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Inledning

Brottsförebyggande rådet [BRÅ] (2005) visar att våldtäkt är ett allvarligt samhällsproblem 
som leder till ett stort lidande för de kvinnor och män som utsätts för denna grava 
kränkning. Våldtäkt är ett brott som huvudsakligen begås av män mot kvinnor.

Företeelsen våldtäkt är i samhället, och därigenom i förlängningen hos vårdpersonal, 
omgivet av laddade värderingar. Detta är allvarligt då en människa som blivit utsatt för
våldtäkt är i stort behov av att kunna lita på den vårdpersonal den möter utan risk för att 
bli skuldbelagd eller på annat sätt felbehandlad. 

Enligt BRÅ (2007) polisanmäldes 12542 sexualbrott år 2006 där offret var 15 år eller 
äldre i Sverige, 3074 av dessa rubricerades som våldtäkt eller grov våldtäkt. Vidare 
upplyser BRÅ (2007) om att 787 av dessa våldtäkter begicks utomhus, 2287 av dem 
begicks inomhus. Statistik för uppdelning mellan andelen våldtagna män och kvinnor,
samt för uppdelning mellan  andelen män och kvinnor som förövare, fanns inte tillgänglig 
i denna undersökning. I en annan studie utförd av BRÅ (2005) från insamlat material om 
anmälda våldtäkter begångna mot vuxna personer under åren 1995-2000, visar dock 
statistiken över våldtäkter inom nära relationer att 100 % av offren var kvinnor samt 100 
% av förövarna var män. Vid våldtäkter där parterna var ytligt bekanta uppgick andelen 
kvinnliga offer till 97 %, förövarna var alla män (100 %). Slutligen visade statistiken på 
att andelen kvinnliga offer vid våldtäkt begången av okänd gärningsman uppgick till 95 %, 
förövare var av manligt kön i samtliga dessa fall. Den totala mängden anmälda fall ökade 
från 750 år 1975 till 4189 år 2006, denna siffra inbegrep både barn och vuxna. Orsaken till 
varför antalet anmälningar hade ökat var dock oklar. En teori som framfördes var att det 
kunde peka på ett trendbrott inom synen på brottet, att fler personer uppfattar att de blivit 
utsatta för en våldtäkt och följaktligen anmäler brottet. En annan teori var att det faktiska 
antalet våldtäkter ökar i samhället.

Wennstam (2002) framförde att rådande värderingar påverkar uppfattningen av hur 
kränkande en våldtäkt anses vara för offret. Om offret har druckit alkohol, tidigare haft 
många sexuella kontakter eller inte kämpat emot uppfattas inte kränkningen så allvarlig. 
Likaså påverkas bedömningen av våldtäkten av hur kvinnan var klädd när våldtäkten ägde 
rum 

Den samhälleliga och rättsliga synen på våldtäkter genomsyrar förmodligen 
sjuksköterskans egna värderingar trots en utbildning som baseras på humanistiska 
värderingar. Det är troligen så att sjuksköterskans bemötande påverkas av hennes 
värderingar. Om hennes värderingar är omedvetna för henne själv och skiljer sig från de 
hon förväntas ha i en humanistiskt präglad vård kan detta leda till diskrepans mellan 
faktiska och önskvärda värderingar vilket torde påverka bemötandet av personer som 
blivit utsatta för våldtäkt. 



2

Bakgrund

Våldtäkt

Nationalencyklopedin (NE) (2007) definierar våldtäkt som:
Våldtäkt föreligger när gärningsmannen genom misshandel eller annars med våld 
eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att 
företa eller tåla en annan sexuell handling som kan jämföras med samlag. Det 
räcker således med att den sexuella handlingen är framtvingad av gärningsmannen 
för att personen skall kunna dömas för våldtäkt. Våldtäkt föreligger även om 
gärningsmannen genomför samlag eller annan sexuell handling som är jämförlig 
med samlag genom att otillbörligt utnyttja en person på grund av sömn, 
medvetslöshet, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller 
psykisk störning eller annars, med hänsyn till omständigheterna, befinner sig i ett 
hjälplöst tillstånd.

I Bonniers lexikon band 21 (1999, s. 182) beskrivs våldtäkt som:
sexualbrott som föreligger då en person tvingar en annan till samlag eller därmed 
jämförligt sexuellt umgänge genom våld eller genom hot som innebär eller 
framstår som trängande fara. Om gärningsmannen använt livsfarligt våld, orsakat 
allvarlig skada eller visat särskild råhet betecknas brottet som grov våldtäkt. 
Brottet våldtäkt är könsneutralt, vilket innebär att homosexuella övergrepp 
betraktas som våldtäkt. 

Vigarello (2001) upplyser om att det latinska ordet rapter betyder ”att gripa och bära 
iväg”. 

Enligt Mathold (2007) har våldtäkt historiskt sett uppfattats som ett grovt brott, mot vem 
brottet varit riktat har dock varierat. I de allra tidigaste lagarna har det uppfattats som ett 
brott mot samhällsordningen. Våldtäkt sågs i första hand som ett brott mot männen. Det 
försämrade bland annat faderns möjlighet att gifta bort dottern, en våldtäkt mot en gift 
kvinna sågs i första hand som ett brott mot hennes make. På senare delen av 1800-talet 
övergick brottet till att vara ett brott mot person. 

Mathold (2007) diskuterar vidare att oftast ifrågasätts offrets trovärdighet mer än 
förövarens. Historiskt sett, har offret ifrågasatts mest och det görs alltjämt. I de tidigaste 
lagarna lades det största ansvaret på förövaren/förövarna, då det ansågs som ett fridsbrott 
att våldföra sig på en kvinna. Mannen har av tradition setts som den aktiva parten, kvinnan 
som den passiva parten. Vid 1734 års lag försköts denna syn och kvinnan gick från att ha 
varit ett objekt till att nu vara ett subjekt och själv till stor del medansvarig till att 
våldtäkten skett. I 1734 års lag betonades att endast barn under tolv år och mentalt störda 
kvinnor skulle fritas helt från ansvar, då det ansågs att dessa grupper inte kunde göra 
fysiskt motstånd. Denna liksom tidigare lag fastställde dödsstraff för förövaren. Tidigare 
lag skyddade alla kvinnor, kravet på att göra starkt fysiskt motstånd var dock närvarande 
även då. Våldtäkt föll under avdelningen egendomsbrott fram till 1864 då brottet övergick 
till att falla under avdelningen brott mot person, i praktiken kvinnor. Denna lag är 
avhängig 1791 års lag i Frankrike. Vigarello (2001) berättar att den stora lagändringen 
efter franska revolutionen innebar att våldtäkt sågs som ett brott mot person istället för 
mot samhällsordningen.
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Grände (2007) noterar att år 1965 blev det kriminellt att begå våldtäkt inom äktenskapet. 
År 1984 föll sexuella övergrepp under rubriceringen sexualbrott istället för som tidigare 
under rubriceringen sedlighetsbrott. Med hjälp av denna lag försköts ansvarsbördan för 
brottet till förövarens handlingar.

Ytterligare en lagändring infördes år 2005, där frasen ”försatt i hjälplöst tillstånd” byttes ut 
mot ”befinner sig i hjälplöst tillstånd”. Denna uppstramning av lagen gjordes för att 
skydda den person som utsatts för övergreppet (Sveriges Rikes Lag 2006 s.915).

Enligt Mathold (2007) och Wennstam (2005) skuldbelägger omgivningen offret mer om 
förövaren är känd eller ytligt bekant än om han/hon råkar ut för en okänd gärningsman. 
Enligt Wennstam (2005) finns det tre stora grupper av våldtäktsförövare: en för offret helt 
okänd, en ytligt bekant eller en välkänd person. Skuldbeläggning av offret används ofta 
som ett sätt att förminska förövarens brottsliga handling. West’s law Encyclopedia of 
American law (1998) definierar Mens Rea med att förövaren skall ha utfört brottet med ett 
direkt uppsåt, det innebär att han eller hon med berått mod begår den kriminella 
handlingen och alltså uppfattar den begångna handlingen just som ett brott. McGregor 
(2005) uppger att Mens Rea ofta åberopas till förövarens försvar vid rättegångsmål. 
Försvaret hävdar att förövaren inte förstod att kvinnan förhöll sig avvisande till samlag 
med förövaren. Motsatsen måste bevisas för att förövaren ska kunna fällas för våldtäkten. 

Våldtäktens myter
Nationalencyklopedin (NE) (2007) upplyser om att myt härstammar från latinets my´thus 
och grekiskans my´thos som betyder tal, ord, saga. Myter kan delas upp i egentliga myter 
och oegentliga myter. 

Bonniers svenska ordbok (2002) definierar myt på följande sätt:
1. Gudasaga
2. Något uppdiktat; felaktig men spridd föreställning.

Våldtäktsmyter anses tillhöra den sistnämnda definitionen som uppdiktad, felaktig men 
spridd föreställning.

Mathold (2007) menar att förövarens och offrets sociala position i samhället har haft och 
fortfarande spelar stor roll vid mytbildningar om våldtäkt samt dess inverkan på hur man 
ser på en specifik våldtäktssituation. Som exempel på myters starka genomslagskraft 
diskuterar författaren att på 1600-talet och första hälften av 1700-talet sågs soldaten som 
urtypen för en våldtäktsman och dömdes till ett strängare straff än en husbonde som stod 
anklagad för samma brott. Wennstam (2005) tar upp samma fenomen på 2000-talet, där 
myten nu gör gällande att den arbetslöse invandraren som missbrukar olika substanser får 
klä skott som urtypen av en våldtäktsman. Wennstam menar vidare att en av de rådande 
mytbilderna gör gällande att de flesta våldtäkter begås utomhus och av en okänd 
gärningsman som ser skum och otäck ut. Gärningsmännen lever oftast ensamma utan 
vänner eller familjer som de kan umgås med. Männen har kanske ett gediget straffregister 
hos polisen. Ytterligare en myt är att kvinnorna själva rår för att de blir våldtagna, de säger 
nej men menar ja. Onyktra eller fulla kvinnor och kvinnor som vill hångla och kyssas är 
alltid villiga till sex. Mannen kan inte ta ansvar för sina handlingar när han är sexuellt 
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upphetsad, förnuftet och förmågan att tänka klart och rationellt försvinner helt när han tror 
att en kvinna flörtar med honom. 

Scarce (1997) diskuterar mytbilden att när en man våldtar en annan man så är förövaren 
homosexuell till sin läggning, offren ses ofta som homosexuella av allmänheten eftersom
riktiga män inte kan våldtas. Författaren menar vidare att enligt samma mytbild så är 
riktiga män fostrade till att kunna försvara sig fysiskt mot angrepp. Av liknande anledning 
ses kvinnor heller aldrig som förövare.

Enligt Wennstam (2005) uppfattar många kvinnor att det de varit med om inte är 
tillräckligt allvarligt för att kallas en våldtäkt. Kvinnan baserar eventuellt denna 
uppfattning på den till stor del allmänrådande synen att en våldtäkt begås av en okänd man 
som springer fram i mörkret bakom några buskar eller på en enslig plats, drar ner kvinnan, 
mycket fysiskt våld förekommer, kvinnan springer blodig och chockad därifrån, helt 
förstörd och det syns utanpå att kvinnan mår väldigt dåligt. Om de faktiska 
omständigheterna inte stämmer överens med denna myt tenderar kvinnan att undervärdera 
sin upplevelse. Händelsen bagatelliseras av kvinnan själv och i värsta fall även av 
mottagande vårdpersonal om kvinnan söker hjälp. De flesta våldtäkter som begås sker 
inomhus, nämligen 90 % av dem. I 80 % av fallen där våldtäkt sker inomhus är 
gärningsmannen sedan tidigare bekant med kvinnan. 

Trauma och bearbetning

En våldtäkt är ett stort trauma för den som utsätts för denna grova kränkning, en 
krisreaktion startar. Krisen innehåller olika faser och den som blivit våldtagen behöver ett 
individuellt anpassat stöd. Cullberg (1990) beskriver dessa faser, som börjar med 
chockfasen. Denna fas kan vara allt från några minuter till ett par dagar. I detta skede är 
individens försvar mot yttre stimuli starkt aktiverat och individen har svårt att ta in 
information. Individen kan uppträda på ett för denne okaraktäristiskt vis. Därefter tar 
reaktionsfasen vid. Nu börjar de första starka försvaren mot omvärlden tonas ner och 
individen börjar ta in vad som har hänt. Cullberg (1990) omtalar vidare att individens egna 
copingstrategier träder in i detta skede med olika försvarsmekanismer. En av dessa är 
regression där bland annat ett behov av att andra ska bestämma samt tillfälligt överdriven 
alkohol- eller tablettkonsumtion kan förekomma. Vid förnekelse håller den krisdrabbade 
det inträffade ifrån sig, till skillnad från i den första chockfasen så vet individen nu vad 
som hänt, men förnekar att det har någon inverkan på den egna personens tillvaro.

Vid de tillfällen rationalisering utnyttjas som försvarsmekanism används till synes 
förnuftiga argument för att minska känslan av skuld (för det inträffade) genom bland annat 
undervärdering av det skedda. Försvarsmekanismen isolering får individen enligt Cullberg 
(1990) att på ett omedvetet plan särskilja ”känsla och förnuft”. Individen uppfattas och 
beskrivs ofta av omgivningen som lugn och samlad. Med hjälp av mekanismen 
suppression undertrycks känslorna på ett mer medvetet plan, till exempel så försöker 
individen att medvetet tänka på något annat och ”ta sig samman”. Reaktionsfasen 
sammankopplat med chockfasen utgör den akuta krisreaktionen och varar ca 4-6 veckor 
enligt Cullberg (1990). Han menar vidare att individen försöker hitta en mening med det 
inträffade och starka skuldkänslor kan uppträda hos den drabbade. Under den akuta fasen 
kan känslor som sorg, förtvivlan, tomhet, ilska uppstå. Självdestruktivt handlande kan 
också ses såsom att låta sig användas sexuellt utan att själv ha lust till samlag, ett stort 
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intag av alkohol eller andra beroendeframkallande substanser samt ätstörningar kan också 
förkomma. Somatisering av den obearbetade händelsen kan ge sömnrubbningar, 
menstruationsrubbningar, huvudvärk, hjärtklappning och magsmärtor. 

Från akutfasen övergår krisen i en bearbetningsfas. Vid detta skede lämnas akutfasen och 
enligt Cullberg (1990) så varar den i sex månader upp till ett år efter den traumatiska 
händelsen. Tankar börjar åter vändas utåt och mot framtiden, det som har hänt assimileras 
och accepteras av individen. Denna fas av krisbearbetningen kan liknas vid en själslig 
förlossning och det är av största vikt att uppmärksamma om processen avstannar innan 
den övergått i denna fas. I sådana fall kan professionell samtalsterapi vara nödvändig. I 
den sista fasen, nyorienteringsfasen, är de gångna händelserna helt assimilerade och har 
blivit en accepterad och integrerad del av individens tanke- och sinnesvärld.

Enligt Grände (2005) söker inte många våldtäktsoffer sjukvård i omedelbar anslutning till 
övergreppet. Har inte krisens alla faser kunnat genomgås lever offret kvar i traumat. 
Ansenlig tid kan ha förflutit; eventuellt sker en somatisering av traumat och kvinnan söker 
sjukvård för till exempel buksmärtor eller underlivsproblem. Missbruksproblematik eller 
annat självdestruktivt beteende kan uppstå och orsaka ytterligare lidande för kvinnan.

American Psychiatric Association (2002) menar att patienter som råkar ut för en 
traumatisk händelse är i riskgruppen att drabbas av PTSD (Post Traumatisk Stress 
Disorder). Detta är en psykiatrisk diagnos som från början användes vid diagnostisering av 
soldater och civila som hade varit med om traumatiska händelser under krig. Kriterierna 
som skall uppfyllas för denna diagnos sammanställdes 1980 av American Psychiatric 
Association (se bilaga I). Kriterierna är som följer: återupplevande av händelsen, 
undvikandebeteende och tecken på sömnsvårigheter, irritabilitet och 
koncentrationssvårigheter. Diagnosen kräver att symptomen har funnits i en månad eller 
mer. Symptomen kan kvarstå under mycket lång tid och PTSD betecknas som kronisk 
efter tre månaders närvaro av symtom. Grände (2007) menar att denna diagnostisering 
även kan användas i arbetet med patienter som blivit utsatta för våldtäkt. 

Sjuksköterskeprofessionen

Enligt Jahren Kristoffersen (1998) vilar sjuksköterskeprofessionen på en humanistisk 
människosyn och den bygger på att varje individ är unik och reagerar på olika sätt när han 
eller hon hamnar i en krissituation. Sjuksköterskan utgår från detta synsätt vid 
omvårdnaden och i sitt bemötande av patienten. De etiska koderna antagna av 
International Council of Nurses (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2004) tar upp 
sjuksköterskans ansvar gentemot allmänheten, yrkesutövningen, professionen och 
medarbetarna. Sjuksköterskan har tillsammans med samhället ett ansvar att individen skall 
få det stöd och den hjälp som den behöver för att kunna upprätthålla sitt fysiska och 
psykiska välbefinnande. Ansvaret ligger vidare på sjuksköterskan att uppträda på ett 
sådant sätt att inte professionens anseende sjunker eller allmänhetens tillit minskar. 
Professionen baseras även på att sjuksköterskan genom evidensbaserad omvårdnad tar till 
sig nya kunskaper.

Socialstyrelsen (SOSFS 1993:17) har genom Hälso– och sjukvårdslagen bland annat gett 
direktiv på hur en god omvårdnad ska utföras. Ett respektfullt bemötande är av största 
vikt. Avsikten med vårdpersonalens omvårdnad skall vara: befrämja vidare hälsa, 
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förhindra uppkomst av sjukdom och ohälsa, återupprätta hälsa hos patienten och hjälpa 
patienten att bevara denna utifrån patientens förutsättningar samt att minimera patientens 
lidande. För att hjälpa patienten att utifrån dennes förutsättningar att bevara hälsan bör 
sjuksköterskan stödja patienten med utgångspunkt från patientens copingstrategier. 
Hedlund & Götherg (2005) belyser vikten av att personalen känner till vilka krisstadier 
som patienten genomgår efter en våldtäkt samt vilka copingstrategier som patienten kan 
tänkas använda sig av. 

Riktlinjer saknas till stor del för omhändertagande av män som blivit utsatta för våldtäkt. 
Information om hur vårdpersonal ska gå till väga vid omhändertagandet av en man som 
blivit utsatt för sexuella övergrepp saknas till stor del i Sverige. Lokalt utformade riktlinjer 
finns om hur man rent praktiskt ska gå till väga vid omhändertagandet av våldtagna 
kvinnor såsom uppdukning av ”rapekit”. England och USA är föregångsländer, där har 
problemet synliggjorts mer, det finns stödgrupper för män och kvinnor som varit utsatta 
för sexuella övergrepp. Victim Support (2005a,b) är en stödgrupp i England med lokaler 
och hjälptelefonlinjer för både män och kvinnor. Stöd erbjuds i form av följeslagare till 
sjukhus, polisstation och rättegångar. Mannen som blivit våldtagen får information om var 
närmaste GUM (Genito-Urinal Medicin)-mottagning finns där prover tas för att kunna 
utesluta sexuellt överförbara infektioner, HIV- test utförs separat och kuratorskontakt 
erbjuds i anslutning till denna test. Betoning läggs på att det som hänt inte är den utsattes 
fel.

Little (2001) talar om att i slutet på sjuttiotalet i USA utvecklade sjuksköterskor ett Sexual 
Assault Nurse Examinor (SANE) - program. Detta program hade som syfte att genom 
utbildning av sjuksköterskor skulle mottagandet samt vården av våldtäktsoffer kunna 
förbättras. SANE-sjuksköterskorna har genomgått minst 40 timmars teoriutbildning samt 
ett antal praktiktimmar. Antalet praktiktimmar kan variera. Utbildningen innehåller bland 
annat: tydliggörande av en SANEs roll, användandet av en rape kit för att samla bevis för 
att en våldtäkt har begåtts, provtagning, undersökning av offret samt behandling av 
sexuellt överförbara sjukdomar, krishantering och PTSD. I en SANE-sjuksköterskas 
arbetsuppgifter ingår även att inhämta hälsohistoria, uppgifter om våldtäkten samt att vara 
uppmärksam på om offret verkar desorienterad eller suicidal. Little (2001) nämner vidare 
att personal vid akutmottagningar ofta bedömde våldtäktsoffer som icke-brådskande fall 
då det i många fall inte fanns några synliga fysiska skador. Det fanns enligt författarna en 
risk att vårdpersonal vid akutmottagningar inte hade tillräckliga kunskaper om 
skuldbeläggning av våldtäktsoffer. En SANE-sjuksköterska har genom sin 
vidareutbildning kunskaper om skuldbeläggningsfenomenet och strävar efter att minimera 
risken för ytterligare traumatisering vid den gynekologiska undersökningen. Om ett
Sexual Assault Response Team (SART) finns etablerat ingår SANE-sjuksköterskan där. 
Ett samarbete mellan SANE och SART samt kvinnojourer eftersträvas då detta enligt 
författarna leder till att de som arbetar på kvinnojouren kan koncentrera sig på krissamtal 
samt andra stödjande åtgärder till våldtäktsoffren och deras närstående.

Sommers & Buschur (2004) tar upp svårigheterna med att ge rätt vård till ett 
våldtäktsoffer utan adekvat utbildning för sjuksköterskor som kommer i kontakt med 
denna patientgrupp. Sjuksköterskor behöver lära sig att känna igen ett typiskt mönster för 
allmänna och genitala skador som kan tyda på att en våldtäkt skett. De vanligaste skadorna 
vid våldtäkt var i studien av Sommers & Buschur (2004) begränsade till ansikte och hals. 
Ansikts-, hals-, och huvudskador uppgavs vara närvarande vid mellan tjugofem och 
trettiotre procent av våldtäkterna.
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Syfte

Syftet med studien var att belysa värderingar som kan påverka bemötandet i vården av 
vuxna patienter som blivit utsatta för våldtäkt.
Fyra frågeställningar ställdes för att besvara syftet:

-Vilka värderingar finns om mannen som våldtäktsoffer?
-Vilka värderingar finns om kvinnan som våldtäktsoffer?
-Hur påverkar våldtäkten våldtäktsoffren?
-Hur är vårdpersonals bemötande av våldtäktsoffer?

Metod

Studien har genomförts som en litteraturstudie. Artiklarna som använts till underlag för 
studien har baserats på kvalitativa samt kvantitativa undersökningar, metoden 
litteraturöversikt har använts i ett försök att visa på vad som kan påverka det empiriska 
vårdarbetet samt att visa på områden och frågeställningar som ännu inte blivit utforskade 
(Friberg, 2006).

Datainsamling

Datasökningen genomfördes i de elektroniska databaserna PubMed, Cinahl, PsycInfo, 
Social Services Abstract och Academic Search Elite. De använda sökorden var: Nurse-
patient relationship, nursing-rape victims, rape, rape & values, rape & nurse-patient 
relations, sexual assault & adult, rape victims, sexual assault & nursing, treatment & 
rape. I samtliga databaser användes fritextsökning. Olika kombinationer av dessa sökord 
(se bilaga 2) användes i sökandet efter relevant litteratur knutet till uppsatsens syfte.

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle befinna sig inom ett tidsspann av 10 år 
med början år 1997 till 2007. Artiklarna skulle vara refereegranskade, ha en västerländsk 
population, vara skrivna på engelska eller svenska och skulle behandla området våldtäkt. 

Exklusionskriterierna innefattade barn till och med arton år, icke västerländska studier, 
krigssituationer, studier som belyser sexuella övergrepp i relation till etnisk tillhörighet då 
syftet med vår studie var att undersöka sexuella övergrepp på män och kvinnor oavsett 
etnisk tillhörighet.

Sammanlagt genomlästes 254 abstracts igenom varav 85 artiklar valdes ut i ett första 
urval. De återstående 85 artiklarna svarade vid en första granskning mot syftet i abstracten 
men de flesta uppfyllde ej kriterierna för denna studie. Endast 14 artiklar ansågs uppfylla 
kriterierna. Ytterligare tre artiklar söktes manuellt och inkluderades i studien. Den ena 
artikeln hämtades på Södersjukhusets hemsida efter tips från personal på det lokala 
sjukhuset, en annan artikel söktes på författarens namn. Tre söktillfällen resulterade i noll 
artiklar vid urval två, dessa har ändå tagits med för att visa att sökningar gjorts på dessa 
sökord.
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Databearbetning 

Artiklarna lästes noggrant igenom av båda författarna till uppsatsen. En sammanfattning 
gjordes sedan av varje artikel på svenska.

En deduktiv metod användes. Frågeställningar som sattes upp var: 
1. Spelar det någon roll om våldtäktsoffret är man eller kvinna?
2. Visas det mer medkänsla när våldtäktsoffret är en kvinna jämfört med när det är en 
man? 
3. Om så är fallet, varför?
4. Anses en våldtäkt vara en våldtäkt om inget fysiskt våld har förekommit? 
5. Skiljer sig synen på våldtäktsoffer åt beroende på offrets sexuella läggning?
6. Hur tas våldtäktsoffer emot inom sjukvården?
7. Upplever manliga våldtäktsoffer våldtäkten på samma vis som kvinnliga våldtäktsoffer?

Resultatet kategoriserades efter fyra teman efter de fyra frågeställningar som följde på 
syftet: synen på mannen som våldtäktsoffer, synen på kvinnan som våldtäktsoffer, 
våldtäktsoffrens upplevelser samt vårdpersonals bemötande av våldtäktsoffer som 
patienter. Artiklarna sållades ut gentemot syftet en första gång, där önskan var att 
innehållet skulle överrensstämma med syftet Därefter gjordes kvalitetsbedömningen. Vid 
en granskning av artiklarna mot syftet valdes slutligen 17 artiklar ut för vidare 
bearbetning. Åtta artiklar handlade om synen på våldtäktsoffer, fyra om våldtäktsoffrens 
upplevelser, reaktioner och hälsobeteende, två om våldtagna kvinnors kontakt med 
sjukvården, två om våldtäktsoffrens syn på våldtäkt och benägenhet att anmäla, en om 
SANE_sjuksköterskan. Jämförelser mellan olika artiklar gjordes för att utröna vilka som 
använde sig av kvantitativ respektive kvalitativa studier. Två av artiklarna var kvantitativa 
studier med kvalitativ analys, en artikel var en kvantitativ studie baserad på kvalitativa 
undersökningar, en studie bestod av både kvalitativ och kvantitativ analys, en studie var 
kvalitativ. Resterande tolv artiklar innehöll kvantitativa studier. Artiklarna bedömdes med 
hjälp av Willmans protokoll (Willman & Stoltz, 2002) för kvalitetsbedömning av 
kvalitativa och kvantitativa studier som utgångspunkt. Artiklar som fick omdömet Medel 
till och med Bra användes i studien. 

Resultat

Synen på mannen som våldtäktsoffer 

En gemensam nämnare för studierna som gjorts pekade på en signifikant tendens till att 
skuldbelägga våldtäktsoffren. Davies, Pollard & Archer (2006) och Mitchell, Hirschman 
& Nagayama Hall (1999) hade som mål för sina respektive studier att klarlägga synen på 
manliga våldtäktsoffer, och även belysa skillnaderna emellan mäns och kvinnors 
uppfattningar. De fann att det fanns en signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors syn 
på förövare och offer. Undersökningarna var i form av uppdiktade våldtäktsscenarion med 
efterföljande frågeformulär. Universitetsstuderande som deltog i studierna fick svara på 
frågor om bland annat offrets ansvar, upplevelse och traumatiseringsgrad. Davies et al. 
(2006) hade scenarion med en man respektive en kvinna som förövare och offer. Mitchell 
et al. (1999) hade scenarion med hetero- respektive homosexuella män som offer. 
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Resultaten från både Mitchell et al (1999) och Davies et al (2006) studier visade att offrets 
sexuella läggning hade en avgörande betydelse för omgivningens syn på omfattningen och 
allvaret av övergreppet. I båda studierna visade resultatet att männen skuldbelade offret 
mer än kvinnorna, speciellt om offret uppfattats som homosexuell. Genomgående intog de 
deltagande kvinnorna en mer empatisk hållning gentemot offren än vad männen gjorde, 
trots detta framkom det att kvinnorna liksom männen kraftigt skuldbelade det manliga 
offret, som de uppfattade som homosexuell. 

Davies et al. (2006) skriver i sin artikel att när scenariot visade på att en man blivit 
våldtagen av en kvinna, uppfattade få av de manliga studiedeltagarna detta som ett 
övergrepp, i överenskommelse med den stereotypa bilden av den heterosexuelle mannen 
som sexuellt omnipotent.  En övervägande uppfattning bland deltagarna var att en kvinna 
inte kunde tvinga en man till sexuella aktiviteter om han inte själv ville medverka. 
Mitchell et al. (1999) har i sin studie tagit upp frågan om ett manligt våldtäktsoffer 
uppfattats som ett sådan när förövaren var kvinnlig.

Enligt Mitchell et al. (1999) uppfattades de homosexuella offren ha blivit minst 
traumatiserade, deltagarna uppfattade att den homosexuelle mannen njutit av övergreppet. 
En sexuell koppling gjordes när en kvinna var förövare. Av de tillfrågade männen i 
studien av Davies et al. (2006) ansåg 47 % att ett sådant scenario där mannen blev 
våldtagen av en kvinna uppfattades som njutningsbart, endast 9 % av kvinnorna ansåg 
detta.

Kassing & Prieto (2003) förde i sin studie fram att våldtäktsmyterna uppfattades olika 
mellan könen. Kuratorer, av båda könen, under utbildning ingick i studien. De fick svara 
på frågor om olika våldtäktsscenarion. Svaren pekade på att manliga kuratorer med vana 
att möta våldtäktsoffer i högre grad förkastade olika våldtäktsmyter än de som inte hade 
den erfarenheten, skillnaden som uppvisades var signifikant. De kvinnliga kuratorerna 
hade lättare att förkasta olika våldtäktsmyter oavsett om de hade erfarenhet av 
våldtäktsoffer eller ej. Efter undervisning och utbildning i frågorna kunde de manliga 
kuratorerna lättare förkasta myterna om våldtäkt. Detta ledde till ett mer respektfullt 
bemötande och behandling av våldtäktsoffer.

Synen på kvinnan som våldtäktsoffer

Mason, Riger & Foley (2004) studie visade att psykologistudenter reagerade mer positivt 
mot våldtäktsoffer som uppfyllde den stereotypa bilden av en våldtagen kvinna. Williams, 
Forster & Perak (1999) studie hade som syfte att undersöka synen på våldtäkt hos brittiska 
läkarstudenter. Av dessa uppgav 60,7 % att en kvinna som blivit våldtagen skulle vara 
uppriven och helt hysterisk. 

Mason et al. (2004) uppgav att 87,7 % av psykologstudenterna hade svårt att avgöra om 
fysiskt våld mot offret samt fysiska skador hos offret var ett kriterium för att klassa 
situationen som våldtäkt. Deltagare i studien som tidigare själva blivit våldtagna befanns 
lättare kunna identifiera sig med våldtäktsoffret och sätta sig in i hennes situation till 
skillnad från de andra deltagarna (kontrollgruppen) när de fick läsa ett scenario om 
våldtäkt med en bekant förövare. Däremot fann artikelförfattarna ingen skillnad i 
uppfattningen om situationen varit en våldtäkt eller ej. Skuldbeläggningen av offret skilde 
sig något men i likhet med vid uppfattningen om det var en våldtäkt eller ej uppvisades 
ingen signifikant skillnad mellan deltagarna oavsett deras tidigare sexuella upplevelser. 
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Liksom många andra undersökningar som gjorts inom detta område tar Mason et al. 
(2004) och Williams et al. (1999) studier upp att de deltagare som oftast accepterade olika 
våldtäktsmyter lade den största skulden på offret för att våldtäkten hade ägt rum. Kahn, 
Jackson, Kully, Badger, Halvorsen & Madison (2003) och Mason et al. (2004) påpekade 
att ett ofta återkommande svar från de tillfrågade i studierna visade på uppfattningen att en 
kvinna som var berusad och inte kämpat emot, skuldbelades mer och övergreppet 
klassades inte som våldtäkt. 

Sable, Danis, Mauzy & Gallagher, (2006) bedrev en studie där kvinnor och män 
(tvåhundrafemton studenter) fick svara på 76 strukturerade frågor angående attityder och 
uppfattningar omkring olika scenarion gällande våldtäkt och sexuella övergrepp. I studien 
framkom det att män i större utsträckning än kvinnor kände rädsla för skuld, skam och att 
inte bli trodda. Hinder för att berätta om våldtäkten  var enligt deltagarna i studien, oro för 
att sekretessen bryts, att obehöriga skulle kunna få vetskap om det inträffade, rädsla för 
förövaren, skamkänslor, skuldkänslor, rädsla att inte bli trodda samt en högre andel 
kvinnor uppgav även ekonomiskt beroende till förövaren.

Kahn et al. (2003) och Mason et al. (2004) visade att kvinnor som varit föremål för en 
våldtäkt lättare kunde klassificera ett sexuellt övergrepp som våldtäkt, i de fall där 
gärningsmannen var en ytlig bekant samt när mer våld förekommit. Det framkom vidare i 
Kahn et al.(2003) studie att kvinnor som själva blivit utsatta för en våldtäkt lättare 
identifierade sig med offret samt visade mindre benägenhet att skuldbelägga offret även 
om denna skillnad var obetydlig i jämförelse med den kontrollgrupp som användes. 
Påverkan från våldtäktsmyter hade betydelse för hur deltagarna skuldbelade offret.

Whatley (2005) tar i sin studie upp synen om våldtäkt inom äktenskapet. Undersökningen 
bestod av frågeformulär med frågor som till exempel om offrets skuld, förtjänade offret att 
bli våldtagen samt hade förövaren något ansvar för sina handlingar. Deltagarna i 
undersökningen bestod av universitetsstuderande med en lika stor andel kvinnor som män. 
Deltagarna fick läsa olika scenarion. I det ena scenariot var frun osminkad samt bar en vid 
skjorta och byxor, i det andra var hon sminkad, klädd i urringad blus och kort kjol. Efter 
genomläsning av dessa scenarion fick deltagarna svara på frågorna som beskrevs ovan. I 
denna, en av de få undersökningar som gjorts i denna fråga, tyckte de tillfrågade inte att 
det var så allvarligt för kvinnan att bli våldtagen inom äktenskapet. Sättet som kvinnan var 
klädd på hade avgörande betydelse för synen på övergreppet. De som hade en mer 
traditionell syn på äktenskapet ansåg att kvinnan hade stor delaktighet i det som skedde. 
Med en traditionell syn på äktenskapet avsågs en strikt uppdelning av manligt och 
kvinnligt beteende. Övervägande delen av de tillfrågade som förespråkade en mer 
traditionell syn på äktenskapet uppfattade att det var fruns plikt att vara sexuellt tillgänglig 
när helst maken så önskade. Verberg, Desmarais, Wood & Senn, (2000) studie innefattar 
studiedeltagare inom ett åldersspann av 18- 85 år. Dessa fick skriva om sin syn på 
våldtäkter som begicks där förövare och offer var bekanta med varandra. Resultatet visade 
på att majoriteten av studiedeltagarna lade stor vikt vid förhållandet mellan medgivande 
och våld. Medgivande kunde ske i form av kroppsspråk och verbala uttryck. Situationer 
med högre närvaro av våld eller mindre medgivande uppfattades mer som en 
våldtäktssituation av båda könen. Anderson & Swainson (2001) studie visade att både 
kvinnliga och manliga universitetsstuderande uppfattade att det var sex istället för makt 
och våld som var motiv för våldtäkten. 
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Våldtäktsoffrens upplevelser

Walker, Archer & Davies (2005) förde i sin studie fram att skuldbeläggning av offret ofta 
skedde på grund av olika myter och värderingar. De nämnde att de män som blivit 
våldtagna tvivlade mer på sin sexuella identitet än kvinnorna. Walker, Archer & Davies 
(2005) undersökte det psykiska välbefinnandet hos män som tidigare utsatts för en 
våldtäkt jämfört med en kontrollgrupp av män som inte blivit utsatta för en våldtäkt. De 
beskriver att de manliga våldtäktsoffrens förmåga till självuppskattning sjönk efter att de 
blivit utsatta för en våldtäkt på samma vis som för kvinnliga våldtäktsoffer. Av de män 
som utsatts för en våldtäkt uppvisade 40 % en högre nivå av ångest, oro. Männen hade en 
lägre grad av självkänsla än kontrollgruppen. Sömnsvårigheter och undvikande av platser 
och situationer som påminde om våldtäktssituationen fanns hos 80 % respektive 85 % av 
männen som utsatts för våldtäkt. Eventuella fysiska skador som uppkom efter ett 
övergrepp sökte de ibland hjälp för på sjukhuset men talade inte om att de blivit våldtagna. 
En skillnad mellan studierna av Davies et al. (2006) och Mitchell et al. (1999) är i Davies 
et al. studien sägs att homosexuella män som anmäler våldtäkt uppger sig, trots läggning, 
som heterosexuella för att slippa bemötas av homofobiska värderingar.

Existensen av en eventuellt närvarande homofobi tas upp av Gold, Marx & Lexington 
(2007) som i sin studie hade som mål att lyfta fram eventuella samband mellan depression, 
undvikandebeteende, PTSD samt Internaliserad Homofobi (IH). Enligt artikelförfattarna 
definieras IH som en samling negativa uppfattningar och känslor över andra människors 
homosexualitet och mot homosexuella drag hos en själv. Författarna menar att IH bottnar i 
myter och stereotyper om homosexualitet. Deltagarna i studien rekryterades från olika 
kommunala organisationer samt från en mångsexuell organisation vid namn Lesbian Gay 
Bisexual and Transsexual (LGBT). Undvikandebeteende uppvisade ett starkt samband 
med depression och PTSD, IH kunde i vissa fall vara en påverkande faktor. Resultatet 
visade på ett samband mellan IH, undvikandebeteende, depression och PTSD hos 
homosexuella män som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Walker et al. (2005) ville 
jämföra psykiskt välbefinnande hos män som tidigare utsatts för våldtäkt med 
välbefinnandet hos en kontrollgrupp. I likhet med Gold et al. (2007) studie drog 
artikelförfattarna slutsatsen att det hos våldtäktsoffren fanns ett förmodat samband mellan 
våldtäkten, undvikandebeteende och depression. Walker et al (2005) visade på ett 
förmodat samband mellan suicidförsök och utebliven terapi i krishantering. 

Lang, Rodgers, Laffaye, Satz, Dresselhaus & Stein (2003) undersöker i sin artikel 
huruvida sexuella övergrepp har samband med senare PTSD och ökat hälsoriskbeteende 
hos dem som utsatts för en våldtäkt. Författarna skickade ut frågeformulär till 
fyrahundranitton kvinnor som besökt ett specifikt sjukhus för vård. Av dessa kvinnor så 
svarade 56 % på frågorna. De flesta kvinnor uppgav att de blivit utsatta för någon form av 
sexuellt övergrepp, 44 % hade blivit utsatta för en fullbordad våldtäkt, 71,6 % hade utsatts 
för någon form av sexuellt traumatisk upplevelse. En signifikant skillnad mellan PTSD 
symptom hos dem som utsatts för sexuella övergrepp och de som inte utsatts för sexuella 
övergrepp förelåg, 47 % respektive 16 %. En större andel kvinnor som blivit våldtagna 
rökte och hade i större utsträckning rökt under genomgångna graviditeter, de genomförde 
sin frivilliga sexualdebut i tidigare ålder, genomgick fler graviditeter samt hade fler 
sexualpartner än de kvinnor som inte blivit utsatta för våldtäkt. De var också mer benägna 
att ha samlag med en partner utan att först ha kännedom om dennes sexuella bakgrund 
vilket ledde till ökad risk för att utsätta sig för sexuellt överförda sjukdomar. Lang et al. 
såg att ett de som blivit utsatta för våldtäkt i större utsträckning genomförde månatliga 
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egna kontroller av brösten och även i större utsträckning deltog i gynekologiska
hälsoundersökningar.

Ackerman, Sugar, Fine, & Eckert (2006) gör även de en koppling mellan PTSD, 
depression och de som blivit utsatta för våldtäkt. Ackerman et al. utförde sin studie på 
material som bestod av kvinnor som sökt akutsjukvård under ett tidsspann av trettiosex 
månader. Kvinnorna hade sökt för att de utsatts för våldtäkt. Bara de som var yngre än 
åttio år och hade undersökts av en SANE-sjuksköterska eller en Gyn/Obstretikkonsult 
inkluderades vilket resulterade i ett studieunderlag på åttahundratolv kvinnor. Studien 
hade som avsikt att belysa faktorer som kunde påverka vid kvinnans beslut att komma på 
ett återbesök efter en våldtäkt och en första akutundersökning. Det framgick att yngre 
kvinnor var mer benägna att komma på ett återbesök än de som var äldre. I åldersgruppen 
15-19 år återkom 42 % i jämförelse med åldersgruppen 50-79 år där 21 % återkom. 
Skillnader fanns även beroende på var övergreppet ägt rum, hade det skett inomhus var det 
högre frekvens av återbesök i jämförelse med där övergreppet ägt rum utomhus. Var 
förövaren en partner var återbesöksfrekvensen låg, 23 %. De som uppgav att de blivit 
slagna, hotade eller fasthållna under övergreppet sökte i mindre grad hjälp vilket 
inkluderade återbesök. De som fått genitala skador var mer benägna att komma på 
återbesök.

Vårdpersonals bemötande av våldtäktsoffer

Bemötandet belystes i en studie av Enhage-Johnsson, Skwarek, Seflin, Eriksson, 
Lindgren, & Boström (2003) där patientgruppen bestod av våldtagna patienter som sökte 
hjälp vid en akutmottagning. Studien tog upp vikten av sjuksköterskans bemötande vid 
patientkontakt. En enkätundersökning genomfördes och den bestod av 24 frågor till 
kvinnor som utsatts för våldtäkt och sökte akuthjälp på Södersjukhuset i Stockholm. 
Frågorna behandlade bland annat hur kvinnan upplevde mottagandet, undersökningen, 
given mängd information samt om hon föredrog manlig eller kvinnlig personal. Kvinnorna 
telefonintervjuades under ett tidsintervall på 2 veckor till 3 månader efter besöket på 
sjukhuset. Fyrtiosju kvinnor hade tillfrågats och tjugo kvinnor deltog slutligen i studien. 
Det stora bortfallet berodde på att en del kvinnor som först sagt ja till att delta sedan 
ångrat sig, några hade skaffat skyddat nummer eller flyttat. Enhage et al (2003) visade att 
45 % upplevde att de fick måttligt till väldigt mycket stöd, (15 % respektive 30 %). De 
som upplevt att de inte fått något stöd alls uppgick till 10 %. Några kommentarer från de 
mindre nöjda patienterna var till exempel att de fick vänta länge i väntrummet, de skulle 
ha velat bli erbjudna en filt och något att dricka samt att de fick berätta om våldtäkten flera 
gånger.

Studien av Draucker (1999) menar att bemötandet av en våldtagen kvinna kan påverka 
hennes tillfrisknande och välbefinnande. Studien baserades på intervjuer och möten med 
33 olika kvinnor. Grupp ett där 12 kvinnor av okänd gärningsman blivit våldtagen, grupp 
två där 7 stycken kvinnor upprepade gånger efter psykisk misshandel blivit våldtagna 
inom långtidsförhållanden och grupp tre innehöll 14 stycken kvinnor som utsatts för 
upprepade övergrepp under uppväxtåren samt fortsatt in i vuxenålder av olika både kända 
och okända män. Studien gick ut på att visa hur det dagliga livet efter ett eller flera 
sexuella övergrepp påverkades av vårdpersonalens bemötande och beteende samt ta fram 
en plan som innefattade personalens beteende gentemot de utsatta kvinnorna. Resultatet av 
studien blev att de kvinnor som av okänd gärningsman blivit överfallna en gång lade fokus 
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på känslor och ville inte ha råd, särskilt inte standardiserade sådana, men bli bemötta som 
unika individer och få lov att hitta sina egna lösningar. Den andra gruppen behövde 
bekräftelse av personalen, behövde få sitt självförtroende återupprättat, de ville få sin 
uppfattning om att de förtjänade våldtäkten ifrågasatt och samtidigt utan att bli uppmanade 
att lämna sin relation. Kvinnorna i grupp tre hade blivit utsatta för övergrepp under så 
många år att ett mer terapeutiskt mottagande önskades där känslor utreddes och snäll 
personal var av stort behov. Gemensamt för alla kvinnor i denna studie var att det fanns en 
önskan om emotionellt och bekräftande bemötande. 

I Stermac & Stirpe (2002) studie visar resultaten att med en SANE-sjuksköterskas 
professionalitet minskar behandlingstiden av patienter som våldtagits. Eftersom deras 
kunskap om den specifika behandlingen är effektivare, minskas behandlingstiden och 
våldtäktsoffren behövde inte upprepa berättelsen om övergreppet flera gånger och för fler 
än en person i den första kontakten med sjukvården.

Diskussion

Metoddiskussion

På de sökträffar som gjordes sållades många bort på grund av exklusionskriterierna. Få 
tidigare genomförda europeiska studier inom det valda området gjorde det svårt att få fram 
en adekvat mängd artiklar att basera slutsatser på. Styrkan med litteraturstudien var att det 
söktes i flera olika databaser. Av sökningarna som gjordes i databaserna användes 
begränsningen ”Abstracts” vid en del av sökningarna. Denna begränsning användes för att 
minska ned mängden av irrelevant material i förhållande till studiens syfte. Olika 
kombinationer av sökorden fick ofta fram samma artiklar vilket uppfattas som en styrka 
för studiens val av sökord. I det andra urvalet exkluderades de artiklar som vid en närmare 
granskning inte helt svarade mot studiens syfte, samt de artiklar som inte var vetenskapligt 
verifierade. Det var svårt att hitta artiklar som direkt handlade om sjukvårdpersonals 
bemötande av våldtäktsoffer. Detta antogs bero på bristande förmåga hos uppsatsskrivarna 
att söka i databaser på ett effektivt sätt. Antagandet att bemötande grundas på värderingar 
styrde valet att välja de artiklar som behandlade våldtäktsmyter och dess inverkan på i 
huvudsak universitetsstudenter. 

Majoriteten av artiklarna kom från USA vilket kan ses som en svaghet. En adekvat 
diversitet befarades ej kunna uppnås när urvalet till största delen kom från endast ett land. 
Ytterligare en svaghet i studien kunde anses vara materialets ålder. Materialet kom till viss 
del från senare delen av 1990-talet. Bedömningen som gjordes vid beslutet att ta med detta 
material var att mängden annars skulle ha blivit mer begränsad. Endast en artikel hittades 
som direkt undersökte vårdpersonals syn på våldtäkt och våldtäktsoffer. Detta gjorde att 
studien till stor del baserades på undersökningar av psykologstudenters samt studenter 
inom den sociala sektorns åsikter och värderingar. En svaghet i studien är att endast två 
artiklar hittades som undersökte vårdpersonals bemötande av våldtäktsoffer. 

Några av artiklarna var skrivna av samma författare vilket kan visa på stor kunskap inom 
ämnet hos författaren. En viss fara kan dock vara att författarens egna åsikter och 
värderingar kan påverka resultaten av studierna negativt. Detta kan ske på så sätt att 
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författaren åtnjuter en viss auktoritet inom ämnet och därför eventuellt inte blir granskad 
tillräckligt noggrant innan publicering. Bias kan uppstå på så sätt att författaren omedvetet 
styr resultatet i önskad riktning.

Fördelningen mellan artiklarna som belyser attityder och värderingar om män och kvinnor 
som blivit utsatta för våldtäkt var relativt jämn. Eventuellt kunde fler artiklar ha lagts till i 
studien, men tidsbegränsningen gjorde detta svårt att uppfylla. Trots ett idogt sökande var 
det mycket svårt att hitta artiklar som specifikt inriktade sig på sjukhusvård och 
mottagande av personer som blivit utsatta för en våldtäkt Med lite hjälp på traven fann vi 
tillslut artiklar som baserades på sjuksköterskors ansvar vid mottagande av patienter, 
utsatta för sexuella övergrepp. I litteraturstudien ingår artiklar vilka berör attityder till 
våldtäktsmyter hos andra yrkesgrupper än sjuksköterskan. Till största delen består urvalet 
av deltagare i artiklarnas undersökningar av universitetsstuderande inom områdena 
psykologi och sociologi. Dessa artiklar har använts då det under datainsamlingen inte 
framkom några artiklar som berörde sjuksköterskans värderingar och syn på 
våldtäktsoffer. Frånvaron av artiklar som berör sjuksköterskans syn på våldtäkt ses som en 
stor svaghet och antas bero på ovana vid sökning samt bristande kunskaper i utformandet 
av ett vetenskapligt arbete. Vid kvalitetsbedömning av artiklarna har protokollen för 
kvantitativa och kvalitativa bedömningar i Willman & Stoltz (2002) använts. En 
betydande andel av artiklarna hade ingen referens till etiska kommittén samt erbjöd 
deltagarna studiepoäng i utbyte mot deras medverkan i undersökningarna. En artikel 
erbjöd deltagarna en mindre summa pengar i utbyte mot deltagandet. Detta uppfattades 
som oetiskt och har i många fall dragit ner bedömningen från Bra till Medel. Ett fåtal 
artiklar har haft ett bortfall av deltagare i sina undersökningar vilket kan ha påverkat 
resultatet.

Resultatdiskussion

Historisk utveckling

Värderingar anses vara en övergripande faktor vid synen på våldtäktsoffer. Dessa 
värderingar är tätt sammanvävda med den historiska utvecklingen, på ett socialt, 
ekonomiskt och politiskt plan. I den tidiga historien ansågs våldtäkt vara ett brott mot 
antingen kvinnans fader eller hennes make. Mathold (2007) och Vigarello (2001) tar upp 
att före 1734 års lag gällde en kvinnofridslag. Denna lag skyddade kvinnor mot våldtäkt. 
Offret förväntades dock försvara sig till varje pris och i de tidiga lagarna fanns krav på att 
kvinnan skulle ha hörts skrika kontinuerligt för att påkalla hjälp. I annat fall sågs överfallet 
inte som våldtäkt, detta synsätt finns kvar i myten om att en våldtagen kvinna ska se 
uppriven ut och ha synliga fysiska skador. 

Genom århundradena har lagar och förordningar ändrats till kvinnornas fördel. Grände 
(2007) noterar att år 1965 blev det kriminellt att begå våldtäkt inom äktenskapet. År 1984 
föll sexuella övergrepp under rubriceringen sexualbrott istället för som tidigare under 
rubriceringen sedlighetsbrott. Med hjälp av denna lag försköts ansvarsbördan för brottet 
till förövarens handlingar. I Sveriges Rikes Lag (2006 s.915) infördes ytterligare en 
ändring år 2005 som innebar att frasen ”försatt i hjälplöst tillstånd” byttes ut mot ”befinner 
sig i hjälplöst tillstånd”. Denna uppstramning av lagen gjordes för att skydda den person 
som utsatts för övergreppet. Även om lagändringarna har ökat i antal och kvinnornas 
situation inom rättsväsendet har förbättrats krävs mer reformer. Idag har dock historien har 
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ändrats och det ligger mer betoning på att höra offrets utsaga än att lyssna till förövarens 
försvar. Det finns stöd för att de egna värderingarna styr vårdpersonals bemötande av 
personer som utsatts för våldtäkt.

Bedömning av om våldtäkt ägt rum

Våldtäktsproblematiken och svårigheterna att bevisa att en våldtäkt begåtts ligger till viss 
del i att de sexuella handlingar som kan ingå skulle under andra förhållanden och på annat 
vis utförda kunna vara en akt mellan två som älskar varandra. Detta förhållande tycks 
skapa en förvirring och osäkerhet om vad som är vad, det blir svårt för den som utsatts för 
övergreppet att vinna tilltro om att det hela skett under tvång. Offret är själv inte alltid klar 
över om det har skett en våldtäkt eller ej beroende på vilken föreställning offret själv har 
av vad en våldtäkt inbegriper. Även om offret är medveten om övergreppet finns det andra 
faktorer som påverkar beslutet om anmälan. 

Kahn et al (2003) visade att de kvinnor som i högre grad hyste tilltro till våldtäktsmyten,
där våldtäkt begås av en okänd gärningsman och mycket våld förekommer, mer sällan 
angav andra scenarion beskrivna i studien som våldtäkt. I studien utförd av Kahn et al. 
(2003) svarade inte alla deltagarna på alla frågor därför fanns varierat antal deltagare vid 
de olika analyserna. Resultatet pekade på att de kvinnor som uppgav att de klassificerade 
händelsen de utsatts för som våldtäkt var äldre än de kvinnor som inte blivit utsatta för 
våldtäkt men ingen åldersskillnad fanns mellan de som uppgav händelsen som våldtäkt 
och de som inte upplevde händelsen som en våldtäkt.

Myter och värderingar om våldtäkt

Williams, Forster & Petrak (1999) tog i sin studie upp att sammanlagt 60,7 % av de 
tillfrågade var osäkra på, eller ansåg att ett våldtäktsoffer skulle vara upprivet. Detta 
resultat visar på risken att många våldtäktsoffer inte får det bemötande som situationen 
kräver. Svagheten med Williams et al. (1999) studie är att den gjordes i syfte att förbättra 
läkarutbildningen och inte enbart som debattinlägg för vidare forskning. Studenterna som 
deltog hade själva valt att vara med i studien av egenintresse och detta kan ha påverkat 
resultatet. Styrkan med studien var att den var utförd på blivande läkare om våldtäktsmyter 
och värderingar med avsikten att använda resultatet till att förbättra utbildningen.. Detta 
var en av de få artiklar som kom upp i artikelsökningen som specifikt berörde 
vårdpersonal och myter. Studien utfördes på 1990-talet vilket väcker ett intresse för hur en 
liknande studies resultat skulle se ut om den gjordes idag

Såsom Kassing & Prieto (2003) visar är skuldbeläggande av offret en högst reell 
företeelse, framförallt de manliga kuratorerna hade svårt att inte basera sitt bemötande av 
våldtäktsoffer till viss del på våldtäktsmyter. Myten om att det är offrets handlande som 
orsakar våldtäkten är en ytterst seglivad myt. 

Kvinnan får ta ansvar för mannens sexualitet. Detta tar sig bl.a. uttryck i att många 
kvinnor samt deras omgivning inte ser så allvarligt på en våldtäkt som utförts av en 
partner eller annan nära bekant. Värderingar som råder gör gällande att kvinnor i en 
relation bör veta vilka gränser som gäller för att beteendet inte skall uppfattas som en 
sexuell invit. Dessa gränser sätts ofta av männen. Whatley (2005) visar på att vid en 
traditionell syn på äktenskapet hos deltagarna i studien lades mer ansvar och skuld på 
offret jämfört med de deltagare som hade en mer jämställd syn på relationer mellan könen. 
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Deltagarna i studien ansåg även att det var den bylsigt klädda och osminkade kvinnans 
plikt att ha samlag med sin man. Kvinnan som var klädd i kort kjol och urringad blus 
tillskrevs ej denna plikt i samma grad. Deltagarna skuldbelade samtidigt kvinnan som var 
klädd i den korta kjolen mer än kvinnan med den bylsiga klädseln. En intressant koppling 
som Whatley (2005) tyvärr ej belyser. Det kan tänkas att den bylsigt klädda kvinnan ses 
som en ”god” fru där det enligt den traditionella synen på äktenskapet bland annat ses som 
kvinnans uppgift att uppfylla sin makes önskningar.

En myt säger att det bara är homosexuella män som våldtar andra män, men Scarce (1997) 
tar i sitt resonemang upp att majoriteten av män som våldtar en annan man uppger att de 
ser sig själva som heterosexuella. Våldtäkt av en annan man likväl som av en kvinna 
utförs oftast som en maktdemonstration, och eller straff, tvärtemot myten att det handlar 
om lustkänslor som våldtäktsoffret väckt i oemotståndlig styrka hos förövaren.

Skuld - och skamkänslor

Vigarello (2001) beskriver att våldtäkt i alla tider setts som ett avskyvärt brott. Vid offrets 
nära, intima, om än högst ofrivilliga kontakt med förövare blir även offret stigmatiserat. 
Genom skuldbeläggning av våldtäktsoffret anser Vigarello (2001) att offret görs ansvarigt 
för både sitt eget beteende och förövarens. Detta fenomen belyses av Kahn et al. (2003), 
Kassing et al. (2003) och Mitchell et al. (1999) som i sina studier visar på att deltagarna 
bl.a. uppfattade offret som alltför passivt i vissa situationer samt beroende på vilket kön 
offer/förövare hade. Mitchell et al. (1999) har i sin studie tagit upp frågan om ett manligt 
våldtäktsoffer uppfattats som ett sådan när förövaren var kvinnlig. Resultatet där visade att 
deltagarna uppfattade att mannen njutit av övergreppet. En sexuell koppling gjordes när en 
kvinna var förövare. Deras förklaring till detta sattes dock i samband med mäns och 
kvinnors syn på könsroller.

Mason et al (2004) nämner i sin studie att kvinnor som själva blivit utsatta för våldtäkt 
skuldbelägger sig själva i relation till graden av tilltro till våldtäktsmyter. Skam och skuld 
över händelsen som skett och skuldbeläggning av offret diskuteras vidare av bland annat 
Kassing et al. (2003), Kahn et al. (2003) och Whatley (2005). Deras studier visade på att 
offret skuldbelades med saker som att de inte skulle ha varit ute ensamma sent på kvällen, 
inte ha haft så utmanande klädsel samt att offret måste ha agerat på ett sådant vis att 
våldtäkten kom till stånd. De offer som hade druckit alkohol skuldbelades av både sig 
själva och omgivningen mer än om de hade varit nyktra.

Vuxna våldtäktsoffer oavsett kön, ålder och läggning har alla en tendens till skam, skuld 
och rädsla för att vad omgivningen skall tycka efter ett övergrepp. Davies et al. (2006) och 
Mitchell et al. (1999) betonar att skam/skuldkänsla hos offret är lika djup oberoende av 
om offret är manligt eller kvinnligt. Det manliga offret kan även känna tvivel över sin 
sexuella orientering, rädsla att bemötas av homofobi. Det kan bland annat leda till att en 
homosexuell man vid anmälan av övergreppet uppger sig själv som heterosexuell för att 
undvika homofoba värderingar. Homofobi kan finnas närvarande hos offret själv som 
Gold et al. (2007) visar i sin studie, den finns även i form av internaliserad homofobi (IH).
Denna företeelse har till viss del ett samband med depression och undvikandebeteende. 
Svagheten med Gold et al. (2007) studie var att deltagarna rekryterades från olika 
föreningar vilket kan leda till att resultatsvaren endast uppvisar de mest utåtriktade 
personernas uppfattningar om sin situation. Alla deltagare fick dessutom betalt 10 dollar
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för sin medverkan, en ganska liten summa men kan ändå uppfattas som ett tvivelaktigt 
förfarande från forskarnas sida. Vigarello (2001) omtalar att homosexualitet har setts som 
ett brott mot naturens ordning och som ett brott mot Gud. Både förövare och offer dömdes 
till straff. Denna syn som lever kvar bland annat i myten att homosexuella människor är 
amoraliska gör att en homosexuell man som utsatts för våldtäkt nästan aldrig vänder sig 
till sjukvården eller polis eller om han gör det uppger sig själv som heterosexuell. Ånyo är 
det offrets ”fel” att våldtäkten skett. Som synes är skuldbeläggande av offret ett tema som 
kommer upp igen. Little (2001) menar att sjuksköterskor som ej vidareutbildats till SANE-
sjuksköterskor kan ha svårt att förstå fenomenet där våldtäktsoffret skuldbelägger sig själv 
för våldtäkten. Denna skuldbeläggning sker mycket ofta.

Davies et al. (2006) och Mitchell et al. (1999) diskuterar vidare på temat skuldbeläggning 
av offret. Majoriteten av studiedeltagarna klassade scenariot med manlig förövare och 
offer som en mindre allvarlig händelse än där offret varit en kvinna. Det manliga offret 
ansågs ha upplevt situationen som njutningsbar, inte särskilt traumatiserande samt att själv 
på något vis bidragit till att situationen uppstått. Män tenderade att skuldbelägga offren 
mer än vad kvinnorna gjorde. Davies et al. (2006) och Mitchell et al. (1999) menar att 
detta kan bero på mäns respektive kvinnors socialiseringsprocess. Rent generellt fostras 
pojkar till att känna stolthet över sig själva och till att vara aktiva. De ses inte som offer av 
vare sig själva eller omgivningen. Mitchell et al. (1999) och Scarce (1997) visar på att 
detta kan vare en nackdel för dem då de har svårt att bli trodda när/om de talar om att de 
utsatts för en våldtäkt. Resultatet i Davies et al. (2006) studie visade klart att när 
studiedeltagarna fick svara på frågor efter att ha läst ett scenario där offret var en man 
samt förövaren var en kvinna svarade en högre procent av männen att de inte uppfattat 
scenariot som en våldtäkt. Männen hade svårt att identifiera sig med en offerroll. Detta 
leder i sin leder till en tilltro till myten att en man inte kan våldtas av en kvinna. När detta 
ändå händer får mannen ingen sympati, ett sexuellt motiv tolkas in i händelsen. Detta är 
något att ha i åtanke för sjuksköterskan vid mötet med en man som blivit utsatt för ett 
övergrepp där förövaren varit en kvinna. Flickors socialiseringsprocess innehåller 
generellt sett mer inslag i varierande grad av självutplåning, självkontroll samt att förhålla 
sig passiv. Passivitet kopplas samman med offersituationer.  Oavsett kön på offer och 
förövare är ett övergrepp alltid ett övergrepp. Det är viktigt att sjuksköterskan i bemötande 
av patienten prioriterar dennas eller dennes individuella behov av vård och psykologiskt 
stöd.

Behandling i domstol och media

Våldtäkt är det enda brott där offrets förehavanden och tidigare historia granskas och 
ifrågasätts mer än förövarens. Enligt McGregor (2005) används Mens Rea vid detta brott 
ofta till förövares fördel vid rättegångar. Detta faktum används flitigt av förövare och 
samhälle både inom och utanför rätten. ”Jag trodde att hon ville”, ” Hon sa ju ja”, ”Hon sa 
ingenting om att hon ville att jag skulle sluta” et cetera används ofta som argument av 
förövaren. Uppfattningen om ifall dessa faktorer ska ses som förmildrade omständigheter 
eller ej ingår i någon form som fråga i de flesta undersökningar som denna studie granskat. 
Kahn et al. (2003) belyser till exempel det faktum att vid de fall när offret varit intoxikerat 
i någon form och därmed inte kunnat uttrycka om han/hon ville ha sexuellt umgänge, i 
hög grad inte ses som våldtäkt av de tillfrågade. Offret blir dessutom skuldbelagt mer om 
denna/denne uppfattats som berusad. En värdering som ligger kvar är att kvinnor som är 
lättklädda ber om det, jämfört med en kvinna som bär mer täckande kläder. I Kahn et al. 
(2003) studie visar att kvinnor som känner förövaren, eller haft tidigare kontakt med denna
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har mindre benägenhet att anmäla förövaren då hon ser händelsen som mindre allvarlig. 
Studien menar vidare att alkohol är en bidragande orsak till sexuella övergrepp, men det
framkommer inte vem av aktörerna i händelsen som påverkas till den graden av alkoholen 
så att övergreppet kan genomgås. Är det så att offret i fallet har intagit så pass mycket 
alkohol att beteendet förändras och därigenom kommer enklare i kontakt med presumtiv 
förövare, eller är det så att det är förövaren som påverkas av alkoholen. 

Myten om att våldtäktsoffer får skylla sig själva när de gör eller underlåter att göra vissa 
saker förstärker även genomslagskraften av Mens Rea inom rättsväsendet vid våldtäktsmål 
vilket ytterligare försvårar för ett våldtäktsoffer att undvika att känna att det var hennes 
eller hans eget fel att våldtäkten skedde. Enligt lagtexter från 1400-talet och framåt 
Mathold (2007) kan vi se att stor vikt har lagts vid visuell, fysiskt närvarande bevisbörda 
bl.a. i form av sönderrivna kläder, blodvite och andra synliga fysiska skador. Saknades 
dessa bevis var det då som nu svårt för offret att bli trodd. Wennstam (2005) skriver att i 
svenska domstolar granskas fortfarande offrets klädsel, uppförande och privatliv mycket 
noggrant men inte lika ingående förövarens, och domen blir oftast därefter till förövarens 
fördel.

Medias val av händelser spelar stor roll i vår uppfattning och värderingar av olika 
övergrepp. Grova våldtäkter och överfallsbrott belyser media mer än våldtäkter som skett 
inom bekantskapskretsen och inomhus. Wennstam (2002) menar att efter våldtäkt blir 
killarna kungar och flickorna måste flytta. I just detta fall då uttrycket präntades var det 
två manliga förövare och ett kvinnligt offer, att killarna fick benämningen kungar 
resulterar av att det varit en maktsituation där en flicka utnyttjats.

Bemötande och omhändertagande på sjukhus

Little (2001) nämner att personal vid akutmottagningar ofta bedömde våldtäktsoffer vid 
akutmottagningar som icke-brådskande fall då de i många fall inte hade fysiska skador.  
Enhage-Johnsson et al. (2003) visade att många kvinnor uppgav att de känt avsaknad av 
stöd från personalens sida. Det var 10 % som upplevde helt brist på empatiskt bemötande 
och 30 % som fann mottagandet måttligt. I studien framkommer det att på de tider offren 
söker hjälp är det enbart en eller kanske två gynekologer i tjänst då jourtid råder. 
Våldtäktsoffren fick ofta vänta länge innan de blev omhändertagna. Enhage et al. drog 
slutsatsen att detta pekade på att det fanns utrymme för förbättringar i personalens 
bemötande och påpekade också vikten av att de som utsatts för en våldtäkt får ett snabbt 
mottagande.

Sommers och Buschur (2004) belyser vikten av att sjuksköterskan har kunskaper om vilka 
olika skador som kan uppstå vid en våldtäkt. De vanligaste fysiska skadorna är skador runt 
ansikte och huvud, dessa kan ha uppstått om förövaren hållit fast kvinnan. Sjuksköterskor 
behöver ha denna kunskap så att de kan ta ställning till detta när patienter med dessa 
skador söker akutsjukvård men utan att upplysa om de även blivit utsatta för sexuellt våld 
eller ej. Vidare betonar Sommers och Buschur (2004) att förutom kunskap om eventuell 
innebörd av fysiska skador bör sjuksköterskan vara utbildad i krisbearbetning och PTSD 
samt ha erhållit tillräckligt med rättsmedicinska kunskaper för att kunna duka upp ett 
”rape kit” för att med hjälp av detta insamla bevis som behövs vid en eventuell rättegång.
Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) har utvecklat ett ”rapekit” som Enhage-
Johnsson et al. (2003) hänvisar till i sin studie, ett kit som sätter upp riktlinjer och mål till 
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hur en teknisk undersökning av våldtäktsoffer skall gå till och genomföras. Om 
sjuksköterskan kan utföra detta skulle det leda till ett snabbare omhändertagande av 
patienten.

Ett empatiskt förhållningssätt är av största vikt vid mötet med en patient som blivit utsatt 
för våldtäkt. Insikter i hur våldtäktsmyter kan påverka sköterskan vid bemötandet av 
patienten kan fås genom vidareutbildning om hur detta fenomen fungerar. Little (2001) 
upplyser om att det ingår i utbildningen till SANE- sjuksköterska att bli medveten om 
dessa föreställningar. En utbildad SANE- sjuksköterska skall kunna erbjuda den som 
utsatts för en våldtäkt råd och stöd om han eller hon vill anmäla brottet till polisen.

Martin, Young, Billings & Bross (2007) poängterar i sin studie att sjukhusen är i behov av 
en adekvat utbildning för att kunna ge ett bra mottagande för patienter som blivit utsatta 
för sexuella övergrepp. SANE-utbildningen lägger vikt vid att få offren att vara med och 
påverka de medicinska besluten och åtgärderna samt få förståelse för varför de behöver 
göras. Den skickliga sjuksköterskan kan anpassa samtalet efter situationen och patientens 
behov. En utbildad SANE-sjuksköterska skall erbjuda offret hjälp och stöd om han eller 
hon vill anmäla förövaren då våldtäkt är ett brott. Att ha utbildade SANE (Sexual Assault 
Nurse Examiner)-sjuksköterskor vore bra för att bättre kunna hantera patienter utsatta för 
sexuella övergrepp och ge dem det informationsstöd de behöver efter våldtäkten. Enligt 
både Ferguson (2006) och Little (2001) kan en SANE-utbildad sjuksköterska fungera som 
en ambulerande sjuksköterska och vid behov infinna sig på andra ställen än enbart 
akutmottagningar. Till exempel kan en kvinnojour ringa upp och be en SANE-
sjuksköterska att komma till dem för att undersöka och behandla en kvinna. Detta skulle 
kunna underlättas med hjälp av en motsvarande svensk utbildning till SANE-
sjuksköterska som omnämns av Little (2001). 

Att anmäla ett brott är ytterligare en process som offret får gå igenom och då behöver han 
eller hon stöd och uppmuntran för att orka med det. Det är då av vikt att den sjuksköterska 
som tar hand om offret gör det på ett professionellt sätt. Martin et al. (2007) framhåller i 
sin studie att alla sjukhus och mottagningar behöver utbildningar i form av SANE för att 
kunna bemöta samt ge konkret vård till patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

Ackerman, Sugar, Fine & Eckert (2006) uppger i sin artikel att tolv procent av de kvinnor 
som blivit utsatta för sexuellt våld av sin partner kom på återbesök efter ett första 
akutbesök i jämförelse med att sextiosju procent av dem som blivit utsatta för sexuellt 
våld av en bekant gick tillbaka på ett återbesök. Detta ger en fingervisning om 
nödvändigheten av att sjuksköterskan som kommer i kontakt med den vårdsökande 
kvinnan vid det första besöket har tillräckliga kunskaper i hur hon ska kunna stötta 
kvinnan i att komma på ett återbesök. Ackerman et al. (2006) menar att vid ett återbesök 
kan beslut fattas om vidare psykologiskt stöd för kvinnan det finns enligt författarna ett 
starkt samband mellan våldtäkt och PTSD. Detta ställer krav på sjuksköterskans 
kunskaper i de olika krisberbetningsfaserna som Cullberg (1990) beskriver. Ackerman et 
al. (2006) tar vidare upp i sin studie att en lägre andel kvinnor som blivit slagna, fasthållna 
eller hotade under övergreppet samt den andel kvinnor som blivit utsatta för övergreppet 
av sin partner var mindre benägna att komma på återbesök än de kvinnor som inte 
befunnit sig i denna situation. Sjuksköterskor bör tränas i att se detta och reflektera över 
hur det bäst skulle kunna gå att stödja dessa kvinnor till att komma på återbesök.  Genom 
vidareutbildning, för sköterskor som arbetar där sannolikheten är stor att de kan komma i 
kontakt med personer som blivit utsatta för våldtäkt, skulle större kunskaper kunna fås om 
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vart sköterskan kan hänvisa kvinnan för utvidgat stöd förslagsvis till psykolog för 
samtalsterapi.

Våldtäktsoffer som kommer i kontakt med vården behöver en kunnig personal, riktiga 
utredningar, sjuksköterskor som har kunskap till att ge vård i en sådan personlig 
krissituation. Nödvändigheten av sjuksköterskans skicklighet i att vara införstådd med ett 
empatiskt förhållningssätt till patienten och sig själv, kan inte nog betonas. När patienter 
kommer in som har blivit sexuellt utnyttjade krävs det som Ferguson (2006) menar att 
sjuksköterskan skall på ett adekvat sätt samla in information utefter lagstadga och 
samtidigt bemöta patienten med största respekt och empati. 

Som redan nämnts ovan finns det många anledningar till att alla sexuella överfall inte 
anmäls. Det behövs mer utbildning inom vården för att kunna ge ett våldtäktsoffer ett 
värdigt bemötande. För en kvinna som blivit sexuellt överfallen är det som ett nytt trauma 
varje gång historien behöver berättas. Om det då fanns en insats för dessa människor som 
innebär att väntetiden blir kortare, fler tillgängliga gynekologer på plats och en bredare 
utbildning för vårdpersonalen skulle kanske antalet mörkertal minska och fler offer får 
uppfattningen om ett bättre bemötande. 

Om vård, polis och andra instanser som kommer i kontakt med offer utsatta för sexuella 
handlingar skulle få en adekvat utbildning som SANE kan erbjuda skulle en liten del av 
vår första kontakt med offren förbättras. Det krävs inte bara att vårdpersonal rannsakar 
sina egna personliga värderingar utan det krävs även en bättre kunskap. När alla 
vårdenheter har en utstakad handlingsplan vid möte av våldtäktsoffer och varje 
behandlande person har ett fritt sinne utan personliga värderingar först då kommer mötet 
med våldtagna personer att fungera bättre. Myterna som existerar runt omkring oss 
gällande till exempel att våldtäktsoffer får skylla sig själva när de gör eller underlåter att 
göra vissa saker eller att det enbart är homosexuella män som våldtar andra män, det är 
upp till sjukvårdpersonalen att omvärdera. I dagens läge anmäls cirka 2000 våldtäktsfall 
om året, det innebär 5,5 våldtäkt om dagen, men enbart 200 förövare blir fällda. Det är en 
tiondel av alla anmälda förövare som fälls. 

Med rätt insatser kan vi i vården göra en skillnad, med ett bemötande som får offren att 
känna sig lite bättre tillmods kanske den ödesdigra siffran 10 % kan öka något och bana en 
ny bättre väg för alla offer som utsätts för sexuella övergrepp. Ett litet steg mot den nya 
satsningen som den primära vården så väl behöver inom det första mötet med en psykiskt 
och fysiskt våldtagen själ.

Konklusion

Fördomar och värderingar i samhället styr i stor grad över hur de våldtagna offren 
behandlas och bemöts. Värderingar och myter som tagits upp i studien fanns redan 
bokstavligt talat på medeltiden i samma form som nu. Det kan tyckas lämpligt att försöka 
lyfta fram tänkandet in i 2000-talet. Denna studie visar att värderingar spelar en stor roll 
för vårdpersonalens förhållningssätt till patienten oavsett om det är en man eller en kvinna 
som blivit våldtagen, av vem de blivit våldtagna eller hur de var klädda. Resultatet från 
studien påvisade att män tenderade att skuldbelägga våldtäktsoffren mer än vad kvinnorna 
gjorde. Detta gällde både vid manliga och kvinnliga våldtäkter. I studien påvisades en 
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signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors syn på förövare och offer. Studien lyfter 
fram att våldtäktsmyten, som gör gällande att offret på något sätt är skyldig till våldtäkten,
i högsta grad är närvarande i människors medvetande, framförallt om offret är intoxikerat 
eller om förövaren är bekant med offret. Detta skapar en bekymmersam situation då de 
flesta våldtäkter begås av någon som är bekant med offret. Enligt resultatet pekar detta 
mot att en man eller kvinna som blivit utsatt för våldtäkt med alarmerande sannolikhet 
kommer att till viss del skuldbeläggas av omgivningen. 

Implikation

För att förbättra behandlingen av män och kvinnor som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp behövs det mycket mer forskning, detta för att belysa betydelsen av 
värderingars inverkan på sjukvårdens förhållningssätt gentemot patienten. Ytterligare 
forskning inom ämnesområdet behöver göras, då detta är ett problem som behöver 
synliggöras mer. I England och USA kan sjuksköterskor och läkare få en intern utbildning. 
Sjuksköterskor kan gå en vidareutbildning, SANE (Sexual Assault Nurse Examiner). 
SANE-sköterskan ingår i SART (Sexual Assault Response Team). De som ingår i SART 
är polis, åklagare, läkare, sjuksköterska samt personal från kvinno- och mansjourer. 
Sjukhusen i Sverige skulle kunna erbjuda en liknande utbildning för sin personal. Den 
svenska grundutbildningen för sjuksköterskor skulle kunna ta upp mer om denna utsatta 
patientgrupp och vikten av sjuksköterskors bemötande, lämpligtvis i samband med etik 
och moralundervisningen. 
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Bilaga I

Diagnostiska kriterier för traumaprevalens enligt DSM-IV, kriterierna A.

A. Personen har varit utsatt för en traumatisk händelse där följande ingått i bilden:
A1. personen upplevde, bevittnade eller konfronterades med en händelse eller en serie 

händelser som innebar död, allvarlig skada (eller hot om detta), eller hot mot egen 
eller andras fysiska integritet.

A2. personen reagerade med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. 

Diagnostiska kriterier för PTSD-symtom enligt DSM-IV, B-D kriterierna.

B. Den traumatiska händelsen återupplevs om och om igen på ett eller fler av följande 
sätt:

B1. återkommande, påträngande och plågsamma minnesbilder, tankar eller perceptioner 
relaterade till händelsen. 

B2. återkommande mardrömmar om händelsen.
B3. handlingar eller känslor som om den traumatiska händelsen inträffar på nytt (en 

känsla av att återuppleva händelsen, illusioner, hallunicationer och dissociativa 
flashbackupplevelser, även sådana som inträffar vid uppvaknandet eller under 
drogpåverkan.

B4. intensivt psykiskt obehag inför inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar 
någon aspekt av den traumatiska händelsen.

B5. fysiologiska reaktioner på inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon 
aspekt av den traumatiska händelsen.

C. Ständigt undvikande av stimuli som associeras med traumat och allmänt nedsatt 
själslig vitalitet (som inte funnits före traumat) enligt tre eller fler av följande kriterier:

C1. aktivt undvikande av tankar, känslor eller samtal som förknippas med traumat.
C2. aktivt undvikande av aktiviteter, platser eller personer som framkallar minnet av 

traumat.
C3. oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen.
C4. klart minskat intresse för delaktighet i viktiga aktiviteter.
C5. känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor.
C6. begränsade affekter (t ex oförmåga att känna kärlek).
C7. känsla av att sakna framtid (t ex inga särskilda förväntningar på yrkeskarriär, 

äktenskap, barn eller på att få leva och åldras som andra).

D. Ihållande symtom på överspändhet (som inte funnits före traumat), vilket indikeras av 
två eller fler av följande kriterier:

D1. svårt att somna eller orolig sömn.
D2. irritabilitet eller vredesutbrott.
D3. koncentrationssvårigheter.
D4 överdriven vaksamhet.
D5. lättskrämdhet.

Diagnostiska kriterier för PTSD-symtom enligt DSM-IV, E-F kriterierna.
E. Störningen (enligt kriterium B, C och D) har varat i mer än en månad.
F. Störningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, 

socialt eller i andra viktiga avseenden.



Tabell 1. Sökhistoria Bilaga II

Databas Datum Sökord Antal 
träffar

Genomlästa 
abstracts

Urval 
1

Urval 2 
Valda 
artiklar

ACADEMIC 
SEARCH 
ELITE

20071008 Rape and 
Values

32 12 1 1

CINAHL 20071008 Sexual assault 
and adult

45 6 3 1

CINAHL 20071009 Nursing-rape 
victims

0 0 0 0

Manuell 
sökning

20071009 2 2

ACADEMIC 
SEARCH 
ELITE

20071009 Sexual assault 343 153 60 6

PsycInfo 20071009 Sexual assault 
and Rape 

241 40 3 1

Science 
Direct

20071009 Sexual assault 
and Nursing

10 9 5 0

CINAHL 20071017 Nurse-patient 
relationship

49 5 1 1

PsycInfo 20071017 Sexual assault 
and Rape

227 15 3 2

CINAHL 20071017 Rape victim and 
Adult

6 4 3 1

Manuell 
sökning

20080120 1 1

CINAHL 20080120 Treatment and 
Rape

92 10 3 1



Tabell 2. Artikelöversikt Bilaga III:1

Publikationsår & 

Land

Författare Titel Syfte Metod & Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet

2006
USA

Ackerman D. R., 
Sugar N. F., Fine 
D. N, Eckert L.O.

Sexual assault victims: 
Factors associated with 
follow-up care.

Att beskriva samband 
mellan patient, typ av 
övergrepp samt 
undersökning, huruvida 
dessa faktorer påverkade  
våldtäktsoffrens 
hörsamman till uppföljande 
besök

Undersökning av material inhämtat 
från  en period av 36 månader vid 
ett sjukhus där kvinnor sökt hjälp 
efter att ha blivit utsatta för 
sexuella övergrepp. Materialet 
baserades på kvinnor yngre än 
åttio år samt enbart de som 
genomgick en undersökning av en 
SANE-sköterska eller Gyn/Obstr.
konsult. Journalstudie, n = 812. 
Kvantiativ studie.

Ungefär en tredjedel 
(35.5%) av kvinnorna gick 
på ett återbesök. Ett 
återbesök så snart efter 
våldtäkten och det första 
undersökningstillfället torde 
underlätta att identifiera 
PTSD och depression vilket
är viktigt för att kunna 
erbjuda vidare psykologiskt 
stöd.

Bra

2001
UK

Anderson I, 
Swainson V

Perceived motivation for 
rape: gender differences 
in beliefs about female 
and male rape.

Att undersöka 
föreställningar om varför 
våldtäkter begås samt 
undersöka om dessa 
föreställningar varierar i 
relation till kön.

Kvantitativ studie. Data samlades 
in via frågeformulär och deltagarna 
var 120 universitetsstuderande 
(60män och 60kvinnor) som 
delades upp i fyra grupper. En 
grupp män läste om våldtäkt på en 
kvinna, en om våldtäkt på en man. 
De två kvinnogrupperna delades 
upp på samma vis. Förövaren var i 
samtliga fall en man.

Till skillnad från många 
andra undersökningar 
visade studien på att 
deltagarna trodde våldtäkt 
baserades på sexuella 
motiv mer än en 
maktdemonstration. 
Slutsatsen kan bero på 
annan bakgrund hos 
deltagarna jämfört med 
tidigare studier.

Medel

2006
UK

Davies M, 
Pollard P, 
Archer J.

Effects of perpetrator 
gender and victim 
sexuality on blame 
toward male victims of 
sexual assault.

Att undersöka om 
förövarens kön och eller 
offrets sexuella läggning 
förändrar omvärldens syn 
på övergreppet.

Kvantitativ studie. Deltagarna i 
studien var 161 universitets-
studerande, majoriteten studerade 
psykologi. De fick läsa olika 
våldtäktshistorier där offrets och 
förövarens kön varierades i varje 
historia, fick sedan svara på ett 
frågeformulär om det de läst. 
Svaren analyserades därefter.

Män hade en tendens att 
skuldbelägga offret mer än 
kvinnor. Speciellt om 
förövaren var en kvinna, 
eller om offret var en 
homosexuell man samt om 
förövaren också var en 
man.

Bra 



Tabell 2. Artikelöversikt Bilaga III:2

Publikationsår & 

Land

Författare Titel Syfte Metod & Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet

1999 Draucker, C.B The psychotherapeutic 
needs of women who 
have been sexually 
assaulted.

Att beskriva de psyko-
terapeutiska  behoven och 
uppleveserna från kvinnor 
utsatta för  sexuella 
övergrepp utifrån deras 
perspektiv.

Kvalitativ studie. Kvinnorna 
rekryterades via annonser i 
samhället och i universitets-
tidningar eller rekryterades av 
professionell personal som arbetar 
med våldtäksoffer. Deltagandet var 
frivilligt. 33 kvinnor över 18år ingick 
i studien och hade alla varit utsatta 
för sexuella övergrepp som vuxna 
av någon de kände. Deltagarna 
intervjuades. 

Medan klinikerna och 
forskarna är upptagna att 
försöka fastställa de mest 
effektiva tillvägagångs -
sätten och teknikerna är 
offren bekymrade över hur 
stöd, vänlighet men 
framförallt över hur själv -
bestämmandet skall 
fungera inom terapin och 
vården.

Bra

2003
Sverige

Enhage-
Johnsson K,
Skwarek E, 
Seflin G, 
Eriksson C, 
Lindgren M, 
Boström L.

Våldtäkt. Tre delstudier 
om sjukvårdens 
bemötande, omhänder-
tagande och behandling 
av kvinnor utsatta för 
sexuella övergrepp.

Att få en uppfattning om 
hur kvinnan upplever 
omhändertagande och 
bemötande på akutmot-
tagningen efter ett sexuellt 
övergrepp. Göra en 
bedömning om hur 
nuvarande rutiner efter 
sexuella övergrepp 
efterlevs. Finna eventuella 
brister i rutiner som kan 
förbättras i framtiden.

Kvantitativ & kvalitativ under-
sökning. 47 kvinnor över 18år som 
varit utsatta för våldtäkt och sökt 
sig till akutmottagningen 
tillfrågades varav 20 slutförde sin 
medverkan i studien. Studien 
bestod av en enkätundersökning 
samt uppföljande telefonintervju 
under tidsperioden 2veckor-
3månader efter besöket på 
akutmot-tagningen. Studien var 
granskad och godkänd av en etisk 
kommitté vid Karolinska Institutet. 

Slutsatsen var att de 
lyckades bra i sitt 
emottagande men det 
fanns rum för förbättringar 
då 40 % upplevde måttligt 
till inget stöd alls (30 
respektive 10 %). 70 % av 
de tillfrågade upplevde att 
tillgänglighet till en sjuk-
sköterska var bra. Om 
valmöjlighet funnits hade 
90 % av de tillfrågade valt 
en kvinnlig gynekolog för 
undersökningen.

Bra



Tabell 2. Artikelöversikt Bilaga III:3

Publikationsår & 

Land

Författare Titel Syfte Metod & Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet

2007
USA

Gold S D, 
Marx B P, 
Lexington J M

Gay male sexual assault 
survivors: The relations 
among internalized 
homophobia, experiental 
avoidance, and 
psychological symptom 
severity.

Undersöka sambandet 
mellan internaliserad 
homofobi (IH), undvikande 
beteende samt 
psykologiska reaktioner 
hos homosexuella 
(manliga) våldtäkts offer.

Kvantitativ studie. Av 342 
homosexuella män valdes 74 män 
med ett eller flera övergrepp som 
barn eller vuxen ut. De fick fylla i 
frågeformulär om sin sexualitet, 
erfarenhet av övergreppet, 
värderingar av andra 
homosexuella och reaktion på vad 
andra tycker om deras 
homosexualitet.

Möjligheten fanns att IH 
och undvikande-beteende 
bidrar till att homosexuella 
manliga offer upplever en 
onödigt stark 
traumatisering.

Bra

2003
USA

Kahn SA, 
Jackson J, 
Kully C, 
Badger K, 
Halvorsen J, 
Madison J.

Calling it rape: 
Differences in 
experiences of women 
who do or do not label 
their sexual assault as 
rape

Klargöra vad som gör att 
kvinnor i vissa situationer 
inte kallar våldtäkt för 
våldtäkt.

Kvantitativ studie med kvalitativ 
analys av frågeformulärsvaren. 
Deltagarna var 504 universitets-
studerande. Deltagarna fick be-
svara 16 frågor bl.a. om de blivit 
utsatta för våldtäkt, om så var fallet 
fick de beskriva den, annars fick 
de beskriva hur de upplevde 
händelsen, om de ej varit utsatta 
så fick de beskriva sin syn på 
våldtäkt.

Om kvinnan blev våldtagen 
av sin pojkvän eller varit 
intoxikerad vid tillfället 
visade sig ha en avgörande 
betydelse.

Medel

2003
USA

Kassing LR, 
Prieto LR.

The rape myth and 
blame-based beliefs of 
counsellors -in-training 
toward male victims of 
rape

Studera kuratorer under 
utbildning och deras syn på 
våldtäktsmytens bild av 
manliga våldtäktsoffer samt 
eventuell tendens till att 
skuldbelägga offret. 

Kvantitativ studie, 110 kvinnor och 
73 män som utbildade sig till 
kuratorer deltog genom att svara 
på frågeformulär med frågor i 
anslutning till att ha läst ett 
scenario där en man blir 
våldtagen.

Manliga kuratorer som inte 
tidigare träffat någon som 
varit utsatt för våldtäkt och 
eller inte fått någon 
utbildning i frågan var mest 
fördomsfulla. Studien 
visade på vikten av att 
förbättra undervisningen av 
manliga kuratorer om 
framförallt manliga offer.

Bra



Tabell 2. Artikelöversikt Bilaga III:4

Publikationsår & 

Land

Författare Titel Syfte Metod & Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet

2003
USA

Lang AJ., 
Rodgers C.S., 
Laffaye C,, Satz, 
L.E., Dresselhaus 
T.R., & Stein, 
M.B.

Sexual trauma, 
posttraumatic stress 
disorder, and health 
behavior

Undersöka negativa 
hälsobeteenden hos 
kvinnliga veteraner och se 
om PTSD påverkar 
samband mellan sexuellt 
trauma och hälsobeteende

Kvantitativ studie. 419 kvinnor, 
56% svarsfrekvens

Sexuellt trauma hade 
samband med ökat bruk av 
alkohol, riskfyllt sexuellt 
beteende, mindre motion 
och ökade förebyggande 
hälsovård. PTSD 
påverkade samband 
endast med alkoholbruk.

Bra

2004
USA

Mason G E, 
Riger S, 
Foley L A.

The impact of past 
sexual experiences on 
attributions of 
responsibility for rape.

Undersöka 2 faktorer vid 
skuldbeläggning av 
våldtäktsoffer. Dessa 
faktorer var graden av 
identifikation med offret och 
hur deltagarna förhöll sig till 
myterna om våldtäkt.

Kvantitativ studie. 157 kvinnliga 
psykologistudenter deltog, varav 
ett bortfall. Vissa hade enligt 
uppgift varit utsatta för våldtäkt. De 
fick läsa ett scenario om date rape 
och därefter fick de svara på ett 
graderat frågeformulär huruvida de 
höll med om olika påståenden.

Kvinnans tidigare 
upplevelser behövde inte 
vara avgörande vid hennes 
bedömning huruvida 
scenariot innehöll en 
våldtäkt eller ej. Påverkan 
från våldtäktsmyter spelade 
större roll.

Medel 

1999
USA

Mitchell D, 
Hirschman R, 
Nagayanna Hall 
G

Attributions of victim 
responsibility, pleasure, 
and trauma in male rape

Undersöka deltagarnas ev. 
sammankopplingar mellan 
offrets sexuella läggning 
och grad av bl.a. trauma-
upplevelser, samt se om 
män och kvinnor i studien 
hade olika uppfattningar.

Kvantitativ studie. 396 
psykologistuderande som deltog 
varav 181män och 215 kvinnor 
som frivilligt anmälde sig. De fick 
läsa ett scenario där en hetero-
respektive en homosexuell man 
blev utsatt för våldtäkt. Därefter 
besvara frågor relaterade till 
scenariot.

Den som uppfattades som 
homosexuell fick minst 
sympati av båda könen. 
Studien kan användas och 
vidareutvecklas för 
undervisning av bl.a. 
vårdpersonal om manliga 
homosexuella 
våldtäktsoffer.

Bra 



Tabell 2. Artikelöversikt Bilaga III:5

Publikationsår & 

Land

Författare Titel Syfte Metod & Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet

2006 
USA

Sable M R, 
Danis F, 
Mauzy D L, 
Gallagher S K.

Barriers to reporting 
sexual assault for 
women and men: 
Perspectives of college 
students.

Att belysa vilka faktorer 
som inverkar mest på 
offrets beslut att anmäla ett 
sexualbrott eller ej.

Kvantitativ studie baserad på 
kvalitativa undersökningar. 
Frågeformulär i sex delar med 
frågor och uppdiktade situationer 
där 215 studenter deltog. 
Deltagarnas kommentarer 
analyserades. Formuläret var 
indelat i sex sektioner med frågor, 
scenarier och olika påståenden för 
att få fram information om 
deltagarnas attityder gentemot 
våldtäkt och sexuella övergrepp.

Trots lagändringar och info 
har attityderna inte 
förändrats nämnvärt sedan 
likvärdiga undersökningar 
gjordes på 1970-talet. 

Bra 

2002
Canada

Stermac, L.E 
Stirpe, T.S. 

Efficacy of a 2-year-old 
sexual assault nurse 
examiner program in a 
Canadian hospital

Att beskriva en sexual 
assault examiner (SANE) 
program på ett sjukhus 
som har sin institution på 
ett center för människor 
utsatta för sexuella 
övergrepp i Canada och 
utvärdera SANE´s 
effektivitet i förhållande till 
läkarundersökningarna.

Kvantitativ studie. Material erhölls 
från sjukhusjournaler på 515 
kvinnor som kom till ett center för 
människor utsatta för sexuella 
övergrepp. Variablerna relevanta 
för studien granskades. 
Variablerna inkluderade patient 
översikt, nuvarande historia, 
aspekter på övergreppet och 
karaktärerna av bemötandet och 
behandlingen.

Studien visade att en 
SANE sjuksköterska gjorde 
samma undersökningar 
som en läkare, detta 
förkortar väntetiden för 
patienterna och det blir 
effektivare i vården för 
både patienterna och 
personalen. Offren be-
hövde inte berätta om över-
greppet flera gånger.

Bra

2000
Canada 

Verberg, N, 
Desmarais S, 
Wood E, 
Senn C.

Gender differences in 
survey respondents´ 
written definitions of date 
rape.

Undersöka om kön, ålder 
och syn på om våldtäkt är 
en könsneutral händelse 
påverkade hur deltagarna 
svarade på frågorna.

Kvalitativ och kvantitativ analys. 
102 kvinnor och 68 män åldern 18-
85 år alla singlar och kunde tänka 
sig att gå på date, fick hemskickat 
frågeformulär med öppna frågor 
bl.a. om hur de definierade date 
rape.

Denna studie pekar på att 
den feministiska teorin att 
våldtäkt beror på en manlig 
dominans, har haft 
genomslagskraft hos 
framförallt kvinnor. 

Medel



Tabell 2. Artikelöversikt Bilaga III:6

Publikationsår & 

Land

Författare Titel Syfte Metod & Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet

2005 
UK

Walker J, 
Archer J, 
Davies M

Effects of male rape on 
psychological 
functioning.

Undersöka nivå av psykiskt 
välbefinnande hos män 
som tidigare utsatts för 
våldtäkt jämfört med en 
kontrollgrupp.

Kvantitativ studie. Deltagarna 
söktes via annons i tidningar, på 
hälsovårdsmottagningar och 
Internet. På annonserna var det 52 
som svarade. Deltagarna fick 
svara på ett formulär med 
graderade frågor om psykiskt 
välbefinnande et cetera. Av dessa 
var det 40 svar som returnerades 
och inkluderades i studien. En 
kontrollgrupp användes

Våldtäkt på män visade på 
allvarlig psykologisk 
påverkan. Detta behöver 
bättre belysas i syfte att 
förbättra vården. 

Bra 

2005
USA

Whatley M A. The effect of participant 
sex, victim dress, and 
traditional attitudes on 
casual judgements for 
marital rape victims.

Undersöka om klädseln 
spelar någon roll när det 
gäller våldtäkt inom 
äktenskapet och att 
undersöka synen på offrets 
medansvar för våldtäkten.

Kvantitativ undersökning. 160 
deltagare varav hälften var kvinnor 
och de delades upp i grupper med 
40 deltagare i varje. Hälften män 
och kvinnor fick läsa scenario där 
offret var konservativt klädd, andra 
hälften fick läsa ett scenario där 
offret var utmanande klädd.

Studien visade på 
indikationer att det finns en 
skillnad på kvinnor och 
mäns syn på om det var 
våldtäkt inom äktenskapet 
eller ej.

Bra 

1999
UK

Williams L, 
Forster G, 
Petrak J

Rape attitudes amongst 
British medical students.

Att undersöka synen på 
våldtäkt hos brittiska 
läkarstudenter.

Kvantitativ studie. Av 701 
tillfrågade medicinstuderande på 
fjärde året var det 272 som 
fullföljde studien, av dem 
exkluderades 20 pga. ofullständigt 
ifyllda formulär. 126män och 
120kvinnor deltog. De fick svara 
på ett formulär bestående av 
20frågor om våldtäktsmyter.

Rent generellt så var 
studenterna välinformerade 
men signifikanta skillnader 
mellan mäns och kvinnors 
attityder till våldtäkt 
framkom, vilket visar på att 
mer kunskap och 
upplysning bland 
sjukvårdspersonal behövs.

Medel 


