en månads 
uppföljning fanns ingen signifikant skillnad 
mellan de båda grupperna. Vid tre månaders 
uppföljning visade experimentgruppen 
minskade symtom på ett antal givna 
variabler i jämförelse med kontrollgruppen. 
Bl.a. interpersonella problem och 
undvikandebeteenden kopplade till PTSD. 

 
 
 
 

Grad I 
 

Bengtsson-Tops & Tops, 
(2007). Sverige. 

Att undersöka utbredningen 
av sexuella, emotionella 
och fysiska övergrepp 
bland kvinnor som får 
psykiatrisk vård. Att 
jämföra övergrepp i 
relation till självkänsla och 
självskattade konsekvenser 
av övergrepp. Att 
undersöka kvinnors 
självskattade behov av 
stöd.  

 
 
 
 
 
 

Mixad. 
Deskriptiv tvärsnittsstudie 

med frågeformulär. 

1382 kvinnor som fick 
någon form av psykiatrisk 
vård i Sverige. 

 
 
 
 
 

Manifest innehållsanalys 
samt statistiska 

beräkningar. 

Kvinnor som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp skattade sin självkänsla som 
lägre än vad kvinnor som inte blivit utsatta 
för övergrepp gjorde. Konsekvenser av 
övergrepp var rädsla för människor och 
situationer, ångest och oro, svårigheter med 
relationer, social isolering, depressioner, 
självskadebeteende samt sömnsvårigheter. 
De behov av stöd som kvinnorna 
rapporterade var behov av mer 
specialutbildad vårdpersonal i sin närhet, 
stöd av sin familj, behov av 
självhjälpsgrupper, drogbehandling, 
alternativmedicin som t.ex. hypnos och 
massage samt juridiskt stöd. 

 
 
 
 
 
 

Grad I 



 

 

Boykins & Mynatt, (2007). 
USA. 

Att beskriva och undersöka 
skillnader mellan 
överfallskaraktär och 
svårigheter med 
uppföljningskontakt av 
kvinnor som nyligen utsatts 
för sexuella övergrepp. 

 
 
 
 
 

Kvantitativ 
Retrospektiv jämförande 

studie. 

Bekvämlighetsurval av 
journaler från 78 kvinnor 
som blivit undersökta av en 
SANE-sjuksköterska inom 
72 timmar efter 
övergreppet.  

 
 
 
 
 

 
Statistiska beräkningar. 

Resultatet visar svårigheter med 
uppföljning av våldtagna kvinnor 3 
månader efter våldtäkten. Uppföljning till 
våldtagna kvinnor är viktig och måste 
prioriteras lika högt av sjukvårdspersonalen 
som bevisinsamling och omhändertagandet 
eftersom denna patientgrupp ofta får 
psykiska följdsjukdomar. Individuellt 
anpassad uppföljning ska eftersträvas och 
innehålla stöd, utbildning och remisser till 
andra instanser.  

 
 
 
 
 
 

Grad II 

Campbell, Townsend, 
Long, Kinnison, Pulley, 
Adames & Wasco, (2006). 
USA. 

Att mäta i vilken 
utsträckning 17 givna 
medicinska och 
emotionella vårdbehov 
tillgodogörs offer för 
sexuella övergrepp på 
vårdinrättningar som 
arbetar enligt SANE-
program. Att visa på 
skillnader mellan 
vårdinrättningar hur dessa 
vårdbehov tillgodoses samt 
att visa vilka strategier 
vårdinrättningar som 
arbetar enligt SANE-
program har för att 
tillgodose vårdbehoven. 

 
 
 
 
 
 
 

Mixad.  
Telefonintervju med hjälp 

av öppna frågor. 
 
 
 

Randomiserat urval av 110 
vårdinrättningar i USA. 
Den mest erfarne SANE-
sjuksköterskan på varje 
vårdinrättning deltog. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Innehållsanalys samt 
statistiska beräkningar. 

 
 

 
 
 

Den största delen av vårdinrättningarna 
följer de riktlinjer som finns inom SANE-
programmen då det gäller tillgodoseendet 
av vårdbehov. De vårdbehov som SANE 
programmen anser viktiga att tillgodose är 
vård av skador, STD, HIV och 
graviditetsprofylax, bevisinsamling och 
emotionellt stöd. I de fall där patientens alla 
behov inte tillgodoses ligger ekonomiska, 
rättsliga och religiösa faktorer bakom. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grad I 
 

Du Mont & Parnis, (2003). 
Kanada. 

Att jämföra SANEs med 
icke-SANEs när det gäller 
vilken inverkan 
utbildningen har på åsikter 
om omvårdnad och 
tillvägagångssättet vid 
insamlandet av bevis från 
offer för sexuella 
övergrepps kroppar.   

 
 
 
 

Kvantitativ. 
Frågeformulär. 

70 SANE-sjuksköterskor 
och 48 ickeSANE-
sjuksköterskor som arbetar 
på center för offer för 
sexuella övergrepp i 
Ontario, Kanada.  

 
 
 
 

Statistiska beräkningar. 

SANE-sjuksköterskor anser i högre 
utsträckning att vissa delar av 
bevisinsamlandet ej behövs för att stärka 
offrets chans till rättslig upprättelse. SANE-
sjuksköterskor upplever också i högre en 
svårighet med att dels ge omvårdnad och 
samtidigt vara en viktig del i det 
rättsmedicinska arbetet. 

 
 
 
 

Grad II 



 

 

Du Mont, White & 
McGregor, (2009). Kanada. 

Att öka förståelsen för hur 
kvinnliga offer för sexuella 
övergrepp upplever den 
rättsmedicinska 
undersökningen. 

 
 
 
 
 
 

Kvalitativ. 
Semi-strukturerade 

intervjuer. 
 
 
 
 

19 kvinnor som efter att de, 
under de sex senaste 
månaderna, blivit utsatta 
för sexuella övergrepp 
blivit omhändertagna på ett 
av fyra center för offer för 
sexuella övergrepp i 
Ontario, Kanada. 
Intervjuerna genomfördes 
mellan sept. 2002 – juli 
2004. 

 
 
 
 
 
 

Manifest och latent 
innehållsanalys. 

Två teman. 

”Förväntningar”: många kvinnor genomgår 
den rättsmedicinska undersökningen av 
rättsmedicinska skäl, d.v.s. för att kunna 
väcka åtal. ”Upplevelser”: de flesta 
kvinnorna söker sig till centren för att få 
vård och rådgivning. I stort sett alla tycker 
att sjuksköterskan har en viktig roll för 
deras välbefinnande. Många tycker att det 
är väldigt påfrestande att genomgå 
undersökningen och kan många gånger 
känna ett tvång att genomgå den.  

 
 
 
 
 
 
 

Grad I 

Ericksen, 
Dudley,McIntosh, Ritch, 
Shumay & Simpson, 
(2002). Canada. 

Syftet med studien var att 
försöka förstå våldtagna 
kvinnors erfarenheter av att 
ha blivit vårdat på en 
akutmottagning som är 
specialiserad på sexuellt 
utnyttjade kvinnor. Samt att 
upptäcka teman från dessa 
erfarenheter och se 
konsekvenserna av denna 
vård 

 
 
 
 

 
Kvalitativ 

Semistrukurerade 
intervjuer. 

8 kvinnor som blivit vårdad 
på en akutmottagning 
specialiserad för sexuellt 
utnyttjade kvinnor. 

 
 
 
 
 

Latent innehållsanalys. 
Nio teman. 

Teman som speglar kvinnornas erfarenheter 
av vilka behov som är viktiga att tillgodose: 
1. Att bli sedd som en hel människa. 2. 
Närvaro av en sjuksköterska. 3. Att få 
känna sig trygg. 4. Bli fysiskt berörd. 5. Ha 
kontroll över situationen. 6. Bli lugnad och 
uppmuntrad. 7. Sjuksköterskans expertis 
och kunskap 8. Få information. 9. 
Uppföljning utanför sjukhuset. 

 
 
 
 
 

Grad I 

Gilles, Van Loo & 
Rozenberg, (2010). 
Belgien. 

Att granska skötseln av 
offer för sexuella övergrepp 
när det gäller undersökning 
av förekomst av STD, 
givande av profylaktisk 
antibiotika, graviditetstest, 
akutpreventivmedel och 
psykologisk samt 
medicinsk uppföljning.   

 
 
 
 

Kvantitativ. 
Retrospektiv studie. 

Journaler för 356 kvinnor 
över 15 år som mellan 
2002-2007 behandlades 
med ett rape-kit på 
akutmottagningen på Saint-
Pierre´s sjukhus i Bryssel, 
Belgien. 

 
 
 
 

Deskriptiv statistisk analys. 

Resultatet visade att 80-90 procent av 
patienterna inte blir optimalt omskötta. 
Inom alla de undersökta åtgärder som 
patienten bör erbjudas finns brister på 
kontinuitet och genomförande. Bl.a. erbjuds 
vissa kvinnor ingen uppföljning.  

 
 
 
 

Grad I 



 

 

Kelleher & McGilloway, 
(2009). Irland. 

1. Se vilka organisationer 
som har en viktig roll i den 
service som erbjuds för 
personer som utsatts för 
sexuellt våld. 2. Inhämta 
information om i vilken 
omfattning och med vilka 
metoder denna service 
utförs. 3. Uppmärksamma 
problem och utmaningar 
som finns i arbetet med 
sexuellt våldsdrabbade 
personer från personalens 
synvinkel. 

 
 
 
 
 

 
Kvalitativ. 

Semistrukurerade 
intervjuer. 

 

18 kvinnor som arbetar 
inom organisationer 
inriktade på 
omhändertagande av offer 
för sexuella övergrepp. 

 
 
 
 
 
 

Innehållsanalys. 
2 teman och 6 underteman 

Tema: Hinder för omhändertagandet. 
Underteman: Offrets skam och skuld, 
bekräfta händelsen och samhällets myter 
om våldtäkt. 
Tema: Luckor i det nuvarande 
omhändertagandet.  
Underteman: Utbildning och kunskap, 
rättsväsendets inverkan och tillgång till 
specialkliniker för våldtäktsoffer. 

 
 
 
 
 
 

Grad I 

Monroe, Kinney, Weist, 
Spriggs Dafeamekpor, 
Dantzler& Reynolds, 
(2005). USA. 

Att undersöka vilka behov 
av omvårdnad som sexuellt 
utnyttjade personer har och 
att undersöka kvaliteten på 
den service som erbjuds 
efter övergreppet på 19 
olika center för sexuellt 
utnyttjade i Maryland. 

 
 
 
 
 
 
 

Mixad. Intervjuer med 
öppna och slutna frågor. 

125 sexuellt utnyttjade 
personer intervjuades från 
de 19 olika centren. 

 
 
 
 
 
 

 
Innehållsanalys som 

mynnat ut i kategorier som 
sedan kvantifierats. 

Mer än hälften av offren väntade flera år 
innan de sökte hjälp. Psykologiska besvär 
som depression och ångest var de vanligaste 
orsakerna till varför offren sökte hjälp på 
centret. Mindre än en tredjedel av 
deltagarna hade blivit undersökt efter 
våldtäkten och av dem hade endast hälften 
blivit testad för STD. Personalen på centret 
var uppskattad och det ansågs viktigt att de 
inte var dömande, trodde på offren och 
stöttade och hjälpte offren. Det som var 
svårast för offren var att prata om händelsen 
och sina egna känslor. Gruppterapi var 
något som upplevdes positivt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grad II 

Plichta, Vandecar-Burdin, 
Odor, Reams & Zhang, 
(2006). USA. 

Att undersöka strukturella 
och proceduriska faktorer 
som akutmottagningar i 
Virginia, USA, har som 
förutsättningar för att ta 
hand om offer för sexuellt 
våld. Att verka som en 
kunskapsbas för att 
utveckla vården av offer för 
sexuellt våld. 

 
 
 
 

Kvantitativ. 
Frågeformulär. 

 

Personal på 62 
akutmottagningar i 
Virginia, USA. 

 
 
 
 
 
Sammanställning av data. 

Majoriteten av akutmottagningarna ger 
rekommenderad medicinsk vård till offer. 
Hälften av akutmottagningarna har dock 
inte de resurser som krävs och erbjuder inte 
regelbunden utbildning till personalen om 
sexuellt våld samt en fjärdedel har ingen 
kontakt med lokala kriscenter för 
våldtäktsoffer. 

 
 
 
 
 

Grad II 



 

 

Smith & Kelly, (2001), 
USA. 

Syftet med studien var att 
utifrån patientens 
erfarenheter se vikten av 
tillfrisknandet efter en 
våldtäkt och att förstå vilka 
faktorer som underlättar 
eller utlöser tillfrisknandet. 

 
 
 
 

Kvalitativ. 
Fenomenologisk studie. 
Intervjuer med öppna 

frågor. 

Urvalet bestod av 7 kvinnor 
mellan 22-60 år som blivit 
våldtagna och som antingen 
återhämtat sig eller påbörjat 
återhämtning efter 
övergreppet.  

 
 
 
 
 

Tematisk hermeneutisk 
analys. 

 Resultatet presenteras i tre teman, 1. Nå ut 
till andra, när kvinnan bestämmer sig för att 
ta hjälp från andra då kan hon börja 
bearbeta händelsen. 2. Få nya perspektiv på 
våldtäkten, kvinnan måste förstå vad som 
hänt och varför det hände 3. Hitta tillbaka 
till sig själv, förlåta både sig själv och 
gärningsmannen för att gå vidare. 

 

 
 
 
 

Grad I 
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Ericksen, Dudley,McIntosh, Ritch, Shumay 
& Simpson, (2002), Canada 

Teman som speglar kvinnornas erfarenheter 
av vilka behov som är viktiga att tillgodose: 
1. Att bli sedd som en hel människa.  
 
2. Närvaro av en sjuksköterska.  
3. Att få känna sig trygg.  
4. Bli fysiskt berörd.  
5. Ha kontroll över situationen.  
6. Bli lugnad och uppmuntrad.  
 
7. Sjuksköterskans expertis och kunskap  
 
8. Få information.  
 
9. Uppföljning utanför sjukhuset 

  
 

Praktiskt/emotionellt stöd 
 
 
 

Emotionellt stöd 
 
 
 

Praktiskt stöd 
 

Emotionellt stöd 
 

Uppföljning och terapi 

 
 
 
 
 
 

Kvinnans behov och önskemål 
 
 
 
 
 
 
 

Kvinnans upplevelser och erfarenheter  

Kelleher & McGilloway, (2009). Irland. Tema: Hinder för omhändertagandet. 
Underteman: Offrets skam och skuld, 
bekräfta händelsen  
 
och samhällets myter om våldtäkt.                          
 
Tema: Luckor i det nuvarande 
omhändertagandet.  
Underteman: Utbildning och kunskap samt 
tillgång till specialkliniker för våldtäktsoffer. 

 
Hinder för omhändertagandet 

 
 

Känslor och problem 
 
 
 

Möjligheter för omhändertagandet 

 
Sjukvårdens upplevelser och erfarenheter 

 
 

Kvinnans upplevelser och erfarenheter 
 
 
 

Sjukvårdens upplevelser och erfarenheter 

Monroe,  Kinney, Weist, Spriggs 
Dafeamekpor, Dantzler& Reynolds, (2005), 
USA 

Mer än hälften av offren väntade flera år 
innan de sökte hjälp. Psykologiska besvär 
som depression och ångest var de vanligaste 
orsakerna till varför offren sökte hjälp på 
centret.  
 
Mindre än en tredjedel av deltagarna hade 
blivit undersökt efter våldtäkten och av dem 
hade endast hälften blivit testad för STD.  
 
Personalen på centret var uppskattad och det 
ansågs viktigt att de inte var dömande, trodde 
på offren och stöttade och hjälpte offren.  
 
Det som var svårast för offren var att prata 
om händelsen och sina egna känslor.  
 
Gruppterapi var något som upplevdes 
positivt. 

 
 

Emotionellt stöd 
 
 
 
 

Rättsmedicinska undersökningen 
 
 
 

Emotionellt stöd 
 
 

Känslor och problem 
 
 

Uppföljning och terapi 

 
 

Kvinnans behov och önskemål 
 
 
 
 

Kvinnans upplevelser och erfarenheter  
 
 
 

Kvinnans behov och önskemål 
 
 
 
 

Kvinnans upplevelser och erfarenheter 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ackerman, Sugar, Fine & Eckert, (2006). 
USA. 

Av 812 deltagare så var det endast 288 
stycken som deltog i någon form av 
uppföljningsbesök. Faktorer som hittades för 
mindre benägenhet att komma på uppföljning 
var svår psykisk sjukdom, att övergreppet 
skett av en partner, kokain användning och 
hemlös. 
 
Faktorer som var förenade med att komma på 
uppföljning var yngre ålder, att övergreppet 
skett hemma, genital skada, 
alkoholanvändning och att kvinnan fått 
medicinsk profylax efter våldtäkten.  
 

 
 
 

Hinder för omhändertagandet 
 
 
 
 
 
 

Möjligheter för omhändertagandet 

 
 
 
 
 
 

Sjukvårdens upplevelser och erfarenheter 


