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Sammanfattning 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om det fanns faktorer som påver-
kade återhämtningen efter en våldtäkt. Våldtäkt är ett brott som lämnar offer med en 
känsla av skam och otrygghet. Att utsättas för ett brott som våldtäkt innebär ett trauma 
för offret och att återhämta sig från detta trauma är en process som aldrig är densam-
ma. För att finna de artiklar som är till grund för denna litteraturstudie söktes artiklar-
na i tre olika databaser ämnade för omvårdnad, och de granskades systematiskt. Totalt 
identifierades åtta resultatartiklar under sökningarna och som var publicerade mellan 
åren 2010-2017. Resultatet visade på faktorer som påverkar återhämtningen hos våld-
täktsoffer på olika sätt, och dessa faktorer var synen på sin egen offerroll, bemötande 
från myndigheter och vårdinstanser, samt närståendes reaktioner. Dessa faktorer på-
verkade våldtäktsoffer olika men det som var en gemensam påverkan var att om dessa 
faktorer uppmärksammades och respekterades resulterade det i en god återhämtning. 
Resultatet visar att dessa faktorer är av vikt för att kunna implementera och utveckla 
den omvårdnad våldtäktsoffer är i behov av. Bland annat bör det finnas ett fokus på att 
kunna erbjuda stöd och en individanpassad återhämtning för våldtäktsoffer som be-
finner sig i den återhämtningsprocessen som följer en våldtäkt.  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Abstract 

The aim of this literature study was to examine wether there were factors that affected 
the recovery after a rape. Rape is a crime that leaves the victims with a sense of sha-
me and insecurity. To be subjected to such a crime is a trauma for the victim and to 
recover from this trauma is a process that is never the same. To find the articles on 
which this study is based on, the articles were searched for in three different databases 
intended for nursing, and they were systematically examined. In total, eight articles 
were identified during the search and were published between 2010-2017. The result 
of this study found that there are factors that affect the recovery of rape victims in va-
rious ways, and these factors were the view of their victimization, the treatment from 
government and health care agencies and the reactions from their closed ones. These 
factors influenced the victims differently, but what was a common effect was that if 
these factors were noted and respected it resulted in a successful recovery. The results 
shows that these factors are important for implementing and developing the care rape 
victims are in need of. Among other things, there should be a focus on being able to 
provide support and an individualized recovery plan for rape victims in the recovery 
process following a rape.   
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Inledning 
 
Ett av de samhällsproblemen som idag skapar en känsla av både skam och otrygghet 
är sexualbrotten. Under 2015 hade 1,7 % av landets befolkning blivit utsatta för sexu-
albrott. Denna siffran motsvarar ca 129 000 personer, och detta är en ökning jämfört 
med 2014 där 1,0 % av landets befolkning hade blivit utsatta. Av dessa visade det sig 
att ca 29 % av de anmälda sexualbrotten under 2016 kunde klassas som våldtäkt jäm-
fört med föregående år enligt Nationella Trygghetsundersökningen (BRÅ, 2017). 
Dock menar BRÅ (2012) att anmälningsbenägenheten för sexualbrott är relativt låg i 
det stora hela och det finns ett stort mörkertal. Denna låga anmälningsbenägenhet kan 
bero på den stigmatisering samhället visar och agerar på efter att en individ har blivit 
utsatt för brottet, i detta fall först och främst våldtäkt. Att offer väljer att inte anmäla 
kan bero på att offret inte vill förknippas med, eller bära rollen som, ett våldtäktsoffer 
och därmed utsättas för stigmatiseringen samhället agerar efter (Diesen & Diesen, 
2013).  

McMillan och White (2015) studie visar hur samhället ser ner på våldtäktsoffer och 
stämplar deras våldtäkt som något förkastligt. Det framkommer i studien att läkare 
och sjuksköterskor mer frekvent bedömde en våldtäkt som trovärdig om det framkom 
att gärningsmannen varit en främling för offret, samt att tvång och våld hade skett - då 
benämndes våldtäkten som en “faktisk våldtäkt”. Orsaken till varför personalen såg 
offret som mindre trovärdig var att de flesta ur personalen menade på att kvinnorna 
som anmälde våldtäkter ofta kunde undanhålla information, eller ljuga om händelsen, 
samt att männens höga sexuella drifter sågs som något naturligt vilket “friade” män-
nen från ansvar. Det som McMillan och White (a.a) finner i sin studie pekar på att det 
finns faktorer som gör att våldtäkt inte anmäls och att våldtäktsoffers upplevda stämp-
ling från samhället är faktisk och inte fiktiv. Stämplingen som våldtäktsoffer upplever 
kan påverka återhämtningen som följer en våldtäkt. Genom att offer upplever att de är 
undermåliga och att de ofta möts av negativa reaktioner från bland annat vårdinstan-
ser, olika myndigheter och närstående kan det innebära att de inte vill, eller vågar, 
söka hjälp. Loughnan, Pina, Vasquez och Puvia (2013) förklarar att när offer för våld-
täkt på grund av olika faktorer inte söker eller får hjälp för de psykologiska besvär 
som följer en våldtäkt kan återhämtningen hämmas. När en individ som blivit våldta-
gen inte får den hjälp som behövs, och därmed inte heller får den återhämtning som 
behövs efter ett trauma, kan denne tappa tilliten till människorna runt omkring och till 
samhället. Smith och Kelly (2001) förklarar att när en individ som utsatts för trauma 
förlorar tilliten till samhället identifierar de sig mer med de döda än de levande och 
tenderar att dra sig undan från det sociala.  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Bakgrund 
 
Enligt BRÅ (2012) förklaras sexualbrott vara ett samlingsnamn för en bred brottslig-
het som innefattar olika kategorier. Denna brottstyp är uppdelad i fyra huvudkategori-
er: våldtäkt, sexuellt tvång och utnyttjande, blottning och så kallat annat sexuellt ofre-
dande. Av dessa kategorier anses våldtäkt vara ett de allvarligaste sexualbrotten (Poli-
sen, 2016). Enligt Brottsbalken 6 kap 1 § 1 stycket beskrivs att individer som med 
våld eller hot tvingar en annan person till sexuella handlingar bör dömas för våldtäkt. 
Dessa sexuella handlingar kan innebära att personen tvingats till samlag men kan 
även gälla andra omständigheter såsom allvarlig kränkning. 2005 utvidgades dock 
lagen vilket innebar att vissa av de gärningar som tidigare rubricerats som sexuellt 
utnyttjande istället rubricerades som våldtäkt. Effekten av detta blev att allt fler an-
mälningar av våldtäkt ökade medan anmälningarna av sexuellt tvång och utnyttjande 
minskade. År 2013 ändrades lagen igen och stramades åt. Denna åtstramning innebar 
att även de fall där offer reagerat passivt kunde rubriceras som våldtäkt (BRÅ, 2017). 

Våldtäkt är ett av de mest kränkande brott som en individ kan utsättas för både utifrån 
ett fysiskt och psykiskt perspektiv. Omständigheterna för individerna som blivit våld-
tagna kan likna varandra, det som kan skilja sig åt är hur de ser på sin situation (Smith 
& Kelly, 2001). Genom att individerna ser sin situation på olika sätt kan detta troligt-
vis vara en bidragande faktor till hur deras återhämtningsprocess blir, och detta inne-
bär att det kan vara svårt att se vilka de gemensamma faktorerna till återhämtningen 
är.  

Återhämtningsprocessen förklarar Deegan (1988) som en icke-linjär process för indi-
vider, hon beskriver att återhämtning är en unik process för varje individ och den är 
aldrig densamma för någon. Davidson, Rowe, Tondora, O’Connel och Lawless (2009) 
beskriver två olika sorters återhämtning i sin bok: “återhämtning från och att vara i 
återhämtning”. Den första beskrivningen (återhämtning från) innebär att personen i 
fråga återhämtat sig från psykisk ohälsa och inte längre uppvisar något spår av ohäl-
san; det verkar som att de inte lidit av psykisk ohälsa från första början. Denna åter-
hämtning från psykisk ohälsa kan liknas vid vad “återhämtning från” innebär inom 
den somatiska vården; att man återhämtat sig helt från ett benbrott, infektion eller dy-
likt. Den andra beskrivningen (att vara i återhämtning) menar Davidson m fl (a.a) är 
en process där man minimerar effekterna av sjukdomen och lär sig leva med den då 
den kan komma att stanna med personen under en längre tid, kanske även under res-
ten av personens liv. Att befinna sig i återhämtning innebär alltså att personen återtar 
sitt liv och kan börja leva ett säkert och värdigt liv igen.  
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Att utsättas för ett brott innebär för den drabbade ett trauma. Socialstyrelsen (2012) 
beskriver att ett brott kan innebära en mängd olika reaktioner hos den som utsatts för 
brott. Brottet kan innebära både fysiska och psykiska men och kan finnas hos offret 
flera år efter att brottet begåtts. De vanligaste reaktionerna som ett offer uppvisar efter 
att brottet skett är bland annat: känslan av otrygghet och övergivenhet, en förlorad 
självkänsla, ett behov av närhet och omtanke, en upplevelse av att vara isolerad, en 
ökad misstänksamhet gentemot omgivningen och en allmän panikkänsla, samt kon-
centrationssvårigheter och det blir svårt för individen att förstå och tolka information. 
De psykosomatiska faktorerna som kan uppstå är bland annat andningsvårigheter, fy-
sisk svaghet, förlamningskänsla, hjärtklappning, aptitlöshet, sömnvårigheter och gråt-
attacker. Av dessa reaktioner är oro, ilska eller rädsla de tre mest förekommande reak-
tionerna. En annan vanlig reaktion hos brottsoffer är att de skuldbelägger sig själva 
för brottet (a.a). Denna reaktion som brottsoffer uppvisar menar även Denkers och 
Winkel (1998) i sin studie om brottsoffer. Det de finner är att brottsoffer i högre grad 
upplevde högre nivåer av rädsla för sin omgivning, och även hade ett lägre välmående 
än de individer som inte blivit utsatta för något brott. Högre nivåer av rädsla och ett 
sämre välmående menade var något som påverkade deras vardagliga liv i större ut-
sträckning jämfört med gruppen som inte upplevt eller blivit utsatta för brott. 

Ahrens (2006) beskriver att offer för våldtäkt reagerar på liknande sätt som Socialsty-
relsen (2012) beskriver att ett offer för brott reagerar. I Ahrens (a.a) artikel framkom-
mer även fyra olika teman som offer upplever till följd av en våldtäkt, alltså de reak-
tioner som offren bemöts med. Det första temat var att bli sedd som ansvarig för våld-
täkten, det andra temat var att bli bemött med okänsliga reaktioner, det tredje temat 
var att deras avslöjande av våldtäkten inte gav något bra bemötande, och det fjärde 
och sista temat var att få olämpligt stöd. Ahrens (a.a) förklarar att när offren sågs som 
ansvariga för våldtäkten innebar det att offren upplevde att de blev beskyllda för att de 
borde vetat bättre och inte borde ha satt sig själva i en sådan sårbar position som ledde 
till våldtäkten. Alla som deltog i studien berättade att de blivit bemötta med okänsliga 
reaktioner som följd av att de pratat om händelsen. De okänsliga reaktionerna kom 
bland annat från sjukhuspersonal, kuratorer och andra myndigheter. De offer som 
upplevde att deras avslöjande av våldtäkten inte gav något bra bemötande ansåg att de 
inte fick den hjälp eller det stöd de kände att de behövde. Att få olämpligt stöd från 
närstående och från familj var den främsta orsaken till att de upplevde att de påverka-
des negativt. De negativa reaktioner som går att finna i de fyra olika teman i Ahrens 
(a.a) studie påverkade samtliga deltagarna på ett negativt sätt. Campbell, Ahrens, Self, 
Wasco och Barnes (2001) menar att våldtäkter har en ödesdiger effekt på offers fysis-
ka och psykiska hälsa. Offer för våldtäkt upplever ofta både Post Traumatic Stress 
Disorder (PTSD), depressioner och fysiska symtom. Både PTSD och depressioner är 
allvarliga symtom som kan ge allvarliga hälsoproblem.   
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Orems egenvårdsteori 

Kirkevold (2000) sammanfattar Orems egenvårdsteori som en teori där omvårdnad 
ses som en ersättning för hälsorelaterade aktiviteter patienten får när denne själv inte 
är i stånd att genomföra dessa aktiviteter. Orem menar att målet med omvårdnaden är 
att i största möjliga mån hjälpa patienten till självständighet. Teorin har i sig självt tre 
olika teorier: en teori om egenvård, en teori om egenvårdsbrist och en teori om om-
vårdnadssystem. Dessa tre teorierna bildar tillsammans den generella teorin om om-
vårdnad. Den första av de tre teorierna som bygger upp den generella teorin är teorin 
om egenvård. Teorin om egenvård definieras som de aktiviteter som individen själv 
utför och tar initiativ till för att kunna upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Egen-
vård har som syfte att tillgodose de egenvårdsbehov som personen har. Kirkevold 
(a.a) sammanfattar Orems defintion av egenvårdsbehov som de handlingar individen 
själv utför som är nödvändiga för dennes funktion och utveckling. Den andra teorin 
Kirkevold (a.a) förklarar utifrån Orems defintion handlar om bristen på egenvård. 
Bristen på egenvård är uppbyggd kring två centrala begrepp: egenvårdskapacitet och 
egenvårdsbegränsning. Kapaciteten av egenvård syftar på den inlärda förmågan att 
tillgodose de egna behoven av vård som främjar individens funktionalitet. Egen-
vårdskapaciteten är varierande hos varje individ. Egenvårdsbegränsningar innebär de 
begränsningar som individen har i sin egenvårdskapacitet. Det finns tre typer av be-
gränsningar: kunskap, förmåga att bedöma och fatta beslut, samt förmågan att utföra 
handlingar. Teorin om omvårdnadssystem som är den sista teorin omfattar de hjälp-
metoder, omvårdnadskapaciteter och olika omvårdnadssystem som finns. Omvård-
nadssystem definierar Kirkevold (a.a) utifrån det Orem menar som något som skapas 
mellan individen och sjuksköterskans åtgärder och interaktioner som sker i en om-
vårdnadssituation.  

Problemformulering 
 
Idag saknas det en koppling mellan forskning kring våldtäkt, våldtäktsoffer och åter-
hämtning, och hur detta kan appliceras i omvårdnaden i klinisk praxis. Forskningen 
menar att våldtäktsoffer påverkas av det bemötandet som de upplever både från sam-
hället, myndigheter och vårdinstanser, dock verkar inte denna forskning implemente-
ras i omvårdnaden idag. Det finns inte heller en förståelse för vad som påverkar åter-
hämtningen efter en våldtäkt. Det bör därför läggas ett fokus på att identifiera vilka 
faktorer som hjälper våldtäktsoffer att på bästa sätt återhämta sig från det trauma våld-
täkten skapat.  
 
Syfte 
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Syftet var att belysa faktorer som påverkar återhämtning efter våldtäkt. 

Metod 
 
Metoden i detta examensarbete är en allmän litteraturstudie med utgångspunkt i Fors-
berg och Wengström (2015). I en allmän litteraturstudie bör det finnas en tydlig pro-
blemformulering, ett syfte som går att svara på, sökord och sökstrategi bör vara stra-
tegiskt gjorda, resultatartiklarna ska ha blivit kritiskt granskade och kvalitetsbedömda 
innan de valts ut, samt att artiklarnas resultat ska vara analyserade och diskuterade 
innan slutsatsen blivit fastställd.  

Datainsamling 

Artiklarna som inkluderades i resultatet hade inklusionskriterierna peer reviewed, ti-
digast publicerade 2010, ordet “rape” togs upp och studerades i artiklarna i någon 
form, samt att ordet “recovery” skulle tas upp och studeras. Artiklarna skulle även 
vara på engelska och titlarna skulle stämma överens med syftet.  

Exklusionskriterierna var artiklar som inte var på engelska, inte var peer reviewed, 
var äldre än 2010, inte nämnde eller studerade ordet “rape” och “recovery” i någon 
form. Även studier som studerade genusperspektiv, sexuell läggning och hur anhöriga 
påverkades av våldtäktsoffret exkluderades. 

Insamlingen av data skedde genom att genomföra en databassökning enligt Forsberg 
och Wengström (2015). Innan de initiala sökningarna skedde gjordes övergripande 
sökningar på PsycInfo, PubMed, SveMed, Cinahl och SAGE journals. Valet att göra 
övergripande sökningar gjordes för att identifiera de sökord som kunde generera bäst 
artiklar för denna studie. De övergripande sökningarnas sökord var recovery from 
rape, recovery factors from rape*, recovery AND rape victims. Urvalsprocessen följde 
de beskrivningar Forsberg och Wengström (a.a) beskriver i sin litteratur gällande litte-
raturstudien. Efter varje sökning lästes ett antal abstrakt där titlarna passade in till syf-
tet.  

Efter abstrakten hade granskats valdes de artiklar bort som inte tog upp något som 
stämde med syftet för denna studie. Därefter lästes noggrant kvarvarande artiklar i sin 
helhet. 

De initiala sökningarna gav sex stycken resultatartiklar till denna studie. Artiklarna 
som hittades under de initiala sökningarna söktes fram i PsycInfo, PubMed och Ci-
nahl, som var de databaser alla initiala sökningar gjordes i. Forsberg och Wengström ( 
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2015) beskriver att sökningar kan vara med både booleska operatörer eller som 
fritextsökningar. Sökningarna i denna studie har kombinerat booleska operatorer i 
form av “AND” och “and” tillsammans med ämnesord. Även ämnesord med trunke-
ringar användes för att försöka inkludera syftet för denna studie i sökningarna. Att 
använda sig av både “AND och “and” som booleska operatorer gjordes då det upp-
täcktes en skillnad mellan “AND och “and”. Genom att använda sig av “AND” sepa-
rerades sökorden och då blev resultatet av sökningen att artiklar studerade de sökor-
den gemensamt, men kunde även innebära att sökorden kunde studeras mot varandra. 
Att använda sig av “and” innebar att artiklarna skulle studera sökorden gemensamt i 
sina studier men inte studera dem mot varandra. 

Den första sökningen använde sökorden “rape victims AND recovery” med “rape” 
som ämnesord för att på så sätt endast inkludera de artiklar som studerade ämnet våld-
täkt. Denna sökning genererade 26 träffar i PsycInfo, 22 träffar i PubMed och 68 träf-
far i Cinahl. I PsycInfo lästes fem abstrakt, tre artiklar granskades och tre artiklar val-
des som resultatartiklar. I PubMed lästes tre abstrakt, två artiklar granskades och en 
artikel valdes ut. De tre artiklar som granskades och valdes via PsycInfo hittades även 
via Cinahl men redovisades ändå i sökhistoriken för att ge en så tydlig bild som möj-
ligt över hur sökningarna sett ut. Dessa dubbletter redovisas i tabellen med sökhistorik 
(se tabell 2).  

Vid andra sökningen användes sökorden “rape victims and recovery” och sökorden 
användes i alla tre databaser. I PsycInfo och PubMed genererade denna sökning exakt 
samma antal artiklar som den första sökningen och de artiklar som valdes som resul-
tatartiklar från första sökningen dök upp även i denna sökning. Sökningen i Cinahl 
genererade 46 artiklar jämfört med 68 artiklar i första sökningen, men de artiklar som 
dök upp under första sökningen i Cinahl dök även upp i denna sökning, alltså samma 
artiklar som redan valts i PsycInfo. De artiklar som valdes från PsycInfo, PubMed och 
Cinahl i första sökningen redovisas i tabellen för sökhistoriken för att tydliggöra att 
det är dubbletter som genererats under denna andra sökning (se tabell 2).  

Sökorden rape* perceptions of recovery* genererade sju artiklar i PsycInfo varav två 
abstrakt lästes och en artikel granskades och valdes som resultatartikel. Denna artikel 
dök även upp i PubMed där sökningen genererade fem artiklar. I Cinahl genererade 
sökningen 15 artiklar, två abstrakt lästes men inga artiklar granskades eller valdes ut. 
Denna dubblett som PubMed genererade redovisas i sökhistoriken. 

Sökningen “rape AND recovery factors” genererade 14 artiklar i PsycInfo där tre ab-
strakt lästes, en artikel granskades och valdes ut. I PubMed genererade sökningen 13 
artiklar, två abstrakt lästes och en dubblett av artikeln som valdes ut från PsycInfo 
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blev resultatet av sökningen. Cinahl gav 22 artiklar varav fyra abstrakt lästes men 
ingen artikel valdes då det återigen genererades en dubblett av samma artikel som 
dykt upp i både PsycInfo och PubMed (se tabell 2).  

Slutligen gjordes två manuella sökningar för att finna två artiklar som använts till ti-
digare arbeten som ansågs vara av god kvalité och som svarade bra på denna studies 
syfte. De manuella sökningarna gjordes via PsycInfo och PubMed där de båda artik-
larnas titlar användes som sökord i en slags fritextsökning (se tabeller). Totalt genere-
rade de initiala sökningarna och de två manuella sökningarna åtta stycken resultatar-
tiklar. 

Urvalsprocessen 

De artiklar som inkluderats som resultartartiklar granskades genom att göra en arti-
kelöversikt (se tabeller), samt genom att göra kvalitetsgranskningar från Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Fem av ar-
tiklarna fick grad I som resultat av kvalitetsgranskningarna, de kvarvarande tre artik-
larna fick grad II. De fem artiklar som fick en hög grad fick det på grund av att deras 
metoder och dataanalyser gick att följa steg för steg, även deras resultat var tydligt. 
De tre artiklar som fick grad II, alltså en medelgrad, fick dock relativt höga poäng 
inom ramen för hur många poäng som krävs för en grad II. Det som gjorde att de tre 
artiklarna med grad II fick just den graden var på grund av brister i deras metoder som 
gjorde det svårt att följa dataanalysen, samt brister i diskussionen. Inga artiklar valdes 
bort under urvalsprocessen då alla artiklar fick höga poäng, även de som fick grad II i 
avseende till antalet poäng som krävs.  

Databearbetning 

Artikelöversikterna gav en sorts första överblick där det tydligt framgick vad för slut-
satser varje resultatartikel hade fått fram i sitt resultat. Alla artiklar lästes noggrant 
igenom var för sig, markeringar gjordes över de delar i artiklarna som ansågs vara re-
levanta för syftet. Därefter granskades markeringarna noggrant för att finna det som 
svarade på denna studies syfte. Granskningen av markeringarna i varje artikel sam-
manfattades och ur sammanfattningarna framkom två övergripande teman: de positiva 
faktorerna till återhämtning och de negativa faktorerna till återhämtning. Dessa två 
övergripande teman fick därefter subteman: synen på sin egen offerroll, bemötande 
från myndigheter och vårdinstanser och slutligen närståendes reaktioner. Dessa sub-
teman skapades utifrån den röda tråd som funnits genom de sammanfattningar varje 
artikel fått. Då artiklarna svarade på olika syften kring olika faktorer föll det sig natur-
ligt att olika subteman skapades.  

!7



Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som blivit utvalda som resultatartiklar har inga forskningsetiska övervä-
ganden eller godkännanden från etiska kommittéer. Kjellström (2012) menar att det är 
vanligt att studier från USA och andra delar av världen inte kräver ett godkännande, 
eller ens behöver ha etiska överväganden i sina studier. Kjellström (a.a) förklarar att 
forskningsetiken finns till för individens grundläggande värde och rättigheter. För att 
kunna skydda individen förhåller sig forskarna till riktlinjer som bygger på autonomi, 
göra gott och icke skada. Dessa riktlinjer är informations-, samtyckes,  konfidentiali-
tets- och anonymitetsprinciperna (Petersson & Lindskov, 2012). Informationsprinci-
pen innebär att deltagarna får information om deras uppgift i projektet samt får en 
kortfattad beskrivning om vad projektet handlar om. Samtyckesprincipen finns till för 
att ge stöd åt deltagarna att själva få bestämma över sin medverkan. För att deltagarna 
ska känna sig trygga och anonyma så finns både konfidentialitets- och anonymitets-
principerna. Konfidentialitetsprincipen innebär att skydda deltagarnas identitet och 
uppgifter så att inte obehöriga får ta del av dessa. Anonymitetsprincipen är när ingen 
vet vem deltagaren är, inte ens forskaren (Kjellstöm, a.a). 

I samtliga resultatartiklar har deltagarnas anonymitet säkerställts, ingen av deltagarnas 
namn nämns i studierna. Wilson, Miller, Leheney, Ballman och Scarpa (2016), Sigur-
vinsdottir och Ullmans (2015), Artime och Petersons (2015), Ullman och Peter-Hage-
nes (2014) samt Ranjbar och Speers (2013) använde sig av enkäter och frågeformulär 
online vilket gjorde att deltagarna inte behövde uppge namn och blev därmed helt 
anonyma. I dessa artiklar visas det tydligt på att forskarna följt både konfidentialitets- 
och anonymitetprincipen. I Greeson, Campbell & Fehler-Cabral (2016) artikel använ-
de författarna sig av semistrukturerade intervjuer vilket gjorde att deltagarnas anony-
mitet gick förlorad. Författarna har varit medvetna om situationen och noga skyddat 
deltagarnas uppgifter så att det inte är möjligt att identifiera de som medverkat. Vissa 
av författarna skickade även med information om projektet och syftet med studien för 
att förklara vad de ville med sin forskning. För att hjälpa och ge stöd åt deltagarna 
skickade även Ullman och Peter-Hagene (a.a) med informationsformulär om olika 
hjälp- och stödinsatser för att hjälpa individerna efter att studien genomförts. Delta-
garna i alla studier förutom i Darnell, Peterson, Berliner, Stewart, Russo, Whiteside & 
Zatzick (2015) studie valde själva att medverka. Studierna i denna litteraturstudie 
uppfyller de forskningsetiska överväganden på ett eller annat sätt, dock är amerikans-
ka studier majoriteten av artiklar som används i resultatet - alltså krävs inte forsk-
ningsetiska godkännande (Kjellström, 2012). I Artime och Petersons (a.a) och Sigur-
vinsdottir och Ullmans (a.a) studier har även deltagarna blivit kompenserade ekono-
miskt. Detta kan både ha varit en positiv och negativ påverkan till just dessa studier 
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då det kan påverka deltagarnas upplevelse av studien, och det kan även påverka hur 
de svarar på frågorna. Våldtäkt är ett känsligt ämne att studera och det är något förfat-
tarna till samtliga studier visat att de är införstådda med, och de har visat den hänsyn 
och respekt deltagarna i samtliga studier har varit i behov av. 

De forskningsetiska överväganden som tagits i åtanke i denna litteraturstudie har 
främst varit hur konfidentialitets- och anonymitetsprincipen följts, samt att författarna 
till alla utvalda resultatartiklar har respekterat att detta är ett känsligt ämne. Författar-
na för denna studie är medvetna om att en av de valda resultatartiklarna inte har sam-
tyckeskrav (Darnell et al., 2015), men då den studien var en retrospektiv studie som 
studerade patientjournaler, samt anteckningar, upplevdes inte det som något som kun-
de skada de som blev utvalda till studien. Att främst ha fokus gällande hur konfidenti-
alitets- och anonymitetsprincipen har följts går hand i hand med hur våldtäkt är ett 
känsligt ämne att studera. Genom att följa dessa två principer har identiteten och 
känslig data hos de deltagande blivit skyddade, vilket för denna litteraturstudie är av 
vikt när ett så pass känsligt ämne ska granskas och studeras. Att även ha vetskapen 
om att de deltagande i alla resultatartiklarnas studie på något sätt har fått stöd eller 
delgetts information om stöd har varit viktigt för denna studie. Återigen beror detta 
främst på vad ämnet våldtäkt innebär och för många kan deltagandet i en studie om 
detta ämne innebära en negativ påverkan på deras psykiska hälsa. För att undvika det-
ta är det av vikt att kunna erbjuda stöd på plats, eller kunna hänvisa till olika instanser 
eller grupper som kan erbjuda det stöd som individen kan vara i behov av.  

Resultat 
 
För att besvara syftet till uppsatsen användes två övergripande teman: positiva- och 
negativa faktorer till återhämtning. Positiva faktorer innebär i denna studie det som 
gör återhämtningen lyckad. Negativa faktorer innebär de faktorer som hämmar åter-
hämtningen. Genom att utgå från dessa teman framkom subteman; Synen på sin egen 
offerroll, bemötande från myndigheter och vårdinstanser, samt närståendes reaktioner. 

Positiva faktorer till återhämtning 
 
Synen på sin egen offerroll 

De positiva faktorerna till återhämtning som speglades hos kvinnorna och deras syn 
på sin egen offerroll i artiklarna (Artime & Peterson, 2015; Wilson, Miller, Leheney, 
Baljan & Skarpa, 2016) var att intala sig själva att de ville ha sex med gärningsman-
nen och därmed inte se sig själva som ett offer. En annan positiv faktor för vissa av 

!9



kvinnorna var tvärtemot det som skrivs i föregående och de menade att själva offer-
rollen var en del av dem som följd av våldtäkten (Ranjbar & Speer, 2016).  

I både Artime och Petersons (2015) och Wilson et al. (2016) kvantitativa studier var 
avsägandet av offerrollen en positiv faktor till återhämtning. Kvinnornas svar i fråge-
formuläret i Artime och Petersons (a.a) studie visade att det var en positiv påverkan 
att intala sig själv att de till en viss gräns önskade ha sex med gärningsmannen. Detta 
gjorde att de varken upplevde sig själva som offer eller gärningsmannen som ansvarig 
för våldtäkten. De satte en stämpel på sexet som “dåligt sex” och därmed lade de ing-
en skuld på sig själva eller på gärningsmannen. Inte se sig själva som offer gjorde 
även kvinnorna i Wilson, Miller et al. (a.a) när de svarade på enkäten och där visade 
det sig att dessa kvinnor uppvisade mindre symtom på Post Traumatic Stress Disorder 
(PTSD). Detta innebar för kvinnorna att de inte såg sig själva som offer enligt samhäl-
lets ramar för hur ett våldtäktsoffer bör vara samt att de inte heller upplevde sig själva 
som svaga och därav påverkades inte kvinnorna negativt.  

Den andra positiva faktorn, som motsäger det som nämns i ovanstående stycken om 
hur avsägandet av offerrollen gav en god inverkan på kvinnor, är hur kvinnorna i 
Ranjbar och Speers (2013) studie ansåg att offerrollen var en viktig del i deras åter-
hämtning. I enkäten fyllde kvinnorna i att det var genom att acceptera sin offerroll 
som de kunde gå vidare med sitt liv och med sin nya identitet. Det Ranjbar och Speer 
(a.a) fann som gemensam faktor för alla kvinnorna var att det första steget var att 
överkomma förnekelsen av händelsen och istället acceptera den, men även låta åter-
hämtningen ta sin tid. Deltagarna definierade “att acceptera sina erfarenheter” som att 
gå vidare och ta kontroll över sina liv, samt att de inte lät händelsen identifiera dem 
som “bara” ett offer. En annan sak som kvinnorna såg som en positiv inverkan i sin 
syn på sin egen offerroll var att beskylla gärningsmännen. Detta gjorde att kvinnorna 
återtog sin autonomi, sina känslor och sina liv igen. 

Bemötande från myndigheter och vårdinstanser 

Ett positivt bemötande från polisen, andra myndigheter och vårdinstanser var att de 
inte dömde, visade förståelse, inte var nedvärderande och även tog det psykologiska 
tillståndet på allvar (Greeson, Campbell & Fehler-Cabral, 2016; Darnell, Peterson, 
Berliner, Stewart, Russo, Whiteside & Zatzick, 2015; Ahrens, Jennings & Stansell, 
2010).  

Ett positivt bemötandet från polisen innebar en positiv inverkan på kvinnorna. Under 
intervjun förklarade kvinnorna att när polisen tog deras situation på allvar och visade 
intresse, respekt och inte var dömande gjorde detta att kvinnorna inte såg ner på sig 

!10



själva, eller såg sig som ansvariga för våldtäkten. Detta gav kvinnorna styrkan och 
viljan att ta sig framåt och återhämta sig från det som skett (Greeson et al., 2016). Det 
positiva bemötandet från omvårdnadspersonalen i Darnell et al. (2015) retrospektiva 
studie visade att om personalen under den akuta omvårdnaden tog sig tid till att iden-
tifiera de behov som kvinnorna uppvisade, och därmed erbjöd både den psykiatriska- 
och medicinska vård som behövdes, uppsökte fler kvinnor uppföljningsvård. Att även 
visa stöd och att ägna tid till att göra en ordentlig undersökning tillsammans med en 
Sexual Assault Nurse Examinator (SANE) ökade sannolikheten för att kvinnorna 
skulle följa upp eftervården. Kvinnorna berättade under intervjuerna i Ahrens et al. 
(2010) artikel att när myndighetspersoner, polis och vårdpersonal gav kvinnorna ut-
rymme att själva välja vilka personer de berättade för, och själva fick välja hur de pra-
tade om händelsen uppvisade de en bättre psykisk hälsa. De stöttande reaktionerna 
från myndighetspersoner var viktigt för kvinnornas återhämtning när de själva fick 
bestämma vad som skulle hända med informationen kring våldtäkten.  

Närståendes reaktioner  

De grundläggande faktorerna som visats i alla svar från enkäterna och frågeformulä-
ren i samtliga artiklar (Ullman & Peter-Hagene, 2014;  Sigurvinsdottir & Ullman, 
2015; Ranjbar & Speer, 2013) har varit hur reaktionerna och bemötandet från närstå-
ende gjort en god inverkan på kvinnorna när de berättat om våldtäkten. Det som an-
sågs vara positiva reaktioner och bemötanden var att kvinnorna fick en försäkran om 
att de inte gick igenom återhämtningsprocessen ensamma, de hade stöttepelare att luta 
sig mot samt att de inte blev sedda som ansvariga för våldtäkten. De stöttande reak-
tionerna, och det varma bemötandet, stärkte kvinnorna och stärkte deras kontroll av 
återhämtningen. Kvinnorna upplevde att de hade de redskapen som krävdes för att 
kunna återhämta sig och undvika depressionssymtom, samt att de kunde välja hur de 
ville utnyttja sina resurser (Ullman & Peter-Hagene, a.a;  Sigurvinsdottir & Ullman, 
a.a; Ranjbar & Speer, a.a). Kvinnorna i Ranjbar och Speers (a.a) studie menade också 
på att deras närståendes bemötande uppmuntrade dem i deras återhämtning och att 
deras närstående gav en försäkran om att det som skett inte var deras fel. 

Negativa faktorer till återhämtning 

Synen på sin egen offerroll 

Den negativa faktorn som påverkade kvinnornas syn på sin egen offerroll och därmed 
påverkade återhämtningen var när de själva såg sig som bidragande till våldtäkten. 
Både i Artime och Petersons (2015) och Wilson et al. (2016) studier framkom det tyd-
ligt att om kvinnorna såg sig själva som bidragande till våldtäkten, och såg sig själva 
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som faktiska offer för våldtäkten, påverkades kvinnorna och deras återhämtning nega-
tivt.  

I Artime och Petersons (2015) studie svarade kvinnorna att se sig själva som bidra-
gande till våldtäkten gjorde att de upplevde en negativ bild av sig själva. Kvinnorna 
såg sig själva som bidragande till våldtäkten genom att de till en början ville ha sex 
med gärningsmannen, sedan ångrat sig men inte varit tillräckligt tydliga med att de 
inte längre ville. Dessa kvinnor beskyllde sig själva mer jämfört med de kvinnor som 
ansåg sig bara ha varit med om “dåligt sex”, detta på grund av att de ansåg att de fått 
gärningsmännen att tro att de var intresserade av att ha sex. Det som kvinnorna reso-
nerade kring i Artime och Peterson (a.a) studie stämde överens med vad kvinnorna i 
Wilson et al. (2016) studie svarade. De kvinnor som ansåg sig ha blivit våldtagna, 
upplevde mer PTSD symtom och depressionssymtom jämfört med de kvinnor som 
inte såg sig själva som offer för våldtäkt. De menade att genom att identifiera sig med 
offerrollen och se sig själv som svag påverkades återhämtningen negativt. 

Bemötande från myndigheter och vårdinstanser  

Att inte bli trodd, bli anklagad som ansvarig för våldtäkten, inte få uppleva tillräckligt 
med stöd, att bli respektlöst behandlad och bemött med okunskap var faktorer som 
gav en negativ påverkan på återhämtningen (Greeson et al., 2016;  Darnell et al., 
2015; Ranjbar och Speer, 2013).  

I  Greeson et al. (2016),  Darnell et al. (2015) och Ranjbar och Speer (2013) studier 
förklarade alla deltagande kvinnor i de olika studierna att negativa möten påverkade 
dem negativt. I Greeson et al. (a.a) artikel berättade kvinnorna under intervjuerna att 
ett negativt bemötande från polisen ofta innebar att de lämnade mötet med skam och 
med känslan av att vara illa till mods. De upplevde att polisen inte trodde på dem och 
såg kvinnorna som ansvariga för våldtäkten, och detta innebar för kvinnorna att de 
såg ner på sig själva.  

I Darnell et al. (2015) och Ranjbar och Speer (2013) studier var vårdpersonalens be-
mötande bidragande till kvinnornas återhämtning. Att kvinnorna inte sökte sig till 
uppföljningsvården enligt Darnell et al (a.a) analys av vårddokument var på grund av 
att kvinnorna upplevde att de inte fick det stöd som krävdes, samt att deras psykiska 
hälsa förbisågs. Detta rapporterade kvinnorna även i Ranjbar och Speers (a.a) studie 
när de svarade på frågeformuläret. Kvinnorna skrev även att de ofta bemöttes med 
okunskap, att vårdpersonalen vidhäftade de våldtäktsmyter som finns kring våld-
täktsoffer, samt att behandlingen som skedde inte skedde med respekt eller hänsyn till 
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deras situation. Det sistnämnda var något samtliga kvinnor menade påverkade mest 
negativt och som hämmade återhämtningen. 

Närståendes reaktioner 

Den största faktorn som visade sig påverka mest i alla studierna var hur de negativa 
reaktionerna och det negativa bemötandet som följde ett avslöjande av en våldtäkt såg 
ut. De negativa reaktionerna var bland annat avsaknaden av stöd från närstående, att 
närstående såg de som ansvariga för våldtäkten och att närstående var oförstående. I 
samtliga studier innebar de negativa reaktionerna och det negativa bemötandet att 
återhämtningsprocessen hämmades (Ranjbar & Speer, 2013; Ullman & Peter-Hagene, 
2014; Sigurvinsdottir & Ullman, 2015).  

En av kvinnorna i Ranjbar och Speers (2013) studie svarade att avsaknaden av stöt-
tande reaktioner och bemötanden innebar att hon kände sig ensam. Hon upplevde att 
ingen fanns där för henne, att ingen trodde på henne och detta innebar att hon fastnade 
i sina negativa tankar om sig själv och det blev svårare för henne att återhämta sig. I 
Ullman och Peter Hagenes (2014) och Sigurvinsdottir och Ullmans (2015) studier var 
de negativa reaktionerna starkt sammanlänkade med PTSD symtom och depressioner. 
Även i dessa studier hämmades kvinnornas återhämtning då kvinnorna både upplevde 
att de inte hade kontroll över sina liv och återhämtning, därmed hanterade de traumat 
på ett negativt sätt. En upplevd brist av kontroll innebar för kvinnorna att de inte viss-
te hur de skulle hantera negativa tankar och känslor. 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Enligt Lundman och Granheim (2014) innebär tillförlitlighet att forskaren noggrant 
verifierar sitt ställningstagande under hela forskningsprocessen, samt att alla medver-
kande forskare läser igenom samtliga data tillsammans och genomför analysen av 
data tillsammans för att öka tillförlitligheten i resultatet. I denna studie har båda för-
fattarna medverkat i all analys, tematisering och kategorisering av data, samt att båda 
författarna gemensamt tagit beslut om teman och subteman. Då båda deltagit under 
hela processen från sökning av artiklar till att hantera referenslistan ökar detta tillför-
litligheten för denna studie. Det som kan tala emot tillförlitligheten är att då båda haft 
en gemensam uppfattning om vad som varit fokus för studien kan viss data från mate-
rialet som kan ha varit bidragande till studien blivit förbisedd. Även förförståelsen 
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som författarna har sedan tidigare utförda arbeten kring ämnet om återhämtning och 
våldtäkt kan ha påverkat analysen av data.  

Metoden i denna litteraturstudie presenterar datainsamlingen på ett tydligt sätt där in-
kluions- och exklusionskriterierna är tydligt beskrivna. Insamlingen av data och de 
sökord som använts är väl presenterade och det går att följa den insamlingsprocess 
som skett. Då detta är en strukturerad litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2015) 
där sökord och sökstrategi är bestämda följer metoden de kriterier som finns för hur 
insamlingen av data bör vara. Det finns en röd tråd som följer hur insamlingen av data 
skett vilket förenklar generaliserbarheten då datainsamlingen går att upprepa. Föru-
tom att sökord, ämnesord och booleska operatorer användes gjordes även två manuel-
la sökningar för att finna de två sista artiklarna. Dessa två manuella sökningar gjordes 
för att finna två artiklar som använts tidigare under kursen “Vetenskaplig Metod” som 
gavs höstterminen 2016. Grunden till varför artiklarna valdes att inkluderas som re-
sultatartiklar och därmed finnas genom manuella sökningar var att de ansågs som re-
levanta till denna studies syfte. När artiklarna granskades under urvalsprocessen an-
vändes Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för att avgöra hur tillförlitliga 
artiklarna som valts till resultatartiklar var. Alla artiklarna fick antingen en hög grad 
eller en medelgrad som tillförlitlighetsgrad vilket innebar att artiklarna var godkända 
som resultatartiklar. För denna studie innebär artiklar med god tillförlitlighetsgrad att 
resultatet är av hög vetenskaplig kvalité då de valda artiklarna håller en hög veten-
skaplig kvalité. Det som går att ta bort från denna studies vetenskapliga kvalité är att 
resultatet för denna studie kunde haft ännu högre vetenskaplig kvalité om alla resul-
tatartiklar fått en hög grad istället för en blandning av både medel och hög tillförlit-
lighetsgrad. Det som gjorde att tre av åtta artiklar fick en medelgrad var på grund av 
att metoderna i samtliga tre artiklar var svåra att följa, samt att brister i diskussionerna 
förekom. Detta kan ha påverkat de tre artiklarnas resultat, men detta är något som 
bara kan spekuleras i. Annat som stärker denna studies tillförlitlighetsgrad är att en 
majoritet av resultatartiklarna genererats som dubbletter under sökningarna på samtli-
ga tre databaser.  

Henricson (2012) skriver att en litteraturstudies validitet kan bekräftas om fler än en 
databas har använts under sökningarna av artiklar. Då sökningarna för att finna resul-
tatartiklarna gjordes i PsycInfo, PubMed och Cinahl som alla är databaser med inrikt-
ning mot omvårdnad höjer detta denna litteraturstudies validitet. Något som dock tyd-
ligt framkom under både de övergripande och initiala sökningarna var att PsycInfo var 
den databas som generade majoriteten av resultatartiklarna. Varken PubMed eller Ci-
nahl genererade lika mycket artiklar som PsycInfo gjorde. Vissa av sökningarna som 
gjordes i Cinahl och PubMed resulterade i märkbara skillnader på antalet träffar, i 
jämförelse med samma sökningar som gjordes i Psycinfo, vilket kan tyckas märkligt 
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då omvårdnad är denna studies fokus. Det verkade som att Cinahl och PubMed mer 
hade fokus på fysiska och vissa psykologiska besvär medan PsycInfo däremot har ett 
stort fokus på psykologiska besvär. Denna studie har ett omvårdnadsfokus gällande de 
psykologiska besvären och det är synd att Cinahl och PubMed missar denna mål-
grupp. PsycInfo var den databas som låg i framkant både gällande antalet träffar, men 
även med antalet resultatartiklar som valdes ut.  

Styrkorna i denna litteraturstudies metod är att sökorden har varit relevanta för syftet 
och de har genererat artiklar som har gett svar på syftet. Sökstrategin har varit meto-
disk och har följt de riktlinjer Forsberg och Wengström (2015) skrivit i sin litteratur. 
Innan de initiala sökningarna gjordes skedde övergripande sökningar för att finna de 
sökord som skulle generera de mest lämpliga artiklarna. Detta kan ses som en fördel 
till de initiala sökningarna då författarna fick en tydlig överblick över de sökord som 
var mest lämpliga. Svagheter i studiens metod är att sökorden är smala och inkluderar 
inte sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande och annat som ingår under begreppet 
sexualbrott. Detta kan kopplas till att syftet är smalt och endast har fokus på våldtäkt. 
Det bör göras fler studier med flera informanter och bredare urval, dvs. studier som 
inkluderar fler typer av sexualbrott för att ge en så bred bild som möjligt av detta 
ämne. Nackdelarna i sökstrategin som även gjorde att sökningen av artiklar fick göras 
om var att författarna hade förkunskap om vad för sökord som krävdes och vilka sor-
ters artiklar som skulle inkluderas. Då författarnas förförståelse för vilka faktorer som 
skulle kunna påverka våldtäktsoffers återhämtning användes dessa faktorer som 
sökord. Genom att använda faktorer som sökord föregick författarna sitt resultat i 
denna studie och därmed fick sökningen av resultatartiklar göras om med sökord som 
inte föregick resultatet. Det upplevdes inte som relevant att redovisa detta i varken 
studiens metod eller tabeller gällande sökhistorik och sökord. 

Artiklarna inkluderades om de uppfyllde inklusionskriterierna att de var peer revi-
ewed, tidigast publicerad 2010, var skrivna på engelska, samt att ”rape” och ”recove-
ry” studerades. Exklusionskriterierna i denna studie exkluderade andra typer av sexu-
albrott, genusperspektiv och sexuell läggning. Författarna har aktivt valt att endast 
fokusera på kvinnor i denna studie då det annars skulle ha blivit ett för brett syfte att 
svara på. Det anses vara av vikt att studera detta syfte ur fler infallsvinklar och med 
andra inklusions- och exklusionskriterier som kan generera ännu djupare förståelse 
för alla individer och deras återhämtning. Inklusionskriteriet att artiklarna skulle vara 
tidigast publicerade år 2010 kan vara en svaghet då forskning enligt Forsberg och 
Wengström (2015) är en färskvara. Valet att ha tidigast publicerade år 2010 som ett 
inklusionskriterium och inte äldre än fem år gjordes då det under den övergripande 
sökningen genererades ett par artiklar som var äldre än fem år med titlar och abstrakt 
som väl svarade på studiens syfte. De artiklar som valdes var främst kvantitativa eller 
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både kvantitativa och kvalitativa. Dessa artiklar valdes baserade på vad deras syfte var 
och hur väl deras resultat svarade på syftet i enlighet med denna litteraturstudies syfte, 
samt att de uppfyllde inklusionskriterierna. Då fokus på valet av resultatartiklar mer 
låg på hur väl syftet och resultatet stämde in på denna studies syfte resulterade i att 
det inte fanns ett stort fokus på resultatartiklarnas metod. Det ansågs vara av mer vikt 
att artiklarna stämde överens med vad denna studie avsåg att studera. En orsak till 
varför denna litteraturstudie innehåller mer kvantitativa artiklar kan vara en produkt 
av att det är mindre påträngande att studera en så pass traumatisk händelse med en 
kvantitativ metod. Forsberg och Wengström (a.a) menar dock att en litteraturstudies 
reliabilitet kan ökas om flera olika mätningar där samma mätinstrument använts kan 
bekräfta varandras resultat vid olika tillfällen. Då majoriteten av artiklarna var kvanti-
tativa och använde sig av antingen frågeformulär eller enkäter kan detta höja reliabili-
teten då samma sorts datainsamlingsmetod har använts. Dock framkom det under 
granskningen av artiklarna att varje kvantitativ artikel använt olika sorters mätinstru-
ment och detta är något som påverkar reliabiliteten då det enligt Forsberg och Weng-
ström (a.a) även krävs att samma mätinstrument har använts.  

En av åtta artiklar kommer från Storbritannien, de resterande sju artiklarna kommer 
från USA och det kan vara något som påverkar överförbarheten till Sverige. Sverige 
har mer forskningsetiska krav på studier (Kjellström, 2012), samt att det kan finnas 
kulturella skillnader mellan USA, Storbritannien och Sverige gällande omvårdnadsa-
spekterna. En annan nackdel med att ha ett övervägande antal artiklar från USA, eller 
något annat land som inte är nordiskt, är att etiska överväganden inte alltid appliceras. 
Även synen på sexuella övergrepp kan definieras olika i olika länder. Det som fram-
kom i ett par av de utvalda resultatartiklarna var att deltagarna fick ekonomisk kom-
pensation för att delta i studierna. Detta kan påverka resultatet i de artiklar där förfat-
tarna gav kompensation då deltagarna kan ha känt sig pressade att ta emot kompensa-
tionen på grund av bland annat ekonomiska skäl, eller att de känt sig pressade att delta 
i studien på grund av att de får kompensation. Det framkommer i alla resultatartiklar 
att konfidentialitets- och anonymitetsprincipen har applicerats då det varit av vikt i 
alla studier att bevara deltagarnas anonymitet. För denna studie innebär detta att det i 
någon form har skett etiska överväganden i resultatartiklarna och de etiska övervä-
ganden har stämt in på de överväganden som tagits i denna studie. Dock finns det en 
studie i denna litteraturstudie där samtliga deltagarna var under 18 år gamla (Greeson 
et al., 2016). Studien där de omyndiga deltog genomfördes i USA, och USA är det 
enda landet som inte ratificerat barnkonventionen (UNICEF, 2017). Barnkonventio-
nen innebär att barn är individer med egna rättigheter, vid beslut ska deras bästa beak-
tas, barn har rätt till liv och utveckling och alla barn har rätt till att uttrycka sin åsikt 
och få den respekterad. För denna studie kan det innebära att barn under 18 år deltagit 
i en studie om våldtäkt och återhämtning som något oetiskt då föräldrarna inte varit 
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närvarande när studien genomfördes, samt att barnen kan ha kommit till skada under 
studien genom att återberätta sina traumatiska upplevelser. Författarna till denna litte-
raturstudie valde dock att aktivt bortse från detta då den resultatartikelns resultat an-
sågs vara av vikt och tillförde viktiga slutsatser som kan implementeras i dagens om-
vårdnad. I resterande sju resultatartiklar är alla deltagarna över 18 år gamla, dock var 
kraven i tre av dessa resultatartiklar att första våldtäkten skett när deltagarna var 14 år 
gamla. Detta kan återigen bero på att USA är ett land med annan syn på sexuella 
övergrepp, samt vad som är ett övergrepp på barn och vad som är ett övergrepp på en 
ung vuxen. 

Resultatdiskussion 

Synen på sin offerroll, bemötandet av vårdinstanser, polis eller andra myndigheter 
samt hur närstående reagerar framkom som de mest betydande faktorerna som spelade 
roll i återhämtningen. Det som framkommer i synen på sin egen offerroll är att det 
finns en delad bild av hur offerrollen påverkar. Det som framkommer som positivt i 
Ranjbar och Speers (2013) studie är något som påverkar kvinnorna negativt i både 
Artime och Petersons (2015) och Wilson et al. (2016) studier. Detta leder till en delad 
mening hos de som har utsatts för en våldtäkt och vad offerrollen faktiskt innebär för 
dem. I Campbell et al (2001) tidigare studie finner forskarna att offerrollen kan inne-
bära negativa tankar och känslor som därmed påverkar individen negativt, detta finns 
även i resultatet med utgångspunkt ur Ranjbar och Speer (2013) studie. Artime och 
Petersons (2015), samt Wilson et al. (2016) menar på annat i denna studies resultat 
innebär att offerrollen är individuell och bör tas i aktning i mötet med våldtäktsoffer. 
Denna delade bild av vad offerrollen betyder för individen kan kopplas till det som 
Kirkevold (2000) skriver om Orems egenvårdsteori. Teorin om egenvård innebär att 
individen själv utför och tar initiativ till de aktiviteter som krävs för att individen ska 
kunna upprätthålla hälsa och välbefinnande. Genom att offer för våldtäkt antingen di-
stanserar sig helt från händelsen (Artime och Petersons, 2015; Wilson et al., 2016) 
eller väljer att acceptera händelsen (Ranjbar & Speer, 2013) sker det ett initiativ till att 
utföra en aktivitet som upprätthåller individens välbefinnande.  

Då offerrollen är så pass individuell och innebär individuella aktiviteter för att uppnå 
välbefinnande borde även återhämtningen från en våldtäkt ses som en individuell pro-
cess. Utifrån resultatet till denna studie kan det verka som att omvårdnadspersonalen 
idag endast har ett fokus på att individen ska bli frisk från sina fysiska symtom. Dock 
är detta endast spekulationer på vad som kan tolkas ur denna studies resultat och detta 
beskrivs även kort i Darnell et al. (2015) artikel där kvinnorna upplevt hur omvård-
nadspersonalen helt ignorerat deras psykologiska besvär. Vårdpersonalen borde ha en 
förståelse för att den psykiska återhämtningen från traumat är något som är en på-
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gående process som är unik för varje individ, och de psykologiska besvären borde tas 
i åtanke. Det kan anses att när vårdpersonalen endast har fokus på att individen ska bli 
symtomfri främjar inte personalen en individanpassad återhämtning. Deegan (1988) 
förklarar att återhämtning handlar om att återskapa sin integritet, bygga upp en ny bild 
av sig själv istället för att återgå till det som individen var innan sjukdomen. Genom 
att skapa en förståelse för en individanpassad återhämtning främjar detta för ett vär-
digt liv samt förbättrad livskvalitet. Detta går även att se i Orems egenvårdsteori där 
målet med omvårdnaden är att till största möjliga mån hjälpa patienten till självstän-
dighet (Kirkevold, 2000). Genom att främja en individanpassad återhämtning främjar 
det individens självständighet när vårdbehovet minskar.  

Bemötandet från myndigheter och dylikt, samt närståendes reaktioner, var viktiga fak-
torer till en lyckad återhämtning enligt resultatet (Greeson et al., 2016; Ahrens et al., 
2010; Ullman & Peter-Hagene, 2014; Sigurvinsdottir & Ullman, 2015). Det fram-
kommer även att dessa faktorer är något som indirekt går att koppla till offerrollen - 
upplever kvinnorna dåligt bemötande från myndigheter och negativa reaktioner från 
närstående påverkas deras syn på sig själva och därmed synen på offerrollen. Det ver-
kar som att offerrollen är något som alltid finns med offret, antingen tydligt uttalat 
eller outtalat. Hos omvårdnadspersonal, närstående, myndighetspersonal och dylikt 
bör offerrollen tas i aktning vid möten av våldtäktsoffer. Det Smith och Kelly (2001) 
menar i bakgrunden är att omständigheterna kring en våldtäkt kan likna varandra, men 
däremot kan individernas syn på situationen vara olika. Genom att olika offer för 
våldtäkt ser sin situation genom olika ögon, och därmed ser sin offerroll på olika sätt, 
kan det svårt att se en gemensam plan i hur återhämtning från våldtäkt bör se ut. Detta 
innebär att offerrollen och dess betydelse för individen borde stå i fokus när en åter-
hämtningsplan ska utvecklas. När en sjuksköterska och patient gemensamt arbetar för 
att uppnå hälsa och välbefinnande hos patienten skapas ett omvårdnadssystem enligt 
Orems egenvårdsteori (Kirkevold, 2000). Omvårdnadssystem är något som skapas 
mellan individen och sjuksköterskan när åtgärder och interaktioner sker inom en om-
vårdnadskontext. Att försöka skapa en återhämtningsplan gemensamt med individen 
innebär att det skapas ett samarbete mellan båda parterna och därmed skapas det ett 
omvårdnadssystem som enligt Orems egenvårdsteori är en viktig del i omvårdnaden 
(a.a). 

I en tidigare studie av Ahrens (2006) framkommer att ett negativt bemötande och ne-
gativa reaktioner påverkar våldtäksoffer, dessa negativa bemötanden och reaktioner 
beskrivs även som en faktor som påverkar återhämtningen i denna studie (Ranjbar & 
Speer, 2013; Ullman & Peter-Hagene, 2014; Sigurvinsdottir & Ullman, 2015). I Ah-
rens (2006) studie saknas en tyngd i hur dessa negativa reaktioner och bemötanden 
samspelar med den återhämtning som följer en våldtäkt. Det författarna uppmärk-
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sammar som framträdande i denna studies resultat är att det finns en avsaknad av hur 
forskningen kring detta ämne inte sätts i klinisk praxis, både vad gäller den psykia-
triska och somatiska vården. Då det framkommer att negativa bemötanden och nega-
tiva reaktioner påverkar våldtäktsoffer (Ahrens, 2006) och att det även påverkar åter-
hämtningen (Ranjbar & Speer, 2013; Ullman & Peter-Hagene, 2014; Sigurvinsdottir 
& Ullman, 2015) blir det ännu tydligare hur det finns en avsaknad av implikation i 
den aktuella omvårdnaden då det nämns i majoriteten av resultatartiklarna att om-
vårdnadspersonal förbisett offers behov. Det verkar även som att omvårdnadsteori är 
något som inte heller appliceras i omvårdnadens kliniska praxis. Detta menar offer för 
våldtäkt i samtliga resultatartiklar i denna studie då de rapporterat hur de blivit bemöt-
ta negativt inom vården, samt att de upplevt hur deras vårdbehov inte har tillgodo-
setts. Orems egenvårdsteori innebär att omvårdnaden ska ske i samspel med patienten 
och att omvårdnaden endast är en ersättning för de hälsorelaterade aktiviteterna indi-
viden själv inte kan utföra  för stunden (Kirkevold, 2000). Att inte tillgodose vårdbe-
hoven innebär att återhämtningen ej kan påbörjas då individen först och främst behö-
ver hjälpmedel för att kunna återhämta sig. Ofta har individerna själva utfört aktivite-
ter som gjort att de haft möjligheten att upprätthålla sin hälsa och sitt välbefinnande, 
men detta innebär inte att de inte är i behov av att få en ersättning för dessa aktiviteter 
och få den omvårdnad som krävs.  

Konklusion och implikation  
Återhämtningen från en våldtäkt kan påverkas av flera olika faktorer. En positiv på-
verkan på återhämtningen i denna litteraturstudies resultat innebar för våldtäktsoffer 
att de kunde återhämta sig från traumat och börja gå vidare med sitt liv. En negativ 
påverkan på återhämtningen innebar för våldtäktsoffer att de bemöttes med förebrå-
ende åsikter både från närstående, men även från omvårdnadspersonal och polis. 
Denna studie har identifierat både positiva och negativa faktorer och detta innebär att 
det kan skapas en djupare förståelse i hur återhämtningen borde utformas i praktiken. 
Då många deltagande i resultatartiklarna menade på att deras behov inte blivit tillgo-
dosedda går det att dra en slutsats till att omvårdnadens kliniska praxis bör utvecklas 
och få en djupare förståelse i hur dessa identifierade faktorer kan användas som en del 
i arbetet mot återhämtning. Genom att omvårdnadspersonal börjar fokusera på vilka 
faktorer som kan hjälpa, eller stjälpa återhämtningen kan omvårdnadspersonal erbjuda 
ett individanpassat stöd. Det krävs även att omvårdnadspersonalen förstår vad fakto-
rerna innebär för individen och inte hur dessa faktorer påverkar våldtäktsoffer gene-
rellt då faktorerna kan komma att påverka olika individer på olika sätt. Denna studie 
lägger inget fokus på de psykologiska symtom som kontinuerligt nämns i majoriteten 
av artiklarna så som PTSD och depressionssymtom. Det är därför av vikt att göra mer 
djupgående studier där psykologiska symtom studeras i relation till återhämtningen 
och hur de samspelar med faktorer som identifierats i denna studie.  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Bilaga A: Sökordsöversikt 

Sökord Databasnamn Databasnamn Databasnamn

 rape victims AND reco-
very PsycInfo PubMed Cinahl

rape victims and recovery PsycInfo PubMed Cinahl

rape* perceptions of re-
covery* PsycInfo PubMed Cinahl

rape AND recovery 
factors PsycInfo PubMed Cinahl

”Nobody deserves this”: 
Adolescent sexual assault 
victims’ perceptions of 
disbelief and victim bla-
me from police

PsycInfo PubMed Cinahl

Feelings of wantedness 
and consent during non-
consensual sex: Implica-
tions for posttraumatic 
cognitions

PsycInfo PubMed Cinahl
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Bilaga B: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer

Antal 
träffar

Lästa 
abstrakt

Granskade 
artiklar

Resultat 
artiklar

2017-01-23 PsycInfo

rape victims AND recovery / 
2010-2017, Peer reviewed, Sub-
ject: Rape

26 5 3 3

2017-01-23 PubMed

rape victims AND recovery / 
2010-2017, Peer reviewed, 
MeSH: Rape

22 3 2 1

2017-01-23 Cinahl

rape victims AND recovery / 
2010-2017, Peer reviewed, Sub-
ject Terms: Rape

68 6 3 3 (3)

2017-01-24 PsycInfo
rape victims and recovery / 
2010-2017 / Peer reviewed, Sub-
ject: Rape

26 3 3 3 (3)

2017-01-24 PubMed

rape victims and recovery / 
2010-2017 / Peer reviewed, 
MeSH: Rape

22 3 2 1 (1)

2017-01-24 Cinahl

rape victims and recovery / 
2010-2017 / Peer reviewed, Sub-
ject Terms: Rape

46 6 3 3 (3)

2017-02-09 PsycInfo

rape* perceptions of recovery* / 
Peer reviewed, 2010-2017, Sub-
ject: Rape

7 2 1 1

2017-02-09 PubMed

rape* perceptions of recovery* / 
Peer reviewed, 2010-2017, 
MeSH: Rape

5 1 1 1 (1)

2017-02-10 PsycInfo

rape AND recovery factors / Peer 
reviewed / 2010-2017, Subject: 
Rape

14 3 1 1

2017-02-10 PubMed

rape AND recovery factors / Peer 
reviewed / 2010-2017, MeSH: 
Rape

13 2 1 1 (1)

2017-02-10 Cinahl

rape AND recovery factors / Peer 
reviewed / 2010-2017, Subject 
Terms: Rape

22 4 1 1 (1)

2017-03-14 PsycInfo

”Nobody deserves this”: Adole-
scent sexual assault victims’ per-
ceptions of disbelief and victim 
blame from police / Peer revi-
ewed / 2010-2017, Fritextsök-
ning

3 1 1 1
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2017-03-14 PsycInfo

Feelings of wantedness and con-
sent during nonconsensual sex: 
Implications for posttraumatic 
cognitions / Peer reviewed / 
2010-2017, Fritextsökning

4 1 1 1

2017-03-14 PubMed

Feelings of wantedness and con-
sent during nonconsensual sex: 
Implications for posttraumatic 
cognitions / Peer reviewed / 
2010-2017, Fritextsökning

6 1 1 1 (1)

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer

Antal 
träffar

Lästa 
abstrakt

Granskade 
artiklar

Resultat 
artiklar
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Bilaga C: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

Referens Ahrens, C.E., Jennings, A., & Stansell, J. (2010), To tell or not to tell: The impact of disclosure 
on sexual assault survivors’ recovery.  Violence and Victims, Vol 25, No 5, 631-648

Land  
Databas

USA 
PubMed

Syfte Syftet med studien var att identifiera mönster både på om och när kvinnor blivit utsatta för ett 
sexuellt övergrepp, bland annat våldtäkt, började berätta om sitt övergrepp. 

Metod:  
Design

Studien är både kvalitativ och kvantitativ. 
Den kvalitativa datan analyserades med en “constant comparison method”. Den kvantitativa 
datan analyserades med både en “discriminant function analysis” och en multipel analys av 
varians (MANOVA). Även en “multivariate path model” användes för att analysera de mönster 
som kunde finnas mellan depressioner, PTSD och fysiska symtom. 

Urval Urvalet var 103 kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Kvinnorna intervjuades med 
frågor gällande kvinnornas avslöjanden av de sexuella övergreppen och återhämtningen från 
detta. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara över 18 år gamla och ha varit med om 
ett sexuellt övergrepp, eller våldtäkt.  

Datainsamling För att samla in den kvalitativa datan genomfördes det intervjuer med alla deltagande kvinnor, 
intervjuerna varade i ca 2-3 timmar. Intervjuerna utfördes av forskningsassistenter som var 
utbildade inom krishantering efter sexuella övergrepp, eller våldtäkter. För att deltagarna skulle 
känna sig bekväma under intervjuerna fick deltagarna välja intervjuplatsen själva. Majoriteten 
av intervjuerna skedde på campus medan resten skedde på offentliga platser som till exempel 
caféer eller snabbmatsrestauranger. 
Den kvantitativa datan samlades in genom att forskarna analyserade det som den kvalitativa 
datan gav och formulerade om detta till mönster som kunde mätas kvantitativt.

Dataanalys Den kvalitativa datan analyserades med en “constant comparison method” för att finna teman 
och tidslinjer. När den kvalitativa datan analyserats och teman och tidslinjer identifierats sam-
lades datan ihop för att kunna analyseras med kvantitativ metod. Detta gjordes för att identifie-
ra de utstickande karaktäristiska för varje tema och tidslinje och därefter kunna urskilja de 
mönster som leder till bland annat PTSD symtom och depressioner. De instrument som mätte 
utstickande karaktäristiska var MANOVA, discriminant function analysis”och “multivariate 
path model”. 

Bortfall Studien nämner inga bortfall

Slutsats Det framkommer att de kvinnor som inte berättade om våldtäkten, eller som berättade om våld-
täkten men bemöttes med negativa reaktioner, löpte en större risk att hamna i depressioner eller 
uppleva PTSD symtom. Det är viktigt att utbilda vårdpersonal, och stödgivare, i hur de ska 
hantera offrets upplevelse av negativa reaktioner och ersätta dessa med positiva reaktioner för 
att på så sätt erbjuda stöd. 

Vetenskaplig  
kvalitet

Hög
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Artikel 2 

Referens Artime, T.M., &  Petersons, Z.D. (2015), Feelings of wantedness and consent during non-
consensual sex: Implications for posttraumatic  cognitions. Psychological Trauma: Theory, 
Research, Practice, and Policy, Vol. 7, No. 6, 570–577

Land  
Databas

USA 
Psycinfo 

Syfte Studiens syfte var att undersöka relationen mellan samtycke, sexuella begär och posttrau-
matiska tankemönster hos kvinnor utsatta för våldtäkt.

Metod:  
Design

Metoden är kvantitativ och datan analyserades med linjära regressioner, samt med mutli-
variata analyser för att studera effekterna av samtycke och begär.

Urval Urvalet var 189 kvinnor på en skola i mellanvästra USA. Kvinnorna skulle vara över 18 år 
gamla när de svarade på frågeformuläret och de skulle ha fallit offer för minst en våldtäkt.

Datainsamling Datan samlades in via frågeformulär som skickades ut via e-mail. Detta frågeformulär 
omfattade sju punkter med fem delfrågor under varje punkt. Frågeformuläret tog ca 15-30 
minuter att besvara och individerna som fullföljde studien fick en kompensation på $50.

Dataanalys Författarna har använt sig av en linjär regression för att testa de två hypoteser författarna 
ville undersöka: 1) en större upplevelse av sexuella begär och samtycke resulterade i mer 
negativa tankar om sig själv, samt mer negativa beteenden. 2) en mindre upplevelse av 
begär och samtycke resulterade i mindre negativa tankar om sig själv men mer negativa 
tankar om omvärlden. 
De multivariata analyserna gjordes för att kunna undersöka den kombinerade och den rela-
tiva effekten av upplevt samtycke och begär och hur dessa påverkade posttraumatiska 
kognitioner.

Bortfall Studien visar inget bortfall

Slutsats Samtycke och begär visar sig vara starkt relaterade till varandra, och dessa kan även kopp-
las till den negativa självbilden. Att se sig själva som en bidragande faktor till att våldtäk-
ten skedde innebar för kvinnorna en stor negativ påverkan jämfört med de kvinnor som 
såg gärningsmannen som ansvarig för hela händelsen. 

Vetenskaplig  
kvalitet

Hög
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Artikel 3 

Referens Darnell, D., Peterson, R., Berliner, L., Stewart, T., Russo, J., Whiteside, L., & Zatzick, D. 
(2015) Factors associated with follow-up attendance among rape victims seen in acute 
medical care. Psychiatry, Vol.78, No.1, 89-101

Land  
Databas

USA 
PsycInfo

Syfte Att identifiera de faktorer som påverkade genomförandet av uppföljande vård efter att ett 
våldtäktsoffer uppsökt akutvård, samt att undersöka hur faktorerna kan skapa ett ökat en-
gagemang till att söka uppföljningsvård efter den akuta vården skett. 

Metod:  
Design

Kvantitativ studie med retrospektiv data från patientjournaler hos patienter som uppsökt 
akutvård efter våldtäkt på en klinik. 
En logistisk regression användes för att finna sambanden mellan akutvården och en ge-
nomförd uppföljning av vården.

Urval Alla som uppsökt akutvård på en klinik efter att ha blivit utsatta för våldtäkt. 476 kvinnor 
inkluderades i studien. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom att all patientdata gällande patienter som sökt akutvård för 
våldtäkt, eller misstänkt våldtäkt, samlades in och avidentifierades för att bevara anonymi-
tet. 

Dataanalys Logistisk regression användes för att finna associationer mellan självständiga och osjälv-
ständiga variabler, detta gjordes för att finna de variabler som var av störst intresse. Efter 
att dessa variabler valts ut gjordes en modell för att kunna få ut de karaktärer som bäst 
kunde associeras med den självständiga variabeln. 

Bortfall Bortfall är de som inte uppfyllt inklusionskriterierna och därmed exkluderats ur denna 
studie.

Slutsats Det finns ett stort problem gällande kontinuiteten av vård som sker när patienter söker 
vård efter våldtäkt och endast ett fåtal söker sig vidare till uppföljningsvården som er-
bjuds. De som sökte sig vidare till uppföljningen var de som rapporterade att de fått stöd 
av sjuksköterskorna samt att de fått genomgå en komplett undersökning av en SANE skö-
terska. Kliniker som arbetar med att ge akut vård till offer för våldtäkt måste bli bättre på 
att identifiera de faktorer som gör att offer söker sig till uppföljningen som erbjuds. 

Vetenskaplig  
kvalitet

Hög
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Artikel 4 

Referens Greeson, M R., Campbell, R., Fehler-Cabral, G. (2016), ”Nobody deserves this”: Adole-
scent sexual assault victims’ perceptions of disbelief and victim blame from police. Jour-
nal of Community Psychology, Vol. 44, 90-110

Land  
Databas

USA  
Psycinfo

Syfte Syftet med artikeln var att undersöka hur unga kvinnor upplevt polisens arbete och hur 
polisens agerande påverkat deras livssituation efter att de blivit utsatta för sexuella över-
grepp, bland annat våldtäkt.

Metod:  
Design

Kvalitativ, fenomenografisk studie. Semistrukturerade intervjuer med 20 unga kvinnor 
som anmält sexuella övergrepp eller våldtäkt. 
Datan analyserades med en två-stegs analys.

Urval Inklusionen var unga kvinnor mellan 14-17 år som blivit utsatta för sexuella övergrepp 
och våldtäkt, och som genomgått en behandling av en Sexual Assault Nurse Examinatior 
(SANE).

Datainsamling Urvalsgruppen intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Alla intervjuer var ljudin-
spelade och varade ca 1,5-2 timmar.

Dataanalys Dataanalysen  gjordes genom en två-stegs analys. I det första steget analyserades och 
sammanställdes all insamlad data. Efter denna sammanställningen gjordes det en kodning 
för att fånga upp de teman som passade in på deltagarnas uppfattningar och tolkningar.
 
I det andra steget användes en analytisk induktion (AI), detta för att säkerställa trovärdig-
heten. Denna analytiska metod användes för att skapa bättre kopplingar till teman och på-
ståenden.

Bortfall Inget bortfall anges i studien

Slutsats Det framkommer att polisens bemötande av deltagarna spelar en roll i hur deltagarna upp-
lever sig själva och sin situation. Ett dåligt bemötande innebar en negativ reaktion med 
bland annat negativa tankar om sig själva hos deltagarna medan ett bra bemötande resulte-
rar i det motsatta. 

Vetenskaplig  
kvalitet

Hög 
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Artikel 5 

Referens Ranjbar, V., Speers, S.A. (2013), Revictimization and recovery from 
sexual assault: Implications for health professionals. Violence and Victims, Vol. 28, No. 2, 274-
287

Land  
Databas

Storbritannien  
Psycinfo

Syfte Syftet med studien var att utforska deltagarnas syn på sin återhämtning från sexuella över-
grepp, och identifiera vilka faktorer som uppfattades som underlättande eller hämmande för 
återhämtningsprocessen.

Metod:  
Design

Kvalitativ studie. Författarna använde sig av ett kvalitativt frågeformulär, för att bevara delta-
garnas anonymitet, som skapades via SelectSurvey.NET 2.8.3 via University of Manchester 
fakultet för medicin och humaniora. 
Tematisk analys av de fullständiga svaren på frågeformuläret som innehöll 24 frågor. Frågorna 
undersökte återhämtning från sexuella övergrepp med fokus på de medicinska, juridiska och 
sociala aspekterna i återhämtningsprocessen. 

Urval Inklusionen var vuxna kvinnor (18 år eller äldre) som upplevt sexuella övergrepp efter 13 års 
ålder och ansåg sig vara “återhämtade”.

Datainsamling Datainsamlingen gjordes via frågeformulär som deltagarna svarade på online. Detta gjordes för 
att på så sätt kunna bevara deltagarnas anonymitet. Deltagarna blev först försedda med en in-
formationssida och uppgifter på stödkontakter. Informerat samtycke gavs elektroniskt innan 
deltagarna fyllde i frågeformuläret. Deltagarnas svar var anonyma och konfidentiella. Det var 
36 deltagare som svarade på enkäten, av dessa var det en som angav att den inte återhämtat sig, 
sex stycken uteslöts då övergreppen började innan 13 års ålder, och en uteslöts eftersom svaren 
var för vaga för en analys. Två av svaren identifierades komma från samma deltagare vilket 
gjorde att författarna slog ihop dessa till ett svar. Detta summerades till 27 stycken svar i ana-
lysen. 

Dataanalys Dataanalysen gjordes med en induktiv tematisk strategisk analys. Författarna började analysen 
med att bekanta sig med datan, därefter identifierades nyckelord och fraser som var relevanta 
för frågeställningarna. Nästa steg var att gruppera de koder som liknade varandra och därmed 
skapa kategorier. Slutligen sammanställdes kategorier som representerade mönster som bildade 
teman som återspeglade deltagarnas upplevelse som var relevant för återhämtningsprocessen.

Bortfall Bortfallet var de 9 deltagande som exkluderades från studien. 

Slutsats Det studien visar på är att individerna uttryckte svårigheter att prata om de sexuella övergrep-
pen och betonade de negativa faktorerna av att oerfaren vårdpersonal hanterade deras fall. 

Vetenskaplig  
kvalitet

Hög 
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Artikel 6 

Referens Sigurvinsdottir, R., & Ullman, S.E. (2015), Social reactions, self-blame, and problem drinking 
in adult sexual assault survivors. Psychology of Violence, Vol. 5, No.2, 192-198

Land  
Databas

USA 
PsycInfo

Syfte Att testa en modell som undersöker relationerna mellan närståendes reaktioner på avslöjandet 
av en våldtäkt, självanklagelser och problem med alkohol.

Metod:  
Design

Kvantitativ studie med enkät. 
En “path-model” användes för att utforma relationerna mellan de olika fokusområdena: sociala 
reaktionerna, självanklagelser och problem med alkohol. För att analysera de olika fokusområ-
den användes specifika analysmallar för varje område.

Urval Inklusionskriterierna var att deltagarna var minst 18 år gamla, samt att de blivit utsatta för sex-
uellt våld, eller våldtäkt, vid 14-års ålder eller äldre. Deltagandet var frivilligt och urvalet val-
des ut efter att information via veckovisa annonseringar på hemsidor, föreningar för våldsoffer 
och universitetsmejl delats ut. Totalt deltog 1863 kvinnor.

Datainsamling Datan samlades in via en enkät som mejlades ut till alla deltagarna. Enkäten innehöll olika 
frågor som berörde sexuellt våld, sociala reaktioner, självanklagelser och problem med alkoho-
len. Enkäten tog cirka en timme att svara på och alla deltagarna fick en kompensation på $25.

Dataanalys Den insamlade datan analyserades först med olika analysmallar som behandlade de olika fo-
kusområdena för denna studie.
Mallen som användes för frågorna kring sexuellt våld var en modifierad verion av Koss’ Sexu-
al Experiences Survey.
För att analysera frågorna om de sociala reaktionerna besvarades och analyserades frågorna 
med Social Reactions Questionnaire (SRQ).
Självanklagelserna analyserades med hjälp av Rape Attribution Questionnaire som innebär att 
deltagarna själva skattar orsakerna till varför det sexuella övergreppet skedde. 
Analysen av problemen med alkoholen gjordes med the Michigan Alchoholism Screening Test 
där deltagarna själva skattar sina vanor med olika skalor. 
Efter att all data analyserats med de olika analysmodellerna användes en “path-model” för att 
utforma de relationerna som kunde finnas mellan de sociala reaktionerna, självanklagelserna 
och problemen med alkohol.

Bortfall Nämns inte i denna studie.

Slutsats De reaktioner från närstående som uppstår när en våldtäkt uppenbaras, eller upptäcks, påverkar 
hur kvinnorna ser på sig själva och huruvida de anklagar sig själva för våldtäkten. Dessa reak-
tioner är faktorer som påverkar återhämtningen från övergreppet. Som följd fick av de negativa 
reaktionerna fick kvinnorna problem med sin egna självkänsla och med alkohol. 

Vetenskaplig  
kvalitet

Medel
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Artikel 7 

Referens Ullman, S.E., & Peter-Hagene, L. (2014), Social reactions to sexual assault disclosure, coping, 
perceived control and PTSD symptoms in sexual assault victims. Journal of community 
psychology, Vol. 42, No. 4, 495-508

Land  
Databas

USA 
PsycInfo

Syfte Att undersöka sambanden mellan olika anpassningsstrategier efter en våldtäkt och hur det hör 
ihop med upplevelsen av kontroll över sin återhämtning, samt hur närstående reagerar när en 
våldtäkt uppdagas påverkar uppkomsten av PTSD symptom.

Metod:  
Design

Kvantitativ studie.  
Analysen av frågeformulären gjordes genom att använda sig av “path analysis model” för att 
finna sambanden mellan olika anpassningsstrategier.

Urval Urvalet skedde genom att dela ut informationsblad veckovis på campus, organisationer för 
kvinnor som blivit utsatta för våld, hemsidor och tidningar. Intresserade kvinnor hörde av sig 
till forskarna och blev därefter granskade utefter kriterierna: 1) att de blivit utsatta för våldtäkt 
vid 14 års ålder eller äldre, 2) deras ålder var 18 år eller äldre vid deltagandet av denna studie, 
3) att de berättat för någon i deras närhet att de blivit utsatta för våldtäkt. Efter granskningen 
togs beslutet om deltagarna var lämpliga för att delta eller inte och därefter skickades fråge-
formuläret, formulär för samtycke, information om vart deltagarna kunde finna stöd efter att ha 
deltagit i denna studie, samt ett kuvert för att kunna returnera formulären till samtliga deltaga-
re.

Datainsamling Data samlades in genom ett frågeformulär som innehöll olika frågor kring de olika ämnena 
som skulle undersökas: sexuellt övergrepp, de sociala reaktionerna efter att övergreppet upp-
dagats, upplevd kontroll över sin återhämtning från våldtäkten, missanpassad hantering av 
traumat, anpassad hantering av traumat samt PTSD symptom.

Dataanalys De olika delarna av frågeformuläret analyserades med “path analysis” vilket innebar att fors-
karna testade de olika vägarna mellan direkta och indirekta effekter av de sociala reaktionerna 
på återhämtning, PTSD symptom, kontroll av sin återhämtning samt missanpassad eller anpas-
sad hantering av traumat. Även en strukturmodell av relationerna mellan de olika faktorerna 
gjordes.

Bortfall 1863 kvinnor valde att delta i studien och av de deltagande fullföljde 85 % studien.

Slutsats Negativa reaktioner från omgivningen hade en direkt påverkan på förekomsten av PTSD 
symptom och missanpassad hantering av traumat. Detta borde tas i aktning när vårdpersonal 
möter våldtäktsoffer för att kunna se de tidiga symtomen på PTSD och hur offret kan komma 
att hantera traumat. 

Vetenskaplig  
kvalitet

Medel 
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Artikel 8 

Referens Wilson, L.C., Miller, K.E., Leheney, E.K., Ballman, A.D., & Scarpa, A. (2016), Examining 
the psychological effect of rape acknowledgment: The interaction of acknowledgment 
status and ambivalent sexism. Journal of Clinical Psychology, Vol. 00, No.0, 1-15

Land  
Databas

USA 
PsycInfo

Syfte Att undersöka hur erkännandet av våldtäkt hos kvinnor som blivit våldtagna samspelar 
med den ambivalenta sexism som offer utsätts för i relation till Post Traumatic Stress 
Disorder (PTSD) symtom och depressionssymtom. 

Metod:  
Design

Kvantitativ metod med enkät. 
Fyra separata linjära regressioner användes för att testa de föreslagna modereringsmodel-
lerna.

Urval Urvalet av deltagarna var 128 kvinnor som frivilligt deltagit i en tidigare utförd studie. 
Deltagarna valdes baserat på om de i den större studien rapporterat åtminstone en händelse 
som definierades som våldtäkt när de var 18 år eller äldre.

Datainsamling Datainsamlingen skedde med en enkät som innehöll frågor gällande ofrivilliga sexuella 
upplevelser, om de upplevt våld i samband i med händelsen samt frågor kring om de blivit 
utsatta för ambivalent sexism. Förutom frågorna fanns det även två självskattningsdelar i 
enkäten där symtom på depression och PTSD var i fokus. De olika symtomen skattades 
med poäng 0-5. Enkäten tog cirka 45 minuter och gjordes online. 

Dataanalys Alla delarna av enkäten analyserades med IBM SPSS. Preliminära analyser gjordes med 
självständiga stickprov för att jämföra offer som erkänt för sig själva att de utsatts för 
våldtäkt, och offer som inte erkänt för sig själva att de utsatts för våldtäkt, och sambandet 
mellan dessa två faktorer i relation till PTSD symtom, depressionssymtom, hotfull sexism 
och välvillig sexism. Därefter gjordes det fyra separata linjära regressioner där de kontinu-
erliga variablerna centrerades som medianer och de självständiga variablerna kodades. 
Detta gjordes för att testa de föreslagna modereringsmodellerna som forskarna angett. 

Bortfall Bortfall beskrivs inte i denna studie.

Slutsats Kvinnor som erkände för sig själva att de blivit våldtagna och därmed accepterade sin of-
ferroll upplevde mer PTSD och depressionssymtom jämfört med de kvinnor som förträng-
de sin offerroll och förnekade att de blivit våldtagna. Enligt författarna går denna delade 
synen av offerrollen att koppla till de två olika typer av sexism som finns. Den ”snälla” 
sexismen där kvinnor i välmenande åsikter är det svagare könet som bör beskyddas är en 
del i detta. Den hotfulla sexismen i denna studie innebär de åsikter där kvinnor beskylls 
för vad de blivit utsatta för och att kvinnor ”borde veta bättre” att de är det svagare könet 
och därmed inte borde befinna sig i hotfulla situationer. 

Vetenskaplig  
kvalitet

Medel
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