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Sammanfattning

Bakgrund: Sexuella övergrepp är idag ett samhällsproblem och har en stark koppling 

till patriarkala strukturer där män är i maktposition. Det är ett globalt 

problem, en av fyra kvinnor utsätts någon gång i sitt liv för sexuella 

övergrepp i nära relationer. Statistik från Brottsförebyggande rådet visade 

att under 2019 var 97 procent av gärningspersonerna män. Det finns 

mycket som tyder på att det finns en koppling mellan kulturella normer och

traditioner i samhället, som gör att vissa inte söker hjälp efter de varit 

utsatta för ett sexuellt övergrepp. Sexuella övergrepp innebär olika 

reaktioner för olika personer, posttraumatiskt stressyndrom är en vanlig 

följd av traumat. Sjuksköterskan ska främja hälsa och förebygga skada och 

bör därför fokusera på patientens autonomi och delaktighet. 

Syfte: Beskriva kvinnors upplevelser av vården efter sexuella övergrepp.

Metod: Denna litteraturstudie bygger på tio vetenskapliga artiklar, varav nio var av 

kvalitativ design och en av kvantitativ design. Databaserna som användes 

var MedLine, CINAHL Complete och Pubmed. Innehållet i artiklarna har 

sammanställts och teman har identifierats. 

Resultat: I resultatet identifierades fem teman: Känsla av trygghet och kontroll- en 

central del, Brister i vården i samband med sexuella övergrepp samt 

Bemötande och attityder hos vårdpersonal. I temat Känsla av trygghet och 

kontroll- en central del identifierades två underteman: Trygghet och 

Kontroll. Även två underteman identifierades i Brister i vården i samband 

med sexuella övergrepp: Behovet av information och Prioriteringar i 

vården.

Diskussion: I diskussionsdelen diskuterar författarna styrkor och svagheter med den 

valda metoden. De diskuterar därefter kvinnors upplevelser av vården efter 

sexuella övergrepp utifrån Känsla av trygghet och kontroll- en cenral del, 

Brister i vården i samband med sexuella övergrepp, och Bemötande och 

attityder hos vårdpersonal. Tre områden diskuterades: Vårdpersonalens 

ansvar, Konsekvenser av sexuella övergrepp och vårdens agerande samt 

Individanpassad omvårdnad ger en känsla av kontroll och delaktighet. 

Författarna diskuterade dessa områden mot tidigare forskning med stöd av 



Virginia Hendersons teori om individanpassad omvårdnad.

Nyckelord: Sexuella övergrepp, Upplevelser, Kvinnor, Vårdpersonal, Attityder

Abstract

Background: Sexual assault is a societal problem today and has a strong connection to 

patriarchal structures where men are in a position of power. Sexual assault

is a global problem and one of four women is exposed to sexual assault in 

a close relationship at some point in her life. In 2019, 97 per cent of 

perpetrators were men according to statistics from Brottsförebyggande 

rådet. There is much to indicate that there is a link between cultural norms

and traditions in society, which means that some do not seek help after 

being subjected to sexual abuse. Sexual assault means different reactions 

for different people, post-traumatic stress syndrome is a common 

consequence of the trauma. The nurse should promote health and prevent 

injury and should therefore focus on the patient's autonomy and 

participation.

Aim: To describe womens experience of healthcare after sexual assault

Method: This litterature study is based on ten articles, nine qualitative studies and 

one quantitative study. The databases used were MedLine, CINAHL 

Complete and Pubmed. The content was analyzed and themes could be 

identified.

Results: Five themes were identified: Feeling of safety and control - a central 

part, Deficiencies in healthcare associated with sexual assault and 

Treatment and attitudes in healthcare staff. Under Feeling of safety and 

control – a central part, two subthemes were identified: Safety and 

Control. Two subthemes were also identified under Deficiencies in 

healthcare associated with sexual assault: The need for information and 

Priorities in healthcare.

Discussion: The authors discussed womens experiences of healthcare after sexual 

assault based on the themes: Feeling of safety and control – a central 

part, Deficiencies in healthcare associated with sexual assault and 

Treatment and attitudes in healthcare staff. Three areas were discussed: 



The responsibility of the healthcare staff, Consequences of sexual assault 

and Individualized care gives a feeling of control and participation. The 

authors discussed the themes against previous research and using Virginia 

Henderson’s theory of individualized nursing.

Keywords: Women, Experience, Sexual assault, Healthcare staff, Attitudes
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Inledning

I samband #metoo-rörelsen hösten 2017 uppmärksammades frågor om sexuella övergrepp. 

Det började diskuteras mer om hur sexuella övergrepp ska förebyggas. Däremot diskuteras 

det inte tillräckligt om hur vårdpersonalen ska fånga upp och hjälpa de som utsätts. Vi vet att 

många lider i tysthet och är rädda för att bli skuldbelagda av samhället. 

Vi valde ämnet då vi anser att det finns för lite kunskap och kompetens om hur man inom 

vården ska hjälpa de som blivit utsatta och få dem att våga berätta. 

Sexuella övergrepp sker överallt och det finns ingen “typisk” förövare. Detta innebär att 

vem som helst kan utsätta andra och vem som helst kan drabbas.

Bakgrund

Sexuella Övergrepp

Sexuella övergrepp är ett globalt problem, ungefär en av fyra kvinnor har blivit utsatt för 

sexuella övergrepp i en nära relation (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 2002). Trots 

det är det många som väntar med att söka vård (Delgadillo, 2017). Masho och Alvanzo (2010) 

menar att de flesta studier fokuserar på kvinnor då kvinnor är majoriteten av de som utsätts. 

Även män utsätts men forskning tyder på att de mer sällan anmäler sexuella övergrepp än 

kvinnor (Du Mont, Macdonald, White, Hons & Turner, 2013; Masho & Alvanzo, 2010). 

Detta då det finns en rädsla att bli beskyllda och misstrodda samt att det finns en stark 

stigmatisering kring män och sexuella övergrepp i samhället.

World Health Organization [WHO] (2012) definierar sexuellt övergrepp som att utföra 

eller försöka utföra sexuella handlingar, oönskade sexuella kommentarer, sexuella närmanden

eller annat som riktas mot en annan persons sexualitet utan samtycke. Det finns stora 

skillnader i lagstiftning kring sexuella övergrepp världen över (Chon, 2014). Västerländsk 

lagstiftning skyddar utsatta kvinnor i större utsträckning än icke-västerländsk lagstiftning och 

det i sig påverkar huruvida brottet anmäls eller inte. Enligt svensk lagstiftning

 finns det en skillnad mellan sexuellt övergrepp och våldtäkt, båda definieras enligt den 

svenska lagen som sexbrott (https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-

brott/sexualbrott/). Våldtäkt är ett av de allvarligaste sexualbrotten och definieras i 

Brottsbalken “den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en 

annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, 

döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år.” (Brottsbalken, SFS 1962:700, 1 

§, kap. 6). Sexuellt övergrepp definieras “den som, med en person som inte deltar frivilligt, 

genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 §, döms för sexuellt övergrepp till 

https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/sexualbrott/
https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/sexualbrott/
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fängelse i högst två år “(2 §, kap. 6). Straffet för grova sexuella övergrepp är fängelse i minst 

sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte 

tillämpas 1 § första stycket, andra och tredje meningarna. År 2018 ändrades lagen och en 

samtyckeslag trädde i kraft i Sverige (2 §, kap. 6). Lagen innebär att man aktivt måste visa sitt

samtycke till sex genom ord eller handling.

I samhället finns det en föråldrad bild av hur den stereotypa våldtäkten ser ut (Holmberg &

Lewenhagen 2019). I den bilden ingår ofta att genom tvång och våld eller hot utföra samlag 

med en person, vilket inte stämmer överens med verkligheten. Unga människor har en 

tendens att normalisera sex utan samtycke som innebär att det inte upplevs som ett övergrepp,

även om man sagt ja mot sin vilja eller inte sagt någonting alls (Fantasia, 2011).

Statistik

Brottsförebyggande rådet (Brå, 2019a) rapporterade att mellan åren 2006 och 2017 hade 

antalet anmälda sexualbrott mot kvinnor ökat från 2,7 procent till 10,7 procent i Sverige. 

Ändå är det få som anmäler sexuella övergrepp och det är svårt att veta hur många som utsätts

(Eidensten, 2018). En annan rapport från BRÅ visar att statistiskt sett ökade antalet 

anmälningar under 2017 (Holmberg & Lewenhagen, 2019). Frekvensen gick dock ner under 

första kvartalet 2018 vilket tros vara att effekten av metoo-rörelsen minskade. Andra kvartalet

ökade anmälningarna igen till samma nivå som 2017. Efter att samtyckeslagen trädde i kraft 

sommaren 2018 ökade anmälningarna ytterligare. Enligt statistik från Brottsförebyggande 

rådet (Brå, 2019b) “våldtäkt och sexualbrott” 2018 var det cirka 97 procent av sexualbrotten 

som utfördes av män och majoriteten av de som utsattes var kvinnor.

Majoriteten av de brott som uppklarades minskade med 14 procent mellan åren 2008 och 

2017 (Holmberg & Lewenhagen, 2019). Det berodde på att antalet åtal minskade under dessa 

år. Mellan 2016 och 2017 minskade antalet uppklarade brott med det berodde på att antalet 

anmälningar ökade. År 2017 anmäldes 5236 våldtäkter men endast sju procent av dem 

klarades upp. År 2016 var tre till fem procent av de anmälda fallen överfallsvåldtäkter.

Riskgrupper

Det finns en stark koppling mellan samhällsproblemet sexuella övergrepp och traditionella 

föreställningar om maskulinitet och mäns makt över kvinnor (WHO, 2012). Ojämlikhet 

mellan könen och mild lagstiftning mot våldsbrott leder till en högre frekvens av sexuella 

övergrepp och det finns därför stora skillnader mellan länder världen över (Chon, 2014). 

Ålder, socioekonomi, utbildningsnivå, alkohol - eller drogmissbruk, flera sexuella partners 
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och att tidigare har blivit utsatt är riskfaktorer för att utsättas för sexuella övergrepp. Andra 

riskgrupper är personer med neuropsykiatriska diagnoser som Aspberger och ADHD eller 

kognitiva funktionsnedsättningar och mental ohälsa (Holmgren & Lewenhagen 2019). 

Orsaken till detta är att dessa grupper har en tendens att i större utsträckning hamna i 

riskfyllda situationer. 

Omvårdnad efter sexuella övergrepp

Många som söker vård efter sexuella övergrepp kan befinna sig i olika typer av emotionella 

tillstånd, allt från ilska till emotionell stress och förnekelse förekommer (Delgadillo, 2017). 

Sjuksköterskor bör ha kunskap om nödvändiga åtgärder för att kunna utföra omfattande vård. 

De ska vara ett emotionellt stöd för kvinnan och försäkra henne om hennes fysiska trygghet. 

Olika vårdinrättningar har riktlinjer för omhändertagande av den specifika patientgruppen och

som sjuksköterska måste man veta vad dessa innebär för att förstå sin roll och sitt ansvar 

(Nationellt Centrum för kvinnofrid [NCK], 2010).  En av dessa riktlinjer är att informera 

patienten om att sexuellt övergrepp är ett brott samt att vården ska erbjuda hjälp att anmäla 

händelsen. Patienten och eventuella involverade barn ska erbjudas skydd, krishantering och 

stöd.

 I omvårdnaden är det viktigt att sjuksköterskan ger tid, är varm i sitt bemötande och visar 

öppet kroppsspråk för att skapa tillit när patienten söker vård (Delgadillo, 2017). Det är också 

viktigt att inte skuldbelägga patienten. Det genuina bemötandet kan vara starten för patientens

återhämtning. Felaktigt bemötande kan leda till sekundär viktimisering av patienten vilket 

innebär att patienten upplever en ny utsatthet i mötet med vården och att detta upplevs som ett

nytt övergrepp (https://www.brottsofferjouren.se/fakta-om-

brottsoffer/krisforlopp/omvarldens-bemotande/). Omvårdnad är i praktiken att främja hälsa, 

förebygga skada och behandla individer i behov av vård oavsett om det gäller psykisk eller 

fysisk ohälsa (International Council of Nurses [ICN], 2002). Omvårdnad fokuserar på 

autonomi och delaktighet, individen får stöd och assistans i att utföra åtgärder för att återfå 

hälsa och självständighet.  För att kunna utföra omvårdnad på ett bra och värdigt sätt krävs det

att sjuksköterskan har god självkännedom och är väl medveten om sina egna värderingar 

(McCance & McCormak, 2013). Den som utför omvårdnaden måste ha sociala färdigheter för

att kunna kommunicera med patienten och på så sätt kunna ge god omvårdnad. 

https://www.brottsofferjouren.se/fakta-om-brottsoffer/krisforlopp/omvarldens-bemotande/
https://www.brottsofferjouren.se/fakta-om-brottsoffer/krisforlopp/omvarldens-bemotande/
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Rättmedicinsk undersökning

Omfattande kroppsliga undersökningar är viktig för att upptäcka och behandla genitala och 

icke-genitala skador (Wadsworth & Vad Order, 2012). Kvinnan måste ha givit sitt samtycke 

till den rättsmedicinska undersökningen som tar cirka 30-60 minuter där man går igenom 

kroppen från huvud till tår och noterar alla skador och områden med obehag eller smärta. Vid 

den gynekologiska undersökningen använder man kolposkopi som ett effektivt sätt att 

upptäcka skador, man tar då även prov för klamydia och gonorré. De flesta skador läker och 

smärtorna behandlas med analgetika. Om kvinnan ger sitt samtycke dokumenteras även 

skadorna med fotografering vilket också ligger till stöd som bevisning om hon vill 

polisanmäla. Lokala riktlinjer bestämmer hur många bilder som tas och vad de ska visa. 

Posttraumatiskt stressyndrom: En vanlig följd av sexuellt övergrepp

 Sexuellt våld och övergrepp räknas till vad som kan upplevas som trauma där psykiska 

skador kan bestå långt efter eventuella fysiska skador (Jones Wilkins, Owen och Kilpatrick, 

2017). Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en av de psykiska konsekvenserna som kan 

uppstå. Det kan uppkomma till följd av skrämmande och stressfulla händelser och kan 

uttrycka sig som overklighetskänslor, flashbacks och kroppsliga reaktioner i situationer som 

påminner om traumat (Allgulander, 2014. s.227-230). För kvinnor är de vanligaste orsakerna 

till PTSD våldtäkt, sexuella övergrepp, hot med vapen eller att ha blivit utsatt för 

barnmisshandel (Jones Wilkins, Owen & Kilpatrick, 2017). Amstadter och Vernon (2008) 

jämförde olika reaktioner före och efter hos grupper av individer som varit utsatta för olika 

trauman. De som jämfördes var personer utsatta för sexuella övergrepp, fysisk misshandel, 

fordonsolyckor samt skada eller sjukdom. Den grupp som varit utsatta för sexuella övergrepp 

upplevde mest posttraumatiska känslor. I en rapport från WHO framkom att 50 procent av de 

tillfrågade kvinnorna i undersökningen som gått i traumabehandling efter sexuellt övergrepp 

fortfarande hade kvar stressyndrom från händelsen (Krug, Dahlberg, Zwi & Lozano, 2002).

Problemformulering

Sexuella övergrepp är en handling där en persons integritet utsätts för en grov kränkning. Det 

är ett globalt problem och enligt statistiken kommer en av fyra kvinnor någon gång att 

utsättas. Som vårdpersonal måste man vara medveten om att allas upplevelser är individuella 

och att det finns normativa bilder kring hur ett övergrepp ser ut som inte alltid stämmer 

överens med verkligheten. Sjuksköterskan kommer någon gång i sin yrkesroll möta någon 



11 (4736)

som blivit utsatt för sexuella övergrepp. Dessa personer kan ha vitt skilda emotionella 

reaktioner och det är därför viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om hur ett sådant 

trauma kan påverka patienten samt den roll vården spelar för återhämtningen. Sjuksköterskans

uppgift är att främja hälsa och förebygga skada både fysiskt och psykiskt. Utifrån detta vill 

författarna med denna studie upplysa om hur kvinnor upplever vården, vikten av 

vårdpersonalens kompetens inom dessa områden samt hur detta kan påverka deras 

återhämtning.

Syfte

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av vården efter ett sexuellt övergrepp.

Teoretisk utgångspunkt

Då kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp påverkas olika och även har olika upplevelser 

innebär detta att deras omvårdnadsbehov är individuella. Deras perspektiv var i fokus i denna 

studie och för att förstå deras upplevelser av vården valde författarna Hendersons (1977) teori 

om individanpassad omvårdnad. 

Enligt Henderson (1977) har omvårdnaden sina rötter i mänskliga behov oavsett vilket 

sjukdomstillstånd individen befinner sig i, även om tillståndet modifierar tillvägagångssättet 

för omvårdnaden. Hendersons teori innehåller inga centrala definitioner av 

konsensusbegreppen eller andra begrepp utan dessa definitioner är underförstådda i hur hon 

beskriver sin teori utifrån kärnan som är omvårdnad. Istället bygger Henderson sin teori 

utifrån ett antal grundkomponenter för omvårdnaden. Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att 

återfå det patienten själv definierar som helhet. Helheten innebär att ha hälsa och att ha hälsa 

innebär att vara oberoende av andra för att tillgodose sina behov och önskningar. Patienten 

ska alltså kunna utföra och tillfredsställa sina behov på egen hand. För att kunna göra det 

måste patienten ha kraft, vilja och kunskap och om patienten inte har det måste 

sjuksköterskan hjälpa patienten att hitta dessa. Den basala omvårdnaden måste vara individ – 

och åldersanpassad, ta hänsyn till kulturell bakgrund, intellektuell kapacitet och emotionell 

balans. Definitionen av omvårdnad måste vara godtagbar av alla som påverkas av den. 

Henderson menar att omvårdnaden kommer och ska anpassas efter fysiska, psykiska, 

funktionella och motoriska hinder. Även om två individer varit med om liknande händelse 

måste omvårdnaden anpassas utifrån individernas behov då de kommer reagera olika 
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beroende på bland annat personliga värderingar, bakgrund, personlighet och sammanhang. 

Henderson är tydlig med att patienten ska vara aktiv och delaktig i sin vård. 

Omvårdnaden var en central del i syftet och en av grundpelarna i Hendersons teori är att 

arbeta individanpassat. Henderson menar att alla levande organismer och dess omgivning har 

ett ömsesidigt beroende och förändringar i något av dessa påverkar hela systemet på något 

sätt. Utöver Hendersons grundtanke om individanpassad omvårdnad kommer resultatet 

diskuteras med hjälp av några av hennes grundkomponenter för omvårdnad som är relevanta 

för detta arbete. Två av Hendersons grundkomponenter som användes i denna studie var att 

skydda patienten från fara i miljön och att hjälpa patienten att uttrycka sina behov, vilket i 

denna kontext innebär att skydda patienten från ytterligare kränkning och hot. Hendersons 

teori var även aktuell för att diskutera sjuksköterskans roll i den individanpassade 

omvårdnaden i förhållande till de erfarenheter som kom fram i litteraturen och låg som stöd 

vid argument i resultatdiskussionen. 

Metod

En allmän litteraturöversikt gjordes enligt Fribergs metod (2017). Denna metod innebär att 

hitta ett område som problematiseras och kartlägga befintlig kunskap. Metoden har valts för 

att identifiera och skapa en förståelse för hur kvinnor upplever vården efter ett sexuellt 

övergrepp.

Datainsamling 

De databaser som har använts är Cinahl Complete, Medline och Pubmed. Dessa användes på 

grund av deras breda utbud av vårdvetenskapliga artiklar. Artiklarna skulle utgå ifrån 

kvinnors perspektiv som var över 18 år. De skulle vara publicerade mellan år 2000 och 2019 

och skrivna på engelska. Kvantitativa och kvalitativa studier användes, de var etiskt 

granskade och skulle ha tillgängligt abstract. Artiklarna skulle även finnas som fulltext, dock 

användes inte fulltext som en obligatorisk begränsning. Först användes endast Cinahl 

Complete och Medline men för att breda artikelurvalet användes sedan Pubmed. Till en 

början användes fritextsökning med ord som kopplats till syftet för att få ett 

helikopterperspektiv över ämnet. Orden som valdes ut översattes från svenska till engelska 

med hjälp av ämnesordlistan medical subject headings (MeSH). Då författarna behövde 

bredda sökningen användes även synonymer. De MeSH-termer som använts är här markerade

med “*”. Sökorden som kombinerats är women*, nurse-patient relations, rape victim, sexual 
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abuse, sex offenses*, womens experience, experience, healthcare*, help seeking, seeking help,

rape*, sexual assault och support. Se bilaga 1. I databaserna har även boolesk sökningsteknik

använts genom att sökningsorden har kombinerats med sökoperatorerna AND och OR, detta 

för att öka relevansen på träffarna (Östlundh, 2017). Tio artiklar av både kvalitativ och 

kvantitativ metod låg till grund till resultatet. Utav de tio artiklar som valdes ut inkluderade en

av artiklarna män i sin studie, trots detta valdes den ut för att den innehöll teman som kunde 

kopplas till de resterande studierna samt att den största kvoten av deltagarna i studien var 

kvinnliga. Se Bilaga 1.

Urval 

Utifrån titlarna som påträffades i sökningarna kunde artiklar som besvarade syftet väljas ut. 

Artiklarna belyste kvinnors upplevelse av omvårdnaden efter sexuellt övergrepp. De 

artiklarna med relevant titel för syftet valdes ut och därefter lästes abstract. Artiklarna som 

valdes ut skulle innehålla abstract, syfte och beskriva vilket urval och metod som föregått i 

studien samt resultat enligt granskningsmallen av Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (https://www.sbu.se/sv/var-metod/). Se bilaga 2.

Dataanalys

De utvalda artiklarna analyserades genom en trestegsmetod enligt Friberg (2017). Artiklarna 

lästes först igenom en gång var för sig, detta för att få en övergripande bild och förstå 

innehållet och de artiklar som skulle användas lästes igenom ytterligare ett flertal gånger. 

Artiklarna som sedan valdes ut översattes från engelska till svenska, detta för att det 

väsentliga i texterna sedan skulle kunna sammanfattas med egna ord. Båda författarna läste 

sedan igenom sammanfattningarna av texterna. När artiklarna hade sammanfattats markerades

likheter och skillnader i texterna i gemensamma färger, det gemensamma i texterna 

grupperades och bildade olika teman. 

Forskningsetiska överväganden

Det är viktigt inom forskning att respektera värderingar och rättigheter. Detta för att kunna 

skydda de individer som medverkar (Kjellström, 2017). Det finns riktlinjer som forskare och 

studenter bör ta hänsyn till både internationellt och genom svensk lagstiftning. Under andra 

världskriget fanns inte dessa riktlinjer, detta ledde till skada av och övergrepp på deltagarna. 
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Nürnbergkodexen kom år 1947 med syfte att deltagare inte skadas samt att informerat 

samtycke ska praktiseras. Även den svenska etikprövningslagen syftar till detta.

Flera av artiklarna som författarna använde i litteraturöversikten byggde på att deltagarna 

själva hade sökt sig till studien. Frivilligt deltagande och att deltagarna inte blivit tillfrågade 

personligen kan tänkas förstärka deras känsla av att själva ha kontroll. 

Sexuellt övergrepp kan vara ett känsligt ämne och det finns fortfarande mycket stigma kvar

kring ämnet. Artiklarna som har använts har tagit hänsyn till bland annat sekretess och att 

anonymisera deltagarna vilket är viktigt för att respektera deltagarnas integritet. Det är också 

viktigt för forskarna att vara medveten om de känslor som kan uppstå hos deltagarna när 

ämnet diskuteras. Detta kan göras genom att respektera deltagarnas självbestämmande och ge 

möjligheten att dra sig ur studien när de vill. 

Författarna har beaktat den egna förförståelsen och vikten av att den inte färgar resultatet. 

Deltagarna i de artiklar som använts är citerade vilket stärker studiens resultat. När författarna

till den här litteraturöversikten sammanställde resultaten kunde de till stor del utgå från vad 

deltagarna i studien själva hade sagt. Artiklarna ska även spegla positiva och negativa 

erfarenheter för att få en bred uppfattning av upplevelserna.

Resultat

Fyra teman identifierades, det tema som först identifierades Känsla av trygghet och kontroll - 

en central del med underteman vilka var trygghet och kontroll. Övriga gemensamma teman 

som sedan identifierades var Brister i vården och   Bemötande och attityder hos 

vårdpersonal. I temat Brister i vården i samband med sexuella övergrepp identifierades även 

två underteman Behovet av information och Prioriteringar i vården

Känsla av trygghet och kontroll – en central del

 Trygghet

Kvinnorna upplevde trygghet när de blev omhändertagna på ett omsorgsfullt sätt av 

vårdpersonal när de sökte vård efter ett övergrepp (Jose dos Reis, Baena de Moraes Lopes & 

Jose Duarte Osis, 2016; Fehler-Cabral, Campbell & Patterson, 2011; Du Mont, J., Macdonald,

S., White, M., Turner, L., White, D., Kaplan, S., and Smith, T, 2014). Det var också viktigt 

för dessa kvinnor att vårdpersonalen besvarade deras frågor samt tog deras bekymmer på 

allvar. Många upplevde att de lättare kunde acceptera vad de varit med om och minska 

skulden de la på sig själv när sjuksköterskorna gav strukturerad vård och emotionell, fysisk 
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och social hjälp (Fehler-Cabral et al., 2011). Positiva upplevelser av trygghet upplevdes när 

sjuksköterskorna var omsorgsfulla, personliga, bekräftade deras erfarenheter och fick dem att 

känna sig avslappnade. När sjuksköterskor visade omsorg och empati, erbjöd dem möjligheter

att prata och förklarade noggrant vad de gjorde ökade känslan av att vara respekterad och 

välsedd (Barros et. Al., 2015; Sebaeng, Davhana-Maselesele & Manyedi, 2016; Fehler-Cabral

et al., 2011). 

Kontroll

Det var viktigt för kvinnor som söker hjälp att de själva fick välja vad de ville medverka på 

under vårdtillfället (Fehler-Cabral et al., 2011; Du Mont et al., 2014). En del kvinnor som 

blivit utsatta för sexuella övergrepp hade olika strategier för att känna att de hade kontroll 

under vårdtillfället (Greeson & Campbell, 2011). Antingen deltog de i det som personalen 

förväntade sig att de skulle medverka till, målmedvetet utifrån deras eget intresse eller så 

vägrade de i att delta i vård eller annat för att känna att de hade makt över situationen. Detta 

kunde vara för att de var rädda att de skulle ta mer skada om de gick med på personalens 

förväntningar och att de inte skulle bli hjälpta av det som erbjöds. Genom att vägra upplevde 

många kvinnor att de skyddade sig själva och kunde på så sätt känna att de hade kontroll. 

Ytterligare en strategi var att kvinnorna gick med på det som förväntades av dem men istället 

ifrågasatte handlingar från personalens sida. När de ansåg att deras fall hanterades på fel sätt, 

uttryckte vissa sin makt genom att försöka förändra processen. En del kvinnor upplevde att de

kroppsliga undersökningarna var förnedrande och ifrågasatte av den anledningen (Greeson & 

Campbell, 2011). 

Kvinnorna upplevde sig respekterade när sjuksköterskor å andra sidan försäkrade sig om 

samtycke till de undersökningar som utfördes upprepade gånger (Fehler-Cabral et al., 2011). 

Det inkluderade även att förklara det som gjordes och varför, information hjälpte kvinnorna 

att bli mer avslappnande och att situationen var mer kontrollerbar. Även att beskriva vilka 

eventuella skador som uppkommit var viktigt, för många kvinnor kunde synliga skador vara 

en bekräftelse på att det sexuella övergreppet skett på riktigt. 

En annan faktor som visade sig ha stor betydelse när det gällde kvinnors upplevelse av 

kontroll i vården var maktrelationen mellan vårdgivare och dem som patienter, många 

kvinnor upplevde att de blev begränsade på grund av obalansen i makt (Reeves & 

Humphreys, 2017; Greeson & Campbell, 2011). Maktstrukturer kunde ta sig uttryck på olika 

sätt men påverkade på ett eller annat sätt kvinnornas förmåga att känna förtroende för 
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personalen. Vissa kvinnor uttryckte en känsla av att om de inte gick med på det som 

vårdpersonalen tyckte att de skulle, fick de ingen hjälp. För många kvinnor var det inte 

självklart att våga berätta för vårdpersonal vad de varit med om, många var rädda att bli 

dömda och ses som “utsatta kvinnor” och bli behandlade annorlunda efter det. Det visade sig 

dock att många upplevde att de fick bättre vård efter att de berättade om sina trauman. 

Känslan av kontroll främjades vid möjligheten att välja vårdpersonal kvinnorna kände sig 

trygga med vilket fick dem att i större utsträckning känna sig engagerade och att de bevarar 

sin autonomi (Reeves & Humphreys, 2017; Fehler-Cabral et al., 2011). Många kvinnor 

föredrog att tas hand av en kvinnlig vårdgivare istället för en manlig, däremot fanns det ofta 

en förståelse för att professionell vård behövde utföras även om det var av en man (Reeves & 

Humphreys, 2017; Holton, Joyner & Mash, 2018; Barros, Albuquerque, Gomes, Riscado, 

Araújo & Magalhães, 2015; Sebaeng et al., 2016). Många kvinnor utvecklade en annan 

uppfattning om män jämfört med innan händelsen. Det var inte ovanligt att kvinnorna inte 

ville ha något med män att göra och att de inte kunde slappna av när de var bland män, detta 

innebar även en påverkan på deras sociala funktion (Sebaeng et al., 2016). Detta gör att 

kvinnor upplever att de behöver stöd och känna trygghet i mötet med vården och att tas hand 

om en kvinna underlättade det. 

Brister i vården i samband med sexuella övergrepp

Behovet av information

Brist på information kan vara en bidragande faktor till negativa upplevelser av vården efter 

övergrepp (Reeves & Humphreys, 2017; Fehler-Cabral et al., 2011). Många kvinnor som kom

i kontakt med vården efter ett övergrepp hade svårt att ta till sig av den information som gavs,

särskilt i de fall där bara muntlig information gavs (Holton et al.,2018: Steinbrenner et al., 

2017). Både skriftlig och muntlig information om vikten av uppföljning och vart de kan vända

sig för psykiskt stöd behövdes. Brist på detta bidrog till negativa upplevelser för kvinnorna. 

Motivationen till att delta i vården minskade när kvinnorna inte fick en individuell vårdplan 

med tydlig information kring uppföljning (Holton et al., 2018). Kvinnorna berättade om 

erfarenheter där de inte fått information om undersökningar, varken det som ska göras eller 

resultatet och där vårdgivare utgick ifrån att de har patientens samtycke och berättade inte vad

de skulle göra (Fehler-Cabral et al., 2011: Steinbrenner et al., 2017). Kvinnorna ville veta vad 

som hände med deras kroppar under undersökningen, de som inte fick information under 

undersökningarna kände sig obekväma och osäkra. För vissa kvinnor ledde detta till att de 
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började tvivla på sig själva, att övergreppet inte hänt eller bara var en mardröm (Fehler-Cabral

et al., 2011). Fysiska undersökningar kändes inte som ett val och att inte få välja vilka 

undersökningar som gjordes ledde till frustration, inte minst då undersökningarna var intima 

och i sig kunde upplevas som ett intrång. Kvinnorna upplevde även att de saknade 

information om de olika läkemedel de fick (Steinbrenner et al., 2017).

Prioriteringar i vården

Efter ett sexuellt övergrepp upplevde många kvinnor att den fysiska hälsan behandlades i 

första hand men den emotionella, psykologiska och andliga hälsan försummades till stor del 

(Holton et al., 2018; Steinbrenner et al., 2017; Du Mont et al.,2014). Första kontakten med 

vården efter ett sexuellt övergrepp fokuserar i många fall på det medicinska, forensiska och 

profylaktisk, något som många kvinnor upplever problematiskt eftersom det emotionella 

stödet brister (Holton et al., 2018; Steinbrenner et al., 2017; Barros et al., 2015). Vårdpersonal

genomför i första hand en forensisk undersökning, en eventuell polisanmälan upprättas samt 

att de behandlar profylaktiskt för sexuellt överförbara sjukdomar, HIV och graviditet. 

Kvinnor får även vaccin mot hepatit B och genomgår laboratorietester. I vissa fall blir man 

hänvisad till andra sjukhus för att påbörja profylaktisk behandling mot HIV (Holton et al., 

2018; Steinbrenner et al., 2017; Du Mont et al., 2014). Mottagningar specialiserade på 

våldtäkt erbjuder hjälp i olika former till den som söker (Du Mont et al., 2014). Det man på 

dessa mottagningar gjorde först var bedömning, dokumentation av skador, samlade in 

bevismaterial och spårsäkrade DNA i speciella kit avsedda för ändamålet. Därefter följde man

upp med undersökning och medicinsk behandling, dock var det som prioriteras sist 

krissamtal. Detta trots att vanliga symptom hos kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp är 

av både psykisk och fysisk karaktär såsom sömnlöshet och koncentrationssvårigheter men 

även flashbacks, självskuld och isolering (Holton et al., 2018; Sebaeng et al., 2016). 

Negativa upplevelser av vården och vårdpersonalen i direkt anslutning till övergrepp 

visade sig komplicera traumat (Sebaeng et al., 2016; Reeves & Humphreys, 2017).  Det ledde 

i vissa fall till att de kopplade samman vården med sina erfarenheter av övergreppet (Reeves 

& Humphreys, 2017). Felaktig behandling kunde påverka upplevelser av vården långt 

framöver. Möten med vården månader eller år efter kunde trigga minnen av traumat, för vissa 

innebar det svårigheter att genomföra kroppsliga undersökningar om de tidigare varit med om

sexuella övergrepp. Flera kvinnor upplevde obehag när vårdpersonal rörde vid dem, känslorna

de hade under kroppsundersökningar triggade kroppsliga och traumatiska minnen från 
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övergreppet. Detta ledde till mer ångest för många kvinnor även om det var oavsiktligt från 

personalens sida.   

Bemötande och attityder hos vårdpersonal

Ett icke önskvärt bemötande av vårdpersonalen var något som många kvinnor upplevde 

förvärrade traumat (Steinbrenner et al., 2017; Reeves & Humphreys, 2017; Fehler-Cabral et 

al., 2011; Holton et al., 2018; Sebaeng et al., 2016). Många kvinnor vittnar om att de blivit 

dåligt behandlade av personalen, de upplevde sig bli otrevligt bemötta, dömda och respektlöst

behandlade på akutmottagningar (Du Mont et al., 2014; Steinbrenner et al.,2017). Många 

ansåg även att de hade svårigheter när de interagerade med personal i receptioner på 

vårdinrättningar då dessa agerade som portvakter in till vården och spelade en avgörande roll i

att skapa hinder mellan patient och vårdgivaren (Holton et al., 2018). Flera av kvinnorna 

ansåg att det behövdes ökad kompetens hos vårdpersonalen kring bemötande (Du Mont et al., 

2014; Barros et al., 2015). Vissa av sjuksköterskorna ska ha varit oerfarna och rent av elaka i 

vissa fall. När sjuksköterskan inte agerade hjälpsamt, uppträdde kallt och distanserat upplevde

kvinnorna det som sårande (Fehler-Cabral et al., 2011). 

Empati och kontinuitet med pålitliga vårdgivare som kvinnorna kände underlättade 

motivationen till att delta, om de däremot inte fick träffa samma vårdgivare ledde det till 

missnöje (Holton et al., 2018). Långa väntetider och svårigheter att få tag i personal var också

något som påverkade dem negativt (Steinbrenner, Shawler, Ferreira & Draucker, 2017; Barros

et al., 2015; Du Mont et al.,2014). Det ledde till att kvinnorna hade tid att tänka på det som 

hänt vilket ledde till ångest och en upplevelse av bristande kontroll. För många kvinnor var en

stor del i läkeprocessen att försöka hitta tillbaka till rutiner de hade före händelsen (Jose dos 

Reis et al., 2016).

Diskussion

I denna del diskuterar författarna nackdelar och fördelar med metoden litteraturöversikt och 

hur metoden kan ha påverkat det resultat som framkom. Författarna kommer även diskutera 

de delar som anses vara viktiga och relevanta till syftet samt deras egna reflektioner. De valda

delarna är Känslan av trygghet och kontroll - en central del, Brister i vården i samband med 

sexuella övergrepp, och Bemötande och attityder hos vårdpersonal.
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Metoddiskussion

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelse av vården efter ett sexuellt 

övergrepp. Författarna valde att utgå från kvinnors perspektiv då de utgör en riskgrupp för att 

utsättas. Författarna var sedan tidigare medvetna om att män också drabbas men att de utsätts 

i en mindre utsträckning än kvinnor. Det bekräftades av den research som gjordes inför detta 

arbete. Det visade sig också att även fast män utsätts fanns det mycket mindre forskning gjord

om män och sexuella övergrepp än om kvinnor. Detta påverkade också författarnas val av 

fokus som avgränsades till att enbart handla om kvinnor. Metoden som valdes ut var allmän 

litteraturöversikt. Detta för att sammanställa den befintliga kunskapen som finns om ämnet 

vilket i sin tur ger en förståelse för det som studerades. Det positiva med metoden är att 

författarna får en översyn av hur mycket forskning det finns inom området och att både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar kan användas (Segersten, 2017). Nackdelen med en 

litteraturöversikt är att metoden baseras på redan existerande forskning, vilket innebär att om 

det inte finns så mycket studier är det svårt att göra en sammanställning (Friberg, 2017).

Då inte tillräckligt många relevanta artiklar hittades via CINAHL Complete och Medline 

användes sedan även databasen PubMed för att få ett större omfång av relevanta artiklar. 

Författarna såg detta som en fördel då utbudet av artiklar ökade och underlättade arbetet 

framåt. Författarna hade först svårt att hitta tillräckligt många artiklar, detta berodde på att 

författarna först använde sig av fritextsökning vilket, utöver helikopterperspektivet, skapade 

ett brett utbud av irrelevanta artiklar. Även när författarna försökte smalna av med hjälp av 

ämnesordsökning tillsammans med boolesk sökningsteknik blev utbudet av artiklar ändå inte 

tillräckligt brett. Detta ändrades sedan genom att kombinera synonymer och andra ord kopplat

till det valda ämnet med ämnesorden. Det som också påverkade utbudet av artiklarna i 

sökningarna var att många artiklar som verkade relevanta för litteraturstudien var artiklar 

författarna skulle behöva betala för. Även detta blev en nackdel då författarna ville att de 

artiklar som skulle användas skulle finnas tillgänglig i fulltext, detta är också en av orsakerna 

till att ytterligare en databas användes. 

Utbudet av relevanta artiklar var centrerat till Sydafrika, USA, Brasilien och Kanada. Det 

innebar att resultatet inte skulle ge en universell bild av syftet. Författarna ansåg dock att de 

resultat som framkom ändå kunde appliceras på svensk sjukvård då Sverige är ett 

multikulturellt samhälle och psykiska reaktioner på övergrepp inte nödvändigtvis är kulturellt 

betingade.
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Datamaterialet som samlades in till resultatet analyserades med innehållsanalys för att 

kunna kartlägga och sammanställa likheter mellan artiklarna (Friberg, 2017). En svårighet 

med detta var att få en tydlig översikt över innehållet. Detta löste författarna genom att gå 

igenom artiklarna punkt för punkt, skriva ned dessa på whiteboardtavla och sedan koppla 

samman dessa genom färgkodning. Detta gjordes genom att författarna markerade delar av 

texten med olika färger som skulle symbolisera olika kategorier. Dessa kategorier parades 

sedan ihop till ämnen som författarna bedömde att artiklarna gemensamt tog upp, dessa 

utvecklades sedan till teman. Detta för att få en bild av vad den andra läst. När de sedan läst 

igenom varje sammanfattning diskuterade författarna det resultat som framgått i artiklarna för 

att sedan diskutera likheter men också skillnader i studierna. En svårighet var att artiklarna 

var skrivna på engelska och det tog tid innan författarna vande sig vid språket. Lexikon 

användes som stöd vid översättningarna. 

En fördel som författarna upplevde med att använda både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar är att förståelsen för det fenomen som ska studeras ökar, de kvalitativa ökar 

förståelsen genom att de består av kvalitativa data som till exempel intervjuer och innebär att 

man får en förståelse för en individs upplevelse. De kvantitativa däremot samlar in data i en 

större utbredd än på individnivå, vilket gör att man kan skapa jämförelser eller styrka något 

som sagts i en kvalitativ studie. Utifrån detta argument använde författarna både kvantitativa 

och kvalitativa data för att få en djupare förståelse.

Resultatdiskussion

Författarnas fokus med denna studie var att belysa kvinnors perspektiv då de utgör en 

riskgrupp för att utsättas för sexuella övergrepp. Det finns stereotypa föreställningar om hur 

ett sexuellt övergrepp ser ut (Holmberg & Lewenhagen, 2019). Den bilden många har 

inkluderar hot eller våld i någon form och att man blir överfallen av en okänd gärningsperson.

Trots det visar det som framkom i bakgrunden att det bara är tre till fem procent av fallen som

stämmer överens med denna bild (BRÅ, 2019). Detta bekräftar även resultatet då kvinnor och 

tjejer som inte upplevt denna typ av övergrepp väntar i större utsträckning med att söka vård, 

om de ens söker vård alls. Författarna anser att detta blir problematiskt då kvinnorna kanske 

själva inte tycker att de varit med om ett övergrepp men de upplever ändå symptom på ett 

trauma. 

I denna litteraturstudie har författarna valt att lägga fokus på kvinnors perspektiv även om 

de haft en medvetenhet om att män också drabbas. Du Mont, Macdonald, White, Hons och 
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Turner (2013), vilka studerat mäns upplevelser efter sexuella övergrepp, har visat att män 

söker vård i mindre utsträckning vilket kan bero på stigma kring mäns utsatthet. Masho och 

Alvanzo (2010) beskriver också mäns upplevelser och menar att män är underrepresenterade i

forskningen. 

Med hjälp av Hendersons omvårdnadsteori diskuterar vi nedan vikten av god och 

individanpassad omvårdnad för att ge bästa möjliga förutsättningar för kvinnors upplevelse av

vården efter sexuella övergrepp. Hendersons teori fokuserar på alla aspekter av människan 

som en helhet, dock fokuserar hon på det psykiska välbefinnandet utifrån den fysiska hälsan. 

Detta kan vara en nackdel i denna studie då vår patientgrupps hälsa främst kopplas till det 

psykiska välbefinnandet. Stora delar av Hendersons teori kunde dock appliceras på vårt syfte, 

i grunden handlar teorin om att tillfredsställa behov och ta hänsyn till människan som en 

helhet av kropp, själ och ande.

Vårdpersonalens ansvar

Vårdpersonal har ett stort ansvar när det kommer till patienten återhämtning efter ett sexuellt 

övergrepp. Författarna anser att om man skulle utgå ifrån att alla kvinnor som blivit utsatta för

sexuella övergrepp skulle ha samma omvårdnadsbehov skulle det kunna få psykiska 

konsekvenser men också konsekvenser i form av bristande förtroende för vården. Genom 

Hendersons (1977) teori om individanpassad omvårdnad kan detta förstås som att två olika 

personer kan ha varit med om samma sak, i detta fall sexuella övergrepp, men deras 

omvårdnadsbehov kan se helt olika ut. Omvårdnaden måste anpassas beroende på individens 

bakgrund, erfarenheter, värderingar eller annat som personen har med sig sedan innan. 

Det bemötande kvinnan får vid första vårdkontakten efter sexuella övergrepp har stor 

betydelse för hur hon läker efter händelsen, ett liknande resultat framkom i tidigare forskning 

av Delgadillo (2017) som studerat sjuksköterskors behov av kompetens inom detta område.  

Resultatet i denna litteraturstudie visar att negativa upplevelser av vården efter ett övergrepp 

förvärrar traumat, autonomin kan komma att försummas om vårdpersonal bland annat gör 

kroppsundersökningar utan att informera om vare sig process eller fynd. Detta kan leda till 

sekundär viktimisering och liknande resultat framkommer av Maier (2011) som beskriver att 

sjukvården är en av grundfaktorerna till att patienterna upplever detta fenomen. I resultatet av 

denna litteraturstudie och enligt Maier (2011) visar det sig att långa väntetider och 

otillgänglig personal framkallar ångest hos kvinnor. Günes och Karacam (2016) har studerat 

kvinnors känslor kring gynekologiska undersökningar efter sexuella övergrepp och har en 
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liknande uppfattning. Detta då deras resultat visar att kvinnor önskade att vårdpersonalen 

skulle förklara vad de gjorde under undersökningen och fynden de gjorde. 

Information är en central del av omvårdnaden vid sexuella övergrepp och det är 

vårdpersonalens ansvar att se till att kvinnorna kan tillgodogöra sig informationen som ges så 

att de kan gå därifrån utan funderingar eller oro. I resultatet av denna studie framkom det att 

många kvinnor kände sig osäkra och tvivlade på sig själva när de fick bristfällig information. 

Många hade svårt att koncentrera sig på grund av traumat och därmed hade svårt att ta till sig 

information, särskilt i de fall då informationen bara var muntlig. Campbell, Wasco, Ahrens, 

Sefl och Barnes (2001) har studerat hur vårdpersonal ska förebygga sekundär viktimisering 

och beskriver att på vissa ställen där kvinnor sökte vård upplevde hälften att de fick för lite 

information. De informerades inte om riskerna för graviditet, sexuellt överförbara sjukdomar 

inklusive HIV eller akuta preventivmedel. Författarna till denna litteraturstudie anser att det 

kan bidra till känslor av tvivel och kontrollförlust. Vandenberge, Hendriks, Peeters, Roelens 

& Kegnaert (2018) studerade personcentrerad vård efter sexuella övergrepp och kom fram till 

liknande resultat då de menar att vårdpersonal själva inte har tillräckligt information om de 

rättsmedicinska undersökningarna. Då sexuella övergrepp redan inneburit att någon har tagit 

sig frihet till ens kropp leder det till en generell känsla av kontrollförlust. På grund av bland 

annat bristande information kan mötet med vården upplevas som en liknande erfarenhet vilket

späder på känslan av bristande kontroll och kan även försvåra möten med vården på lång sikt 

framöver. I resultatet av denna studie framkom det att vårdpersonalens agerande kan trigga 

traumatiska minnen och av den anledningen är det av stor vikt att personalen vet om 

patientens traumahistorik. Därför är det viktigt att fråga patienten om sådana erfarenheter 

finns redan tidigt i vårdmötet. 

Utifrån författarnas resultat kan man se att kvinnorna blivit sårade av sjuksköterskan när 

dessa var distanserade och kalla och de riskerar ett lidande av dessa beteenden. Detta kan 

förebyggas med kompetens och olika strategier hos vårdpersonal. Maier (2011) kom fram till 

att sjuksköterskors strategier som innefattar snabb och tydlig medicinsk uppmärksamhet, 

tillåta patienten att pausa undersökningen och fråga om samtycke minskade upplevelsen av 

sekundär viktimisering hos patienterna. Författarnas resultat visade likheter med detta, 

kvinnor upplever en känsla av kontroll när personalen försäkrar sig om att de givit sitt 

samtycke till alla undersökningar. Däremot visade resultatet att om detta inte skedde kände 

kvinnorna sig osäkra och för vissa ledde det till att de började tvivla på sig själva. 

Upplevelsen av sekundär viktimisering minskade genom att sjuksköterskorna berättade för 
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dem att övergreppet inte var deras fel och genom att undervisa om både rätts - och 

sjukvårdssystemet. Utifrån Henderson (1977) kan detta förstås genom att vårdpersonalen 

måste ha kunskap och viljan att tillgodose patientens behov medan patienten måste ha 

kunskap, styrka och vilja att kunna förmedla sina behov. Enligt Henderson är att vara 

oberoende en stor del av att ha hälsa men det måste ändå finnas en ömsesidighet i kontakten 

med andra människor. Om man applicerar det Henderson menar på vården innebär det att 

patienten måste vara beroende av sjuksköterskan likväl som sjuksköterskan är beroende av 

patienten för att kunna utföra god omvårdnad. Sjuksköterskan måste ha kunskap om 

patientens tillstånd, vilket i detta fall gäller sexuella övergrepp. Kompetens om hur man tar 

hand om en patient som blivit utsatt är viktig för att kunna ge god omvårdnad, oavsett vilken 

kompetens som behövs ska den baseras på vetenskapligrund enligt Henderson. Med hjälp av 

humanvetenskapliga kunskaper kan man förstå hur patienten uttrycker sina behov. Genom 

Hendersons (1977) teori som ramverk kan författarna se att alla som söker hjälp efter sexuella

övergrepp reagerar på olika sätt och som vårdpersonal måste man vara beredd på att hantera 

olika typer av emotionella tillstånd. Personalen bör vara inkännande och lyhörd, både 

resultatet och Delgadillo (2017) visar att det hjälper patienten att hantera den svåra händelsen 

om personalen inger trygghet och möter patienten utan förförståelse. 

Många kvinnor vågar inte berätta för vårdpersonal vad de varit med om. Detta kan vara ett 

resultat av de rådande maktstrukturer som många kvinnor i resultatet upplever i vården som 

gör att de känner sig i ett underläge. Denna maktstruktur beskrivs på liknande sätt av Grünloh,

Myreteg, Cajander och Rexhepi (2018), som studerade maktrelationer mellan läkare och 

patient, visar att det finns en risk att relationen blir paternalistisk. Gamla föreställningar om 

att läkaren vet bäst och att patienten är underordnad lever kvar än idag och är något som 

många patienter upplever. När läkaren pratar på ett sätt som patienten inte förstår genom att 

använda medicinska termer har patienten svårt att veta vilken information som är relevant att 

ta till sig av. Vårdgivare måste hjälpa patienten att tolka fynd och resultat för att inte 

paternalism ska uppstå i vårdmötet. Författarna till denna studie gör utifrån detta kopplingen 

att då statistiken visar att sexuella övergrepp oftast sker av män, och att resultatet visar att 

kvinnor efter övergrepp utvecklar en annan syn på män, blir denna struktur mer tydlig om 

vårdgivaren är en man. Patriarkala strukturer, föreställningar om maskulinitet och den rådande

ojämställdheten i samhället visar sig tydligt då 97% av förövarna är män. Många kvinnor 

föredrar av den anledningen att bli vårdad av en annan kvinna, det kan tänkas att 

kombinationen av risken att känna sig utsatt på nytt och att undersökas av en man skulle göra 
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upplevelsen av vården mycket traumatisk. Utifrån detta anser författarna att det viktigt att 

beakta autonomin och göra patienterna delaktiga i sin vård genom att informera patienten om 

sina rättigheter. Det kan innebära att erbjuda patienten att välja vårdpersonal och informera 

om deras rätt till frivillighet. I litteraturstudiens resultat framkom det även att många kvinnor 

uppskattade när personalen var personlig och avslappnad vilket författarna tror kan skapa en 

känsla av jämlikhet istället för utsatthet.

Konsekvenser av sexuella övergrepp och vårdens agerande

Resultatet av denna litteraturstudie visar att konsekvenserna av sexuella övergrepp kan bli 

omfattande, oavsett när man kommer i kontakt med vården. Traumat har oftast psykisk 

påverkan under lång tid men graden av det och effekterna kan variera. En vanlig och allvarlig 

psykisk konsekvens som många utvecklar efter sexuella övergrepp är posttraumatiskt 

stressyndrom, PTSD, vilket Jones Wilkins, Owen och Kilpatrick (2017) tar upp i sin studie 

om trauma – och stressrelaterade reaktioner. Författarnas resultat visar att vårdpersonalens 

agerande både kan öka och minska riskerna att utveckla detta tillstånd, det emotionella stödet 

som ofta åsidosätts spelar en stor roll i det avseendet. Henderson (1977) pekar på att 

sjuksköterskan måste ha kunskap om fysiologi för att kunna avgöra vad som är viktigast att 

behandla i det akuta skedet. Författarna till denna studie anser att utifrån det måste 

sjuksköterskan kunna bedöma om patienten behöver psykiskt och emotionellt stöd i första 

hand och inte anta att patienten initialt är beroende av medicinsk hjälp. Det framkom i 

resultatet av litteraturstudien att det sista som prioriterades på många vårdinrättningar var 

krissamtal. Liknande beskrivning finns i Vandenberge et al. (2018) där trots att det fanns stort

utbud av psykologiskt stöd var vårdpersonalen ovetandes om att det fanns, vilket innebar att 

patienterna inte heller fick vetskap om vilken hjälp de kunde få. Utifrån det anser författarna 

här att medicinska åtgärder bör sättas in snarast då det är nödvändigt med behandling för 

eventuella sjukdomar, dock är det viktigt att diskutera vad som är viktigast i det akuta skedet 

efter ett sexuellt övergrepp. 

Kroppsliga minnen efter övergreppet kan både på kort och lång sikt göra att många har 

svårt med kroppsliga undersökningar och kan drar sig för att söka vård i framtiden. Liknande 

beskrivning framkom även av Günes och Karacam (2016), kvinnor som utsatts för sexuella 

övergrepp har ofta mycket obehagskänslor vid gynekologiska undersökningar. Den främsta 

anledningen till det är negativ kommunikation med vårdpersonalen som utför undersökningen

vilket ökar obehagskänslorna men dessa känslor kan i sig också påverka kommunikationen 
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negativt. För att undvika det måste omvårdnaden ta hänsyn till den känslomässiga balansen 

hos patienten, något som även Henderson (1977) påpekar. Utifrån Hendersons perspektiv kan 

vi se att sjuksköterskan här har ett ansvar att hjälpa patienten att uttrycka sina behov och 

kommunicera med andra.  Författarna anser utifrån detta att det är viktigt att lyssna in vart 

patienten befinner sig emotionellt. Utöver det bör man hela tiden informera om vilka åtgärder 

som sätts in vid första vårdmötet efter ett övergrepp och försäkra sig om att patienten ger sitt 

samtycke men också erbjuda emotionellt stödsamtal innan undersökning. Henderson (1977) 

menar att människans kropp och själ inte går att skilja från varandra, man är sammansatt både

fysiskt och psykiskt och det ena påverkar det andra. Det fungerar därför inte att bara fokusera 

på det ena, i vårdandet av en kvinna som utsatts för sexuella övergrepp blir detta 

problematiskt om man utgår ifrån Henderson. I och med att kropp och själ hänger ihop blir 

den psykologiska aspekten påverkad när man bara fokuserar på den fysiska delen. Alla som 

blir utsatta för sexuella övergrepp löper stor risk att utveckla PTSD. Enligt författarna till 

denna studie är en specifik riskgrupp de kvinnor som själva inte tycker de blivit utsatta för 

övergrepp och inte söker vård av den anledningen. Oavsett om de väntar med att söka hjälp 

eller inte söker hjälp alls får de inte den direkta vårdkontakten som är viktig för det psykiska 

läkandet. Dessa kvinnor utgör en riskgrupp för att utveckla PTSD i tysthet.

Individanpassad omvårdnad ger en känsla av kontroll och delaktighet

Utifrån det som tidigare diskuterats om att vårdpersonalen har ett ansvar för patientens 

psykiska välmående och de konsekvenser bristande kunskap kan medföra, ser författarna till 

denna studie att individanpassad omvårdnad är en central del i mötet med den specifika 

patientgruppen. Nyckelorden i omvårdnaden för kvinnor utsatta för sexuella övergrepp är 

kontroll och delaktighet. Kvinnorna uppskattade att de själva fick välja vårdpersonal de kände

sig trygga med, i många fall önskade de kvinnlig vårdpersonal på grund av deras förändrade 

relation till män. Liknande resultat ses i Günes och Karacam (2016), ett försiktigt och 

långsamt omhändertagande var något kvinnorna önskade samt att få saker förklarat för sig. De

ville att vårdpersonalen som undersökte dem skulle vara kvinnor, de ville få psykologiskt stöd

och sin integritet respekterad. Det visar på vikten av individanpassad omvårdnad som 

Henderson delvis bygger sin teori på, patienten står i centrum och ramarna för omvårdnaden 

ska accepteras av de som påverkas av den (Henderson, 1977). Om omvårdnaden utformas på 

samma sätt för alla som söker vård efter sexuella övergrepp kommer många känna sig 

förbisedda och inte behandlade med respekt. Detta för att man i sådana fall inte lägger vården 
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på en individuell nivå och försummar därmed autonomin och självbestämmandet hos 

patienten. En känsla av kontroll uppstod däremot för vissa av kvinnorna i resultatet när de 

utgick ifrån sina egna mål, vare sig det var att delta i vården eller att ifrågasätta den. 

Enligt Henderson (1977) innebär individanpassad omvårdnad också att sjuksköterskan tar 

hänsyn till patientens kunskap, styrka och vilja när de planerar omvårdnadsåtgärder. Ett mål 

för sjuksköterskan är att främja hälsa och patienten ska med sjuksköterskans hjälp hitta sina 

resurser. Patienten ska vara med och planera vården så att åtgärderna uppfyller patientens 

behov. Även det bekräftar vikten av delaktighet i vårdandet av en kvinna som utsatts för 

sexuella övergrepp. Författarna till denna litteraturstudie anser att i denna typ av vård kan en 

känsla av kontroll främjas i och med att patienten ska vara huvudpersonen och att 

sjuksköterskan arbetar ihop med patienten mot ett gemensamt mål.

Utifrån Hendersons (1977) teori kan författarna till denna litteraturstudie se att 

konsekvensen av att om patienten inte känner sig sedd eller lyssnad på efter ett övergrepp bli 

att kontakten med vården upplevs som ett hot. Många kvinnor valde att avstå från att söka 

hjälp för att skydda sig själva från att ta skada av vården och det kan tänkas att det var just 

detta de ville skydda sig ifrån. Sjuksköterskan har ett ansvar för att patienten ska känna sig 

trygg både fysiskt och psykiskt (Henderson, 1977). Patienten ska känna sig säker och skyddad

från hot och kränkningar. Författarna till denna studie visar i resultatet som tidigare nämnt att 

många kvinnor upplevde att det var obehagligt med bland annat kroppsundersökningar efter 

sexuella övergrepp, när vårdpersonalen rörde vid dem kom känslor från händelsen tillbaka. 

Om en kvinna blivit utsatt av en man och sedan ska bli undersökt av en man är det inte 

konstigt att kvinnan upplever mer obehag än om det var en kvinna som undersökte. Om det 

bara finns manlig vårdpersonal tillgänglig är risken att kvinnan kanske inte vill göra den typen

av undersökning som annars hade varit nödvändig. Som tidigare nämnt känner många kvinnor

av maktstrukturer som finns i vården och känner sig utsatta och i underläge. Detta står i vägen

för att känna förtroende för vårdpersonalen, särskilt om den som vårdar är av manligt kön. 

Möjligheten att kunna välja att en kvinna undersöker en är inte självklart, brist på personal 

och resurser kan göra att den enda kvinnliga vårdpersonalen som finns tillgänglig är av annan 

profession eller som inte har den kompetens som behövs. Författarna till denna studie tror 

därför att om man åtminstone har en kvinnlig personal närvarande om patienten så önskar 

skulle risken för att patienten nekar vård minska.
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I mötet med den här specifika patientgruppen kan man inte ha bråttom, det måste finnas 

resurser att ta sig tid att prata med patienten och att hen inte upplever personalen som stressad

vilket förekommer i andra delar av akutsjukvården. Genom Hendersons (1977) teori kan man 

diskutera vilken betydelse tid har för att kunna utföra god individanpassad omvårdnad. 

Individanpassad omvårdnad efter sexuella övergrepp kan bidra till att patienten känner sig 

sedd, hörd och respekterad.

Kliniska implikationer

Sjuksköterskans skyldighet är att behandla alla lika, lyssna på patientens behov och bemöta 

alla med respekt. Ett sexuellt övergrepp är en händelse som gör att personen blir bestulen på 

sin autonomi och integritet. Vårdens uppgift är att motverka den känslan och få personen att 

känna att hen har kontroll och rätt till sin egen kropp. 

Denna studie kan förhoppningsvis bidra till en ökad medvetenhet och förståelse kring 

patientgruppen och hur de kan uppleva vården. Sexuella övergrepp är ett av de största 

trauman en människa kan utsättas för. Därför är det av största vikt att vårdpersonalen är 

inkännande, lyhörd och har ett öppet sinne utan förförståelse. För att undvika att 

omvårdnaden blir färgad av förförståelse är det viktigt med utbildning för personalen. 

Kunskap om hur sexuella övergrepp kan se ut, vem som kan drabbas och vem som kan vara 

förövaren är viktigt för att kunna fånga upp och hjälpa de utsatta. Förövaren kan lika gärna 

vara familjemedlemmen som följer med till mottagningen eller sjukhuset, den typiska 

förövaren är inte en främling på stan. 

Ett förslag utifrån denna studie är att man lägger till frågor om övergrepp i 

ankomstbedömningar och inskrivningssamtal, utbildningar för personal i psykiska symptom 

och vad man ska vara observant på samt hur man lyfter frågan. Alla avdelningar ska ha 

tydliga riktlinjer i hur man handlägger sådana ärenden. All personal ska ha kunskap om vart 

man ska hänvisa patienten för både psykologisk och fysisk uppföljning och hur man agerar 

om det finns en hotbild genom exempelvis kontakt med socialtjänst. Personalen ska även ha 

möjlighet att ta kontakt med polis och ha kunskap om hur man hjälper till att göra en anmälan 

om patienten önskar. Dessutom bör undervisning kring övergrepp, våld och hur man ska prata

om sexuell hälsa med patienter, ske redan i grundutbildningen.

Förhoppningen med denna studie är att belysa brister som uppenbarligen finns då kvinnor 

upplever sig bli dåligt bemötta efter sexuellt övergrepp. Det är problematiskt eftersom man 
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vet att första mötet med vården kan spela stor roll för framtida läkeprocesser och få 

konsekvenser för den psykiska hälsan.

Förslag till fortsatt forskning

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att det behövs mer forskning inom området. 

Författarna har under arbetets gång upptäckt att det finns lite forskning gjord kring 

upplevelser av vården efter sexuella övergrepp kopplat till kvinnor men att det finns ännu 

mindre om män och deras upplevelser. Det behövs mer forskning som utgår från mäns 

perspektiv. Män söker inte vård i samma utsträckning som kvinnor och man behöver inom 

vården få en bredare förståelse för de skillnader som finns mellan mäns och kvinnors psykiska

reaktioner. Man behöver lyfta de tabun som finns kring övergrepp mot män. Liksom studier 

har kommit fram till en del av orsakerna till att kvinnor inte söker vård, behöver man förstå 

om det finns andra orsaker till att män inte gör det och i så fall varför för att kunna hjälpa 

även den patientgruppen på ett bra sätt. 

Det behövs även mer forskning från flera delar av världen, det fanns exempelvis knappt 

någon forskning som utgick från nordiska länder som kunde svara på vårt syfte. Kulturella 

skillnader kan spela stor roll i hur kvinnor kan uppleva och uttrycka sig kring sexuella 

övergrepp. Det är även viktigt att bredda perspektivet till att inkludera män då rådande normer

kring manlighet påverkar deras upplevelse samt forska mer på den rådande maktstruktur som 

finns i vården och hur den just påverkar kvinnor som varit utsatt för sexuella övergrepp.

Slutsats

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelse av vården efter ett sexuellt 

övergrepp.  Det framkom i studien att det behövs mer information och utbildning om hur 

vårdpersonal ska bemöta utsatta kvinnor. Många kvinnor upplever att de inte får det 

bemötande de önskar och att attityder hos vårdpersonal kan variera, vilket kan påverka att de 

inte känner sig välkomna och respekterade. Bristande information eller långa väntetider är 

också något som påverkar och gör att de känner sig otrygga och kan på långsikt bidra till att 

kontinuiteten i vården faller samman. Något som också upplevs problematiskt för kvinnor är 

att fokuset ofta ligger på den medicinska undersökningen och att det psykiska måendet ofta 

glöms bort. Detta trots att många upplever besvär som flashback, sömnlöshet och 

koncentrationssvårigheter efter det sexuella övergreppet. Kvinnorna upplever däremot att när 

de själva får välja den vård de vill medverka i och kön på vårdgivare samt känner delaktighet, 
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har de mer kontroll över situationen och sin egen kropp. Slutsatsen är att mer kompetens hos 

vårdpersonal kan skapa en trygg vårdrelation och kan leda till att fler kvinnor vågar träda fram

och berätta om sina upplevelser.
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Bilaga 1. Sökmatris

Databas Sökord Antal träffar Begränsningar Antal lästa 

abstrakt

Antal lästa artiklar Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2.
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2019-10-14

Sexual abuse AND (healthcare) 
AND MH(women) AND 
experience.

“Help seeking” AND sexual 
assault AND MH (women ) 

MH (rape) AND ”help seeking”
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29

12

Female
Year 2000 - 2019
Peer reviewed
Abstract available

Year 2000 - 2019
Peer reviewed
Abstract available
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Year 2000 - 2019
Full text

4

7

3

4

3

3

1

1

1

2019-10-18
(support) AND MH(rape) AND 
MH(women)

37 Year 2000 - 2019
Peer-reviewed
Full text

5 3 1

MEDLINE 
2019-10-14

(sex assault OR MH sex 
offenses) AND experience AND 
MH(Nurse-patient relations)

 Sexual assault AND 
experience AND MH(nursing 

11 Year 2000 - 2019
Female

3 3 1
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care)
42 Year 2000 - 2019

Female
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2019-10-28
“sexual assault” AND “social 
support”

127 Year 2000-2019
Female

3 3 1

Pubmed
2019-10-14

Rape victim AND experience 
AND MH (Nursing care)

31 Year 2000 - 2019 3 2 1
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat

Författare Titel År, land, tidskrift Sy
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Metod
(Urval och 
datainsamling, analys)

Resultat

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

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

2015, Brasilien, Revista da 
Escola de Enfermagem da 
USP
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av 
vår
den
utif
rån 
kvi
nno
rna
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per
spe
ktiv
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m 
lidit
av 
vål
dtä
kt.

Metod: Kvalitativ studie.
Urval: 11 kvinnor, Blivit 
inskriven i förlossningsvården
till resultat av våldtäkten och 
vara över 18 år. 
Exkluderingkriteret var 
rekommendationen från 
psykologgruppen att inte delta
utifrån deras emotionella 
mående.
Datainsamling: Intervju med 
audio inspelning i samtycke 
av patienten.

Studien skapade förståelse för varför kvinnorna 
tog det valet de gjorde efter våldtäkten, inför att 
söka hjälp i vården men även begränsningar och 
potential utifrån fyra kategorier: vägen till att söka
hjälp, begränsning av stöd till de kvinnor som är 
offer och de förmågor av hälso-tjänster som 
uppmärksammas utav kvinnorna.
Av de som deltog i studien sökte sju personer vård
redan direkt efter våldtäkten och de andra fyra 
dagen efter. Konsultationen skedde direkt samma 
vecka som det akuta mötet.
Kvinnorna avslöjade att det fanns en del 
begränsningar i vården, när det kom till mänskliga 
resurser, profesionell kvalitet, vänte tid på vård 
och otillräcklig fysisk struktur. Trots detta 
berättade kvinnorna i studien att de kände sig 
omhändertagna och skyddade, och 
uppmärksammade dessa förmågor.

dos Reis, M. J., ‘It’s much worse than dying’: the 2016, Brasilien, Journal of Att Metod: Kvalitativ Fyra huvudteman identifierades: Mening med 
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Lopes, M. H. B. de 
M., & Osis, M. J. 
D

experiences of female victims of
sexual violence

Clinical Nursing bes
kriv
a 
upp
lev
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r av
sex
uell
t 
vål
d 
hos 
kvi
nno
r 
so
m 
bliv
it 
utsa
tta 
och
den
bet
yde
lse 
och
påv
erk
an 
so
m 
hän
dels
en 
haft
på 
der

Urval: 11 kvinnor som blivit 
utsatta för sexuellt övergrepp
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer

övergreppet och dess påverkan, känslor, komma 
över händelsen och förväntningar på framtiden. 
Övergreppet hade påverkat kvinnornas liv markant
och begränsat dem.
Flera av deltagarna uttryckte skamkänslor och att 
de själva hade framkallat händelsen. De betonade 
vikten av hjälp från vården och att komma tillbaka
till rutiner de hade innan övergreppet var 
hjälpsamt för att komma över händelsen.  
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as 
liv.

Du Mont, J., 
Macdonald, S., 
White,M., 
Turner,L., 
White,D.,  Kaplan, 
S., and Smith,T.

Client Satisfaction With Nursing-led
Sexual Assault and Domestic 
Violence Services in Ontari o

2014, Kanada, Journal of 
Forensic Nursing

För
sta 
syft
et: 
att 
utv
äde
ra 
den
öve
rgri
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de 
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mg
ång
en 
av 
SA/
DV
TC 
aku
t 
vår
d(n
ödv
änd
iga)
tjän
ster
i 
möt
et 
av 
pati

Metod: Kvantitativ
Urval: Kvinnor, barn och 
män
Datainsamling: Enkät; 
Patient intagsformulär och 
Patient/Närståendes 
tillfredställelse formulär

Det framkom i studien att 97% använder minst en 
tjänst av de som erbjuds. Den vanligaste var 
dokumentation och bedömning av skador 84,8%, 
varav fortsatt uppföljning 73,6%. 98% av 
patienterna och de närstående meddelade att de 
fått det stöd som de behöver och bedömde att 
helheten av vården var bra eller förträfflig 
(98%)samt påstod att deras vård var på ett 
omtänksamt sätt(95,4%).
Bekymmer och rekommendationer från en liten 
grupp om förbättring av långa väntetider, negativa 
beetende av akutpersonalen, problem med 
integritet och förtroende, samt svårigheten att få 
tillgång till tjänster.
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.

Fehler-Cabral,G., Adult Sexual Assault Surrvivors’ 2011, USA, Journal of Att Metod:  Kvalitativ studie Tre huvudaspekter identifierades av överlevarna, 
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Campbell, R & 
Patterson, D.

Experiences with Sexual Assault 
Nurse Examiners (SANE)

Interpersonal Violence förs
tå 
vux
na 
kvi
nno
r 
so
m 
utsa
tts 
för 
sex
uell
a 
öve
rgre
pp, 
upp
lev
else
av 
und
ers
ökn
ing 
av 
sex
uell
a 
ang
rep
ps 
sju
ksk
öter
sko
r 
(SA

Urval: Vuxna kvinnor som 
antingen A) 18 år eller äldre 
vid tidpunkten för övergreppet
B) Varit med om 
undersökning i SANE-
programmet mellan september
1999 - Juni 2007.

Datainsamling: Två metoder 
för rekrytering till 
datainsamling: prospektivt 
och retrospektivt.
10 stycken prospektiv, 10 
retrospektiv. 20 deltagande 
sammanlagt. Deltagarna sökte
frivilligt.
Semi-strukturerad 
intervjuprotokoll uppdelad i 
Fyra faser.

Dataanalys: Process 
uppdelad i två faser. Första 
fasen “Open Coding”. Andra 
“Pattern Code”

som ansågs hjälpfull. A) De fick klar och tydlig 
förklaring till undersökningarna och det som 
hittades. B) De fick valmöjlighet och C) De blev 
bemötta med omsorg och medkänsla. På grund av 
den hjälpsamma respons kände många att 
upplevelsen av SANEs var mänsklig och hjälpte i 
deras emotionella återhämtning. 
Det var dock några som upptäckte tre negativa 
saker med SANE, vilket inkluderar A) att inte få 
tillräckligt med förklaring av undersökningen eller
det resultat som hittats, b) Inte fått möjligheten till 
val och c) frånvarande och kall bemötande
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NE
)

Greeson, R. M., 
and Campbell, R

Rape Survivors’ Agency Within the 
Legal
and Medical Systems

2011, USA, Psychology of 
Women Quarterly

Att
und
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öka
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kts
ma
kt i
de
pro
ces
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de
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sig
i
för
att
förä
ndr
a
der
as
upp
lev
else
av

Metod: Kvalitativ metod, 
intervju
Urval: Kvinnor som blivit 
utsatta för våldtäkt och sökt 
medicinsk/forensisk hjälp på 
lokala kriscenter för våldtäkt, 
övergreppen var lokaliserade 
till ett bestämt område och att 
de hade polisanmält 
händelsen. 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer med 
20 kvinnor.

Kvinnorna i studien hade olika inställning och 
strategi i processen efter att de sökt vård.
1).För att utreda fallen måste överlevarna möta 
rättssystem och vårdens krav. För vissa deltagare 
gav samspelet en känsla av makt över situationen 
och en väg att nå sina egna mål.
2) Deltagarna ville inte samarbeta utan agera på 
sätt som de ansåg var rätt för att nå sina egna mål. 
De skyddade sig själva från mer skada genom att 
inte delta. De upplevde att de t ex inte blev trodda.
Vissa deltog med inte på ett sätt som förväntades 
av dem 3). Vissa ifrågasatte personalens 
tillvägagångssätt, frågade varför de var tvungna att
göra på ett visst sätt. De vägrade samarbeta när de 
ansåg att det skulle skada dem mer
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.

Holton G., Joyner, 
K., & Mash, R.

Sexual assault survivors’ perspective
on clinical follow- up in the Eden 
District, south africa: a qualitative 
study

2018, Syd Afrika, African 
Journal of Primary Health 
Care & Family Medicine

Un
der
sök
a 
den
per
son
liga
erfa
ren
het
en 
från
kvi
nno
r 
utsa
tta 
för 
sex
uell
a 
öve
rgre
pp 
från
tre 
olik

Metod: Fenomenologisk 
kvalitativ, studie. 
Urval: Studiepopulationen 
omfattade de med sexuellt 
överlevarna med 
mobilnummer registrerade 3-6
månader innan intervjuerna på
de utvalda sjukhusen. 
Exkluderade var personer med
djupt eller allvarlig 
intellektuell 
funktionsnedsättning samt 
personer med psykossjukdom.
10 stycken deltog.
Datainsamling
Fältstudier mellan april - juni 
2016, semi strukturerade 
intervjuer

Det framkom att dokumentation var en kraftig 
möjlighet för uppföljning. Individualiserade, 
person-centrerad vård ökade och förbättrade 
deltagarnas tillgång till tjänsterna i hälso-
sjukvården.

Det framkom däremot ett misslyckande hos 
hälso-sjukvården att utföra uppföljningsvård för de
som varit utsatta för sexuellt övergrepp i det 
etablerade tjänsterna. Detta ledde till att 
kontinuitet missades i vården.
Även negativa upplevelser som basera på andras 
erfarenheter eller tidigare personliga erfarenheter 
från polis, rättssystem och hälsosjukvården 
utgjorde ett hinder för att delta på uppföljningarna 
efter sexuellt övergrepp.
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Reeves, E. A., & 
Humphreys, J. C.

Describing the healthcare 
experiences and strategies of
women survivors of violence

2017, USA, Journal of 
Clinical Nursing

Utv
eck
la 
kun
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p 
om 
upp

Metod: Kvalitativ deskriptiv 
metod

Urval: Deltagarna var 14 
kvinnor med olika typer av 
trauman där en del var 
kvinnor som bevittnat eller 
själva utsatts för sexuellt eller 

Svåra upplevelser av sjukvården omedelbart efter 
en traumatisk händelse har visat sig komplicera 
och förvärra traumat. Även möten med sjukvården
senare i livet visade sig kunna trigga deltagarnas 
minnen av händelsen. Upprepade trauman kan 
komplicera upplevelser av vården längre fram.
Hur vårdgivarna uppträdde kunde både förvärra 
och mildra trauman.
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för 
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r 
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dtä
kt

emotionellt våld men var inte 
utsatta i dagsläget. De var 
över 21 år och engelsktalande.

Datainsamling: Enkät och 
individuella, semi-
strukturerade intervjuer

 Större delen av deltagarna i studien svarade dock 
att de kände sig respekterade och blev väl bemötta 
av sjuksköterskor och läkare i den akuta 
vårdsituationen.
Studien belyser vikten av att undersöka 
traumahistorik hos patienter. Om patienten vill 
berätta för vårdgivaren kan patienten få mer 
individanpassad vård.

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

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

2016, Sydafrika, Curationis Att 
und
ers
öka
och
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kriv
a 
kvi
nno
rs 
upp
lev
else
av 
sex
uell
t 
öve
rgre
pp, 
so
m 

Metod: Kvalitativ, 
fenomenologisk, explorativ 
och deskriptiv design.

Urval: Kvinnor som varit 
med om sexuellt övergrepp 
och har rapporterat det på 
sjukhus. 
Målmedvetet val av icke-
sannolikhet urval av ålder 18 -
55.

Datainsamling: Fördjupad, 
ansikte-till ansikte intervju 
med ljudinspelning

Det upptäcktes två teman, det ena handlade om att 
deltagarna delade med sig av sina 
levnadserfarenheter kopplat till sexuellt övergrepp 
som karaktäriseras av olika former av trauman. 
Detta tema delades sedan upp i tre kategorier; 
Fysiskt trauma, emotionellt/psykiskt trauman och 
mellanpersonliga relationen till det motsatta könet.

Det andra temat som identifierades handlade 
om hur deltagarna beskrev sina upplevelser av 
service och deras behov stöd och säkerhet. Temat 
delades upp i två kategorier, synen relaterat till 
behovet av stöd och synen kopplat till säkerhet 
och osäkerhet.
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Steinbrenner, S. 
Y., Shawler, C., 
Ferreira, S., & 
Draucker, C.

The lived experience of help-seeking
by South African
women after sexual assault

2017, USA och Sydafrika, 
Health Care for Women 
International
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Metod: Kvalitativ studie, 
deskriptiv design
Urval: Sydafrikanska kvinnor
som utsatts för sexuellt 
övergrepp. Kriterier: över 18 
år, boende i Sydafrika, 
engelsktalande samt att de 
hade sökt hjälp någon gång 
efter övergreppet.

Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer med 
sex kvinnliga deltagare mellan
22 och 46 år. 

Den givna vården var främst i forensiskt och 
medicinskt profylaktiskt syfte som t ex 
graviditetstest, HIV-profylax och STI-prover. 
Kvinnorna upplevde att de bara fick psykologiskt 
stöd när de var i kris. De flesta upplevde inte att 
hjälpen de fick underlättade läkandet av 
övergreppet.
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Ullman, E. S. & 
Filipas, H.H.

Correlates of formal and informal 
support seeking in sexual assault 
victims

2001, USA, Journal of 
Interpersonal Violence.
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Metod: Kvantitativ metod
Urval: Kvinnor över 18 år 
haft sexuella erfarenheter 
under hot eller tvång efter 14 
års ålder.
Datainsamling: Enkät, slutna
frågor.

Kvinnor som blivit utsatta av en okänd person 
samt blivit fysiskt skadade vid övergreppet var 
mer benägna att söka vård. De kvinnor som blivit 
utsatta av en bekant eller inte blivit skadade ansåg 
inte att de blivit utsatta för våldtäkt och sökte i 
mindre utsträckning professionell hjälp.
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