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Sammanfattning  
 
Våldtäkt är ett stort samhällsproblem i världen och påverkar kvinnors hälsa. 
Sjuksköterskor har bristande kunskap i mötet med kvinnor som utsatts för våldtäkt samt 
kvinnors sexuella hälsa. Vården har en betydelsefull roll för de som söker hjälp och 
sjuksköterskan bör ha kunskap om våldtäkt och dess konsekvenser för att kunna bemöta 
och ge rätt vård. Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha 
utsatts för våldtäkt. Studien är genomförd som en litteraturstudie med åtta artiklar till 
grund för resultatet. Två huvudteman presenteras i resultatet; upplevelser mot självet 
samt upplevelser mot andra. Kvinnornas upplevelser mot självet berörde - självbild. -
oro, ångest, ensamhet och nedstämdhet, -skuld och skam samt -styrka och maktlöshet. 
Kvinnornas upplevelser mot andra människor berörde -tillit, rädsla och ilska samt -
sexuella relationer. Sjuksköterskan behöver öka sin kunskap och förståelse för kvinnor 
som utsatts för våldtäkt för att inte påverkas av samhällets fördomar. Resultatet belyser 
kvinnors upplevelser och förklaringar till dessa upplevelser. Det krävs dock vidare 
forskning avseende detta område för att få en större förståelse kring kvinnors 
upplevelser efter våldtäkt samt grunden till upplevelserna. 
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Abstract 
 
Rape is a major society problem in the world and affects women's emotions. Nurses 
have inadequate knowledge of women's sexual health and meeting with women whom 
are victims of rape. Health care has an important role for those seeking help. Therefore 
nurses must have knowledge regarding the consequences of rape in order to provide the 
proper care. The aim of the study was to highlight the experiences of female rape 
victims. The study was conducted as a literature review of eight articles which form the 
basis for the result. Two main themes are presented in the result; experiences towards 
the-self and experiences towards others. Women's experiences towards the-self 
includes; -self-image, -concerns, anxiety, loneliness and depression, -guilt and shame, 
and -strength and powerlessness. Women's experiences towards others includes; -trust, 
fear and anger and -sexual relationships. Nurses must increase their knowledge and 
understanding of female rape victims to avoid being influenced by society's prejudices. 
The result highlights women's experiences after rape and gives explanations for these 
experiences. However, further research is necessary to increase the knowledge and 
understanding of female rape victims' experiences. 
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Inledning 
Våldtäkt drabbar kvinnor i alla åldrar (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], 2014) 
och väcker många reaktioner och känslor hos kvinnan. En del av sjuksköterskans 
professionella roll är att lyssna på kvinnans tankar och se hela hennes livsvärld. En 
kvinna som utsatts för våldtäkt kan söka vård på olika platser i vården, till exempel på 
en akutmottagning eller en vårdcentral. Där förväntas sjuksköterskan bidra med ett 
professionellt bemötande (NCK, 2008) och respekt oavsett kvinnans hudfärg, etniska 
eller sociala tillhörighet, sexuella läggning eller eventuell funktionsnedsättning (Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2014).  

I sjuksköterskans arbete ingår det att främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom 
och återställa hälsa (SSF, 2014). Enligt Campbell, Lichty och Patterson (2005) finns det 
en brist i sjukvårdens bemötande mot kvinnor som utsatts för våldtäkt. Många kvinnor 
upplevde negativa känslor efter bemötandet från sjukvården på grund av stötande frågor 
från sjuksköterskan.  

Från år 2013 till år 2014 ökade antalet anmälda våldtäkter i Sverige med 11 %. Det 
gjordes 6697 anmälningar under år 2014, men det beräknas finnas ett stort mörkertal 
(Brottsförebygganderådet, 2015). Vården är en viktig länk till rättsväsendet, därför är 
det av stor vikt att personalen har kunskap om sexuella övergrepp och dess påverkan på 
kvinnan (NCK, 2008).  

Bakgrund 
Våldtäkt 

Bergenheim (2008) beskriver att sexualiteten var en central aspekt under 1960-talet och 
människor strävade efter att den skulle vara fri. Fram till år 1962 fanns det ingen lag om 
våldtäkt inom äktenskap. När lagen kom hade debatter pågått och det fanns de som 
menade att kvinnan skulle utnyttja systemet, medan andra menade på att våldtäkt är en 
kränkning oavsett vem som är förövaren. Till definitionen våldtäkt räknades endast 
penetrerat samlag. Under samma period fanns det de som hävdade att ett nej inte alltid 
är ett nej och att det var ett uttryck från kvinnan för att få mannen sexuellt stimulerande. 
Åsikter fanns också kring att ett visst våld mot kvinnan var bra för det sexuella 
samlivet. Insikten om att våldtäkt var ett stort problem började uppmärksammas allt mer 
under 1970-talet, de första kvinnojourerna startades och under 1980-talet växte de sig 
allt större. År 1984 kom en ny lag där våldtäkt mot samkönade, samt sexuella övergrepp 
som är jämförbara med samlag täcktes in. Under 1990-talet uppmärksammades sexuella 
brott allt mer inom media, dock kvarstod diskussionen kring huruvida ett nej alltid är ett 
nej (Bergenheim, 2008). 

I brottsbalken definieras begreppet våldtäkt som då en person tvingas till samlag eller 
likvärdig sexuell handling genom hot eller våld. Våldtäkt kan även innebära att offret 
inte kan uttrycka sin vilja på grund av tillstånd så som medvetslöshet, påverkan under 
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droger eller handikapp (SFS 2015:97). Världshälsoorganisationen [WHO] (2014) 
nämner sex faktorer som ökar risken för att utsättas för en våldtäkt: utsatt för övergrepp 
under uppväxten, låg utbildningsnivå, personliga åsikter som accepterar våld, uppleva 
våld mellan sina föräldrar, skadlig användning av alkohol samt personliga åsikter som 
accepterar ojämlikheter mellan könen. 

Våldtäkt är ett stort hälsoproblem världen över och många kvinnor anmäler aldrig 
händelsen (Thomas, Scott Tilley & Esquibel, 2015). Enligt Wolitzky-Taylor, Resnick, 
McCauley, Amstadter, Kilpatrick och Ruggiero (2010) var det 15.8 % av kvinnorna i 
studien som rapporterade våldtäkten. Anledningen till de få anmälningarna berodde på 
flera faktorer; det kunde vara att våldtäkten upplevdes som en personlig angelägenhet 
(Thomas et al., 2015) eller att kvinnorna inte visste hur de skulle gå tillväga för att 
anmäla, rädsla för rättsväsendet och hämnd från förövaren, inte tillräckligt med bevis 
och att de inte ville att andra skulle veta vad som hänt (Wolitzky-Taylor et al., 2010). 
Det finns många stereotypiska antagande kring hur våldtäkten, offret och 
gärningsmannen ska vara och fortlöpa och många gånger läggs inte skulden på 
förgriparen. En utbredd fördom är att det är kvinnan som orsakade våldtäkten på grund 
av hennes kläder, utseende, beteende och hennes påverkan under droger eller alkohol 
samt mannens förväntningar (Thomas et al., 2015). En ytterligare fördom om våldtäkt 
är att det är en okänd man som utomhus förgriper sig på en kvinna. Det största antalet 
av våldtäkter sker dock av en bekant och inte av en främling (NCK, 2008). Detta gör att 
kvinnor som utsätts för våldtäkt i en relation upplever att det inte passar in på den 
stereotypiska synen på en våldtäkt (Campbell, Dworkin & Cabral, 2009). Sannolikheten 
att anmäla våldtäkten minskar vid acceptans och tron på de stereotypiska fördomarna 
kring våldtäkt (Campbell et al., 2009). Att inte rapportera våldtäkten kan leda till högre 
frekvens av våld i en parrelation och större risk att isoleras från samhällets 
stödfunktioner (Thomas et al., 2015). De som blivit utsatta för våldtäkt har större risk 
för att uppleva ohälsa än de som inte blivit våldtagna (Jozkowski & Sanders, 2012).  

Normer 

Normer kan beskrivas som det accepterande och normala beteendemönster hos 
människor i olika sammanhang (Ne, u.å). Ambjörnsson (2006) menar att normer är en 
typ av social organisering. Normer är kulturellt, socialt och historisk skapade. Ett 
exempel på detta är hur samhällets syn växt fram på vad som är kvinnligt och manligt. 
Judith Butler, en känd forskare inom sexualitet och feminism använder sig av ordet 
performativitet (Ambjörnsson, 2006). Med det menar Butler att människors 
könsidentitet inte är något som finns från början utan skapas av samhället (Rosenberg, 
2005). Golombok, Rust, Zervoulis, Croudace, Golding och Hines (2008) bekräftar att 
könsstereotyper främjas redan från tidig ålder och följer sedan med i barnets utveckling 
genom uppväxten. Män beskrivs till största del utifrån deras beteende och aktiviteter, 
kvinnor däremot beskrivs till största del utifrån deras utseende (Miller, Lurye, Zosuls & 
Ruble, 2009). Det finns föreställningar av att kvinnan skall vara sexiga och ha ett 
attraktivt yttre, detta för att tillfredsställa män (Smolak, Murnen & Myers, 2014).En 
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anledning till att den här kvinnosynen formas är hur kvinnan framställs i olika medier 
(Zurbriggen, Collins, Lamb, Roberts, Tolman, Ward, & Blake, 2007) och media 
används flera timmar per dag av barn och ungdomar (Roberts, Foehr & Rideout, 2010). 
Enligt Zurbriggen och Morgan (2006) förstärker media de stereotypiska fördomarna i 
samhället kring sexuella relationer. 

Rosenberg (2005) beskriver Butlers teori och menar på att när majoriteten förhåller sig 
till normer om vad som är manligt och kvinnligt upprätthålls och förstärks normerna. 
Ambjörnsson (2006) beskriver hur en del radikalfeminister påpekar att 
heterosexualiteten och normerna som medföljer orsakar ett kvinnoförtryck. I detta 
maktförtryck framställs kvinnan och hennes sexualitet som passiv och mannen som 
aggressiv, dessa maktskillnader kan bidra till sexuellt våld. Porrindustrin är det största 
forumet för maktförtrycket, där kvinnan underställs mannen.  
  

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Phil Barker är en omvårdnadsteoretiker som berör sjuksköterskans arbete med 
människor. Barkers teori heter The tidal model och jämför en människas liv som vågor 
på vattnet, när något traumatiskt inträffar kan livet stanna upp. Genom att hjälpa 
människan att komma igång med livet, kan vågorna börja röra sig igen. Sjuksköterskan 
kan hjälpa människan att inse att livet är en förändringsprocess och att alla små 
förändringar kommer leda till en stor effekt på livet i slutändan. En del av detta är att 
hjälpa människan att klargöra för hur de kan ta större ansvar för sitt liv och sina 
erfarenheter. The tidal model innehåller tre erfarenhetsdomäner som sjuksköterskan 
använder för att bedöma och utveckla en personcentrerad vård: världen, självet samt 
andra (Marriner Tomey & Alligood, 2006). 

Sundbeck (2013) belyser vikten av kunskap kring sexuell hälsa, något som ibland är 
bristfällig hos sjuksköterskan. Sundbeck (2013) har översatt WHO:s definition av 
sexuell hälsa: 
 
``... ett tillstånd av fysisk, känslomässig, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande 
till sexualitet och inte bara en frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller handikapp. 
Sexuell hälsa kräver ett positivt och respektfullt närmande till sexualitet och sexuella 
relationer liksom till möjligheten att få njutbara och säkra sexuella erfarenheter, fria 
från förtryck, diskriminering och våld. För att sexuell hälsa ska uppnås och bibehållas, 
måste alla människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas.´´(s. 13) 
 
Det finns flera olika anledningar till varför sjuksköterskor har svårt att erbjuda bra vård 
till kvinnor som varit utsatta för en våldtäkt. Faktorer som nämns av Cleary och 
Hungerford (2015) är bristande och felaktig kunskap hos vårdpersonalen. En orsak till 
detta är att samhället påverkar sjuksköterskan och hens synsätt och förståelse kring 
våldtäkter genom fördomar. Kvinnor söker vård för att få hjälp med sin psykiska ohälsa 
efter en våldtäkt (Cleary & Hungerford, 2015). Enligt Campbell et al. (2005) var det 
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många kvinnor som upplevde negativa känslor efter bemötandet från sjukvården. 
Negativa reaktioner från sjukvården kunde beskrivas av kvinnorna som en ytterligare 
våldtäkt och gav negativ inverkan på hälsan (Campbell et al., 2009). Enligt Padden 
(2008) kan fler symtom uppkomma samt längre återhämtning om kvinnorna som blivit 
utsatta för våldtäkt inte uppmärksammas.  

Det är av betydelse som sjuksköterska att identifiera riskfaktorer i kvinnors omgivning 
för att uppmärksamma patienter som har utsatts för våldtäkt. Genom att bemöta kvinnan 
väl efter våldtäkt och tillgodose den stöttning de behöver så underlättar sjuksköterskan 
återhämtningen (Padden, 2008). Fehler-Cabral, Campbell och Patterson (2011) belyser 
hur kvinnor upplevde mötet med en sjuksköterska med kompetens inom våldtäkt. 
Studien beskriver hur många av kvinnorna upplevde mötet med en sjuksköterska som 
någonting positivt när kvinnorna bemöts humant med empati, adekvat information, samt 
rätten till autonoma beslut kring sin egen kropp och vård. Även Campbell et al. (2009) 
belyser vikten av empati hos sjuksköterskan, detta för att skapa en god relation till 
kvinnan. Cleary och Hungerford (2015) påpekar att kvinnan bör tas på allvar och 
involveras i vården för att få en känsla av kontroll. Det är viktigt att bygga upp ett 
förtroende och fokusera på kvinnans styrkor istället för på symtomlindring. 

Problemformulering 

Våldtäkt är ett växande samhällsproblem i Sverige. Allt fler våldtäkter anmäls och 
sjuksköterskan kommer möta fler kvinnor med erfarenhet av våldtäkt som söker sig till 
vården. För att sjuksköterskan ska kunna förhålla sig till och bemöta kvinnor som blivit 
utsatta för våldtäkt är det av stor vikt att få en ökad kunskap och förståelse för 
kvinnornas upplevelser och livsvärld.  

Syfte 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser efter att ha blivit utsatt för våldtäkt.  

Metod 
Studien var en litteraturstudie utförd i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) 
samt Friberg (2012). I studien har artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats använts.  

Datainsamling 

Till en början gjordes en inledande sökning i Cinahl och PsycInfo för att få en överblick 
över området som studerats (Friberg, 2012). Dessa sökningar resulterade i ett begränsat 
urval av artiklar och tidsbegränsningen breddades från fem år (2010-2015) till tio år 
(2005-2015), eftersom det inte fanns tillräckligt med artiklar att tillgå inom den första 
tidsbegränsningen. Den inledande sökningen valdes att inte tas med i sökhistoriken. I de 
systematiska sökningarna var inklusionskriterierna: Kvinnor över 13 år med upplevelser 
av en eller flera våldtäkter, vetenskapliga artiklar skrivna på engelska, innehållande 
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sammanfattning, artiklar publicerade mellan 2005-2015. Exklusionskriterierna var: 
Män, våldtäkter som inträffat tidigare än 13 års ålder, våldtäkt i krig, våldtagna kvinnor 
som är flyktingar, asylsökanden eller fängslade. I samtliga sökningar lästes alla titlar 
och i de artiklarna med relevant titel lästes sammanfattningarna. Två systematiska 
sökningar genomfördes i databaserna PubMed och PsycInfo. I databasen Cinahl gjordes 
tre systematiska sökningar. I den första sökningen i samtliga databaser användes 
sökorden: våldtäkt (ämnesord) och upplevelse. Dessa översattes till engelska: rape 
(ämnesord) och experience. Ett ämnesord kan användas för att få en mer exakt sökning. 
I andra sökningen i samtliga databaser användes sökorden: våldtäkt, upplevelse, psykisk 
hälsa, kvalitativa studier, INTE krig och INTE barn. Dessa översattes till de engelska 
orden; rape, sexual assault, experience, mental health, qualitative studies, qualitative, 
NOT war och NOT child*.  I den tredje sökningen i Cinahl användes de tidigare 
sökorden, men kombinerat på annorlunda sätt: qualitative studies, rape (ämnesord), 
sexual assault och experienc*. I samtliga databaser användes de boolska operatorerna 
AND, OR och NOT för att utöka eller begränsa sökningen. Trunkering(*) används för 
att få med alla böjningsformer av ett ord i en sökning. För att minimera och begränsa 
artiklar som handlade om barn användes därför trunkering i samband med sökordet 
NOT child (Friberg, 2012). Se sökordsöversikten i tabell 1, bilaga A. 

I Cinahl användes sökorden rape (ämnesord), qualitative studies (ämnesord), rape, 
sexual assault, experience, mental health, qualitative, NOT war och NOT child*. De 
kombinerades med OR, AND och NOT. Det gjordes tre sökningar som resulterade i 
sammanlagt 423 träffar varav 69 sammanfattningar lästes. Utav dessa granskades fyra 
artiklar i sin helhet. Alla fyra artiklar valdes ut till resultatartiklar, varav en var dubblett. 
I PsycInfo användes sökorden rape (ämnesord), rape, sexual assault, experience, 
mental health, NOT war och NOT child*. Det gjordes två sökningar som resulterade i 
sammanlagt 553 träffar varav 77 sammanfattningar lästes. Utav dessa granskades sju 
stycken i sin helhet. Fem artiklar valdes ut till resultatartiklar, varav en var dubblett. I 
PubMed användes sökorden rape (ämnesord) och experience. Sökningen resulterade i 
119 träffar varav 13 sammanfattningar lästes. Utav dessa granskades tre i sin helhet. Tre 
artiklar valdes ut till resultatartiklar, varav två var dubbletter.  

I PubMed gjordes även en sökning med sökorden rape, sexual assault, experience, 
mental health, NOT war och NOT child*. Sökningen resulterade i 22 träffar varav sex 
sammanfattningar lästes. Utav dessa var ingen relevant till syftet och valdes därför att 
inte redovisas i sökhistoriken.  
I Academic search Elite användes sökorden rape (ämnesord), interviewing (ämnesord), 
sexual assault och experienc*. Orden kombinerades med OR och AND. Det gjordes en 
sökning som resulterade i 44 träffar varav 11 sammanfattningar lästes.  Utav dessa var 
ingen relevant till syftet och valdes därför att inte redovisas i sökhistoriken.   
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Sammanfattning 

Totalt gjordes åtta stycken sökningar som resulterade i sammanlagt 1161 träffar varav 
176 sammanfattningar lästes. Sökhistoriken redovisas i tabell 2, bilaga B. Fler 
sammanfattningar lästes inte på grund av att titeln inte var relevant till syftet eller 
innehöll exlusionskriterier. Av de 176 sammanfattningar gallrades artiklarna bort på 
grund av att de inte var relevanta till syftet, inte uppnådde inklusionskriterierna eller 
innehöll exklusionskriterier. Utav dessa granskades tio artiklar i sin helhet och åtta 
stycken valdes till resultatartiklar.  
  

Databearbetning  

Databearbetningen skedde enligt Fribergs (2012) rekommendation för litteraturstudier. 
Bearbetningen inleddes med att de utvalda artiklarna lästes igenom ett flertal gånger 
enskilt för att förstå helheten. Artiklarna granskades enskilt enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. Enligt denna mall ges 
artiklarna poäng som sedan omvandlas till procent. Utifrån procentantalet bedöms 
artikelns vetenskapliga grad. Grad I: ≥80%, Grad II: ≥70% Grad III: ≥60%. Därefter 
diskuterades artiklarna gemensamt för att få en fördjupad förståelse och klargöra 
innehållet, som sammanställdes gemensamt i en detaljerad artikelöversikt, se tabell 3 i 
bilaga C. Artiklarna som uppnådde vetenskaplig grad och var relevanta till 
litteraturstudiens syfte lästes återigen enskilt och meningsenheter som svarade gentemot 
syftet färgkodades. Kodningarna sattes samman genom gemensam diskussion utifrån 
likheter och skillnader och resulterade i två teman. Första temat fick titeln upplevelser 
mot självet med underrubrikerna -självbild, -oro, ångest, ensamhet och nedstämdhet, -
skuld och skam samt -styrka och maktlöshet. Andra temat fick titeln upplevelser mot 
andra med underrubrikerna -tillit, rädsla och ilska samt -sexuella relationer. När 
resultatet var sammanställt lästes artiklarna på nytt för att kontrollera att resultatet och 
artiklarna stämde överens. 

Forskningsetiska överväganden 
Sjuksköterskornas internationella etiska kod lyfter fram fyra förpliktelser gentemot 
deltagare som skall uppfyllas vid forskning: att inte bli skadad, få fullständig 
information, självbestämmande samt rätt till anonymitet och privatliv (Kjellström, 
2012). Ett etiskt övervägande ska göras på alla vetenskapliga studier och innan en studie 
påbörjas ska författaren ha sökt ett etiskt tillstånd. I den här litteraturstudien har tre 
artiklar fått ett etiskt godkännande. En av artiklarna beskriver att de har ett informerat 
samtycke från deltagaren. I tre av artiklarna kan det urskiljas att deltagarna haft ett fritt 
val över att delta i studien. Det bör övervägas om studien är till mer nytta och att ny 
kunskap tillförs, än att deltagarna skadas (Forsberg & Wengström, 2013). Den 
resterande artikelns resultat anses vara av värde för samhället och har valts att 
inkluderas i litteraturstudien trots avsaknad av etiska aspekter. I en litteraturstudie är det 
av stor vikt att se till att deltagarna inte utnyttjas eller skadas (Kjellström, 2012). I en av 
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artiklarna fick deltagarna kurspoäng från universitetet för att delta. Artikeln har valts att 
tas med i studien för att innehållet är relevant.  
 

Resultat 
 
Upplevelser mot självet 

Självbild 

Flera kvinnor påpekade att de kände sig smutsiga och äckliga efter våldtäkten (Guerette 
& Caron, 2007; Bletzer & Koss, 2006) samt förnedrade, nedvärderade och 
förödmjukade. Patterson, Greeson och Campbell (2009) nämner känslor av att känna sig 
värdelös efter våldtäkten. En del kvinnor nämnde hur de upplevde ilska gentemot sig 
själva (Bletzer & Koss, 2006). Upplevelser av att känt sig som en hora förekom också 
(Boyle & McKinzie, 2015; Peterson & Muehlenhard, 2011). Sachs-Ericsson, Kendall-
Tackett, Sheffler, Arce, Rushing och Corsentino (2014) hävdar att det finns ett samband 
mellan våldtäkt och lågt självförtroende. Bletzer och Koss (2006) samt Guerette och 
Caron (2007) menar på att många kvinnor upplevde låg självkänsla efter våldtäkt. 
Bletzer och Koss (2006) beskriver också hur kvinnan tappade respekten för sig själv och 
upplevde känslor av att inte vara betydelsefull för någon.  
 
Oro, ångest, ensamhet och nedstämdhet  

Efter våldtäkten fanns det en oro hos kvinnorna över sin framtida hälsa (Orchowski, 
Uhlin, Probst, Edwards & Anderson, 2009). Oron yttrades i ångestkänslor (Boyle & 
McKinzie, 2015 & Sachs-Ericsson, et al., 2014), sömnsvårigheter, mardrömmar 
(Bletzer & Koss, 2006) och posttraumatiskt stressyndrom (Wang, 2011). Sachs-
Ericsson et al. (2014) konstaterade att signifikant fler kvinnor led av ångest om de 
utsatts för våldtäkt under sitt liv jämfört med de kvinnor som inte blivit våldtagna. En 
del kvinnor upplevde rädsla efter en våldtäkt (Boyle & McKinzie, 2015). Guerette och 
Caron (2007) nämnde att vissa kvinnor var oroliga över att bli utsatt för ytterligare en 
våldtäkt och det kunde även yttras i känslor av rädsla för sin egen säkerhet (Wang, 
2011). Guerette och Caron (2007) beskriver att en del kvinnor upplevde en oro för 
graviditet och könsjukdomar efter våldtäkten. Andra upplevelser som kvinnorna 
upplevde efter våldtäkten var nedstämdhet (Guerette & Caron, 2007) och depression 
(Bletzer & Koss, 2006; Guerette & Caron, 2007; Orchowski et al., 2009). Guerette och 
Caron (2007) samt Wang (2011) beskriver att känslor av ensamhet kunde förekomma 
efter en våldtäkt. Kvinnor som varit utsatta för våldtäkt under livets gång, lider till 
signifikant större del av ensamhet jämfört med kvinnor som inte varit utsatta (Sachs-
Ericsson et al., 2014). 
 
Skuld och skam 

Flertalet av artiklarna belyser att många kvinnor upplevde skuld- och skamkänslor efter 
att ha utsatts för våldtäkt (Bletzer & Koss, 2006; Guerette & Caron, 2007; Orchowski et 
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al., 2009; Patterson et al., 2009; Peterson & Muehlenhard, 2011 & Wang, 2011). Enligt 
Patterson et al. (2009) kunde skuld- och skamkänslor hindra kvinnorna från att söka 
hjälp efter våldtäkten för att undvika att andra skulle få vetskap om vad som hänt. 
Guerette och Caron (2007) nämner att känslor av skam resulterade i att vissa kvinnor 
inte sökte hjälp efter våldtäkten. En del kvinnor ansåg att våldtäkten inträffat på grund 
av hur de själva uppfört sig (Peterson & Muehlenhard, 2011; Orchowski et al., 2009), 
som genom flirtande gett männen fel signaler (Peterson & Muehlenhard, 2011). 
Guerette och Caron (2007) beskriver motsättningsvis hur över 90 % av kvinnorna 
upplevde att de inte visat sexuellt intresse innan våldtäkten. Enligt Orchowski et al. 
(2009) fanns det kvinnor som ifrågasatte sig själva kring huruvida de kunde hindrat 
våldtäkten genom att vara mer tydliga eller gjort mer motstånd. Guerette och Caron 
(2007) nämner att en del kvinnor ansåg att de skulle förstått vad situationen skulle leda 
till. En annan orsak till att kvinnorna upplevde skuldkänslor var att de ansåg att de hade 
försatt sig i en riskabel situation eftersom de tackat ja till drinkar (Guerette & Caron, 
2007) och tyckte att de druckit för mycket (Peterson & Muehlenhard, 2011). När 
människor ifrågasatte deras upplevelse av våldtäkt tog kvinnorna på sig skulden för vad 
som hänt (Guerette & Caron, 2007; Wang, 2011). Peterson och Muehlenhard (2011) 
påpekar att inte alla benämnde sin tvingade sexuella upplevelse som våldtäkt, dock 
upplevde 54 % av kvinnorna mindre skuld när de ändrade sin benämning till våldtäkt. 

Styrka och maktlöshet  

Guerette och Caron (2007) beskriver upplevelser av att känna sig kränkt eller utnyttjad 
efter en våldtäkt. Boyle och McKinzie (2015) beskriver känslor av maktlöshet och 
Bletzer och Koss (2006) känslor av hjälplöshet. Bletzer och Koss (2006) beskriver hur 
en del kvinnor eftersträvade att återta kontrollen över sina liv. Känslor av uppgivelse 
uppstod när det verbala motståndet inte räckte till och det enda valet kvinnan hade var 
att ge upp striden gentemot förövaren. Detta kunde leda till känslor av att ha förlorat en 
del av sig själv (Guerette & Caron, 2007). I samma studie konstateras däremot också att 
en del kvinnor upplevde styrka efter våldtäkten. Kvinnorna upplevde att de fick en 
större medvetenhet kring våldtäkter och att de insåg de viktiga delarna av livet.  

Upplevelser mot andra 

Tillit, rädsla och ilska  

Våldtäkten påverkade en del kvinnors sociala relationer genom upplevelser av obehag 
(Bletzer & Koss, 2006) och spänning mellan kvinnan och personer i hennes närhet 
(Guerette & Caron, 2007).  Boyle och McKinzie (2015) nämner att det kan påverka hur 
kvinnor närmar sig sociala relationer. En lesbisk kvinna upplevde att hon inte kunde 
prata om sin upplevelse på grund av det kulturella stigma som homosexualiteten 
medförde (Wang, 2011). Guerette och Caron (2007) beskriver att en del kvinnor fick 
svårt att lita på andra människor, speciellt på män (Guerette & Caron, 2007; Peterson & 
Muehlenhard, 2011). Wang (2011) belyser en lesbisk kvinnas upplevelse av att bli 
våldtagen av en annan kvinna, hon fick svårt att lita på andra kvinnor efter våldtäkten. 
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Peterson och Muehlenhard (2011) skriver om inverkan på kvinnan efter en våldtäkt av 
en bekant. Kvinnorna beskrev tankar om att när någon i närheten begått en våldtäkt 
gentemot dem, ledde det till känslor av att vem som helst skulle kunna bli en förövare. 
På grund av våldtäkten utvecklades en rädsla runt män (Bletzer & Koss, 2006) och 
kvinnor (Wang, 2011), en rädsla för att möta förövaren igen (Guerette & Caron, 2007), 
men även en rädsla över vad förgriparen skulle göra om kvinnan sökte hjälp (Patterson 
et al., 2009). Att kvinnor upplevde en ilska mot förövaren var något som flera studier 
påpekade (Guerette & Caron, 2007; Orchowski et al., 2009; Peterson & Muehlenhard, 
2011; Wang, 2011). Ilskan kunde grundas i tankar kring hur kvinnans partner kunde 
utsätta henne för våldtäkt (Guerette & Caron, 2007; Orchowski et al., 2009) samt tankar 
kring hur kvinnan upplevde ett smärtsamt lidande, medan förövaren gått vidare med sitt 
liv (Guerette & Caron, 2007). Orchowski et al, (2009) beskriver också känslor av 
frustration när pojkvännen inte lyssnat på kvinnans motstånd till att ha samlag. 
Frustrationen ledde även till en förvirring kring huruvida tydligt motståndet varit. 
Förvirring kunde också uppstå kring hur ilska och saknad blandades. Trots att vetskapen 
om att händelsen var en våldtäkt fanns också en känsla av att bry sig om förövaren 
(Peterson & Muehlenhard, 2011). Guerette & Caron (2007) belyser att en del av 
kvinnorna även fått ut positiva aspekter efter våldtäkten, bättre relation med sin 
mamma, möjligheten att uppfostra sina barn med medvetenhet samt möjligheten att 
fråga andra kvinnor om deras upplevelse med våldtäkt. 

Sexuella relationer 

Guerette och Caron (2007) påpekar hur kvinnans sexualitet kunde bli påverkad efter en 
våldtäkt. Tankar kring nya sexuella relationer efter våldtäkten uppstod (Orchowski et 
al., 2009) och det fanns kvinnor som upplevde att de inte ville att män skulle ta på dem 
(Bletzer & Koss, 2006). Somliga kvinnor hade svårt att återta sexuella relationer och få 
tillbaka ett fungerande sexliv (Bletzer & Koss, 2006). En del kvinnor var vettskrämda 
för samlag efter våldtäkten (Boyle & McKinzie, 2015), andra upplevde känslor av 
nervositet eller upprördhet när de skulle ha samlag med sin partner igen (Guerette & 
Caron, 2007). Bletzer och Koss (2006) beskriver hur en kvinna upplevde att tankarna 
kunde vandra iväg under tiden som hon hade samlag med sin partner. En annan kvinna i 
studien beskriver hur hon inte ville att våldtäkten skulle påverka hennes sexliv och hade 
därför samlag för att bevisa för sig själv att hon inte påverkades av våldtäkten. För att 
hantera situationen fortsatte flera av kvinnorna att dejta sin partner och på så sätt intala 
sig själva att de fortfarande var i en relation och inte behövde handskas med vad som 
hänt (Guerette & Caron, 2007). Andra sätt att hantera situationen på var att förneka det 
som hänt och skylla på missförstånd mellan parterna (Boyle & McKinzie, 2015), eller 
ignorera händelsen och dess känslor kring den (Guerette & Caron, 2007). 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 

Studiens resultatartiklar kommer från databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo som 
alla täcker forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Eftersom 
studiens grund är omvårdnad kan det ses som en styrka och ökad trovärdighet att 
databaser inom det området har använts (Henricson, 2012). Det gjordes en sökning i 
Academic Search Elite för att försäkra att tillräckligt med sökningar gjorts, dock var 
ingen artikel av relevans och ytterligare sökningar gjordes ej då en mättnad ansågs vara 
fylld. Ett flertal dubbletter förekom i sökningarna. Vid dubbletter kan reliabiliteten 
stärkas och det kan ses som en styrka. Till en början söktes artiklar inom fem år, 2010-
2015, men det upplevdes att sökningarna inte resulterade i tillräckligt med artiklar och 
sökningarna utökades till tio år, 2005-2015. Det kan ha skett en samhällsutveckling som 
påverkar resultatet som inte speglas i de äldre artiklarna. Dock anses detta inte vara ett 
primärt problem då artiklarnas resultat stämmer bra överens med varandra. Det är 
relevant att lyfta inklusionkriteriet: Kvinnor över 13 år. I Sverige är människor myndiga 
vid 18 års ålder samt byxmyndiga vid 15 års ålder (Barnens rätt i samhället [BRIS], 
u.å). Till en början var ett inlusionskriteriet: kvinnor över 18 år, dock påvisade den 
inledande sökningen att många artiklar hade ett bredare ålderspann. Det fanns en 
svårighet att urskilja vad som upplevdes av kvinnorna i olika åldrar, där av ändrades 
inklusionskritetiet till kvinnor över 13 år. Det kan diskuteras hur fördelaktig 
åldersspannet är, upplever en 13 åring en våldtäkt på samma sätt som en vuxen? 
Resultatet kan ha påverkats av ålderspannet, dock upplevs artiklarnas resultat enhetligt 
och majoriteten av kvinnorna var myndiga. Sökningar resulterade inte till mer än åtta 
artiklar, men fyllde tillräcklig med information för att kunna utmynna i ett resultat. I 
studien har artiklar med kvalitativ metod till största del använts eftersom dessa syftar till 
att få en fördjupad förståelse för en persons upplevelser och erfarenhet (Forsberg & 
Wengström, 2013), vilket var syftet med denna litteraturstudie. Granskningsmallen 
enligt Carlsson och Eimans (2003) har varit till grund för samtliga artiklar. Endast 
artiklar med tillräckligt hög kvalité användes, dock uppnådde få artiklar den högsta 
vetenskapliga graden och det kan möjligtvis påverka pålitligheten (Henricson, 2012). 
Det upplevdes att det fanns en kunskapslucka inom ämnet och användningen av äldre 
artiklar samt artiklar av lägre vetenskaplig grad ansågs vara nödvändiga att ta med i 
studien för att utvinna ny kunskap.  

Ett etiskt godkännande har endast fåtts i tre av de åtta artiklarna. Att inte fler artiklar har 
fått det kan ses som en svaghet i litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2013). 
Användning av artiklar som finns skrivna för att utvinna ny kunskap anses vara av mer 
värde än att förkasta artiklarna och därför har artiklarna utan etiskt godkännande valts 
att ta med i studien.  

Dataanalysen kvalitetssäkrades genom individuell läsning och kodning, vilket stärker 
reliabiliteteten. Resultatet som framkom summerades genom gemensam diskussion, 
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vilket stärker studiens trovärdighet (Henricson, 2012). Artiklarna översattes från 
engelska till svenska, vilket kan ses som en nackdel på grund av att översättning och 
tolkning kan bli felaktig. Däremot kan det ses som en styrka att databearbetning och 
artikelöversikt bearbetats gemensamt för att minska risken för feltolkning. Henricson 
(2012) belyser hur externa granskare kan styrka trovärdigheten och pålitligheten. I 
litteraturstudien har handledare och kurskamrater varit hjälpsamma och kontrolläst 
litteraturstudiens resultatbeskrivningar. 

Henricsson (2012) belyser vikten av att författaren i kvalitativa studier redovisar sin 
förförståelse, av den anledningen att förförståelsen kan påverka resultatet. Att diskutera 
förförståelsen ökar litteraturstudiens pålitlighet. I den här litteraturstudien hade en av 
studenterna under en kort period arbetat på kvinnoklinik och bemött kvinnor med 
erfarenheter av sexuell utsatthet, därför fanns en viss förförståelse som kan ha påverkat 
resultatet.  

Det finns en låg geografisk spridning av artiklarna i studien och samtliga artiklar 
kommer från USA. Det tåls att fundera över hur applicerbart resultatet kan vara 
(Henricsson, 2012), på svenska kvinnors upplevelse, eftersom det är två olika 
sociokulturella kontexter. I viss mån är det rimligt att anta att resultat från USA går att 
överföra till Sverige då det är två västerländska länder. Det finns självklart skillnader 
mellan länderna som bör beaktas. 

 
Resultatdiskussion 

I den här litteraturstudien belyses kvinnors upplevelser efter våldtäkt, i många fall 
upplevde kvinnorna känslor av skam och skuld (Bletzer & Koss, 2006; Guerette & 
Caron, 2007; Orchowski et al., 2009; Patterson, Greeson & Campbell, 2009; Peterson & 
Muehlenhard, 2011 & Wang, 2011). Kvinnors beteende (Peterson & Muehlenhard, 
2011 & Orchowski et al., 2009) flirtande och berusningsnivå (Peterson & Muehlenhard, 
2011) upplevde kvinnorna vara orsaker till sina känslor av skuld för våldtäkten. Thomas 
et al. (2015) beskriver hur samhället har fördomar kring våldtäkt och skuldbelägger 
kvinnan, vilket bekräftas av Grubb och Turner (2012). Campbell et al. (2009) belyser 
flera studier om fördomar kring våldtäkt och menar på att fördomar från samhället 
gjorde att kvinnorna tog på sig skulden för våldtäkten.  

I resultatet framkom att skuld- och skamkänslorna ibland kunde vara ett hinder till att 
kvinnor sökte hjälp efter våldtäkten (Pattersson et al., 2009), vilket bekräftas av 
Kelleher och McGilloway (2009). Peterson och Muehlenhard (2011) påpekar i 
litteraturstudiens resultat att många kvinnor upplevde mindre skuld- och skamkänslor 
när de började kalla sin upplevelse våldtäkt. Det är intressant att belysa att Kelleher och 
McGilloway (2009) beskriver kvinnans skuld- och skamkänslor som en slags 
copingmekanism där kvinnorna upplever känsla av kontroll. Det kan vara av betydelse 
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för sjuksköterskan att vara medveten om att skuld- och skamkänslor kan vara ett 
mångfasetterat uttryck av hur kvinnan upplever sin situation.  

Det är värt att fundera över om maktförhållandet mellan kvinnor och män påverkar 
kvinnor efter en våldtäkt. Ambjörnsson (2006) diskuterar att kvinnor förtrycks på grund 
av ett maktförhållande mellan kvinnor och män. Keskinen (2007) beskriver gränserna 
för kvinnans kropp som tänjbara och kränkbara, gränsen mellan samtycke och tvång är 
svår att definiera. Våldtäkt handlar ofta om att inskränka och kontrollera kvinnans 
sexualitet genom att kränka hennes gränser. Sjuksköterskan bör främja kvinnors 
sexuella hälsa och belysa kvinnans rättigheter till sexuella upplevelser fria från förtryck, 
diskriminering och våld (Sundbeck, 2013). Padden (2008) beskriver hur identifiering av 
riskfaktorer hos kvinnor är en del av sjuksköterskans uppgifter. NCK (2008) bekräftar 
det faktum och påpekar att en generell screening av kvinnor i samband med att de 
kommer i kontakt med vården bör övervägas för att inte förbise kvinnor med erfarenhet 
av våldtäkt. Enligt en undersökning var många kvinnor positiva inför generella 
screeningar, det fanns dock en grupp kvinnor som ansåg att screening med raka frågor 
upplevdes som jobbig på grund av att känslor av skam eller associationer till tidigare 
jobbiga händelse. Loughnan, Pina, Vasquez och Puvia (2013) beskriver unga kvinnors 
syn på våldtagna kvinnor. När kvinnorna fick läsa om en objektifierad och sexualiserad 
kvinna, la deltagarna ökad skuld och minskat lidande på henne jämfört med de deltagare 
som läst om en kvinna som inte var objektifierad och sexualiserad. Cleary och 
Hungerford (2015) påpekar att samhällets värderingar och normer påverkar en del 
sjusköterskors synsätt och kunskap. Därför är det av vikt för sjuksköterskan att vara 
observant på sina egna tankar och värderingar för att kunna bemöta kvinnan 
professionellt (NCK, 2008). Phil Barker belyser sjuksköterskans bemötande av 
människor som stannat upp i livet på grund av någon traumatisk upplevelse. En av 
Barkers tre domäner, världendomänen, belyser människans behov av att bli förstådd och 
att deras åsikter värdesätts. Sjuksköterskan bör lyssna på patientens egen berättelse och 
se på hela patientens behov med ett holistiskt synsätt. Sjuksköterskan kan sen bedöma 
patienten och hens egna resurser gentemot patientens behov för att nå en förändring i 
livet. The tidal model kan på det viset implementeras på kvinnor som upplevt våldtäkt 
då detta är en teori som hjälper människor som fastnat i livet av olika anledningar. Att 
lyssna till kvinnan och se till hennes berättelse är en bärande faktor i världendomänen. 
Att kvinnan får uppleva förståelse och känna sig värdesatt är viktigt och då finns det 
ingen plats för fördomar hos sjuksköterskan. Modellen belyser även hur sjuksköterskan 
bör se till hela kvinnan och uppmärksamma likaväl egna hälsoresurser som behov för 
ökad hälsa (Marriner Tomey & Alligood, 2006). Det kan vara av vikt för sjuksköterskan 
att fundera över hur hen ser på kvinnan och hennes livsvärld. Ser sjuksköterskan till 
hela människan eller fokuserar hen ofta endast på det sjuka och allt det kvinnan gått 
igenom? Att se det positiva i kvinnans egna resurser kan ses lika värdefullt och kan 
hjälpa kvinnan fram mot en förbättrad hälsa.  
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Efter att ha utsatts för våldtäkt kunde kvinnors självbild påverkas. Kvinnor såg sig 
själva som smutsiga, äckliga (Guerette & Caron, 2007; Bletzer & Koss, 2006) och såg 
på sig själva som horor (Boyle & McKinzie, 2015; Peterson & Muehlenhard, 2011). 
Våldtäkten påverkade även en del kvinnors självförtroende (Sachs-Ericsson, Kendall-
Tackett, Sheffler, Arce, Rushing och Corsentino, 2014; Bletzer och Koss, 2006; 
Guerette och Caron, 2007). Empati hos sjuksköterskan är en del för att skapa en god 
relation till kvinnan (Campbell et al., 2009). Det är av betydelse att kvinnan tas på allvar 
och att hon involveras i vården för att få en känsla av kontroll. Det är viktigt att bygga 
upp ett förtroende och fokusera på kvinnans styrkor istället för på symtomlindring 
(Cleary & Hungerford, 2015). Självetdomänen i The tidal model beskriver hur 
människor är i behov av psykisk och fysisk säkerhet. Sjuksköterskan ska göra en 
bedömning av behovet av stöd och plan för att minska kvinnans risk för att skada andra 
samt sig själv. I bedömningen bör sjuksköterskan uppmärksamma detta beteende och 
riskbedöma, samt se till patientens situation och behov. Det behöver inte endast vara en 
överhängande suicidrisk som får varningsklockorna att ringa, utan att nedvärdera sig 
själv är lika väl ett skadebeteende (Marriner Tomey & Alligood, 2006). Sjuksköterskan 
och kvinnan får tillsammans jobba sig framåt och ta små steg gentemot en förändring i 
kvinnas liv. Här kan Phil Barkers världendomänen återigen kopplas in. Att fokusera på 
kvinnans styrkor och hälsoresurser är betydelsefullt och att lyfta kvinnans eget ansvar 
och styrka i att sträva mot en bättre hälsa. 

Litteraturstudien belyser hur kvinnor kan uppleva påverkan på sin sexualitet (Guerette 
& Caron, 2007) och hur deras sexuella relationer påverkas efter våldtäkten (Bletzer & 
Koss, 2006; Boyle & McKinzie, 2015; Guerette & Caron, 2007). Bletzer och Koss 
(2006) beskriver att en del kvinnor har svårt att återfå ett fungerande sexliv efter 
våldtäkten. Cleary och Hungerford (2015) samt Sundbeck (2013) belyser att det finns en 
bristfällig kunskap hos sjuksköterskan kring sexuell hälsa och en del kvinnor upplever 
ett dåligt bemötande från sjukvården (Campbell et al., 2005). Det är viktigt som 
sjuksköterska att kunna hjälpa alla patienter med deras sexuella hälsa, dock upplever en 
del sjuksköterskor att det är pinsamt att diskutera sexualitet och saknar kunskap i ämnet 
(Sundbeck, 2013). Andradomänen i The tidal model beskriver hur multiprofessionella 
team inom exempelvis psykiatrin och medicin behövs för att stödja människor efter 
traumatiska händelser. Det är även väsentligt att avgörande faktorer så som finansiering 
och tak över huvudet är lösta samt andra viktiga faktorer som berör hälsa; partner, 
familj och vänner fungerar. Sjuksköterskan måste se hela kvinnans livssituation. Om 
hela livet står upp och ner kan det vara svårt att ta sig tillbaka till livet och vågrörelsen 
som beskrivs i The tidal model. Det är betydesefullt att sjuksköterskan belyser för 
kvinnan att förändringen som strävas efter går konstant framåt, dock kan det ta tid att nå 
målet (Marriner Tomey & Alligood, 2006). Även i andradomänen kan ett holistiskt 
perspektiv urskiljas trots att det inte nämns. Sjuksköterskan bör se till kvinnans situation 
och fundera över om de mest basala kraven är lösta, annars kan det eventuellt vara svårt 
att börja arbeta sig mot en förändring. Ett sådant tillvägagångssätt kan möjligtvis vara 
en metod för att hjälpa kvinnan tillbaka till en trygghet i sin sexuella hälsa. Att ta del av 
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multiprofessionella team kan vara betydelsefullt och relevant som sjuksköterska att bära 
med sig för att sträva mot förändring.  

Konklusion och implikation 
Litteraturstudiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha blivit utsatt för 
våldtäkt. Resultatet resulterade i två teman: upplevelser mot självet samt upplevelser 
mot andra. Kvinnornas upplevelse mot självet berörde; -självbild, -oro, ångest, 
ensamhet och nedstämdhet, -skuld och skam samt -styrka och maktlöshet. Kvinnornas 
upplevelse mot andra människor berörde; -tillit, rädsla och ilska samt -sexuella 
relationer. Trots att de flesta upplevelserna kvinnorna nämnde var av negativ aspekt 
belyste kvinnorna även att de kunde vända våldtäkten till en styrka. Resultatet belyser 
att många kvinnor upplevde skuld och skam efter att ha blivit utsatt för våldtäkt och 
detta var ett hinder för att söka vård. Resultatet beskriver även att kvinnorna upplevde 
känslor av maktlöshet och hjälplöshet samt svårigheter att närma sig nya relationer. Den 
sexuella hälsan påverkades och resultatet beskriver att känslor av nervositet och 
upprördhet kunde uppstå vid samlag efter våldtäkten.  

Sjuksköterskan har en betydande roll när kvinnor som utsatts för våldtäkt söker sig till 
vården. De är en första länk till rättsväsendet och det är av vikt att bemöta kvinnorna 
med empati. Om kvinnorna möts med ett positivt och bekräftande bemötande vågar de 
prata om händelsen med andra och kan återfå kontroll över sitt liv. Om sjuksköterskan 
inte har tillräckligt med kunskap om våldtäkt kan hen påverkas och tro på samhällets 
fördomar om våldtäkt. Risken är att kvinnan som sökt sig till vården bemöts på ett 
felaktigt sätt och inte vågar berätta om sin upplevelse. Många gånger benämner inte 
kvinnan händelsen som våldtäkt och för att få fram vad som har hänt bör sjuksköterskan 
veta vilka frågor som är relevanta att ställa. 

Sjuksköterskor behöver öka sin kunskap kring våldtäkt samt sexuell hälsa. Att prata om 
den sexuella hälsan kan vara tabubelagt. För att bryta detta och inse att det är något som 
är oerhört viktigt att våga prata med människor om, bör den sexuella hälsan tas upp 
redan i sjuksköterskans grundutbildning.  

Under litteraturstudiens gång har det upplevts att det inte finns tillräckligt med 
forskning kring grunden till kvinnors upplevelser efter våldtäkt. Om förståelsen finns 
kan sjuksköterskan hjälpa kvinnan att återfå kontroll inte bara över sina känslor, utan 
även hjälp till att bearbeta grunden till känslorna. Det är därför av stor vikt att fortsätta 
med kvalitativa studier om kvinnans upplevelser efter våldtäkt och varför kvinnor 
känner och upplever som de gör.
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord Cinahl PsycInfo PubMed 

Rape (ämnesord) x x x 

Rape x x  

Sexual assault  x x  

Experience x x x 

Experienc* x   

Mental health x x  

NOT child* x x  

NOT war x x  
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Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/Boolska 
operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

151016 Cinal 

(MH "Rape") AND 
experience. Limits: Published 
Date: 20051001-20151031  

110 11 2 2 

151016 PubMed 

("rape" MeSH) AND 

experience. Limits: Published 

Date:  20051016-20151016 
119 13 3(2) 1 

151016 PsycInfo 

(MJSUB.EXACT "Rape") 
AND experience. 
Publication date: 10/ 2005 
- 10/ 2015 366 41 2(1) 0 

151019 Cinahl 

Rape (abstract) OR sexual 
assault (abstract) AND 
mental health AND 
experience, NOT war, NOT 
child* AND qualitative. 
Expanders 
Search related subjects 
Limiters: Published Date: 
20051001-20151031, English 
language, female, 
adolescent  13-18 years, all 
adult. 237 42 1 1 

151019 PsycInfo 

Rape (abstract) OR sexual 
assault (abstract) AND 
experience AND mental 
health, NOT war, NOT 
child* . Date: After October 
2005. Methodology 
Qualitative Study. Age group, 
Adolescence (13-17 Yrs), 
Adulthood (18 Yrs & Older), 
female. 

187 36 5 4 

151020 Cinahl 

(MH "Qualitative studies") 
AND (MH "Rape") OR 
sexual assault AND 
Experienc*. Limiters: 
Published Date: 20050101-
20151231, research article 

76 16 1(1) 
 
0 

Total 
summa  

 

1095 159 14 (4) 8 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

 

Artikel 1 

Referens Bletzer, K. V., & Koss, M. P. (2006). After-rape among three populations in the Southwest a time 
of mourning, a time for recovery. Violence against women, 12(1), 5-29. doi: 
10.1177/1077801205277352 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Att undersöka likheter och skillnader i erfarenhet av våldtäkt från tre olika populationer i USA.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
 

Urval Totalt 62 kvinnor från sydvästra USA som utsatts för våldtäkt, 24 Anglo kvinnor, 13 Mexikan-
Amerikanska kvinnor och 25 Cheynne kvinnor. Åldrarna varierade från 21 år upp till 65 år.  

Datainsamling Kvinnorna rekryterades från en vårdcentral där de svarat på en undersökning och de kvinnor som 
hade haft en ofrivillig sexuell erfarenhet erbjöds att delta. De som ville delta intervjuades på 
vårdcentralen eller på ett privat kontor. Kvinnorna fick sammanfatta sitt liv på en livslinje 
skriftligt innan intervjun. Intervjuerna grundades i tre komponenter; livsberättelse, händelser med 
oönskat samlag samt livslinje. De två första komponenterna var öppna frågor, den tredje 
komponenten ställdes via slutna frågor. För Anglo och Cheynne kvinnorna hölls intervjuerna på 
engelska och för de Mexikanska kvinnorna hölls intervjuerna på spanska. Alla intervjuer spelades 
in och transkriberades. Deltagarna har fått information om studien och deltagandet var frivilligt.  

 Dataanalys Berättelserna analyserades och granskades. Till intervjuerna med Anglo och Cheynne kvinnorna 
användes ett dataprogram för kodning och transkribering, medan anteckningar som noterats 
användes för kodning av de Mexikanska kvinnornas interjuver.  

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats De flesta kvinnorna hade utsatts för våldtäkt av någon de kände. Känslor som uppstod var ilska, 
skam, skuld, maktlöshet och rädsla. Kvinnorna upplevde även att de kände sig smutsiga, äckliga, 
förnedrade, nedvärderade, förödmjukade och fick sämre självkänsla. Tappa respekten för sig själv 
och uppleva att inte vara betydelsefull. Depression och sömnsvårigheter kunde också uppkomma 
efter våldtäkt. Obehag i sociala relationer. Svårt att återuppta sexuella relationer och få ett 
fungerande sexliv. En del kvinnor ville inte att män skulle ta på dem, andra beskrev hur tankarna 
vandrade iväg under samlag. En annan kvinna ville inte att våldtäkten skulle påverka henne så hon 
hade samlag för att bevisa för sig själv att hon inte påverkats. Uppleverser av hjälplöshet och 
återstäva att ta kontroll över sitt liv. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

64 %, Grad III 
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Artikel 2 

Referens Boyle, K. M., & McKinzie, A. E. (2015). Resolving negative affect and restoring meaning: 
Responses to deflection produced by unwanted sexual experiences. Social Psychology Quarterly, 
78(2), 151-172. doi:http://dx.doi.org/10.1177/0190272514564073 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Utveckla ett teoretiskt sociopsykologiskt förstående över hur kvinnor reagerar på oönskade 
sexuella erfarenheter, samt öka den generella förståelsen kring undvikande som copingstrategi. 

Metod:  
Design 

Mixad metod 
 

Urval 115 kvinnliga studenter vid ett universitet i sydöstra USA i åldern 18-25 år.  

Datainsamling Ett frågeformulär mailades till kvinnor på universitetet som var mellan 18-25 år. Totalt 779 
kvinnor svarade, av dessa kvinnor hade 344 (44 %) en oönskad sexuell upplevelse. Av dessa 344 
kvinnorna var det 115 som valde att svara på ett frågeformulär med slutna frågor.  

Dataanalys Två författare analyserade datan var för sig med två olika metoder. Förste författaren använde sig 
av Burawoy’s priciper (1998). Andre författaren använde sig av Charmaz (2006) metod. 
Analysering genomfördes i tre steg. Fritt deltagande i studien.  

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Studien påvisade att kvinnor upplevde känslor av att känna sig som en hora. Känslor av oro, 
ångest, rädsla, maktlöshet samt depression. Det kan påverka hur kvinnor närmar sig sociala 
relationer. En del kvinnor var vettskrämda för samlag. Ett alternativ på att hantera situationen var 
att skylla på missförstånd mellan parterna. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

71 %, Grad II  
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Artikel 3 

Referens Guerette, S. M., & Caron, S. L. (2007). Assessing the impact of acquaintance rape: Interviews 
with women who are victims/survivors of sexual assault while in college. Journal of College 
Student Psychotherapy, 22(2), 31-50. doi:http://dx.doi.org/10.1300/J035v22n02_04 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Studien undersökte effekterna av en våldtäkt utförd av en bekant som sker på kvinnor som 
studerar på college. Studien fokuserade på tre forskningsfrågor: 
1. Vad påverkade kvinnans beslut att följa eller inte följa förslagen på vad hon skulle göra efter en 
våldtäkt? 
2.  Hur påverkade omgivningens reaktioner kvinnan när hon berättade om våldtäkten?  
3. Hur har våldtäkten påverkat henne? 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 

Urval 12 kvinnor som studerar eller nyligen examinerats från ett universitet i nordöstra USA. Kvinnorna 
var i ålder 19-27 och hade erfarit en våldtäkt av någon de kände. Vid våldtäkten var kvinnorna 
mellan 17-24 år.  

Datainsamling Annonsering via campus. Intervjuer med 30 öppna frågor. Intervjuerna genomfördes på ett kontor 
och varade i ca två timmar. Noteringar skrevs ned. Studien är etiskt godkänd.  

Dataanalys Noteringarna kodades först utav de olika intervjuarna. Datan analyserades, kodades och 
diskuterades utav författarna och kategorier skapades.  

Bortfall <5% 

Slutsats Känslor av smutsighet, vara äcklig, låg självkänsla, ensamhet, nedstämdhet, att känna sig kränkt 
och utnyttjad, att förlora en del av sig själv. Oro för en ytterligare våldtäkt, oro för graviditet eller 
könssjukdomar. Känslor av skuld och skam. När människor ifrågasatte upplevelsen upplevde en 
del kvinnor skuld. Skammen hindrade en del av kvinnorna från att söka hjälp. Studien beskrev hur 
en del kvinnor ansåg att de skulle förstått vad situationen skulle leda till eller att de försatt sig i en 
risakabel situation. Upplevelse av depression. Upplevelse av att känna sig starkare efter 
våldtäkten, bättre relation med sin mamma, möjligheten att uppfostra sina barn med medvetenhet 
samt möjligheten att fråga andra kvinnor om deras upplevelse med våldtäkt. 
Spänning i relationer med andra människor, svårt att lita på andra människor, speciellt män. 
Rädsla att möta förövaren igen. Ilska över att partnern kunde utsätta kvinnan för våldtäkt samt 
tankar kring hur förövaren kunde gå vidare. 
Kvinnans sexualitet kunde påverkas efter våldtäkten, upprörd över att ha samlag med partnern 
igen. För att hantera situationen var det kvinnor som fortsatte att dejta sin partner som våldtagit 
dem, för att inte ta tag i det som hänt. En annan kvinna hanterade situationen genom att ignorera 
det våldtäkten. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

81 %, Grad I 
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Artikel 4 

Referens Orchowski, L. M., Uhlin, B. D., Probst, D. R., Edwards, K. M., & Anderson, T. (2009). An 
assimilation analysis of clinician-assisted emotional disclosure therapy with survivors of intimate 
partner sexual assault. Psychotherapy Research, 19(3), 293-311. 
doi:http://dx.doi.org/10.1080/10503300902810600 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Undersöka processen för kvinnors avslöjande av våldtäkt i en partnerrelation i samband med 
terapi. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 

Urval Två kvinnor som upplevt våldtäkt inom en partnerrelation. Inklusionskriterier:  Kvinnor som varit 
med om en våldtäkt i en parrelation samt totalpoäng på 59 eller högre på OQ-45 formuläret. 

Datainsamling 670 kvinnor från ett universitet i USA deltog i en undersökning. Totalt 65 kvinnor uppnådde 
poängen på OQ-45formuläret. Utav dessa godkände 28 kvinnor att vara med i studien. De 28 
kvinnorna delades in i två grupper. Därefter inkluderades de kvinnorna som erfarit våldtäkt i 
parrelation, vilket resulterade i fem deltagare. Intervjuer genomfördes, transkriberades och 
gransakades. Två kvinnor valdes därefter ut, baserat på deras individuella upplevelser. Deltagarna 
fick information samt gav skriftligt samtycke. 

Dataanalys Analysering av datan i fyra steg utifrån Stiles och Angus assimilerings modell; bekantgörande och 
indexering, identifiera och välja teman, välja deltagare, beskriva processen för assmilieringen.  

Bortfall 40% 

Slutsats Känslor som kunde uppstå efter våldtäkt var; ilska mot pojkvännen för att ha blivit tvingad till 
samlag, oro över sin framtida hälsa, skuld. Tankar kring att våldtäkten skett på grund av hur hon 
själv betet sig eller över att det skett på grund av att hon inte varit tillräckligt tydlig. Upplevelse av 
depression. Tankar kring nya sexuella relationer. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

73 %, Grad II 
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Artikel 5 

Referens Patterson, D., Greeson, M., & Campbell, R. (2009). Understanding rape survivors' decisions not to 
seek help from formal social systems. Health & Social Work, 34(2), 127-136. Doi: 
10.1093/hsw/34.2.127 

Land  
Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att undersöka faktorer som hindrar våldtäktsoffer från att söka juridisk, medicinsk, psykiatrisk 
samt från andra hjälporganisationer. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  

Grounded Theory GT 

Urval Urval: 29 våldtagna kvinnor som ej sökt hjälp efter våldtäkten. Förgriparen var antingen en 
främling, bekant, partner eller make. Kvinnorna var över 18 år gamla. Varierande åldrar och 
etniskt ursprung. 

Datainsamling Bandinspelade intervjuer som varade mellan 1-4 timmar med en genomsnittstid på 2 timmar. I 
intervjun fick deltagarna frågan om de sökt hjälp efter våldtäkten. Var svaret ja, fick kvinnorna 
ytterliggare fyra följdfrågor. Studien är etisk godkänd. 

Dataanalys Datan analyserades i två faser. I fas ett utvecklades koder av två analytiker enligt Strauss 
ochCorbin (1990). I fas två användes Ericksons (1986) induktiva analysmetod, där en av 
analytikerna granskade all data ett flertal gånger. Därefter granskade de två analytikerna datan 
med hjälp av Ericksons metod på var sitt håll för att sedan komma fram till gemensamt konsensus. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Kvinnorna förväntade sig att system skulle avisa eller inte kunna hjälpa dem. Kvinnorna trodde 
även att systemet bara skulle skada dem psykiskt genom frågor, ifrågasättning eller att personalen 
skulle vara elak. Deltagarna var oroliga över att de inte stämde in på den stereotypiska bilden av 
en våldtäkt. Vissa kvinnor ansåg att de inte var värda hjälp. Det fanns även en rädsla att förövaren 
skulle hämnas om kvinnorna sökte hjälp och att systemen inte kunde skydda dem mot detta. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

79 %, Grad II  
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Artikel 6 

Referens Peterson, Z. D., & Muehlenhard, C. L. (2011). A match-and-motivation model of how women 
label their nonconsensual sexual experiences. Psychology of Women Quarterly, 35(4), 558-570. 
doi:http://dx.doi.org/10.1177/0361684311410210 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors beslut om att benämna sina erfarenheter som 
våldtäkt eller ej. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
 

Urval 55 kvinnliga studenter i åldrarna 18-30 år (M-19.23 år) som studerade vid ett universitet i 
mellanvästern i USA. Kvinnorna tillfrågades om de hade penis-vaginalt samlag när de inte 
samtyckte eller inte var överens. Kvinnorna som inkluderades var 14 år eller äldre vid händelsen 
och deras upplevelse uppnådde kravet av vad som betecknas som våldtäkt enligt de rättsliga 
definitionerna i de flesta stater i USA. 

Datainsamling Öppna frågor i fyra steg. 1,862 kvinnor blev tillfrågade om de varit med om en våldtäkt. 128 utav 
dessa svarade ja. 77 uppnådde inklusionskraven och fick svara på ett frågeformulär och beskriva 
deras upplevelse med samlag utan samtycke  eller en liknande händelse. Kvinnorna fick sen 
benämna sin upplevelse med 24 alternativ. Av dessa 77 kvinnor var det 35 som ansåg att 
händelsen var en våldtäkt, varav 13 av dessa 35 hade en gång i tiden tvekat på att stämpla 
upplevelsen som våldtäkt. 42 av kvinnorna ansåg att upplevlesen inte var en våldtäkt. De 13  
kvinnor som tvekat på benämningen och de 42 som inte ansåg att det var en våldtäkt, de kvinnor 
inkluderades med sina frågeformulär i studien. 38 deltagare valdes slumpmässigt ut för att delta i 
en face-to-face intervju, 6 kvinnor samtyckte att delta. Intervjuerna genomfördes av den första 
författaren och varade i 45 min. Alla intervjuer var bandinspelade och transkriberade. Deltagarna 
fick kurspoäng för deltagande i studien. 

Dataanalys Tematisk analys av datan. Båda författarna läste de skriftliga svaren och intervjuavskrifterna flera 
gånger enskilt och tillsammans. Teman bildades. Den första författaren omkodade all data för att 
kvantifiera hur många deltagare som tillhörde respektive tema. 

Bortfall <5% 

Slutsats Resultatet tyder på att individer skiljer sig åt huruvida de benämner sin upplevelse som våldtäkt 
eller inte. En del kvinnor upplevde skuld- och skamkänslor, Vissa kvinnor upplevde att benämna 
sin upplevelse som våldtäkt som befriande, samt att det lindrade skuldkänslor. En del upplevde att 
de känt sig mer som ett offer och haft mindre kontroll. E del upplevde ilska mot förövaren. Några 
tog på sig skulden på grund av deras beteende samt påverkan av alkohol. Upplevelse av att känna 
sig som en hora. Känslor av att inte våga lita på andra män uppkom efter våldtäkten. Tankar kring 
om hur en bekant kan våldta henne, då kan vem som helst vara en våldtäktsman.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

95 %, Grad I  
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Artikel 7 

Referens Sachs-Ericsson, N., Kendall-Tackett, K. A., Sheffler, J., Arce, D., Rushing, N. C., & Corsentino, 
E. (2014). The influence of prior rape on the psychological and physical health functioning of 
older adults. Aging & Mental Health, 18(6), 717-730 14p. doi:10.1080/13607863.2014.884538 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan ett förflutet med en våldtäkt 
och psykologisk stress och sämre hälsa i äldre ålder.  

Metod:  
Design 

Kvantitaiv  
Tvärsnittsstudie 

Urval 1128 kvinnor i åldrarna 57-85 år. 7% av dessa kvinnorna (N=86) hade upplevt en våldtäkt någon 
gång från och med 18 års ålder. 

Datainsamling I studien används data från stickprovsundersökningen Nationa Social Life, Health, and Aging 
Project [NSHAP]. NSHAP samlade in data mellan 2005-2006 genom intervjuer i deltagarnas hem. 
Av de deltagare som fullföljt undersökningen exkluderades män och de kvinnor som blivit 
våldtagna innan 18 års ålder. Studien är etiskt godkänd. 

Dataanalys Structural equation modeling (SEM). 

Bortfall I ursprungsundersökningen som författarna tagit materialet från (NSHAP) var bortfallet 16 % 

Slutsats Studien påvisar flertalet psykisksiska faktorer där det finns en signifikant skillnad mellan de två 
grupperna. Kvinnorna med ett förflutet med våldtäkt hade bland annat större risk för att känna sig 
ensamma och uppleva ångest. Studien påvisar att ha blivit utsatt för våldtäkt är associerat med 
lägre självkänsla. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

85 %, Grad I 
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Artikel 8 

Referens Wang, Y. (2011). Voices from the margin: A case study of a rural lesbian's experience with 
woman-to-woman sexual violence.Journal of Lesbian Studies, 15(2), 166-175. 
doi:http://dx.doi.org/10.1080/10894160.2011.521099 

Land  
Databas 

USA 
Pubmed 

Syte Syftet med studien är att skapa en förståelse kring hur en lesbisk kvinna i ett lantligt sammanhang 
med erfarenhet av våldtäkt av en annan kvinna klarar av traumatisk stress. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
 

Urval En lesbisk kvinna in 50-års ålder n som våldtagits av en annan kvinna. 

Datainsamling Flyers publicerades och distribuerades runt samhället, inklusive campus byggnader, lokala kyrkor, 
kaféer, kvinno- och rådgivningscentrum, läkarmottagningar och livsmedelsbutiker. Det var 28 
kvinnor med erfarenhet av våldtäkt som intervjuades. Dock inkluderades endast den kvinnan som 
var lesbisk och överfölls av en annan kvinna. Tre intervjuer genomfördes under en period på fyra 
år. Intervjuerna tog totalt 6 timmar. Informerat samtycke. 

Dataanalys Dataanalys gjordes av författaren och följdes upp med deltagaren efter andra intervjun för att 
diskutera teman som framkommit.  Demografiska data, intervjuerna, fältanteckningarna och 
reflexiva tidskrifter summerades ihop och triangulerades. Under sista intervjun presenterades 
resultatet till deltagaren och godkändes. 

Bortfall Inget bortfall.  

Slutsats Känslor av ensamhet, oro över en till våldtäkt, rädsla över sin egen hälsa, skuld, skam, ilska mot 
förövaren. Skuldkänslor när människor ifrågasatte kvinnans erfarenhet. Svårt att lita på andra 
kvinnor samt rädsla inför andra kvinnor. Kulturell stigmatisering på grund av att vara lesbisk och 
bli våldtagen av en annan kvinna. Upplevelse av posttraumatiskt stressyndrom.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

70 %, Grad II  
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