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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Antalet anmälda våldtäkter har ökat markant de senaste tio åren. År 2010 anmäldes 5960 

våldtäkter mot kvinnor, män och barn jämfört med 2084 våldtäkter år 2001. När det gäller 

antalet anmälda våldtäkter år 2010 mot kvinnor 18 år eller äldre var siffran 3245, medan 

motsvarande siffra för män var 97. Kvinnan som våldtas blir kränkt och förödmjukad både 

sexuellt och personligt. Som andra människor i kris kan hon tappa meningen med sitt liv och 

fyllas av sorg och ångest. Får hon inte hjälp och stöd att dela och förstå sina känslor kan 

hennes självförtroende förvandlas till känslor av värdelöshet. Enligt International Council of 

Nurses (ICN:s) etiska kod för sjuksköterskor ligger det i vårdens natur bland annat att alla 

personer har rätt till liv, värdighet och att bli respektfullt behandlad. Ett kompetensområde 

som är viktigt vid mötet med kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt är att främja hälsa och att 

förebygga ohälsa, där ingår till exempel att stötta patienter med ohälsa samt kunna identifiera 

olika ohälsorisker. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta kvinnor som utsatts för 

våldtäkt 

 

Metod 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ deskriptiv intervjustudie som metod. Totalt 

genomfördes sex intervjuer som alla inkluderades i studiens resultat. Den transkriberade 

texten analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.   

 

Resultat 

Det framkom i resultatet att det centrala i bemötandet av en kvinna som blivit utsatt för 

våldtäkt är att vara lyhörd för kvinnans reaktioner och behov. Informanterna påtalade även 

vikten av att kvinnan känner trygghet för att kunna börja bearbeta det som hänt. Det framkom 

även att varje kvinna bearbetar situationen på sitt eget sätt och därmed kräver ett individuellt 

bemötande. Informanterna upplevde en svårighet i att hantera de egna känslorna vid 

bemötandet av dessa kvinnor. Regelbunden handledning för att diskutera sådant som upplevts 

påfrestande i arbetet uppskattades av informanterna då de fick en möjlighet att reflektera över 

sitt eget och andras bemötande av kvinnorna. Vikten av att bevara ett professionellt 

förhållningssätt genom att inte visa sina egna tankar och känslor inför den utsatta kvinnan 

framkom som viktigt. Informanterna påpekade att omhändertagandet av kvinnan till största 

del utgår från erfarenhet och personlig kompetens, inte från utbildning. 

 

Slutsats 

Kvinnorna som blivit utsatta för våldtäkt reagerar olika, men skuld är den känsla som de flesta 

känner. Kvinnorna har samma behov som andra människor i kris, de bör bemötas med lugn, 

värme och empati samt känna trygghet och återfå kontrollen. Sjuksköterskan måste låta allt få 

ta sin tid och hela tiden vara lyhörd på hur kvinnan reagerar. Bemötande är något som är svårt 

att lära sig genom utbildning, det viktigaste för att kunna ge dessa kvinnor ett gott bemötande 

är sjuksköterskans personlighet samt den kunskap och de erfarenheter hon eller han har 

skaffat sig i sitt arbete.  
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INLEDNING 

 

Kvinnor blir enligt Andréasson, Stenson, Björck och Heimer (2006) våldtagna dygnet runt i 

hela Sverige, ändå finns det endast en mottagning i landet som är specialiserad på 

omhändertagande av dessa kvinnor och som har öppet dygnet runt, året om. Enligt 

Brottsförebyggande rådet, [BRÅ] (2011) har antalet anmälda våldtäkter ökat markant de 

senaste tio åren. År 2010 anmäldes 5960 våldtäkter mot kvinnor, män och barn jämfört med 

2084 våldtäkter år 2001. När det gäller antalet anmälda våldtäkter år 2010 mot kvinnor 18 år 

eller äldre var siffran 3245, medan motsvarande siffra för män var 97. Mörkertalet, med andra 

ord de brott som inte polisanmäls och därför inte återfinns i statistiken, är stort. Den svenska 

brottsstatistiken från år 2007 tyder på att det varje år begås mellan 40 000 och 80 000 

våldtäkter, eller mellan 110 och 220 våldtäkter varje dygn. Om detta stämmer så innebär det 

enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK (2008) att våldtäkt är minst lika vanligt som 

hjärtinfarkt. 

 

Arbetet med att bemöta kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt måste ständigt utvecklas med 

utgångspunkt i aktuell forskning och utifrån patienternas och personalens behov. Utbildning 

och fortbildning av personalen är enligt NCK (2008) det som representerar ett gott 

omhändertagande av personer som utsatts för sexuella övergrepp. World Health Organization, 

[WHO] (2009) anser att sjuksköterskor måste öka sin kunskap när det gäller att ta hand om 

kvinnor som utsatts för våldtäkt. I vår sjuksköterskeutbildning i dagsläget ingår inte någon 

undervisning i att möta kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt, därför har vi valt att fördjupa 

oss i bemötandet av dessa kvinnor.   

 

Studien kommer att belysa sjuksköterskors bemötande av vuxna kvinnor som har våldtagits 

av män, eftersom våldtäkt enligt BRÅ (2005) och Testa, VanZile-Tamsen och Livingston 

(2007) framför allt är ett brott som begås av män mot kvinnor. En annan undersökning av 

BRÅ (2011) visar att mellan år 2009 och år 2010 har det skett en ökning med 11 procent av 

anmälda våldtäkter på kvinnor samtidigt som det för anmälda våldtäkter på män har skett en 

minskning med sju procent. En åldersmässig avgränsning har gjorts av praktiska skäl då 

sexuella övergrepp mot barn enligt Linden (2011) kräver en helt annorlunda handläggning. I 

studien kommer kvinnan som blivit våldtagen att återges som ”kvinnan” eller ”kvinnan som 

blivit utsatt för våldtäkt”. Detta för att inte använda det stigmatiserande begreppet ”offer”.  

 

 

BAKGRUND 

 

Våldtäkt 

 

Definition 

”Våldtäkt är det allvarligaste av sexualbrotten i brottsbalken. 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 med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag” 

(Nationalencyklopedin, 2011). 

 

I begreppet samlag ingår enligt NCK (2008) vaginala samlag, orala samlag och anala samlag. 

Med jämförliga sexuella handlingar menas till exempel att stoppa in fingrar eller saker i anus 

eller i vagina, att könsdelarna kommer i beröring med varandra, samlagsliknande gärningar 

där ett klädesplagg förhindrar direkt beröring, eller att tvinga kvinnan att onanera. 
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Skillnad mellan våldtäkt och övriga sexuella övergrepp 

Sexuellt utnyttjande innebär att gärningen inte begås med hjälp av våld eller tvång, utan att 

gärningsmannen drar nytta av en situation eller omständighet för att begå övergreppet. 

Sexuellt tvång innefattar de gärningar då våld eller tvång används men inte i den omfattning 

att det klassificeras som våldtäkt. Även de gärningar som med hänsyn till kränkningens art 

och andra omständigheter inte kan jämföras med samlag rubriceras som sexuellt tvång (BRÅ, 

2005). Bestämmelsen om sexuellt tvång kan enligt NCK (2010) beskrivas som en 

komplettering till bestämmelsen om våldtäkt då den kriminaliserar sådana gärningar som inte 

uppfyller de krav som ställs för att ett övergrepp ska rubriceras som våldtäkt. Det betyder 

dock inte att en våldtäkt alltid är att betrakta som allvarligare än sexuellt tvång. Det blir 

uppenbart i straffskalorna för våldtäkt och sexuellt tvång som i ganska stor omfattning 

överlappar varandra. 

 

Former av våldtäkt 

Groth (1981) anser att våldtäkt är en kombination av sexualitet och aggressivitet. Han delar in 

våldtäkter i tre kategorier; vredesvåldtäkt, maktvåldtäkt och sadistisk våldtäkt. En 

vredesvåldtäkt är oftast oplanerad och gärningsmannen drivs av en uppdämd aggressivitet. 

Han utför övergreppet för att avreagera sig efter en längre tids press, och han tvingar kvinnan 

till sexuella handlingar med hjälp av mer våld än han skulle behöva för att fysiskt kunna 

kontrollera kvinnan. Maktvåldtäkten, som oftast är oplanerad, är den vanligaste typen och 

gärningsmannen drivs då av en kompensatorisk aggressivitet. Gärningen utför han genom hot 

om våld, för att kompensera att han känner sig maktlös, otillräcklig och ibland har en svag 

könsidentitet. Vid en sadistisk våldtäkt drivs gärningsmannen av en erotiserad aggressivitet, 

han njuter av att skada kvinnan och se henne lida och känna ångest och hjälplöshet. 

Övergreppet är ofta noga planerat, kan hålla på i flera dagar och avslutas ibland med mord.  

 

Historik och lagar 

 

Redan på 1200-talet blev våldtäkt ett brott i Sverige, med dödsstraff som påföljd. Det var inte 

kvinnan som räknades som offer, utan det var ett egendomsbrott och mannen som ägde henne, 

fadern eller maken, var den som blev kränkt. På 1600-talet var alla sexuella handlingar utom 

äktenskapet brottsliga, och både gärningsmannen och den som blivit utsatt för våldtäkt kunde 

åtalas (Wennstam, 2002). År 1779 togs dödsstraffet för våldtäkt bort, och lagen ändrades då 

så att skillnaden mellan våldtäkt och utomäktenskapliga sexuella handlingar blev tydligare. 

Det var inte att tvinga en kvinna till sex som var brottsligt, utan det var användandet av våld 

(Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999). 

 

Strafflagen 

Kwarnmark & Tidefors-Andersson (1999) beskriver att sedlighetsbrotten, det som nu heter 

sexualbrott, infördes i den svenska strafflagen år 1864. Enligt den lagen var sexuellt umgänge 

bara tillåtet inom äktenskapet. All annan sexuell samvaro var olaglig och den man som tog en 

kvinna med våld eller mot hennes vilja, fick ett straff som sattes i relation till kvinnans 

skador. Kvinnans värde bestämdes av hur attraktiv hon var på äktenskapsmarknaden och av 

hennes fars ekonomiska ställning. Hur kvinnan hade uppträtt före våldtäkten var också 

avgörande för hur brottet bedömdes, enligt lagen var det bara anständiga kvinnor som kunde 

bli utsatta för våldtäkt, kvinnor som hade en livsföring eller sexuella vanor som kunde 

ifrågasättas var det inte brottsligt att våldföra sig på. 
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Brottsbalken 

I och med att Brottsbalken trädde i kraft år 1965 ändrades lagstiftningen om våldtäkt till att ha 

den våldtäktsutsattas sexuella självbestämmanderätt som skyddsintresse. Ursprungligen 

krävdes att gärningsmannen hade tvingat till sig samlag genom våld å person eller hot om 

trängande fara, och lagen omfattade bara samlag, vilket innebar att gärningsmannen måste 

vara en man och den som blivit utsatt för våldtäkt måste vara en kvinna. En annan nyhet år 

1965 var att våldtäkt inom äktenskapet blev ett brott (NCK, 2010).  

 

Lagändringar 

Nästa stora lagändring kom år 1984 då hot som inte innebar trängande fara men för den som 

blivit utsatt för våldtäkt framstod som sådan fara fördes in under bestämmelsen. Lagen 

utvidgades också till att utöver samlag även omfatta sexuellt umgänge som kunde jämföras 

med samlag, samt gjordes könsneutral så att både gärningsman och den våldtäktsutsatta kunde 

vara av vilket kön som helst. Våldtäktsbegreppet vidgades ytterligare år 1998 från att bara 

omfatta samlagsliknande gärningar till att hänsyn skulle tas till kränkningens art och övriga 

omständigheter för att avgöra om gärningen var jämförlig med påtvingat samlag (NCK, 

2010). 

 

Sexualbrottslagen 

Den 1 april 2005 kom den nya lagstiftning om sexualbrott i Sverige som är gällande idag 

2012. Denna lag skulle avspegla den jämställdhet och syn på sexualitet som finns i vårt 

samhälle idag. Varje person skulle i och med den nya lagen ha rätt att bestämma över sin egen 

kropp och sexualitet. Vissa handlingar som tidigare rubricerats som sexuellt tvång ändrades 

till att ingå i våldtäktsbegreppet. Kraven på att hot eller våld skulle ha använts vid gärningen 

sänktes och om den drabbade hade befunnit sig i ett så kallat hjälplöst tillstånd som till 

exempel sjukdom, alkohol- eller drogpåverkan eller sömn så var det också våldtäkt (BRÅ, 

2005). 

 

Kvinnans reaktion 

 

Kvinnan som våldtas blir kränkt och förödmjukad både sexuellt och personligt. Som andra 

människor i kris kan hon tappa meningen med sitt liv och fyllas av sorg och ångest. Får hon 

inte hjälp och stöd att dela och förstå sina känslor kan hennes självförtroende förvandlas till 

känslor av värdelöshet. I värsta fall kan detta leda till att hon hamnar i självskadebeteende 

(Hedlund & Göthberg, 2005; Bengtsson-Tops & Tops, 2007) eller till och med försöker begå 

självmord (Davidson, Hughes, George & Blazer, 1996). Risken för att kvinnan ska börja 

bruka eller missbruka alkohol, nikotin eller droger ökar även efter en våldtäkt (Kilpatrick et 

al., 2003; Kilpatrick et al., 2000). Risken för de negativa följder som en kvinna kan drabbas 

av efter att hon har blivit utsatt för våldtäkt kan enligt McCall-Hosenfeld, Freund och 

Liebschutz (2009) reduceras genom att hon får vård i ett tidigt skede efter händelsen. 

 

Den traumatiska krisreaktionen  

Att hamna i en traumatisk krisreaktion innebär att drabbas av en allvarlig yttre händelse som 

upplevs som ett hot mot individens tillvaro, identitet och trygghet. Det är svårt att förstå 

meningen med det som händer eller varför det händer, och detta i sin tur leder till känslor av 

osäkerhet kring vem man egentligen är. Det är en livssituation där det trots tidigare 

erfarenheter och inlärda reaktionssätt är svårt att klara av den aktuella situationen på egen 

hand (Cullberg, 2006). Enligt NCK (2008) beskrivs personer i detta tillstånd ofta som 

chockade. De kan ha en störd tidsuppfattning och ha svårt att lämna en sammanhängande 

beskrivning av vad som hänt. 
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Rädsla 

Rädsla är den känsla som dominerar hos de flesta kvinnor under och genast efter en våldtäkt. 

De känslor hon själv känner efter övergreppet kan skrämma henne. Rädslan och chocken kan 

göra att kvinnan blir förvirrad och inte klarar av att ta hand om sig själv. Hon kan bli rädd för 

att vara ensam hemma men även för att gå ut ensam (Hedlund & Göthberg, 2005; 

Kwarnmark, 2002).  

 

Skuld 

Många kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt känner en skuld och skam över det som har 

hänt, vilket kan leda till att kvinnan drabbas av depression (Kwarnmark, 2002). Skulden beror 

troligtvis på de myter kring våldtäkter och de kvinnor som blivit utsatta för dem som finns 

överallt i samhället, även inom vården. En studie av Häggblom, Hallberg och Möller (2005) 

visade att en av fyra sjuksköterskor tror på myter som att våldtäkt beror på att kvinnan har en 

hjälplös personlighet. Skuldkänslorna är enligt Kwarnmark (2002) svåra att bli av med och 

leder ofta till att kvinnan nedvärderar sig själv. Kvinnan tror att det var det faktum att hon 

uppträdde på ett speciellt sätt som fick gärningsmannen att välja att våldta just henne, att hon 

provocerade eller uppmuntrade honom, och därför tycker hon att hon får skylla sig själv. 

 

Ångest 

Kvinnan kan få ångest av rädslan över att förlora kontrollen, och detta kan påverka hela 

hennes liv lång tid efter våldtäkten om hon inte får rätt hjälp. Det är vanligt att hon isolerar sig 

på grund av att hon har förlorat tron på sin omvärld och inte vågar lita på någon (Kwarnmark, 

2002). Vissa kvinnor har även ångest över att bli ”tokiga” och att de ”tappat bort sig själva”. 

Om kvinnan var rädd att gärningsmannen skulle döda henne vid våldtäkten eller i efterhand 

som en hämnd för att hon anmält honom, förstärker detta ångesten (Hedlund & Göthberg, 

2005). 

 

Ovilja/oförmåga till sex 

Det är vanligt att kvinnor får sexuella svårigheter efter en våldtäkt (Faravelli, Giugni, 

Salvatori & Ricca, 2004; Vickerman & Margolin, 2009). Vissa kvinnor tappar totalt lusten 

och intresset för sex, och det kan ta flera år innan det återkommer. Det kan bero på att 

kvinnans tillit till andra människor har skadats av övergreppet, det kan även bero på att 

kvinnan är rädd att hennes partner inte ska känna sexuell lust till henne längre och därför 

undviker hon sex för att slippa få det bekräftat. Att gärningsmannens ansikte ska dyka upp på 

näthinnan kan också vara en orsak till att kvinnan avstår från sex (Hedlund & Göthberg, 2005; 

Kwarnmark, 2002). 

 

Posttraumatiskt stressyndrom 

Om den vårdsökande kvinnan inte får hjälp att komma ur krisen riskerar hon att utveckla 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) efter våldtäkten (RiksKvinnoCentrum [RKC], 2006). 

Det är en reaktion som kan uppkomma efter ett allvarligt trauma, till exempel när en person 

har upplevt dödsångest eller känt sig helt hjälplös i en situation där skräcken har varit total. I 

vissa fall kommer symtomen en tid efter händelsen och i andra fall direkt (Ottosson & 

Ottosson, 2007). Det som skiljer PTSD från en vanlig krisreaktion är att det diagnostiseras 

med kriteriet att det är ett tillstånd som måste komma efter en så starkt traumatisk händelse att 

den kan tänkas påverka vilken person som helst (American Psychiatric Association [APA], 

2000). 
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Om kvinnan som utsätts för våldtäkt kommer att utveckla PTSD eller inte har inte med 

traumats allvarlighetsgrad att göra (Gutner, Rizvi, Monson & Resick, 2006) utan beror till stor 

del på hur sårbar kvinnan är som person samt på det sociala stöd som hon får från sin 

omgivning, både före och efter traumat (Brewin, Andrews & Valentine, 2000; Ozer, Best, 

Lipsey & Weiss, 2003; Wahlström, 2010). Forskning tyder på att om symtomen kvarstår i mer 

än tre månader tenderar de att bli kroniska (Freedman, Brandes, Peri & Shalev, 1999; 

Rothbaum, Foa, Riggs, Murdock & Walsh, 1992), men personer som känner en samhörighet 

med och ett engagemang från sin omgivning löper mindre risk för att få kroniska problem. 

Socialt stöd är av stor betydelse för att kvinnan ska kunna påbörja sin läkningsprocess 

(Charuvastra & Cloitre, 2008; Ottosson & Ottosson, 2007).  

 

Symtom på PTSD kan enligt Ottosson och Ottosson (2007) delas in i fyra grupper; 

återupplevande av händelsen: spontant eller på grund av att något påminner om traumat, det 

kan komma som minnesbilder, ljud, lukter eller mardrömmar, distansering: att kvinnan 

undviker sådant som påminner om traumat för att skydda sig, avsaknad av känslomässig 

insikt: kvinnan stänger ute känslor och blir avtrubbad, samt kraftiga reaktioner på oväntade 

händelser: ångest, irritabilitet, aggression, svårighet att sova och att koncentrera sig. 

Sömnsvårigheterna är enligt Clum, Nishith och Resick (2001) det vanligaste symtomet. Det är 

även det symtom som har den mest skadliga effekten på hälsan och välbefinnandet. 

Sömnbristen blir ofta kronisk hos de kvinnor som drabbas av PTSD, och kan då leda till 

många negativa följder. 

 

Kvinnans behov 

 

Innan Akutmottagningen för Våldtagna Kvinnor (AVK) på Södersjukhuset (SöS) öppnades 

genomfördes tre delstudier om sjukvårdens bemötande, omhändertagande och behandling av 

kvinnor utsatta för våldtäkt. Studierna visade att det var stor omsättning på personal i 

akutsjukvården, vilket ledde till att nivån på den medicinska och psykologiska kunskap som 

krävs i omhändertagandet av kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt inte alltid var optimal 

(Ehnhage-Johnsson, Skwarek, Seflin, Eriksson & Boström, 2003). Vila, värme och vänlighet 

är tre nyckelbegrepp på en akutmottagning som tar emot dessa kvinnor. Möts kvinnan med 

lugn, inlevelse och förståelse kan självläkningsprocessen i bästa fall börja (Hedlund & 

Göthberg, 2005). Om den person hon möter först inom vården är en man eller kvinna tycks 

spela mindre roll än hur hon blir bemött (McCauley, Yurk, Jenckes & Ford, 1998). I en studie 

bland Sydafrikanska kvinnor framkom det att det viktigaste när de sökte vård efter en våldtäkt 

var att vårdgivaren som tog hand om dem var förstående (Christofides, Muirhead, Jewkes, 

Penn-Kekana och Conco, 2005). 

 

Att få utlopp för känslor 

Kvinnan som utsatts för våldtäkt anklagar ofta sig själv för det som har hänt och känner skuld 

och skam över det. Rädslan för att inte bli trodd på kan hindra henne från att prata med sin 

omgivning och därmed försvåra hennes bearbetning av krisen (Ahrens, 2006). Stöd och 

krissamtal, där hon detaljerat får gå igenom sina tankar kring skuldfrågan är då viktigt för att 

hon ska kunna gå vidare (RKC, 2006). För att kunna bearbeta det trauma kvinnan varit med 

om behöver hon tillåtas att ge utlopp för sina känslor och visa sin ilska, sorg och rädsla. Det är 

bra om hon kan få fram eventuella minnesbilder hon har förträngt (Kwarnmark, 2002; NCK, 

2008).  
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Att få höra att hon handlade rätt 

Att sjuksköterskan har en aktiv hållning brukar enligt Kwarnmark (2002) och NCK (2008) 

vara till stor hjälp, hon ska förmedla trygghet utan att trösta bort eller bli överbeskyddande. 

Kvinnan behöver få höra att hennes handlande vid övergreppet var det enda riktiga, och att 

det inte fanns något ”rätt” sätt att hantera situationen för att undvika att utsättas för våldtäkt. 

Hamberger, Ambuel, Marbella och Donze (1998) beskriver i en studie att misshandlade 

kvinnor ansåg det önskvärt att få höra från sjuksköterskan att de inte har någon skuld i det 

som hänt. I en studie av Maier (2012) beskriver sjuksköterskor att genom att tala om för 

kvinnan att våldtäkten inte var hennes fel samt att inte agera dömande, kan de göra att 

kvinnan återfår en känsla av kontroll över situationen.  

 

Att känna förtroende 

Eftersom kvinnan som blivit utsatt för våldtäkt är vaksam och sårbar avslöjas ofta 

vårdgivarens känslor genom dennas miner, ordval, typ av frågor och förhållningssätt, vilket 

kan få negativa konsekvenser för kvinnan och leda till att hon känner en bristande förståelse 

och inte vill fortsätta med vårdkontakten. Om vårdgivaren blir skrämd av det kvinnan berättar 

är det bättre att erkänna det och prata med henne om detta än att försöka dölja det (Hedlund & 

Göthberg, 2005). 

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (Svensk författningssamling [SFS] 1982:763) ska vården i 

Sverige uppfylla kraven på en god vård vilket innebär att den ska vara av god kvalitet, 

tillgodose patientens behov av trygghet, bygga på respekt för patientens integritet, 

självbestämmande och värdighet, främja goda kontakter mellan patient och vårdpersonal samt 

erbjuda kontinuitet och säkerhet i vården. 

 

Det är enligt RKC (2006) viktigt att alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården känner 

till vanliga symtom på våld och övergrepp. Det är även viktigt att tänka på sina egna 

värderingar och attityder vid kommunikationen med kvinnan som blivit utsatt för våldtäkt 

samt att ha goda kunskaper i att utföra undersökning och provtagning utan att kränka henne. 

RKC (2006) sammanfattar hälso- och sjukvårdens ansvar för att ge dessa kvinnor ett bra 

omhändertagande med orden upptäcka, dokumentera, informera, behandla, vårda, motivera, 

upprätta, samverka och hänvisa. 

 

Akutmottagningen kan enligt Tintinalli och Hoelzer (1985) vara den första, och ibland även 

den enda vårdinrättningen som en kvinna besöker på grund av att hon har blivit utsatt för 

våldtäkt. En undersökning av Plichta, Clements och Houseman (2007) visar att för att främja 

en effektiv omvårdnadsprocess för våldsutsatta kvinnor på akutmottagningen är det viktigt att 

personalen har någon form av vidareutbildning. Sjuksköterskan är en viktig person i mötet 

med kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt, det är viktigt att hon eller han har en utbildning i 

hur man på bästa sätt bemöter kvinnan i den situationen för att främja hälsan. 

 

Sjuksköterskans roll 
 

Ansvar 

Enligt ”Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor”(SOSFS 2005-105-1) från Socialstyrelsen 

ska sjuksköterskan ha en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt i sitt arbete. 

Det innebär bland annat att utgå från en humanistisk värdegrund samt visa omtanke och 

respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet.  
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Sjuksköterskan ska även ta till vara både patientens och sina medarbetares kunskaper och 

erfarenheter samt vid behov föra patientens och anhörigas talan. Sjuksköterskan ska också 

kunna tillfredsställa patientens behov av såväl basal som specifik omvårdnad, dessa behov 

kan vara fysiska, psykiska och sociala. I yrket ingår även att kunna upptäcka och möta 

patientens lidande och lindra detta genom lämpliga åtgärder. Det finns tre huvudsakliga 

arbetsområden av vikt för sjuksköterskan; omvårdnadens teori och praktik, forskning, 

utvecklig och utbildning samt ledarskap. För dessa arbetsområden krävs att sjuksköterskan 

besitter olika kompetenser och delkompetenser. Ett kompetensområde som är viktigt vid 

mötet med kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt är bemötande, information och 

undervisning. Ett annat kompetensområde är att främja hälsa och att förebygga ohälsa, där 

ingår till exempel att stötta patienter med ohälsa samt kunna identifiera olika ohälsorisker 

(SOSFS 2005-105-1). 

 

Enligt International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod för sjuksköterskor ligger det i 

vårdens natur bland annat att alla personer har rätt till liv, värdighet och att bli respektfullt 

behandlad. Koderna berör fyra olika ansvarsområden; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, 

att återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007). Att 

uppleva hälsa innebär inte alltid att vara fri från sjukdom, utan en person kan trots sjukdom 

uppleva hälsa, och tvärtom innebär frånvaro av sjukdom inte alltid att en person upplever 

hälsa (Eriksson, 2000). 

 

Bemötande 

Fossum (2007) definierar ordet bemötande som uppträdande, mottagande, behandling och 

svar. Bemötande inom vården handlar om hur vi tar emot en patient och om kroppsspråk; ifall 

vi har ögonkontakt, hur vi hälsar och hur vi står eller sitter i relation till patienten. Vidare 

anser Fossum att kärnan i bemötande inom vården är vänlighet, hjälpsamhet, människosyn, 

människovärde, kvalitet, information, respekt, värme och engagemang, uppträdande, 

mottagande, behandling och tonfall. 

 

Enligt Croona (2003) kan bemötande inte uppstå utanför sociala relationer. Det måste finnas 

någon att uppträda mot, någon att bemöta. Om ett bemötande är bra eller dåligt beror helt på 

hur den andra har uppfattat det. I begreppet bemötande ingår även de tankar som uppstår i 

mänskliga relationer. Sjuksköterskans bemötande är av stort värde för att kvinnan skall känna 

sig trygg och väl omhändertagen. Vid mötet med en utsatt kvinna kan det vara en stor 

utmaning för sjuksköterskan att bevara ett professionellt förhållningssätt då en våldtäkt 

framkallar känslor (NCK, 2008). Det är viktigt att inte uppvisa negativa reaktioner gentemot 

kvinnan då detta kan komma att påverka kvinnans framtida välbefinnande (Borja, Callahan & 

Long, 2006; Ullman & Filipas, 2001). 

 

Att tro på kvinnan 

När det gäller bemötande av en kvinna som blivit utsatt för våldtäkt är grunden att lyssna, 

fråga och tro på vad kvinnan säger. Det är viktigt att förstå vad hon utsatts för och inte vara 

för snabb med att trösta. Sjuksköterskan måste stå ut med att höra vad kvinnan berättar, och 

inte ifrågasätta hennes beteende. Det är viktigt att utgå från att en kvinna som berättar att hon 

blivit utsatt för våldtäkt talar sanning. Det är inte sjuksköterskans jobb att avgöra om det 

patienten säger är sant eller inte, det är domstolens uppgift (Hedlund & Göthberg, 2005; 

NCK, 2008; RKC, 2006). 
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Att inte ta avstånd 

En kvinna som har blivit utsatt för våldtäkt är känslig, och ett bra bemötande är då av stor 

vikt. Många kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt orkar inte prata vid akutbesöket, därför är 

det viktigt att skapa en god relation till kvinnan för att minska risken för att hon ska förtränga 

krisreaktionen (RKC, 2006). Det kan hända att den som möter en kvinna som blivit utsatt för 

våldtäkt tar avstånd från henne som ett skydd mot hennes berättelse och känslor eftersom 

vårdgivaren utan att förstå det indirekt känner sig utsatt för ett övergrepp. Även rutinerad 

personal kan reagera med starka känslor. Omdömen kan bli emotionellt präglade på ett helt 

annat sätt än vid kontakter med andra patienter. Vårdgivaren kan reagera med förvirring och 

undvikande beteende mot kvinnan (Hedlund & Göthberg, 2005; Maier, 2011; NCK, 2008). 

Genom att ha ögonkontakt med kvinnan och använda sig av försiktig beröring kan 

sjuksköterskan enligt flera studier (Ericksen et al., 2002; Fernström, Rilby, Janson & 

Forsberg, 2003) lindra kvinnans obehag. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta kvinnor som utsatts för 

våldtäkt 

 

 

METOD 

 

Val av metod 

 

Då syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta kvinnor som utsatts för 

våldtäkt ansågs det lämpligt med en kvalitativ deskriptiv intervjustudie för datainsamlingen. 

Den kvalitativa intervjun lämpar sig för att beskriva personliga upplevelser, erfarenheter och 

känslor. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) har en semistrukturerad intervjuform 

valts och en intervjuguide utformats. Intervjuguiden bestod av öppna frågor för att ge den 

intervjuade möjligheten att tänka och svara fritt, samt förslag till följdfrågor som anpassades 

under intervjuns gång utifrån studiens syfte.   

 

Urvalskriterier 

 

Enligt Malterud (2009) är urvalskriterierna avgörande för vilken information som kommer att 

erhållas. Utifrån studiens syfte begränsades därför urvalskriterierna till legitimerade 

sjuksköterskor med grundläggande utbildning som arbetar på en akutmottagning och som tar 

emot kvinnor som utsatts för våldtäkt. Sjuksköterskorna skulle även ha arbetat på 

akutmottagningen i minst två år då det i enlighet med Benner (1993) krävs att sjuksköterskan 

har arbetat under likartade omständigheter mellan två och tre år innan hon eller han har nått 

ett stadium av kompetens. Sjuksköterskan har då den kunskap och erfarenhet i ämnet som 

krävs för att kunna bidra med relevant information till studien, samt är medveten om sina 

egna handlingar. 

 

Akutmottagningar valdes inom stor Stockholm på grund av geografisk närhet samt att de tog 

emot kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. Sjuksköterskorna skulle under den tid de arbetat 

på akutmottagningen ha mött och vårdat minst tre kvinnor från 18 år och äldre som blivit 

utsatta för våldtäkt.  
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Författarna till studien önskade att sjuksköterskorna skulle vara av olika kön, ålder och 

nationalitet för att få en så stor variation som möjligt på svaren, vilket stöds av Friberg och 

Öhlen (2009) som menar att dessa faktorer påverkar sjuksköterskornas erfarenheter. För att 

undvika eventuella språksvårigheter och missförstånd var det en förutsättning att 

intervjupersonerna kunde göra sig förstådda på svenska.  

 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av sex sjuksköterskor från två olika akutmottagningar i 

Stockholms län. Antalet informanter var jämnt fördelat mellan akutmottagningarna. Samtliga 

sjusköterskor hade arbetat på sin nuvarande arbetsplats i minst två år och informanternas 

yrkeserfarenhet varierade mellan två och 19 år. En av informanterna hade vidareutbildat sig 

till barnmorska och de övriga var enbart grundutbildade. Tre av de grundutbildade 

informanterna hade gått interna kurser i att bemöta personer i kris. Åldern på informanterna 

varierade mellan 25 och 42 år. 

 

Datainsamling 

 

Intervjuguide 

Innan intervjuerna genomfördes och utifrån studiens syfte utformades en semistrukturerad 

intervjuguide (bilaga III) som användes som stöd under intervjuernas gång. I enlighet med 

Kvale och Brinkmann (2009) formulerades frågorna kortfattat och enkelt för att minimera 

risken för missuppfattningar mellan författarna och informanterna. En semistrukturerad 

intervjuguide innebär enligt Gillham (2008) att ordningsföljden på frågorna kan ändras och att 

följdfrågor kan läggas till. En öppen fråga syftar till att låta informanten beskriva och berätta 

om egna erfarenheter. Intervjuguiden bestod av följande fyra huvudrubriker: bakgrundsfrågor 

som handlade om sjuksköterskornas utbildning och yrkesbakgrund, för att säkerställa att 

urvalskriterierna uppfylldes, en inledande fråga som följdes av huvudfrågor samt 

förståelsefördjupande frågor.  

Pilotintervju 

 

En pilotintervju genomfördes, vilket gav forskarna möjlighet att granska intervjuguiden för att 

den skulle besvara studiens syfte. Genom att genomföra en pilotintervju får forskarna även 

träning i intervjuteknik och erfarenhet av intervjuande (Gillham, 2008). Då pilotintervjun 

genomförts ansåg författarna att intervjuguiden inte behövde omarbetas då den ansågs svara 

på studiens syfte, och därmed inkluderades även pilotintervjun i föreliggande studie. Totalt 

ingår sex intervjuer i föreliggande studie.  

 

Genomförande 

 

Kontakt togs via telefon med akutmottagningar inom Stockholms län. Ett missiv (bilaga I) 

med information om studiens syfte och urvalskriterier lämnades till verksamhetscheferna på 

de utvalda akutmottagningarna. Efter godkännande från dem skickades en sammanfattning av 

missivet (bilaga II) till chefssjuksköterskorna på respektive akutmottagning och de i sin tur 

vidarebefordrade informationen till sjuksköterskor som uppfyllde urvalskriterierna. Dessa 

sjuksköterskor ombads kontakta författarna om de var intresserade av att delta i studien.  

Förutom information om studien och dess syfte beskrevs även att deltagandet var frivilligt, att 

deltagandet när som helst kunde avbrytas samt att insamlad data skulle behandlas 

konfidentiellt.  
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De sjuksköterskor som önskade medverka i studien kontaktade författarna via mail eller 

telefon och tid för intervju bokades då in. Inför varje intervju fick informanterna bestämma 

var och när intervjun skulle äga rum. Samtliga önskade att intervjuerna skulle utföras på deras 

arbetsplats i samband med ett arbetspass. Varje intervju planerades ta cirka 30 minuter. 

Informanterna intervjuades var för sig i ett avskilt rum på deras arbetsplats under arbetstid 

eller i samband med skiftbyte, med båda författarna närvarande. En av författarna ledde 

intervjun utifrån intervjuguiden och den andra författaren ställde under intervjuns gång 

följdfrågor vilket stöds av Kvale och Brinkmann (2009) som menar att trovärdigheten då 

stärks. Intervjuerna inleddes med att informanterna fick muntlig information om studiens 

syfte, sina rättigheter samt att insamlad data skulle behandlas konfidentiellt. Samtalen 

spelades in med en diktafon vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar ger intervjuaren 

möjlighet att koncentrera sig på ämnet.  

 

Databearbetning 

 

Transkribering 

För att kunna utföra en kvalitativ analys krävs det att intervjun överförs till text, därför 

transkriberades de inspelade intervjuerna ordagrant direkt eller i nära anslutning till 

intervjuerna, vilket stöds av Olsson & Sörensen (2011) som menar att det är av vikt för att 

minska risken för missuppfattningar kring vad som har sagts. Risken för att innebörden av 

informanternas ord går förlorad eller misstolkas minimerades även genom att båda författarna 

närvarade vid intervjuerna och vid transkriberingen. Transkriberingen utfördes på samma sätt 

oberoende av vilken författare som utförde den för att i enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2009) inte försvåra analysen av det erhållna materialet.  

 

Dataanalys 

 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes eftersom det lämpar sig bra för att 

identifiera variationer med avseende på skillnader och likheter i en text. Kvalitativ 

innehållsanalys används för att granska och tolka texter såsom inspelade intervjuer och 

innebär en förutsättningslös analys av intervjutexter vilket stöds av Lundman & Hällgren 

Graneheim (2008). 

 

Analysprocessen genomfördes i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheims (2008) 

beskrivning av analysprocessen och dess centrala begrepp. Båda författarna läste efter 

transkriberingen noggrant igenom texten upprepade gånger var för sig, därefter reflekterade 

författarna över textens för att få en helhetsbild. Varje transkriberad intervju utgjorde en 

analysenhet. Utifrån analysenheterna identifierades olika meningsenheter som färgmarkerades 

med olika färger. Dessa kondenserades sedan för att göra texten kortare och mer lätthanterlig. 

Detta för att lyfta fram det viktiga ur texten utan att det centrala innehållet försvann. De 

kondenserade meningsenheterna benämndes med en kod som kortfattat beskrev innehållet i 

dem. Författarna kondenserade och kodade alla sex intervjuerna tillsammans. Flera koder med 

liknande innehåll sorterades sedan in i kategorier och varje kategori delades in i flera 

underkategorier. Dessa kategorier och underkategorier presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trovärdighet 

En studies trovärdighet kan enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) bedömas utifrån 

begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. För att stärka studiens giltighet 

utformade författarna en intervjuguide som testades i en pilotintervju för att kontrollera att 

materialet motsvarade studiens syfte. För att ytterligare stärka studiens giltighet spelades 

samtliga intervjuer in med hjälp av en diktafon. Då syftet med kvalitativa intervjuer är att 

beskriva variationer, skillnader och likheter påverkas giltigheten även av att informanterna 

hade olika bakgrund vad gäller ålder och yrkeserfarenhet. Studiens giltighet stärktes även 

genom att författarna beskrev och redovisade analysprocessen samt genom att det från 

samtliga intervjuer lyftes fram citat som förstärkte resultatet (Lundman och Hällgren 

Graneheim, 2008). 

 

Tillförlitligheten har i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2008) stärkts genom 

att båda författarna till studien läst intervjuerna och utfört analysprocessen gemensamt samt 

reflekterat och diskuterat olika möjliga tolkningar. Därmed kunde samstämmighet uppnås vid 

tolkning av texten. Överförbarheten handlar enligt Polit & Beck (2008) om i hur stor grad 

resultaten kan överföras till andra grupper eller situationer. Författarna har i enlighet med 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) genom att tydligt beskriva urval, deltagare, 

datainsamling, analys samt studiens sammanhang ökat förutsättningarna för överförbarhet.  

  

Forskningsetiska överväganden 
 

Informerat samtycke 

Inom all forskning där intervjupersoner förekommer finns en risk för att deras autonomi eller 

personliga integritet kränks. Författarna i föreliggande studie informerade därför både 

muntligt och skriftligt om syftet med studien och att deltagandet var frivilligt samt att de när 

som helst under studiens gång hade rätt att avbryta sitt deltagande utan att det skulle medföra 

några negativa följder. Detta gav informanterna möjlighet att själva bedöma nackdelarna med 

att delta i studien och att ge sitt informerade samtycke (Helgesson, 2006).  

 

 

Kategorier Underkategorier 

 

Kvinnans känslomässiga reaktion 

 

Skuld och skam 

Rädsla 

Ångest 

 

Kvinnans behov 

 

Att bli sedd och bekräftad 

Att känna trygghet 

Att återfå kontrollen 

Basala behov 

 

Sjuksköterskans känslomässiga reaktion 

 

Negativa reaktioner 

Positiva reaktioner 

Att hantera känslor 

 

Sjuksköterskans kompetens 

 

Kunskap 

Erfarenhet 

Försvårande faktorer 
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Konfidentialitet 

Alla uppgifter som informanterna lämnat har avidentifierats samt behandlats och förvarats så 

att inga obehöriga får tillgång till informationen. Informanternas identitet och de uppgifter 

som de lämnade under intervjuerna avidentifierades så att inget av materialet har varit möjlig 

att koppla till informanterna vilket stöds av Olsson & Sörensen (2011) som menar att alla 

uppgifter som lämnas av informanterna bör behandlas så konfidentiellt som möjligt.  

 

Konsekvenser för deltagarna i studien 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att hänsyn till vilka konsekvenser deltagandet i studien 

kan leda till bör has i åtanke, riskerna bör vara minimala. Författarna anser inte att studien 

medförde några risker vare sig för informanterna själva eller för deras omgivning. För att 

minimera risken för negativa konsekvenser lät författarna informanterna styra intervjun och 

tvingade inte informanterna att svara på någon fråga de inte ville svara på. Uppgifter om 

enskilda personer användes endast i forskningssyfte.  

 

RESULTAT 

 

Resultatet kommer att presenteras utifrån följande fyra kategorier: kvinnans känslomässiga 

reaktioner, kvinnans behov, sjuksköterskans känslomässiga rektioner samt sjuksköterskans 

kompetens. Varje kategori inleds med en sammanfattning av det resultat som presenteras 

under respektive kategori. Varje kategori specificeras med underkategorier som framkom 

under analysprocessen. För att förstärka resultatet har representativa citat från intervjuerna 

använts, dessa presenteras i kursiverad text med indrag. Om text har uteslutits ur ett citat 

markeras detta med tre punkter omgivna av snedstreck, det centrala innehållet i citaten har 

dock bevarats genom att ingen viktig information har uteslutits. Vid behov har citatens 

meningsuppbyggnad ändrats för att texten ska få ett bättre flyt och bli mer lättläst. De 

intervjuade benämns i resultatet som informanterna och de som intervjuade benämns som 

författarna. 

 

Kvinnans känslomässiga reaktioner 

Hur kvinnorna reagerar efter att de utsatts för en våldtäkt är olika, vissa reagerar inte alls 

första gången de söker hjälp medan andra reagerar starkt. I de fall då kvinnan söker hjälp 

omedelbart är det vanligare med kraftiga reaktioner jämfört med de fall då kvinnan väntar 

med att söka hjälp. Då lång tid har gått sedan våldtäkten har kvinnan ofta hunnit samla sig lite 

även om hon fortfarande kan må lika dåligt. 

 

Skuld och skam 

Skuld är den känsla som informanterna upplevde att de flesta kvinnor känner. Kvinnorna 

känner att de borde ha handlat på något annat sätt före eller under våldtäkten, och tror att de 

får skylla sig själva samt att de förtjänar det som de har drabbats av. Skuldkänslorna kan leda 

till att kvinnorna inte tycker att de är värda någonting och att de därför inte alls är rädda om 

sig utan försätter sig i situationer som de kanske inte tänker på kan vara farliga; situationer 

som andra kvinnor skulle ha undvikit. 

 

En kvinna som har blivit våldtagen och så djupt kränkt, hon är inte 

rädd om sig. Om hon ska ta bussen hem när det är mörkt tänker 

hon att den snabbaste vägen är genom skogen. Den kvinnan som 

inte har blivit våldtagen tänker däremot att där ska jag nog inte gå 

det är farligt, och går den långa vägen runt.  
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En våldtagen kvinna tänker att hon inte är värd någonting, hon är 

inte rädd om sig själv. 

 

Skuldbenägenheten ansågs vara en av de svåraste delarna i bemötandet av dessa kvinnor, att 

få kvinnorna att förstå att det som de har råkat ut för inte är deras fel. Många har blivit så 

djupt kränkta att det inte spelar någon roll vad sjuksköterskan säger, de anklagar ändå sig 

själva och ältar händelsen om och om igen, och funderar över vad de kunde ha gjort 

annorlunda.  

 

99,9 procent av alla jag träffar har en enorm skuld- och 

skamkänsla. De anklagar sig själva för våldtäkten fast det inte är 

deras fel, och det spelar ingen roll att man säger det. 

 

En informant ansåg att skuldkänslorna beror på att det i samhället fortfarande finns en syn på 

våldtagna kvinnor. Att de blivit våldtagna för att de till exempel klädde sig på ett visst sätt 

eller agerade på ett utmanade sätt gentemot gärningsmannen och att de därför kunde ha 

undvikit att bli våldtagna om de hade uppträtt annorlunda. Skuldkänslorna kan gå så långt att 

kvinnan försvarar gärningsmannen, vilket kan vara svårt för de anhöriga att se. Det värsta 

med skulden och skammen är när det leder till att kvinnan inte vågar söka hjälp utan försöker 

att bara glömma och gå vidare, vilket inte fungerar. 

 

…då är det ett stort mörkertal som inte kommer in och dom tänker 

jag på. De har en sådan skuld- och skamkänsla, men går hellre 

hemma och drar täcket över sig och vill bara glömma och gå 

vidare. Men det funkar inte så. 

 

Rädsla 

Kvinnorna är rädda för att de aldrig ska komma över det som har hänt, att de aldrig ska kunna 

leva ett normalt liv igen. De är även rädda för att de ska ha fått fysiska skador som inte 

kommer att läka så att det resten av livet kommer att synas på dem vad de har råkat ut för, 

samt för att de ska ha smittats av någon sexuellt överförbar sjukdom. 

 

Många kvinnor har aldrig sett sitt eget underliv och vet inte vad 

som är friskt och inte. /…/ Man tål ju på gott och ont väldigt 

mycket i underlivet och kan bli ganska grovt våldtagen utan att det 

egentligen visar så jättemycket skador. Det tror ju inte de flesta så 

de är jätteoroliga att nu är allt förstört, det kommer synas på mig 

det här. Men det gör det ju inte på det sättet. 

 

Ångest 

Kvinnorna är ofta uppjagade och känslomässigt upprivna när de kommer till 

akutmottagningen och upplever en stark ångest och panikkänslor som får dem att vilja duscha 

om och om igen. Den bästa utgångspunkten för att bevis ska kunna säkras är om kvinnorna 

inte har duschat innan de kommer till sjukhuset, men ångesten gör att många inte kan låta bli 

att duscha så fort de får en möjlighet.  

 

…duschar och duschar och duschar, och försöker liksom skrapa 

bort det här som sitter nånstans på hela kroppen känns det som. 
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Kvinnans behov 
 

Dessa kvinnor har samma behov som andra människor i kris, oavsett vad krisen beror på, det 

gäller att sjuksköterskan inte förstorar upp situationen. Kvinnorna bör bemötas med lugn, 

värme och empati, samt hela tiden få förklarat för sig vad som händer och varför allting sker. 

Det är även viktigt att kvinnan känner att sjuksköterskan är van att möta kvinnor i samma 

situation och vet hur hon eller han ska hantera det. 

 

Att bli sedd och bekräftad 

Informanterna berättade att de alltid inleder mötet med kvinnan med att säga att det är bra att 

kvinnan har kommit dit. En informant sa att kvinnorna ofta inte själva har den känslan i sig att 

det var okej att säga stopp. Då kan sjuksköterskan ge mycket genom att bara bekräfta att det 

som hände inte var okej, att det mannen gjorde mot henne enbart var hans fel, och på så sätt 

stärka kvinnan. Sjuksköterskan kan genom att bara ta emot kvinnan, ta sig tid att lyssna på 

henne och visa att hon eller han finns där för kvinnan och tar hand om henne få kvinnan att 

känna att hon får ett bra bemötande och inte känner sig förbisedd. 

 

Jag tror att det är jätteviktigt att trots att det är vissa saker vi ska 

göra så ska man inte visa för henne att det är rutin, utan att man 

går in och ser vad hon är i för läge och sedan får man skapa 

situationen efter henne. Då tror jag man får den bästa öppningen. 

 

En viktig del av sjuksköterskans bemötande är att förmedla och visa att hon eller han tar 

kvinnan på allvar och hela tiden utgår från det kvinnan själv berättar. Kvinnan ska även känna 

att hon blir tagen på allvar och att sjuksköterskan inte dömer kvinnan på något sätt. En 

informant påpekade att det inte ingår i sjuksköterskans jobb att rota i det som har hänt.  

Det finns gånger då sjuksköterskan kanske inte tror eller anser att kvinnan utsatts för en 

våldtäkt eller ett överfall, men det får hon eller han aldrig visa inför kvinnan eller hennes 

närstående. 

 

Att man inte misstror dem på något sätt. Det är klart att man kan 

misstro, det gör väl alla, men det är något man aldrig någonsin får 

visa eller agera på. 

 

Samtliga informanter uppgav att de först och främst försöker känna in kvinnan och hur hon 

upplever situationen. Sjuksköterskan kan genom att bara visa att hon eller han finns här och 

nu, och samtidigt agera lugnt göra det möjligt att närma sig kvinnan. 

En informant påtalade vikten av att vara på samma nivå som kvinnan, till exempel genom att 

alltid sätta sig ner under mötet för att inte hamna i överläge gentemot kvinnan. Det är även 

viktigt att visa empati och att förmedla mänsklig värme för att kvinnan ska känna att 

sjuksköterskan inte tar avstånd. Detta kan uppnås genom enkla handlingar som till exempel 

att hålla en hand på kvinnans arm under provtagningen. 

 

Det som är absolut viktigast är ju egentligen att bara våga vara 

närvarande och inte vara rädd för att möta den här personen. 

Fixar man det så brukar det bli ganska bra vård ändå. 

 

Att känna trygghet 

Samtliga informanter ansåg att behovet av trygghet är väsentligt för dessa kvinnor, att de får 

känna sig omhändertagna och att det råder lugn och ro runt omkring dem. 
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En informant ansåg att det handlar om att kvinnorna behöver få känna att de har hamnat 

någonstans där ingen ska göra dem illa. Om kvinnan kommer ensam så är det bra att försöka 

få henne att ringa efter någon närstående eftersom det kan göra att hon känner sig tryggare. 

 

De känner att de har slängts ut i någon slags otrygghet och det som 

inte skulle hända har hänt. Att de då får komma någonstans där de 

kan känna sig trygga, lugna och omhändertagna tror jag är 

grundläggande för alla. 

 

Att återfå kontrollen 

Kvinnan ska få känna att hon återfår den kontroll som hon förlorat i och med det övergrepp 

hon blivit utsatt för som innebär att hon har blivit djupt kränkt. Det viktigaste är att kvinnan 

verkligen förstår att det är hon som bestämmer. Att allting som sker på sjukhuset är frivilligt, 

och om det är någon del av undersökningen eller några prover som kvinnan inte vill genomgå 

så behöver hon inte göra det även om det är för hennes eget bästa. Det gäller att vara lyhörd, 

känna av kvinnan och inte forcera fram någonting, utan att ta allt i hennes takt. Det är annars 

lätt att kvinnan upplever det som ytterligare ett övergrepp att bli undersökt. 

 

En människa i kris måste du vara jätteförsiktig med och låta den 

personen få bestämma och styra lite grann. 

 

Basala behov 

En viktig del av det kvinnan behöver är att få sina basala behov tillfredsställda. Det kan 

innebära sådana enkla saker som att till exempel få en filt på sig. Det kan också vara saker 

som att bli fysiskt berörd av en annan människa och att få veta att hennes hälsa är okej.  

Det gäller att fånga upp varje enskild kvinna och rama in vad just hon har för behov just där 

och då i den situationen. 

 

Det som kan påverka kan vara det basala, som nya kläder, mat 

eller något varmt att dricka. 

 

Sjuksköterskans känslomässiga reaktioner 
 

När sjuksköterskan ska ta hand om en kvinna som blivit utsatt för våldtäkt så vill hon eller 

han så gärna att det ska bli bra för kvinnan efter det hon har råkat ut för och vill försöka göra 

hennes liv lite lättare. Det är då lätt att få prestationsångest, eftersom det initiala 

omhändertagandet har stor betydelse för hur kvinnan ska kunna gå vidare i livet efter en sådan 

händelse. Det bästa är då att ta det lugnt och inte ha för höga krav på sig själv. Sjuksköterskan 

ska inte förmedla att hon eller han tycker synd om kvinnan utan istället visa att det här är ett 

jobb som sjuksköterskan är van att hantera. Det är viktigt att kvinnan förstår att det finns en 

början och ett slut på det här, att sjuksköterskan finns där för henne igenom hela den här 

situationen och att de kommer att klara av det tillsammans.  

 

Negativa reaktioner 

Informanterna upplevde att de ofta kan känna sig ställda när de kastas in i situationen att de 

ska ta hand om en kvinna som blivit utsatt för våldtäkt, men i förväg inte får veta någonting 

om hur svårt skadad kvinnan är eller i vilket tillstånd hon befinner sig. De upplevde det svårt 

att inte få en chans att kunna förbereda sig, då är det viktigt att klara av att bevara ett lugn 

gentemot kvinnan även om sjuksköterskan själv får ett adrenalinpåslag och en pulsökning. 

 



16 

 

Det är jobbigt innan man vet vad som väntar, om kvinnan är 

chockad, väldigt ledsen, apatisk, eller om det kanske knappt märks 

på henne. 

 

En av de känslor som dominerar vid mötena med dessa kvinnor, och som även upplevdes 

svårast att hantera är ilska. En ilska över att det fortfarande är så många kvinnor som utsätts 

för våldtäkt, något som samtliga informanter önskar att ingen skulle behöva vara med om. En 

informant menade att hennes arbete har fått henne att ibland hata män, när hon ser vad de kan 

göra mot kvinnor. Men hon berättade vidare att när hon tänker efter så vet hon att det inte 

gäller alla män. 

 

Varje gång jag möter en av dessa kvinnor på akutmottagningen så 

känner jag alltid en ilska, men absolut inte mot henne. Det finns 

alltid en del av mig som är så arg och frustrerad över att det finns 

kvinnor som måste komma hit /…/ efteråt så känner man att fan 

också! 

 

En annan känsla som informanterna känner är frustration, dels över att alla kvinnor inte är 

mottagliga för den vård som erbjuds och dels över att vissa kvinnor ständigt utsätter sig för 

risker som medför att de återkommer gång på gång efter att ha utsatts för våldtäkt. 

 

En patient som kommer tillbaka hela tiden, det är en problematik 

att hon utsätter sig för farliga saker. Det är en typ av maktlöshet 

som kommer då, men samtidigt så känns det väldigt bra att hon 

kommer och att hon vet att hon kan söka sig hit. 

 

Positiva reaktioner 

Samtliga informanter upplevde det som positivt att det finns ställen dit dessa kvinnor kan 

vända sig för att få hjälp. De informanter som arbetade på en akutmottagning där kvinnan fick 

möjligheten att komma på återbesök upplevde att de fick betalt för det arbete och engagemang 

de lagt ner under kvinnans första besök, när de på sista återbesöket såg hur bra de flesta 

kvinnorna tagit sig igenom denna svåra period i sitt liv. En informant menade att alla kvinnor 

kommer över det, även om de alltid har ett sår kvar. 

 

Det ser vi ju när de kommer tillbaka gladare och gladare. Så klart 

med svackor ibland, men från att vara på botten till att komma 

tillbaka och bli sig själv igen. 

 

Informanterna berättade att deras nuvarande arbete är det bästa arbete de kan tänka sig. De 

kände det som väldigt tillfredställande att i sitt arbete få möjligheten att kunna göra stor 

skillnad för dessa kvinnor genom sitt bemötande i den initiala fasen efter det som kvinnorna 

blivit utsatta för. 

 

De flesta är väldigt tacksamma som patientgrupp, det är jättekul 

att jobba med sådana patienter rent egoistiskt. De flesta tycker ju 

att det är roligt när man känner att man gör ett bra jobb och att det 

ger väldigt mycket. 
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Strategier för att hantera känslorna 

Samtliga informanter tog under intervjuerna upp svårigheten att hantera starka och obehagliga 

känslor som uppkommer under ett möte med en kvinna som blivit utsatt för våldtäkt. De 

upplevde det som positivt att kunna samtala med andra kollegor när det känts jobbigt efter ett 

specifikt möte och få ventilera de känslor som uppstått. En informant upp betydelsen av att 

inte vara rädd för att bli ledsen, det är bättre att fundera över varför.   

 

Efter nästan varje patient är det någon man pratar med /…/ och 

efter det så kan man känna att då kan jag lägga det bakom mig lite 

grann och att nu är jag redo för nästa. 

 

Informanterna från ett av sjukhusen berättade att de var tredje vecka får handledning i grupp 

där de kan ta upp sådant som de känner ett behov av att prata om. Det kan vara vissa 

patientfall eller annat som sjuksköterskorna har upplevt som jobbigt. De sitter då i en sluten 

grupp och diskuterar och så är en person utifrån med och handleder dem. 

 

Så finns det ju extern handledning som man kan få om man känner 

att man behöver /…/ så att man får rensa ur lite och gå igenom vad 

som hände och vad man gjorde och varför det blev som det blev. 

 

Något som informanterna påpekade var svårigheten att prata med andra personer som inte har 

erfarenheten av att möta personer i kris. Det är speciella situationer som andra personer har 

svårt att förstå och hantera och informanterna upplevde att det inte är rättvist att belasta andra 

människor med dessa känslor. Det gäller att inte börja göra saker rutinmässigt och därmed att 

sluta känna medlidande för dessa kvinnor.  

 

Jag har lärt mig att sortera känslorna på ett annat sätt,. Jag har 

liksom analyserat det för att jag vill vara försiktig eftersom jag vet 

att det är ett väldigt tungt jobb. Att det inte blir slentrian, att man 

bara gör det och inte känner någonting, för det skulle vara bland 

det värsta som skulle kunna hända. 

 

För att skapa en bra kontakt med kvinnan och få henne att känna sig väl bemött är det av stor 

vikt att inte visa om hennes berättelse har påverkat en. Om det känns jobbigt att lyssna och 

fortsätta samtalet är det bättre att gå ifrån en stund och hantera sina känslor någon annanstans 

innan samtalet fullföljs.  

 

Det händer att man bryter ihop eller gråter över något. Då får man 

gå in på toaletten eller i något annat rum, och så får man hantera 

det där. 

 

Sjuksköterskans kompetens 

Bemötandet är individuellt, även om akutmottagningen eftersträvar att alla kvinnor ska få 

samma vård så gör alla sjuksköterskor på sitt eget sätt. Även om en sjuksköterska agerar på ett 

helt annat sätt än någon annan så kan det vara lika bra sätt. Det finns inte ett sätt som är det 

bästa. Det är viktigt att inte ha några förutfattade meningar inför mötet med en kvinna, det 

gäller att tänka som med alla andra patienter, att dessa kvinnor ska få ett bra bemötande. När 

ett möte med en kvinna blir svårt och sjuksköterskan inte vet hur hon eller han ska hantera det 

så är det bästa att låta kvinnan styra, så blir mötet oftast så bra som det kan bli. 
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Kunskap  

Det rådde delade meningar bland informanterna huruvida de skulle behöva någon 

vidareutbildning eller inte för att kunna bemöta dessa kvinnor på bästa sätt. Bemötande är 

något som är svårt att lära sig genom utbildning, det viktigaste för att kunna ge dessa kvinnor 

ett gott bemötande är sjuksköterskans personlighet samt den kunskap och de erfarenheter hon 

eller han har skaffat sig i sitt arbete. 

 

Sådant här är svårt att plugga till, det spelar ingen roll tror jag hur 

mycket man läser om det. Det är erfarenheten… 

 

De flesta av informanterna ansåg ändå att de skulle ha stor nytta av att få lära sig lite mer om 

bemötande av personer i kris. En av informanterna ansåg att det inte behövs någon specifik 

utbildning utöver grundutbildningen då det trots allt är ett sjuksköterskejobb som ska utföras. 

 

Alla har liksom sina platser, jag tycker själv inte att jag skulle 

behöva någon vidareutbildning. 

 

Erfarenhet  

I början när informanterna var nya upplevde de en nervositet inför mötet med en kvinna. Det 

berodde till stor del på att de var medvetna om att kvinnan i den situationen lätt kan missförstå 

sjuksköterskan så att det hon eller han säger tas på helt fel sätt av kvinnan. Det som 

sjuksköterskan säger kan kvinnan komma ihåg för resten av livet, speciellt om det är 

någonting tokigt. 

 

…då var man jättenervös och tänkte på vartenda ord man sa. Hur 

gör jag när jag bara ska fråga om de vill ha vatten, hur frågar jag 

det. 

 

Innan informanterna hade fått erfarenhet av att bemöta kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt 

upplevde de det mycket svårare att hantera sina egna känslor och att inte bli emotionellt 

involverad i dessa kvinnors upplevelser. En önskan fanns att vilja rädda alla dessa kvinnor, 

och det var svårt att behålla den balans mellan professionalitet och empati som krävs i arbetet. 

 

Man får inte hålla på och ta med sig hem och man får inte sitta och 

tänka för mycket, för då orkar man inte jobba till slut. Man ska 

vara närvarande i mötet med patienten och man ska ge mycket av 

sig själv där. Men sedan när patienten har gått hem, då måste man 

kunna bryta det och liksom kunna skärma av sig från det igen och 

lämna kvar det. Det är ju klart svårt, men man lär sig det också. 

 

Vidare berättade informanterna att de efter att ha arbetat med detta några år och ha mött 

många kvinnor som utsatts för våldtäkt upplever de att de har fått in en rutin. Detta har gjort 

att de lättare kan hantera känslorna och hålla sig professionella samtidigt som de inte 

glömmer bort att förmedla värme till kvinnorna. 

 

Erfarenhet /…/ man lär sig bemötande med patienter. Oavsett var 

man jobbar så är alla patienter olika, man lär sig hela tiden. Det 

är det som är så fantastiskt med det här jobbet. Besvärliga 

patienter lär man sig också någonting av. 
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Försvårande faktorer  

Något som informanterna ansåg påverkar arbetet negativt är stress, det kan leda till att mötet 

inte blir så bra som det kunde ha blivit. Det kan upplevas som frustrerande för sjuksköterskan 

som vill försöka göra kvinnans liv lite lättare efter det hon har råkat ut för. Stressen beror 

enligt informanterna oftast på att det kommer in för många patienter samtidigt. Även om 

dessa kvinnor prioriteras högt så finns det många andra patienter som går före. 

 

…då kan de få sitta och vänta, och det är ju jättejobbigt när de 

helst bara vill bli klara och gå hem. De vill bara hem och duscha 

och få glömma bort att de ens har varit hos oss. 

 

Vikten av att inte vara stressad i mötet med kvinnan och att inte försöka utföra allting som ska 

göras så snabbt som möjligt betonades. Om sjuksköterskan känner sig stressad så får hon eller 

han inte visa det, utan måste bevara lugnet inför kvinnan. Sjuksköterskan måste låta allt få ta 

sin tid och hela tiden vara lyhörd på hur kvinnan reagerar. 

 

Ibland är man tokstressad så att det inte blir så bra som man 

önskar, och det är ju jättejobbigt. Då känner man att det är 

jättetråkigt när det inte blev så bra som det skulle ha kunnat bli. 

 

En annan försvårande faktor enligt informanterna är när det kommer kvinnor som av olika 

anledningar är svåra att få kontakt med. Det kan till exempel bero på att kvinnan har någon 

diagnos som försvårar kommunikationen, att kvinnan är påverkad av alkohol eller droger, 

eller att kvinnan bara är arg eller sluten och inte vill prata. 

 

Det är svårt med dem som jag känner att jag inte kommer fram till, 

och inte riktigt kan ge så mycket. De kanske bara är arga eller att 

det är svårt att få kontakt överhuvudtaget, och man känner att det 

inte blir något bra möte. Hur man än hade gjort annorlunda så 

hade det kanske inte gått att få ett bättre möte. 

 

DISKUSSION 

Diskussionen är indelad i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras de fördelar och nackdelar som författarna upplevde i samband 

med den valda metoden. I resultatdiskussionen diskuteras de erfarenheter som informanterna 

hade av att bemöta kvinnor utsatta för våldtäkt. Det som framkom i intervjuerna kopplas i 

diskussionen till bakgrunden. 

 

Metoddiskussion 

 

Intervju valdes som kvalitativ metod i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) då studiens 

syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta kvinnor som utsatts för 

våldtäkt. Metodvalet anses vara det mest lämpliga då det beskriver personliga upplevelser, 

erfarenheter och känslor och fungerade bra för att besvara studiens syfte. Fördelen med en 

semistrukturerad intervju var att författarna fick möjlighet att under studiens gång anpassa 

sina frågor för att få svar på studiens syfte. 
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Under intervjuns gång upplevde författarna att informanterna lätt kom ifrån studiens syfte, de 

kom flera gånger in på att beskriva kvinnornas upplevelser och tänkbara känslor istället för att 

beskriva egna erfarenheter av att bemöta dessa kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. Detta 

medförde att frågor som inte svarade på studiens syfte i vissa fall ställdes som följdfrågor till 

informanternas svar. Resultatet av detta blev att några intervjuer i hög grad kom att beskriva 

kvinnornas upplevelser, känslor och behov. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bygger den 

kvalitativa intervjun på intervjuarens färdigheter av att utföra intervjuer, därför upplever 

författarna till studien att en möjlig anledning till att informanterna kom ifrån syftet är att 

frågorna tolkades på fel sätt av informanterna. En tänkbar orsak kan vara att författarna inte 

hade någon tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer och därför inte hade en optimal 

intervjuteknik. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009) att kvaliteten på det erhållna 

materialet även påverkas av den ämneskunskap som forskarna har. Författarna till 

föreliggande studie anser därför att tidigare kunskap om människor i kris samt den kunskap 

som erhållits genom detta arbete har medfört att den erhållna informationen är relevant för 

studiens syfte och därmed håller en hög kvalitet.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuns kvalitet är avgörande för att resultaten ska 

bli tillförlitliga. Intervjuns kvalitet är beroende av hur intervjuaren uppfattar relevanta svar 

och tolkar dessa för att vidare kunna ställa relevanta följdfrågor. Att båda författarna 

medverkade vid samtliga intervjuer upplevdes som en fördel eftersom detta möjliggjorde att 

medan den författaren som ledde intervjun ställde en fråga kunde den andra författaren 

koncentrera sig på att lyssna och ställa följdfrågor för att få relevant information som svarade 

på studiens syfte. Det gav även författarna en möjlighet att tillsammans vidareutveckla 

frågorna under intervjun samt att i efterhand tillsammans reflektera över intervjun. 

En nackdel som författarna upplevde med att båda medverkade under intervjuerna var att 

informanterna vid vissa tillfällen inte visste vem de skulle rikta svaret mot. 

 

Antalet intervjuer begränsades till sex stycken efter att det blivit svårt att få fler intresserade 

deltagare. Författarna upplevde dock att de nått en mättnadsgrad, detta innebär enligt Olsson 

och Sörensen (2011) att man når en mättnad då den fortsatta datainsamlingen inte ger något 

nytt och därmed kan ersättas med tidigare insamlad data. Fler informanter skulle möjligen ha 

stärkt studiens trovärdighet, men det hade ökat risken för ett ohanterligt material som kunde 

ha försvårat analysen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

I enlighet med Benner (1993) hade författarna kriteriet att sjuksköterskorna som deltog skulle 

ha minst två års erfarenhet av att ha arbetat på en akutmottagning, detta ansågs medföra att de 

personer som intervjuades var kompetenta och kunde dela med sig av relevant information 

som svarade på studiens syfte. Däremot kunde kriteriet att ha mött minst tre kvinnor utsatta 

för våldtäkt anses som bristande eftersom de sjuksköterskor som enbart mött tre kvinnor 

utsatta för våldtäkt eventuellt inte skulle kunna bidra med relevant information som svarade 

på studiens syfte. Dock upplever författarna att detta inte påverkade studiens resultat av den 

orsaken att alla informanter hade mött ett större antal kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt.  

 

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) fick informanterna själva välja platsen där 

intervjun skulle genomföras, samtliga informanter valde att bli intervjuade på sina 

arbetsplatser under arbetstid. Fördelen med detta var att informanterna redan var på plats samt 

att de inte behövde avsätta sin fritid för ändamålet. Förhoppningsvis medförde de valda 

intervjuplatserna att informanterna lättare kunde koppla intervjun till verkligheten eftersom de 

befann sig i sin arbetsmiljö.  
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En negativ aspekt med att utföra intervjuerna på informanternas arbetsplats var att de hade 

svårt att gå ifrån arbetet och att det upplevdes stressigt runt omkring. Dessutom blev några av 

intervjuerna avbrutna då annan personal kom in på rummet vilket gjorde att informanterna vid 

vissa tillfällen kom av sig under intervjun.  

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att de intervjuade sjuksköterskorna anser att det centrala 

i bemötandet av en kvinna som blivit utsatt för våldtäkt är att vara lyhörd för kvinnans 

reaktioner och behov. Detta styrks av en studie av Reis et al. (2010) där det framkom att 

sjuksköterskorna ansåg att lyhördhet var ett nyckelord i bemötandet av kvinnor utsatta för 

våldtäkt. Informanterna i föreliggande studie påtalade även vikten av att se till att kvinnan 

känner trygghet för att hon ska kunna börja bearbeta det som hänt. Kvinnornas behov av 

trygghet beskrivs även i en studie av Osterman, Barbiaz och Johnson (2001), det framkommer 

där att trygghet är en förutsättning för att kvinnan ska kunna ta emot den vård och hjälp som 

sjuksköterskan erbjuder. När kvinnan känner tillit, framförallt genom att någon lyssnar och 

tror på henne är det enligt Symes (2000) lättare för henne att bearbeta sina känslor och att gå 

vidare.  

 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) belyser vikten av att patienten 

ses som den främsta experten på sig själv, sin situation och sitt välbefinnande, detta beskrivs 

bidra till att kvinnan kan känna förtroende och tillit för sjuksköterskan. Informanterna i 

föreliggande studie betonade att eftersom varje kvinna bearbetar situationen på sitt eget sätt 

och därmed kräver olika bemötande är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om detta för 

att kunna tillgodose kvinnans behov. Samtidigt bör sjuksköterskan besitta förmågan att se till 

ett helhetsperspektiv och respektera kvinnans känslor.  

Detta överrensstämmer med Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, där det 

framkommer att sjuksköterskan ska ta hänsyn till kvinnans önskemål (SOSFS 2005-105-1).  

 

Ehnhage-Johnsson et al. (2003) påvisar i en studie att kvinnor utsatta för våldtäkt reagerar och 

beter sig på olika sätt då de ofta är i chock. Det är därför av vikt att sjuksköterskan har 

kunskap om de krisreaktioner som kan förekomma hos dessa kvinnor. Sjuksköterskan bör 

även vara medveten om sina egna känslomässiga reaktioner och kunna hantera dem. 

Resultatet visar att flera av informanterna upplevde en svårighet i att hantera de egna 

känslorna vid bemötandet av dessa kvinnor. Det kan bero på att sjuksköterskan enligt 

Cullberg (2006) lätt identifierar sig med en krisdrabbad patient, vilket kan leda till egna 

känslor av ångest. Detta kan utgöra ett problem för sjuksköterskan när det gäller att uppnå ett 

professionellt bemötande. 

 

Under intervjuerna framkom det att ett av sjukhusen regelbundet har handledning för 

personalen, där de kan diskutera sådant som de har upplevt som jobbigt i sitt arbete. 

Informanterna på det sjukhuset uppskattade dessa handledningstillfällen som ger dem en 

möjlighet att reflektera över sitt eget och andras bemötande av kvinnorna. De ansåg att detta 

leder till att bemötandet ständigt förbättras. Handledning i grupp bidrar enligt Jahren 

Kristoffersen (2005) till att minska risken för att sjuksköterskorna blir utbrända, cyniska eller 

känslomässigt utmattade. Jahren Kristoffersen (2005) anser även att yrkeshandledning bidrar 

till utveckling av kompetens och förtrogenhetskunskap i omvårdnad. Informanterna på det 

sjukhus som saknar handledning uttryckte inte något behov av sådan, utan ansåg att det räcker 

med att ventilera med kollegorna.  
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De informanter som inte fick handledning berättade dock under intervjuerna om patientfall 

och händelser som författarna till föreliggande studie upplevde inte verkade bearbetade, det 

fanns många tankar som informanterna verkade ha svårt att släppa. Författarna anser även att 

dessa informanter inte verkade reflektera över sitt eget bemötande av dessa kvinnor i samma 

utsträckning som de handledda sjuksköterskorna. 

 

Flera informanter upplevde prestationsångest över att det första mötet med kvinnan måste bli 

optimalt, detta eftersom de ansåg att det initiala omhändertagandet var av stor vikt för hur 

kvinnan skulle komma att må i framtiden. Detta stöds av en studie av Ullman (1996) som 

visade att sjuksköterskans bemötande av kvinnan under hennes första möte med sjukvården 

efter att hon blivit utsatt för våldtäkt är betydande för att hennes fortsatta bearbetande av 

händelsen ska bli optimalt. Detta kan uppnås om kvinnan känner att sjuksköterskan tror på 

henne och ger henne ett bra bemötande. Informanterna i föreliggande studie förklarade vikten 

av att inte visa sina egna tankar och känslor inför den utsatta kvinnan, detta för att kunna 

bevara ett professionellt förhållningssätt. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att informanternas omhändertagande av kvinnorna till 

största del utgår från erfarenhet och personlig kompetens och inte från utbildning. 

Informanterna ansåg att mötet underlättas av att sjuksköterskan har yrkes- och livserfarenhet 

och därmed förmågan att anpassa sitt bemötande utifrån den kvinna hon har framför sig. 

Författarna upplevde dock att det fanns en skillnad mellan informanterna när det gäller 

attityden till dessa kvinnor. De informanter som hade gått interna kurser uppvisade en mer 

fördomsfri inställning än de som inte hade gått några kurser. Författarna anser därför att det 

krävs mer utbildning kring våldsutsatta kvinnor både för blivande och nuvarande 

sjuksköterskor som var de än kommer att arbeta kan komma att möta kvinnor som blivit 

utsatta för våldtäkt.  

 

Behovet av utbildning styrks av två tidigare examensarbeten vid Sophiahemmets Högskola 

där författarna kom fram till att barnmorskor respektive sjuksköterskor som möter och vårdar 

kvinnor utsatta för våldtäkt ansåg att det fanns ett behov av vidareutbildning inom detta 

område (Bonnevier & Sjökvist, 2005; Ekström & Holmén, 2001). I en studie av Plichta, 

Vandecar-Burdin, Odor, Reams och Yan (2006) framkom det att 80 procent av personalen på 

akutmottagningar i USA ansåg att det behövdes utbildning i omhändertagande av kvinnor 

som blivit utsatta för våldtäkt, trots detta prioriterade majoriteten av dessa akutmottagningar 

inte att utbilda sin personal. Liknande resultat påvisas av Rönnberg och Hammarström (2000) 

gällande svensk sjukvårdspersonal, de kom fram till att kunskapsbristen försvårar personalens 

omhändertagande av dessa kvinnor. 

 

Littel (2001) skriver i en artikel om ett program som sjuksköterskor i USA utvecklade i slutet 

av sjuttiotalet för att utbilda Sexual Assault Nurse Examinor (SANE), sjuksköterskor 

specialiserade på att ta emot kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Detta program 

hade som syfte att förbättra mottagandet och vården av våldtagna kvinnor. Flera studier 

(Campbell et al., 2006; Plichta et al., 2007) visar att sjuksköterskor som har SANE-utbildning 

generellt ger kvinnan bättre bemötande och omvårdnad. Enligt Littel (2001) är ett empatiskt 

förhållningssätt av största vikt vid mötet med en kvinna som blivit utsatt för våldtäkt. 

Kunskap om hur våldtäktsmyter kan påverka sjuksköterskan vid bemötandet av kvinnan kan 

fås genom vidareutbildning kring detta fenomen. I utbildningen till SANE- sjuksköterska 

ingår det att bli medveten om dessa föreställningar. Det enda som författarna till föreliggande 

studie har funnit i Sverige som påminner om SANE-konceptet är Södersjukhusets 

Akutmottagning för våldtagna kvinnor (Ehnhage-Johnsson et al., 2003).  



23 

 

Författarna anser att det finns ett behov av fler sjukhus med denna kompetens, på flera orter i 

landet. Detta tror författarna skulle leda till att sjuksköterskor upplever en större säkerhet i hur 

de ska bemöta en kvinna som blivit utsatt för våldtäkt. 

 

Slutsats 

 

Kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt reagerar olika, men skuld är den känsla som de flesta 

känner. Skuldbenägenheten anses vara en av de svåraste delarna i bemötandet, att få 

kvinnorna att förstå att det som de har råkat ut för inte är deras fel. Skuldkänslorna kan bero 

på att det i samhället finns en syn att dessa kvinnor kunde ha undvikit att bli våldtagna om de 

uppträtt annorlunda. Kvinnorna har samma behov som andra människor i kris, de bör bemötas 

med lugn, värme och empati samt känna trygghet och återfå kontrollen. Även att få sina 

basala behov tillfredsställda samt att bli sedda och bekräftade är väsentligt för dessa kvinnor. 

Bemötande är svårt att lära sig genom utbildning och det upplevs inte påverkas av om 

sjuksköterskan har vidareutbildning eller inte. Det kan dock vara bra att få utbildning om 

bemötande av personer i kris. Det viktigaste för att kunna ge dessa kvinnor ett gott bemötande 

är sjuksköterskans personlighet samt den kunskap och de erfarenheter hon eller han har 

skaffat sig i sitt arbete. En svårighet för sjuksköterskan är att hantera sina egna känslor av 

ilska och frustration, dessa känslor hanteras på bästa sätt genom handledning och att samtala 

med kollegor. Erfarenhet medför att sjuksköterskan lättare kan hantera dessa känslor och hålla 

sig professionell samtidigt som hon eller han förmedlar värme till kvinnorna. Något som 

påverkar arbetet negativt är stress, det kan leda till att bemötandet inte blir optimalt. 

Sjuksköterskan måste låta allt få ta sin tid och hela tiden vara lyhörd på hur kvinnan reagerar.  

 

Klinisk tillämpbarhet 
 

Sjuksköterskans erfarenhet och bemötande är viktigt för att erbjuda kvinnor som har blivit 

utsatta för våldtäkt en god omvårdnad under självläkningsprocessen. I dagsläget är inte 

undervisning om våldsutsatta kvinnor obligatoriskt inom sjuksköterskeutbildningen i Sverige. 

Det vi har kommit fram till i vårt resultat kan bli en värdefull kunskap som sjuksköterskor 

kommer att ha nytta av var de än arbetar. Genom en ökad kännedom om dessa kvinnors behov 

och hur sjuksköterskan på bästa sätt kan bemöta dem kan de få hjälp att påbörja 

läkningsprocessen och så småningom få ett välfungerande liv igen. 

 

Fortsatta studier 

 

Svensk forskning kring bemötande av kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt är 

undermålig, det mesta av den forskning som vi har hittat i ämnet är från USA. Vi anser att det 

skulle behövas mer svensk forskning i syfte att utveckla omvårdnaden av dessa kvinnor för att 

bättre kunna tillgodose deras behov. I vår bakgrund framkommer det att sjuksköterskans egna 

värderingar och attityder kring våldtäkt och de kvinnor som utsatts påverkar omvårdnaden av 

dessa kvinnor. Vi anser därför att det vore intressant att utföra en intervjustudie för att 

undersöka vilken syn som råder bland sjuksköterskor inom den svenska sjukvården idag. Vi 

valde av etiska skäl att inte intervjua kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt då detta hade 

kunnat väcka starka känslor som vi inte hade resurser att hjälpa kvinnorna hantera. Vi anser 

dock att det vore intressant att få veta vad kvinnorna själva anser om den omvårdnad och 

bemötande de erhållit efter att de blivit utsatta för våldtäkt. Detta skulle kanske gå att 

genomföra med större resurser och mer tid så att forskaren kan söka upp kvinnor som har 

bearbetat händelsen tillräckligt för att kunna berätta om det utan att drabbas av negativa 

konsekvenser av sitt deltagande i en sådan studie. 
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Till verksamhetschef     Stockholm 2012-02-09 

NN  

XXkliniken, XXsjukhuset  

 

Vi, Ann-Charlotte Holm och Lissete Lopez och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. 

Området som ska studeras är sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta kvinnor som blivit 

utsatta för våldtäkt (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra intervjuerna på er 

akutmottagning. 

 

Vi är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med sjuksköterskor som väljs utifrån 

följande kriterier: legitimerad sjuksköterska oberoende av kön, ålder och nationalitet (dock 

svensktalande), med minst två års erfarenhet av att ha arbetat inom akutvården och under 

denna tid ha vårdat kvinnor från 18 år och uppåt som blivit utsatta för våldtäkt.  

Om du godkänner att studien genomförs vid akutmottagningen är vi tacksamma för din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om du känner dig 

tveksam till att studien genomförs vid akutmottagningen är vi tacksamma för besked om 

detta. Har du ytterligare frågor rörande undersökningen är du välkommen att kontakta oss 

eller vår handledare.  

 

Med vänlig hälsning  

Ann- Charlotte Holm och Lissete Lopez 

 

__________________________  __________________________  

Students namnteckning   Students namnteckning  

 

__________________________  __________________________  
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Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 

 
Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt 

 

Problemområde 

Enligt Ehnhage-Johnsson, Skwarek, Seflin, Eriksson & Boström (2003) blir kvinnan som 

våldtas kränkt och förödmjukad både sexuellt och personligt. Som andra krisdrabbade 

människor kan den våldtagna kvinnan tappa meningen med sitt liv och fyllas av sorg och 

ångest. Får hon inte hjälp och stöd att dela och förstå sina känslor kan hennes självförtroende 

förvandlas till känslor av värdelöshet och i värsta fall leda till att hon hamnar i 

självskadebeteende (Hedlund & Göthberg, 2005). Sjuksköterskans bemötande är då av stort 

värde för att kvinnan skall känna sig trygg och väl omhändertagen. 

 

Syftet 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta kvinnor som blivit utsatta för 

våldtäkt. 

 

Metod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie där vi intervjuar sjuksköterskor om deras 

erfarenheter av att bemöta våldtagna kvinnor. Genom att göra en intervjustudie är vår 

förväntan att kunna öka förståelsen för det valda fenomenet och omvandla den erhållna 

kunskapen till praktisk och användbar kunskap. Intervjuerna kommer att genomföras på den 

avdelning som sjuksköterskan befinner sig på, eller annan plats som sjuksköterskan valt. Båda 

författarna kommer att delta vid intervjuerna. Vi kommer att använda en semistrukturerade 

intervjufrågor, vilket innebär att det kommer att finnas en intervjuguide som intervjun utgår 

ifrån, men att den inte kommer att följas helt och hållet. Det kommer att finnas utrymme för 

följdfrågor och avvikelser. Vi planerar att intervjua 6-8 sjuksköterskor och dessa bör ha minst 

två års erfarenhet av att arbeta inom akutvården och under denna tid ha vårdat kvinnor från 18 

år och uppåt som blivit utsatta för våldtäkt. Intervjuerna beräknas ta ca 30 min per tillfälle. 

 

Vi är de enda som kommer att ha tillgång till materialet som kommer att förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte har möjlighet att få tillträde till det. När arbetet är slutfört kommer allt 

material förstöras för att bevara konfidentialiteten och integriteten. 

 

Tidslängd för arbetet  

Arbetet med studien kommer att pågå under perioden 2012 01 31 – 2012 ……. Vi skulle 

gärna vilja utföra intervjuerna under vecka? och? men vi är flexibla om tidpunkten inte passar.  
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Jag godkänner härmed att Ann-Charlotte Holm och Lissete Lopez får utföra studien  

”Erfarenheter av att bemöta kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt” på kliniken under 

tidsperioden 2012 01 31 – 2012 ……. 
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Ort, datum  

__________________________  

Namnteckning, Verksamhetschef  

__________________________  

Namnförtydligande 
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Sjuksköterskor    Stockholm 2012-02-09 

Akutmottagning  

Postnummer ORT  

 

 

Vi, Ann-Charlotte Holm och Lissete Lopez och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola och valt att skriva vårt examensarbete om sjuksköterskors erfarenheter av att 

bemöta våldtagna kvinnor. Vi är därför intresserade av få intervjua sjuksköterskor som väljs 

utifrån följande kriterier: legitimerad sjuksköterska oberoende av kön, ålder och nationalitet 

(dock svensktalande), med minst två års erfarenhet av att ha arbetat inom akutvården och 

under denna tid ha mött och vårdat minst tre kvinnor från 18 år och uppåt som blivit utsatta 

för våldtäkt. Vår förväntan är att kunna öka förståelsen för det valda fenomenet och omvandla 

den erhållna kunskapen till praktisk och användbar kunskap. 

 

Det är en kvalitativ studie som kommer att genomföras med intervjuer som spelas in. Vi 

beräknar att intervjuerna kommer att ta ca 30 minuter. Intervjuerna kommer att genomföras på 

den avdelning som sjuksköterskan befinner sig på, eller annan plats som sjuksköterskan valt. 

Båda författarna kommer att delta vid intervjuerna. Intervjuerna kommer att transkriberas och 

det insamlade materialet kommer sedan att analyseras och granskas av båda författarna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt, om du före, under eller efter intervjun känner dig tveksam till 

din medverkan kan du när som helst avbryta deltagandet och den information du delgivit oss 

kommer inte att användas. Deltagarna väljer själva vad de vill svara på och kommer inte på 

något sätt att pressas att svara på frågorna.  

 

Vi är de enda som kommer att ha tillgång till materialet som kommer att förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte har möjlighet att få tillträde till det. När arbetet är slutfört kommer allt 

material förstöras för att bevara konfidentialiteten och integriteten. 
Om du vill ta del av studien i sin helhet kommer denna möjlighet att erbjudas.  

 

Tack så mycket för att du har valt att medverka i vårt arbete! Har du några frågor angående 

studien kan du kontakta oss. 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

Ann-Charlotte Holm    

 

Lissete Lopez 

 

 

 

 

Handledare: Britten Jansson 
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INTERVJUGUIDE 

 

SYFTE: Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt 
 

 

Bakgrundsfrågor:  

 

1. Vad har du för utbildning? (Vidareutbildning)  

 

2. Hur ser din yrkeshistoria ut? (Erfarenheter av att arbeta med målgruppen)  

 

 

Inledande fråga: 

 

Hur förbereder du dig inför ett möte med en våldtagen kvinna och hur du bemötte henne? 

 

 

 

Huvudfrågor: 

 

1. Beskriv hur du upplever mötet med en kvinna som har blivit utsatt för våldtäkt? 

 

2. Vad anser du är viktigt i bemötandet av en kvinna som blivit utsatt för våldtäkt? 

 

3. Har du något ytterligare som du vill lägga till? 

 

 

 

Exempel på förståelsefördjupande frågor: 

 

– Kan du berätta lite mer om…? 

– Vad innebär…? 

– Kan du utveckla det lite…? 

– Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan…? 

– Skulle du kunna ge ett exempel…ge exempel på vad det inte är…? 

– Vilken betydelse har…? 

– Hur tänker du…? 

 

 

 

Tack så mycket för att du har delat med dig av dina erfarenheter genom ditt deltagande 

i studien!  
 

 

 


