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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som finns i olika skepnader, så 

som fysiskt, psykiskt, socialt, materiellt och ekonomiskt våld. Sjuksköterskor har som ansvar 

att identifiera och bemöta våldsutsatta kvinnor. Vissa sjuksköterskor upplever en rädsla samt 

en avsaknad av kunskap kring våld i nära relationer. Syfte: Syftet var att beskriva 

våldsutsatta kvinnors upplevelser av sjuksköterskors bemötande inom sjukvården. Metod: 

Författarna använde en litteraturöversikt med kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: 

Våldsutsatta kvinnor upplevde i olika situationer bristande bemötande vilket gav en känsla 

av bristande kontroll och autonomi. Erfarenheter skiljde sig beroende på vilket stadie 

kvinnorna befann sig i den våldsamma relationen. De våldsutsatta kvinnorna upplevde att 

det fanns en bristande kunskap kring våldsbrott. Kvinnor eftersökte en icke fördömande 

miljö, empati, respekt, säkerhet och en plats där de kunde vara sig själva. En god 

kommunikation och en bra miljö var viktigt för att främja hälsa och välbefinnande och för 

att kvinnorna skulle våga avslöja våldsbrottet. Slutsats: Rutinmässig frågeställning var 

något som sjuksköterskor och våldsutsatta kvinnor såg som något positivt och borde införas 

i sjukvården. Ökad kunskap kring våld i nära relationer eftersträvades av både sjuksköterskor 

och våldsutsatta kvinnor. Kvinnor upplevde att normer och värderingar påverkade 

sjuksköterskors profession.
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___________________________________________________________________________ 

Background: Domestic violence against women in a close relationship is a social issue. 

There are many different types of violence against women, such as physical, psychological, 

social, material and financial abuse. Nurses have responsibility to identify and help victims 

of abuse. Some nurses experience a sense of fear and lack of knowledge while dealing with 

domestic violence. Aim: The aim was to describe the experiences of abused women treated 

by nurses in healthcare. Method: This thesis employed literature review of quantitative and 

qualitative articles. Results: Abused women experienced lack of support from nurses in 

different situations, which made the women feel a lack of control and autonomy. Experiences 

differs depending on the stage of the women current violent relationships. Abused women 

reported that there was limited knowledge about domestic violence. Women in violent 

relationships were looking for a safe, non-judgmental environment and would like to be 

treated with empathy and respect. They are also searching for safety and a place to be enabled 

to be themselves. A good communication and a nice environment were important for the 

women to promote a feeling of health and well-being, when reporting any type of abuse. 

Conclusion: Routine questioning is something that both nurses and the abused women see 

as something positive and would like to incorporate into healthcare. Both nurses and the 

abused women believed that continuing education for nurses on domestic violence was 

essential and should be improved within the health care. The abused women experienced 

that norms and values were affecting the nurse profession. 
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INLEDNING 

Våld i nära relationer ses som ett stort samhällsproblem. Var fjärde kvinna i Sverige beräknas 

bli utsatt för våld av någon i deras närhet. Trots en ökad kunskap och skärpta lagar inom 

området tycks inte samhället våga möta detta problem. Inom hälso- och sjukvården upplever 

vårdpersonal att det inte finns tillräckligt med kunskap och resurser för att kunna bemöta 

våldsutsatta kvinnor på ett värdigt sätt. Dessutom upplevs en känsla av otillräcklighet i mötet 

med de våldsutsatta kvinnorna. Författarna vill i denna studie få en inblick om hur de 

våldsutsatta kvinnorna upplever sjuksköterskors bemötande i vården. Detta för att få en ökad 

förståelse för de konsekvenser bemötandet har på de våldsutsatta kvinnor som söker hjälp 

hos sjukvården. 

BAKGRUND 

Våld i nära relationer 

Våldsbrott kan ses i olika skepnader så som fysiskt, psykisk, sexuellt, socialt, materiellt och 

ekonomiskt våld. Fysiskt våld kan exempelvis vara i form av slag, fasthållning, sparkar, 

nypning. Psykiskt våld kan uttrycka sig som hot och kränkningar. Sexuellt våld kan vara 

sexuella övergrepp eller andra sexuella handlingar som inte båda parterna är överens om. 

Materiellt våld kan vara tillhörigheter som slås sönder med avsikt att inkräkta och våldföra 

sig på en annan individs integritet och autonomi. Socialt våld kan ses i form av 

frihetsberövning, en individ blir isolerad från sin umgängeskrets. Ekonomiskt våld är när 

den ena parten i relationen har makt över båda parternas pengar och begränsar den ena parten 

från att inhandla till exempel mediciner eller mat (Socialstyrelsen, 2015). Enligt Kastling 

(2010) kan även ekonomiskt våld innebära ett tvång till att stanna i den ohälsosamma 

relationen då ena partnern inte har tillgång till boende och ekonomiska tillgångar om 

förhållandet avslutas. 

 

En nära relation definieras som en samhörighet som antingen pågår eller har avslutats mellan 

två parter (Frenzel, 2014). Definitionen av våld är att de beteenden som individen uppvisar 

upplevs som farligt eller skrämmande från andra individers synvinkel. Även beteenden som 

tvingar partnern att göra något mot deras vilja klassas som våld (Kastling, 2010). Det finns 

en skillnad mellan ordet abuse som står för misshandel och termen domestic violence som 

handlar om våld i nära relationer. Våld i nära relationer definieras som våldshandlingar som 

upprepas i ett mönster under en längre tid. Våldsbrott kan ha karaktär från en mildare till en 

grövre handling. En mildare våldshandling kan till exempel innebära att bli förlöjligad och 

en grövre handling kan vara en situation som kan leda till behov av sjukvård (Socialstyrelsen, 

2015). Våld i nära relationer är enligt definition ett mönster av kontrollerande beteende samt 

fortlöpande fysiskt, emotionellt, ekonomiskt, sexuellt och/eller psykologiskt angrepp mot en 

nuvarande eller en fördetta partner/familjemedlem oavsett genus, ålder eller sexuell läggning 
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(Flitcraft, 1992; Kelly, 1999). Våld i nära relationer är något som oftast sker i hemmet och 

är därför svårt att upptäcka av närstående eller sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 2015). 

Förekomst av våld i nära relationer 

Antalet kvinnor som utsätts för olika typer av våldsbrott i nära relationer är högt. Studierna 

av (Falik & Plichta, 2001., Kramer, Lorenzon & Mueller, 2003) visar att ungefär hälften av 

alla vuxna kvinnor i USA någon gång har blivit utsatta för våldsbrott av personer i deras 

närhet. Brottsförebyggande rådet i Sverige (Franzel, 2014) beräknar att var fjärde kvinna blir 

utsatt för våldsbrott av personer i sin närhet under sin livstid. Det finns dock ett stort 

mörkertal bland dessa, då kvinnor inte alltid är medvetna om vad som räknas som våldsbrott. 

Kvinnor är som mest utsatta i åldrarna 16-34 år, det kan också ses en ökning av våldsbrott 

hos lågutbildade kvinnor, ensamstående kvinnor, låginkomsttagare och kvinnor boende i 

flerfamiljshus (Franzel, 2014). 

 

Kvinnor utsätts i regel för grövre våld och har ett större behov av hjälpinsatser från sjukvård 

och övriga instanser än män. Tretton gånger fler kvinnor än män (29.1 procent kvinnor och 

2.4 procent av männen) behöver söka hjälp hos sjukvården på grund av våldsbrott (Franzel, 

2014). I en studie av Falik och Plichta (2001) beskrivs våldstatistik och hälsoeffekter av våld 

hos våldsutsatta kvinnor. Där framkommer det att kvinnor har fyra gånger större risk att råka 

ut för våld av en manlig närstående än av en främling. Det vanligaste fysiska våldet som 

förekommer är slag, sparkningar, hot med vapen och sexuella handlingar. De flesta kvinnor 

rapporterar att många olika typer av fysiska våldsbrott sker samtidigt som psykiskt våld. 

Studier visar att den fysiska och psykiska hälsan och välbefinnandet försämras i samband 

med och efter att ha varit utsatt för våldsbrott i nära relationer. Detta leder inte allt för sällan 

till depression, ångest likväl som kroniska medicinska åkommor, detta ger kvinnorna en 

minskad känsla av hälsa och välbefinnande (Falik & Plichta, 2001). 

 

Kvinnor upplever svårigheter att ta upp våldshistorik med sjukvården (Falik & Plichta, 

2001). En fjärdedel av kvinnorna i en studie av Kramer et al. (2003) uppger att de aldrig 

blivit tillfrågade om de upplevt våld. I de fall där sjukvården tar upp frågan om våld i nära 

relationer uppger kvinnor att de har en tendens att neka till detta de första gångerna frågan 

kommer upp. Majoriteten av kvinnor som söker sjukvård för huvudvärk, buksmärtor, 

vaginala blödningar, missbruk, självmordsförsök och depression upplever eller har upplevt 

fysisk eller psykisk misshandel någon gång i sitt liv (Kramer et al. 2003). 

Samhällets syn på våldsbrott mot kvinnor 

De senaste åren har olika lagstiftningar på nationell, statlig och lokal nivå skapats och skärpts 

världen över gällande våld mot kvinnor, det har även uppkommit fler hjälpinstanser för att 

ge våldsutsatta kvinnor ett bättre stöd (Carlson & Pollitz Worden, 2005). Trots att samhällets 

stöd mot våldsbrott i relationer förändrats så har samhällets syn inte ändrats nämnvärt 

(Carlson & Pollitz Worden, 2005; Tehee & Willis Esqueda, 2007). Samhällets syn på 

våldsbrott är viktigt då kvinnor som normaliserar eller rättfärdigar våldshandlingar i hemmet 
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är mindre benägna att söka hjälp och stöd. Detta leder till ett ökat lidande och en minskad 

känsla av hälsa och välbefinnande (Carlson & Pollitz Worden, 2005).   

 

Det finns olika attityder i samhället som berör våldsbrott mot kvinnor, de vanligaste 

åsikterna är att våld uppkommer på grund av förövarens personlighet eller alkoholmissbruk. 

Det finns även idéer i samhället om att våldshandlingar är ett inlärt beteende i hemmet och 

att mannens motiv för våldshandlingar är att förnedra och få kontroll över kvinnor. Det finns 

föreställningar om att kvinnor i våldsamma förhållanden till viss del känner sig ansvariga 

för fortsatta våldshandlingar om kvinnan ifråga inte lyckas lämna förhållandet. Majoriteten 

av samhället underskattar svårigheterna för kvinnorna att lämna våldsamma förhållanden. 

Män tror till större grad än kvinnor att våldshandlingar uppstår på grund av bristande 

självkontroll hos mannen(Carlson & Pollitz Worden, 2005). 

Kultur och värderingar 

Att som vårdpersonal bemöta och använda sig av patientens kulturella värderingar stimulerar 

en god vårdrelation mellan patient, vårdare och anhöriga (Lepp, 2009). Språket kan skilja 

sig mellan olika etniska bakgrunder. Att vårdare och patient pratar olika språk kan medföra 

kommunikationssvårigheter (Carlsson, 2009). Om vårdpersonal försöker förstå kulturella 

skillnader kan detta leda till en känsla av ökad hälsa och välbefinnande hos patienter (Lepp, 

2009). 

 

Det är av betydelse att patientens omgivning är anpassad efter psykiska, fysiska och sociala 

behov för att främja en god hälsa (Lepp, 2009). Kvinnor som är utsatta för våld i nära 

relationer söker ofta hjälp inom hälso- och sjukvården (Öhman, 2009).  För att främja hälsa 

ska patientens vårdmiljö vara trivsam och kännas omsorgsfull. Människor har utifrån olika 

individuella livsvärldar olika förutsättningar för hur miljön uppfattas (Lepp, 2009). 

Sjuksköterskan har till uppgift att utforma miljön efter den vård och omvårdnadsinsatser 

sköterskan ska utföra med patienter. För en skör patient kan en god vårdmiljö bidra till en 

känsla av gemenskap och stöd (Edvardsson & Wijk, 2009). 

 

Uppfattning av kvinnligt och manligt arbete finns inom hälso- och sjukvården. Patientmötet 

påverkas av genus, vad som är manligt och vad som är kvinnligt vilket påverkar hur patienter 

upplever bemötande och den vård som ges. Den manliga och kvinnliga kroppen utmärks av 

kön och genus, det finns bland annat biologisk, kulturell och social påverkan på vad som 

anses som normalt och onormalt. Vid till exempel trauma blir dessa utmärkningar mer 

betydelsefulla. Kring området våld i nära relationer behöver vårdpersonal mer kunskap om 

hur genus påverkar eller hämmar vårdrelationen för att kunna individanpassa vårdandet på 

manlig eller kvinnlig nivå (Öhman, 2009). 

 

Enligt Mårtensson (2014) har människor individuella värderingar. Värderingarna är den 

egna personliga övertygelsen och attityden till alla handlingar, idéer, personer eller objekt 

som personen möter. Värderingar kan ha bakomliggande moraliska tankar och funderingar 

men behöver inte inkludera moraliska värden. Alla etiska ställningstagande bygger på 

värderingar oavsett om det är medvetet eller omedvetet. De värderingar vi har är influerade 

från den sociokulturella miljö vi lever i vilket innebär traditioner, seder, etnicitet, religion, 
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familj och vänner. Sjuksköterskor förvärvar professionella värderingar under sin utbildning 

som härstammar från de etiska koderna för sjuksköterskor. Dessa professionella värderingar 

innebär att alla patienter ska behandlas lika oavsett etnicitet, religion, ekonomi med mera. 

Sjuksköterskor bör kunna identifiera och relatera till patienters personliga värderingar, detta 

då patienters personliga värderingar kan vara av betydelse för hur patienten uppfattar sin 

situation och sina hälsoproblem (Mårtensson, 2014).  

Sjuksköterskors ansvar 

Enligt socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskor bedriva omvårdnad utifrån en värdegrund 

som vilar på en humanistisk människosyn, där hänsyn och respekt ska visas för patientens 

autonomi, integritet och värdighet. Sjuksköterskor bör visa en öppenhet och respektera att 

alla har olika värderingar, bakgrund och trosuppfattningar. All vård ska bedrivas utifrån en 

empirisk grund. Sjuksköterskor ska främja hälsa och välbefinnande och förebygga ohälsa. 

Detta innebär att sjuksköterskor ska tillgodose patienters basala och specifika 

omvårdnadsbehov för att förebygga lidande. Med det menas de fysiska, psykiska, sociala, 

kulturella och andliga behov som patienter har. Om önskemål finns ska sjuksköterskor föra 

patienters och närståendes talan, för att säkerställa att patienters rätt till autonomi tas tillvara 

på (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Hälsa och välbefinnande 

Det är individuellt hur en människa uppfattar känslan av hälsa och välbefinnande, och det är 

beroende av i vilket situation människan befinner sig i. Hälsa kan påverkas av sociala och 

yttre omständigheter samt diverse biologiska orsaker. Hälsa ses utifrån hela människan och 

upplevs som en sundhet, friskhet och välbefinnande. En känsla av välbefinnande utgår från 

människans egen livsvärld där tankar och känslor styr och kan därför upplevas olika utifrån 

personens inre upplevelse (Wiklund, 2003). 

Den vårdande relationen 

Den vårdande relationen är uppbyggd av ett samspel mellan patient och vårdare. I en 

vårdrelation har patienten möjlighet att uttrycka sina behov och problem men även 

önskemål. Om en god vårdrelation av någon anledning inte skulle finnas hade innebörden i 

vårdandet försvunnit och blivit mer fokuserat på den biologiska och teknologiska 

sjukvården. Den vårdande relationen ska vara ömsesidig men det är viktigt att som 

sjuksköterska förstå sin maktposition över patienten i relation till den kunskapsnivån kring 

omvårdnad sjuksköterskan besitter (Wiklund, 2003). 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori 

Enligt Henderson (1982) omvårdnadsteori har sjuksköterskor till uppgift att ta hand om 

patienter samt utföra de åtgärder som patienterna i sitt nuvarande tillstånd inte kan 

genomföra. Sjuksköterskors mål med omvårdnaden enligt teorin är att tillgodose 

patienternas grundläggande behov för att patienterna ska kunna tillfriskna uppnå hälsa och 
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välbefinnande och bibehålla sin integritet och autonomi. För att uppnå detta mål behöver 

sjuksköterskor kunna tolka och förstå patienternas kroppsliga och känslomässiga behov. 

Genom att skapa en relation till patienterna kan sjuksköterskorna lära känna och sätta sig in 

i patienternas behov, och där med identifiera och tillgodose patienternas behov (Henderson, 

1982). 

Sjuksköterskors kunskap om bemötande av våldsutsatta kvinnor 

Våld i nära relationer ses idag som ett samhällsproblem. Hälso- och sjukvården står inför ett 

stort och svårt ansvar i att identifiera och bemöta våldsutsatta kvinnor för att minska lidandet. 

Även om våld i nära relationer är ett stort problem tycks området fortfarande vara tabubelagt 

i samhället samt hos professionell hälso- och sjukvårds personal. Att våld i nära relationer 

fortfarande är tabubelagt inom hälso- och sjukvården påverkar bemötande och den vårdande 

relationen mellan sjuksköterska och patient (Cann, Withnell, Shakespeare, Doll & Thomas, 

2001). 

 

Enligt Socialstyrelsens (2014) författning har vårdgivare inom hälso- och sjukvården 

skyldighet att fastställa rutiner som ska användas i möten med våldsutsatta kvinnor för att 

säkra kvaliteten i mötet. Sjuksköterskor har även skyldighet att kunna identifiera kvinnor 

som blivit våldsutsatta. Identifiering ska kunna utföras genom enklare frågeställningar till 

kvinnorna (Socialstyrelsen, 2014). Sjuksköterskor har idag en bristande kunskap om 

bemötande av våldsutsatta kvinnor (Nyame, Howard, Feder & Trevillion, 2013). Ett bra 

bemötande är när sjuksköterskan kan möta en person utifrån dennes livsvärld och behov 

(Skärsäter, 2009). Dessutom uppger sjuksköterskor att det inte finns tillräckliga resurser för 

att kunna hantera kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Den bristande kunskapen om 

våldsbrott bland vårdpersonal hämmar en effektiv vård samt en god vårdrelation och gör det 

svårare för kvinnor att komma ur våldet (Nyame et al., 2013). Som sjuksköterska finns det 

material att tillhandahålla som hjälpmedel i mötet med våldsutsatta kvinnor, ett av dessa är 

riktlinjer. Det är dock många sjuksköterskor som inte vet att det finns hjälpmedel. Uteblivet 

användande av riktlinjer kan försvåra samt försämra vårdande relationer med våldsutsatta 

kvinnor (Häggblom, Hallberg & Möller, 2005). Socialstyrelsen (2014) har bland annat tagit 

fram allmänna råd och föreskrifter om våld i nära relationer. 

Sjuksköterskors känslor i mötet med våldsutsatta kvinnor 

Vårdpersonal kan uppleva oro och ångest i samband med att möta samt identifiera kvinnor 

som är utsatta för våld i nära relationer. Denna oro och ångest grundar sig i vårdpersonalens 

låga kunskapsnivå avseende våld i nära relationer (Du Plat-Jones, 2006). I mötet med 

våldsutsatta kvinnor känner sjuksköterskor och annan vårdpersonal sig maktlösa i uppgiften 

att hjälpa och bemöta kvinnor. Trots denna känsla vill sjuksköterskor kunna bemöta 

kvinnorna på ett värdigt och empatiskt sätt (Cann et al., 2001). Samtal med våldsutsatta 

kvinnor kan vara psykiskt krävande för sjuksköterskor. Våldsutsatta kvinnors upplevelser är 

oftast tragiska och de känslor kvinnorna upplevt kan överföras till vårdpersonalen. När denna 

situation uppkommer upplever sjuksköterskor det svårt att veta hur de ska förhålla sig till 

dessa känslor. Otillräcklighet och skuldkänsla är även känslor som kan uppkomma hos 
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sjuksköterskor när våldsutsatta kvinnor väljer att återvända till den våldsamma relationen 

(Bengtsson-Tops, Saveman & Tops, 2009). 

PROBLEMFORMULERING 

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Trots utveckling inom vården och en ökad 

kunskap om våldsbrott tycks området våld vara tabubelagt. Sjuksköterskor upplever 

okunskap i att bemöta kvinnor som utsätts för våldsbrott. En känsla av rädsla och 

otillräcklighet finns hos sjuksköterskor vid möten med kvinnorna. Kvinnorna som lever i 

osunda relationer har en ökad benägenhet till olika medicinska, psykiska och fysiska besvär, 

detta leder till en minskad känsla av hälsa och välbefinnande samt ett ökat lidande. 

Författarna vill i denna studie förstå hur våldsutsatta kvinnor upplever sjuksköterskors 

bemötande. Detta för att se hur okunskap, rädsla och allmänna attityder hos sjuksköterskor 

kan speglas samt uppfattas i bemötandet av kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva våldsutsatta kvinnors upplevelser av sjuksköterskors bemötande inom 

sjukvården.   
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METOD 

Författarna valde att göra en litteraturöversikt utifrån Fribergs (2012) metod för 

litteraturöversikt. Valet av metod grundade sig i att författarna ville få en överblick om hur 

våldsutsatta kvinnor upplevde bemötandet av sjuksköterskor i vården. Litteraturöversikten 

baserades på att granska tidigare kvalitativa och kvantitativa forskningsresultat. Vid 

litteraturöversikt jämfördes likheter och skillnader mellan olika forskningsresultat för att 

komma fram till ett nytt vetenskapligt resultat (Friberg, 2012). 

Datainsamling 

För att få en relevant datainsamling delades sökprocessen in i en inledande sökning som 

sedan följdes av en egentlig sökning. Sökprocessen inleddes genom ett experimentellt 

tillvägagångssätt alltså en inledande sökning. Den inledande sökningen handlade om att få 

en översikt av det forskningsområde författarna valt, och lade även grunden för kvaliteten 

på det slutliga resultatet. Författarna tilläts att i denna fas experimentera med sökord, 

sökteknik och sökfunktioner. Efter den inledande sökningen övergick författarna till den 

egentliga sökningen. Denna sökning var mer strukturerad och utgick från de 

tillvägagångssätt som under den inledande sökningen gett relevant resultat för 

datainsamling. Det var även i denna fas av sökprocessen som den slutliga insamlingen av 

artiklar som ligger till grund för resultatet skedde (Östlundh, 2012). För att få en strukturerad 

datainsamlingsprocess dokumenterades sökvägar (se bilaga 1). 

 

Det var av betydelse att veta att databaser inriktade sig på olika ämnen. I sökningen användes 

framförallt databasen CINAHL samt vissa sökningar gjorda i Academic Search Elite. 

CINAHLS databas är inriktad på omvårdnadsforskning och där med lämplig till studiens 

syfte (Östlundh, 2012). Academic Search Elite användes för att bredda sökningen. De sökord 

som valdes att användas vid sökning av artiklar var nurse, women, domestic violence, feel, 

emotion, emergency, health care, IPV (Intimate Partner Violence), understand, support, 

respons, abuse och patient. För att få en bredare sökning användes den söktekniska 

funktionen trunkering. Trunkering innebär att ord kan böjas genom att endast skriva 

ordstammen tillsammans med trunkerings tecken. Det vanligaste trunkeringstecknet är 

asterisk(*), som också författarna använde sig av vid sökning. För att kombinera sökorden 

användes boolesk söklogik. I tekniken används olika så kallade sök-operatorer. Vid sökning 

av vetenskapliga artiklar användes operatorn AND (Östlundh, 2012). 

Urval 

I databaser som användes för sökning av vetenskapliga artiklar fanns det oftast 

avgränsningsfunktioner (Östlundh, 2012). I sökningen användes avgränsningarna: 

Academic journal, All adult, English, Gender- Women, geography- USA, Europe, Australia. 

För att begränsa antalet artiklar användes endast artiklar skrivna mellan 2001 och 2016. 

Inklutionskriterierna innefattade att de våldsutsatta kvinnor som sjuksköterskorna bemötte 

var över 18 år boende i västra Europa, USA, Kanada samt Australien. Artiklarna var skrivna 

på engelska och ur ett patientperspektiv. I studien exkluderades artiklar där främsta 
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yrkesgruppen som kvinnorna mötte var barnmorskor, detta då studien inriktade sig på 

yrkesgruppen sjuksköterskor. Andra yrkesgrupper inom vården förutom sjuksköterskor 

kunde förekomma i artiklarna om huvudfokus låg på patientperspektiv och bemötandet av 

sjuksköterskor. 

Analys 

Studien inkluderade 9 stycken vetenskapliga artiklar som belyste det valda området. 

Artiklarna blev granskades utifrån Fribergs (2012) kvalitetgranskningsmall. Detta för att 

kunna avgöra vilka artiklar som skulle inkluderas samt exkluderas i studien. En noggrann 

kvalitetsgranskning kan leda till en resultatdel som håller en hög standard samt en god 

kvalitet (Friberg, 2012). Artiklarna uppfyllde de valda inklutionskriterierna samt var skrivna 

utifrån ett patientperspektiv. Artiklarna sammanställdes kort och fördes in i en tabell (se 

bilaga 3). De valda artiklarna analyserades genom Fribergs (2012) mall för arbetsgång vid 

en litteraturöversikt (se bilaga 4). Arbetsgången påbörjades genom att läsa de utvalda 

artiklarna flera gånger för att få ett helhetsperspektiv samt sammanhang om artiklarnas 

innehåll. Sedan jämfördes likheter och skillnader mellan artiklarnas teoretiska utgångspunkt, 

metod, analys, syfte samt resultat (Friberg, 2012). De framtagna artiklarna genomlästes 

noggrant och författarna identifierade relevant fakta i resultatet. Dessa fakta markerades med 

olika färger utifrån likheter och skillnader. De markerade områdena i artiklarna granskades 

och tre huvudområden identifierades som belyste studiens syfte: att beskriva våldsutsatta 

kvinnors upplevelser av sjuksköterskors bemötande inom sjukvården. De identifierade 

huvudområdena var: ”Bemötandets betydelse för våldsutsatta kvinnor”, 

”Kommunikationens betydelse för våldsutsatta kvinnor” samt ”Stödets betydelse för att 

berätta om våldet”. De tre huvudområden som framkom lade grunden för resultatet. 

Etiska överväganden 

Författarna arbetade för att uppnå en sanningsenlig bild av det undersökta området. Vid 

användning av andras texter eller forskningsresultat refererades det till textens ägare. 

Författarna utelämnade inte insamlad data som de tyckte sig finna mindre värdefull. Enligt 

Nyberg (2000) kan författarna om data utlämnas forma resultatet efter eget ställningstagande 

samt att värdefull information kan förbises. För att undvika att värdefull information 

förbisågs följde författarna en god ordning under forskningsprocessen. Detta med hjälp av 

dokumentation i form av bilagor och korrekt referenshantering (vetenskapsrådet, 2011). 

Författarna valde att inkludera artiklar som förde någon form av etiskt resonemang detta 

kontrollerades vid artikelgranskningen utifrån Fribergs (2012) kvalitetsgranskningsmall. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) gjordes detta för att öka det vetenskapliga värdet.  
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RESULTAT 

Resultatet belyser hur våldsutsatta kvinnor upplever olika faktorer kring bemötande inom 

sjukvården samt hur kvinnor utsatta för våld i nära relationer upplever sjuksköterskors 

bemötande. Utifrån kvinnornas erfarenheter från sjukvården har tre olika huvudområden 

kunnat identifierades där likheter och skillnader tagits fram, dessa huvudområden är 

följande: ”Bemötandets betydelse för våldsutsatta kvinnor”, ”Kommunikationens betydelse 

för våldsutsatta kvinnor” samt ”Stödets betydelse för att berätta om våldet”. 

Bemötandets betydelse för våldsutsatta kvinnor  

Våldsutsatta kvinnor har olika upplevelser av bemötande från sjukvården. Hur de 

våldsutsatta kvinnorna upplever bemötandet kan bero på i vilket stadie av den våldsamma 

relationen de befinner sig i. En del upplever ett gott bemötande där sjuksköterskorna bemöter 

kvinnorna med empati och respekt och där kvinnornas upplever sig bli sedda och få ett ökad 

självförtroende. Andra kvinnor upplever en bristande kontinuitet av vårdpersonal och känner 

sig ifrågasatta utifrån samhällets normer och värderingar. Detta kan leda till en känsla av att 

autonomin förbises vilket tar bort kvinnornas känsla av kontroll och skapar ett lidande. 

Förändrad självkännedom 

Våldsutsatta kvinnor anser att det finns positiva och negativa reaktioner vid avslöjandet av 

våldsbrott. Detta beroende på i vilket skede av den våldsamma relationen kvinnorna befinner 

sig i. De kvinnor som inte själva identifierar sig med att befinna sig i en våldsam relation 

tenderar att bli förolämpade när sjuksköterskor vill diskutera om huruvida de någon gång 

blivit misshandlade (Reisenhofer & Seibold, 2012). När kvinnor befinner sig i en 

våldsrelation är det svårt att inse att så är fallet, då det för kvinnorna är en del av deras 

vardagsliv, och är den situation de är vana vid (Dienemann, Glass & Hyman, 2005; 

Reisenhofer & Seibold, 2012). Kvinnor upplever att sjuksköterskor har en betydande roll i 

den läkande processen. Detta när sjuksköterskor försöker hindra kvinnor från att 

skuldbelägga sig för det upplevda våldet samt när kvinnor ges möjlighet att hitta sig själva 

(Battaglia, Finley & Liebschutz, 2003; Reisenhofer & Seibold, 2012). För många kvinnor är 

det svårt att avgöra vad som räknas som våld i nära relationer. När sjuksköterskor identifierar 

och förklarar olika aspekter av våldshandlingar inser kvinnorna att de är offer för våldsbrott 

och kan därmed se på sin relation annorlunda (Reisenhofer & Seibold, 2012). 

Värdefullt bemötande 

Våldsutsatta kvinnor som upplever ett gott bemötande beskriver det som icke dömande, 

stöttande och en chans till att bli förstådda (Battaglia et al., 2003; Bradbury-Jones, Duncan, 

Kroll, Moy & Taylor, 2011; Dienemann, et al. 2005; Peckover, 2003; Reisenhofer & Seibold, 

2012). Utifrån tidigare erfarenheter eftersöker kvinnor från sjuksköterskor en icke 

fördömande miljö, empati, respekt, säkerhet och en plats där kvinnorna kan vara sig själva 

på (Battaglia et al., 2003; Reisenhofer & Seibold, 2012). När sjuksköterskor exempelvis ger 

information kring hjälporganisationer för våldsutsatta kvinnor, eller på annat sätt visar stöd, 
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upplevs detta som ett gott bemötande som kan leda till ökad hälsa och välbefinnande 

(Peckover, 2003). 

 

En del kvinnor har blivit erbjudna rådgivning och hjälp vilket samtliga upplever haft en 

positiv effekt på deras hälsa och välbefinnande (Dienemann, et al., 2005). Ett bra upplevt 

bemötande från sjukvården är där kvinnorna känner sig stöttade samt känner att deras 

livsvärld blir sedd. Detta kan främja dem till att våga ta det livsavgörande steget att lämna 

våldet. De tillfällen som sjuksköterskor tar tillvara på kvinnornas självständighet, gör det 

lättare för kvinnorna att ta egna beslut kring den våldsamma relationen och eventuell 

medicinering. En god vårdrelation bygger på ett bra bemötande där kvinnor upplever ett gott 

engagemang från sjuksköterskor som ökar graden av tillit (Battaglia et al., 2003). 

Sjuksköterskors bemötande får dock inte bli allt för intensivt och empatiserat då detta kan 

leda till ett möte som istället upplevs som oseriös och kvävande av kvinnorna (Dienemann, 

et al., 2005). 

Bristande bemötande 

Sjuksköterskor upplevs ibland vid bemötande av våldsutsatta kvinnor som kalla, empatilösa, 

stressade, osympatiska, dömande och okunniga kring våld i nära relationer (Bacchus et al., 

2002; Dienemann, et al., 2005; Reisenhofer & Seibold, 2012). 

 

Enligt Bacchus, Mezey & Bewley (2002) anser kvinnorna att bristande kontinuitet av 

vårdpersonal på större vårdinstanser skapar problem gällande förtroende i vårdrelationer. 

Detta skapar en oro för risken att tappa kontrollen över sitt liv och risken att få beslut tagna 

över sitt huvud, om kvinnor väljer att berätta om misshandel i hemmet (Bacchus et al., 2002). 

Om barn finns i relationen är en vanlig rädsla att socialtjänsten ska bli inblandad och att 

kvinnan då tror att hon riskerar att förlora vårdnaden. Risken att förlora vårdnaden skapar en 

motvilja för att våga anförtro sig till vårdpersonal (Dienemann et al., 2005; Peckover, 2003). 

Långa väntetider på sjukhus skapar oro för hur barnen till kvinnorna har det hemma, detta 

kan leda till att kvinnorna inte vill läggas in på sjukhus eller vägrar andra tidskrävande 

vårdåtgärder. Ett dilemma är när kvinnor ska skrivas ut från sjukhuset, då vårdpersonal ofta 

informerar om tillfälliga boenden och hjälporganisationer men inte hjälper kvinnorna att 

komma i kontakt med dessa. I de fallen beskrivs personalen som oengagerade, vilket leder 

till att kvinnorna uppfattar det som att deras autonomi fråntas dem och de tvingas åka hem 

till en farlig miljö (Battaglia et al., 2003; Dienemann et al., 2005). 

 

Många kvinnor upplever att de inte får tillräckligt med stöd från sjukvården när de avslöjar 

att de är utsatta för våld i nära relationer, det gör att kvinnornas situation förblir oförändrad 

när stöd och beskydd uteblir (Bacchus et al., 2002; Peckover 2003). I vissa fall upplever 

kvinnor en lättnad över att få berätta för någon om sin situation, då de vet att någon annan 

är medveten om deras hemlighet. Vid bristande bemötande i dessa situationer tolkar kvinnor 

det emellanåt som att våldsbrott är en normalitet i ett partnerskap (Lutenbacher, Cohen & 

Mitzel, 2003). 

 

De våldsutsatta kvinnorna upplever brister i bemötandet i många situationer, framförallt 

upplevs det ofta att det saknas empati hos sjuksköterskor när de bemöter kvinnorna. De kan 

vid ett första möte vara ärliga mot vårdpersonalen men om bemötandet brister börjar kvinnor 
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fortsättningsvis ljuga om att de inte är utsatta för våld. Detta ökar lidandet för kvinnorna då 

ingen insats för att motverka våld görs (Dienemann et al., 2005; Reisenhofer & Seibold, 

2012).  

 

De våldsutsatta kvinnorna upplever att vårdpersonal behöver bli bättre på att inte vara 

dömande, att undvika stereotyper, öka sin känslighet, bli bättre på att informera om kvinnors 

rättigheter/möjligheter samt att börja utföra rutinmässig frågeställning vid sjukvårdsbesök 

(Battaglia et al., 2003; Chang et al., 2004; Dienemann et al., 2005; Lutenbacher et al., 2003). 

Våldsutsatta kvinnor upplever ett bemötande där normer och samhällets syn styr 

vårdpersonalen, bland annat skuldbeläggs ofta kvinnor då de stannar i våldsutsatta relationer. 

Kvinnorna upplever ibland att vårdpersonal verkar vilja normalisera våldet (Lutenbcher et 

al., 2003; Reisenhofer & Seibold, 2012). I studien av Reisenhofer och Seinbold (2012) hör 

en av de våldsutsatta kvinnorna hur sjuksköterskor skuldbelägger den våldsutsatta kvinnan 

genom att prata i korridoren och nedvärdera hennes val av att inte lämna förhållandet. I 

samma studie berättar även kvinnor om vårdpersonal som uttryckt att det är kvinnornas fel 

att männen börjar våldföra sig på dem. Våldsutsatta kvinnor upplever att de känner sig 

tvingade av rädsla och skuldkänslor att vara tysta om misshandeln (Reisenhofer & Seibold, 

2012). Att leva i ett våldsamt förhållande förändrar ofta kvinnornas beteende. Kvinnorna tror 

i början av sitt förhållande att deras beteende är anledningen till att våld uppkommer. De 

försöker därför sträva efter att beteendet ska vara så perfekt som möjligt utifrån samhällets 

och partnerns normer. Därför upplevs avslöjande till sjukvården som ett erkännande om 

misslyckande, från en del kvinnors synvinkel. Därför upplever kvinnorna att bristande stöd 

från sjuksköterskor har betydelse för deras syn på sig själva (Reisenhofer & Seibold, 2012). 

 

Kvinnorna liknar våld i nära relationer med andra svåra sjukdomar så som cancer, de säger 

att båda är allvarligt men det är bara cancern som bemöts med sympati från vårdpersonal 

(Reisenhofer & Seibold, 2012). Kvinnor upplever att det saknas utbildning om våld i nära 

relationer hos vårdpersonal. De vill se att vårdpersonal får mer kunskap om ämnet våldsbrott 

för att förbättra förståelsen och bemötandet av våldsutsatta kvinnor (Lutenbacher et al., 

2003). När kvinnor blir bemötta av vårdpersonal som saknar kunskap kring våld i nära 

relationer, upplever kvinnor mötet som negativt och ser helst att sjuksköterskor konsulterar 

med vårdpersonal med adekvat utbildning (Dienemann et al., 2005). I intervjuer gjorda av 

Peckover (2003) och Lutenbacher et al., (2003) berättar kvinnor att de tydligt uppvisat tecken 

på misshandel vid sjukvårdsbesök. Tecknen innefattar bland annat fysiska skador, 

blåmärken, depression, bristande självförtroende och frekventa försök att lämna hemmet 

några timmar. I alla dessa situationer undvek vårdpersonal att se tecknen och hänvisade till 

att det inte var deras arbetsuppgift med våldsbrott (Lutenbacher et al., 2003; Peckover, 

2003). 

 

Många gånger söker våldsutsatta kvinnor vård för psykiska besvär så som depression och 

suicidala tankar och inte för det kroppsliga våldet. Kvinnorna berättar om upplevelser där 

sjukvårdspersonal tillrättavisar kvinnors tankar och upplevelser som att det “inte är något 

farligt” och att kvinnorna bör glömma det våld som skett. Att bli bemött av ett avvisande, 

och istället för hjälp få utskrivet medicinering för den psykiska ohälsan, resulterar i en känsla 

av att det är fel på våldsoffren själva (Reisenhofer & Seibold, 2012). Detta gör även att 

kvinnorna endast söker hjälp när de är rädda för sina liv. Kvinnor söker därför sjukvård vid 
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mer allvarliga fysiska skador och inte för de emotionella problemen eller för de lindrigare 

skadorna (Peckover, 2003; Reisenhofer & Seibold, 2012). 

Kommunikationens betydelse för våldsutsatta kvinnor 

De våldsutsatta kvinnorna upplever att otillräcklig kommunikation ger en minskad känsla av 

tillit till vårdpersonalen (Battaglia et al., 2003). I en studie av Battaglia et al. (2003) beskriver 

kvinnor att vårdpersonal som bemöter med ett intresse och kunnighet kring ämnet våldsbrott 

upplevs som mer lyhörda och där med lättare för kvinnorna att öppna upp och visa känslor 

för. Det är för kvinnorna av betydelse att sjuksköterskor tar sig tid till samtal för att få en 

god vårdrelation och ökad tillit till sjuksköterskan (Battaglia et al., 2003). Även korta möten 

med personal som är fem minuter långa eller mindre påverkar självförtroendet hos kvinnor 

(Bradbury-Jones et al., 2011). 

 

Kvinnor upplever att om vårdpersonal tar sig tid för mötet blir det upplevda bemötandet mer 

emotionellt (Battaglia et al., 2003). Besök hos eller av sjuksköterskor anser kvinnorna ibland 

är för korta för att kunna ta upp något så komplext som våldsbrott. Vissa sjuksköterskor 

upplevs som osympatiska och ointresserade av sociala problem, vilket får kvinnorna att 

tänka att endast fysiska och psykiska problem anses som viktiga i sjuksköterskornas ögon. 

En kvinna upplevde att när hon berättade om sin hemsituation bemötte sjuksköterskan detta 

med att svara att hon borde ta semester och bli mer avslappnad (Bacchus et al., 2002).  

 

I en studie av Battaglia et al. (2003) är nästan alla våldsutsatta kvinnor som deltog överens 

om att det skapas tillit till vårdpersonal när personalen visar omtanke till kvinnornas 

välmående. Några av kvinnorna i studien upplever att kommunikationen underlättas om 

sjuksköterskan berättar om sin egen livsvärld för den våldsutsatta kvinnan (Battaglia et al., 

2003). En faktor som underlättar ett avslöjande av våldsbrott är en sjuksköterskas icke 

verbala kommunikation. Ett leende och en uppriktig ögonkontakt upplever kvinnorna ger en 

känsla av stöd vid avslöjande av våld i nära relationer (Battaglia et al., 2003; Chang et al., 

2005). 

 

Enligt Bradbury-Jones et al. (2011) är dagens sjukvårdssystem ett problem för våldsutsatta 

kvinnor, då rapporteringen mellan sjukvårdspersonal är undermålig. Följden blir att 

kvinnorna känner att de måste upprepa sig och berätta sin historia på nytt för vårdpersonalen. 

Detta får kvinnorna att känna sig oengagerade och apatiska till sin situation vilket leder till 

en dålig vårdrelation med försämrad känsla av välbefinnande. Ett dåligt bemötande kan 

innebära att kvinnorna går ifrån mötet ledsna, gråtandes eller med en känsla av bristande 

självkänsla. Kvinnorna upplever att det är kvaliteten på mötet och inte tiden som räknas 

(Bradbury-Jones et al., 2011). 

Stödets betydelse för att berätta om våldet  

När vårdpersonal frågar om våldsbrott vill de tillfrågade kvinnorna ha en förklaring till 

varför ämnet våldsbrott tas upp. Detta för att minimera misstänksamhet och tabun som finns 

kring ämnet. Vissa kvinnor upplever att sjukvårdspersonal är nyfikna istället för hjälpsamma 
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vid förfrågan om våldsbrott, vilket motverkar ett avslöjande (Chang et al., 2005). En bra 

kommunikation enligt de våldsutsatta kvinnorna bygger på att sjuksköterskorna är kunniga 

samt grundliga och har förmåga att se kvinnornas individuella behov (Battaglia et al., 2003). 

Kvinnorna upplever idag att sjuksköterskor inte informerar och kommunicerar utifrån 

kvinnornas individuella livsvärld. När sjuksköterskor informerar utifrån kvinnornas 

livsvärld ökar känslan av välbefinnande och skapar en god vårdrelation (Dienemann et al., 

2005). 

 

Kvinnorna upplever en distans till sjuksköterskor om de känner sig anklagade för den 

våldsamma relationen, detta minskar möjligheten för att kvinnorna ska våga anförtro. 

Kvinnorna känner att de ibland får en etikett som psykiskt instabila vilket de känner minskar 

rätten till empati och stöd. Detta leder till att kvinnorna känner sig ansvariga för misshandeln 

(Reisenhofer & Seibold, 2012). Om kvinnorna känner sig anklagade eller misstrodda 

undviker kvinnorna att berätta om sina erfarenheter för vårdpersonal även i framtiden 

(Bradbury- Jones et. al., 2011; Reisenhofer & Seibold, 2012). 

 

En sjuksköterska ska enligt våldsutsatta kvinnor ge information kring våld samt möjlighet 

till trygghet oavsett om kvinnor väljer att avslöja våld eller inte (Chang et al., 2005). Även 

om inte kvinnorna vill avslöja våld i nära relationer är det viktigt att vårdpersonalen alltid 

lämnar kvar möjligheten till hjälp (Chang et al., 2005; Dienemann et al., 2005). Ett sätt att 

ge kvinnor den valmöjligheten är att lämna ut telefonnummer så att kvinnorna själva kan 

välja att ringa om de behöver hjälp (Chang et al., 2005). Vårdpersonal som lämnar ut 

telefonnummer värdesätts högt och skapar tillit till vården samt en känsla av ökad trygghet 

(Battaglia et al., 2003). Våldsutsatta kvinnor upplever att de inte riktigt har kunskap om 

vilken hjälp de kan förvänta sig och vad som kommer att hända om de lämnar sin partner. 

Detta gör att den våldsamma situation de befinner sig i kan kännas som en tryggare tillvaro 

än den okända framtiden (Lutenbacher et al., 2003).  

 

Kvinnor vill att sjukvårdspersonal ska ha förståelse för att ett avslöjande av våldsbrott är 

svårt att genomföra. De våldsutsatta kvinnorna har vetskap om att våldsbrott kan synas på 

utsidan genom tillexempel blåmärken, och att misstanke hos personal kan finnas trots att 

kvinnorna nekat till våldsbrott (Chang et al., 2005). Det är då viktigt för kvinnorna att 

sjukvårdspersonal inte blir frustrerade utan istället bemöter kvinnorna med stöd och tålamod 

(Chang et al., 2005). Även om inte kvinnor som utsätts för våld har erkänt våldet, tycker 

kvinnorna att det är viktigt att sjuksköterskor dokumenterar och fotograferar alla synliga 

skador. Detta för att underlätta i en eventuell brottsutredning då kvinnorna ofta förtränger 

våldet och där med inte kan återberätta de skador som eventuell uppkommit (Dienemann et 

al., 2005). 

 

För att kvinnor ska våga och kunna berätta för sjuksköterskor om att de är utsatta för våld i 

nära relationer är det av största vikt att miljön de befinner sig i får kvinnorna är känna sig 

trygga. Miljön bör vara säker och privat för att gynna dessa samtal (Chang et al., 2005). En 

viktig faktor är att avlägsna partnern vid medicinsk undersökning och vid samtal av känslig 

karaktär. Många kvinnor har blivit tillfrågade om de blivit misshandlade eller illa 

behandlade, med partnern fortfarande närvarande i rummet. Detta leder till en känsla av 

osäkerhet, rädsla och otrygghet för de drabbade kvinnorna. De känner sig därmed inte 

tillräckligt säkra för att kunna diskutera frågan med vårdpersonalen (Bacchus et al., 2002; 
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Chang et al., 2005; Dienermann et al., 2005; Spangaro et al., 2010). Kvinnor som är i behov 

av tolk upplever att sjuksköterskor ofta låter deras män/partner tolka vid sjukvårdsbesök, då 

svårigheter att få tolk ibland finns (Chang et al., 2005; Peckover, 2003). Detta gör att männen 

kan tolka felaktigt och kvinnorna känner sig osäkra i situationen då deras möjlighet att 

samtala om våldsbrott minskar drastiskt (Chang et al., 2005). 

 

För att ytterligare underlätta miljön för kvinnor är det av vikt att samtal om våldsbrott inte 

sker när kvinnor känner sig sårbara, det kan exempelvis vara i situationen när de inte är fullt 

påklädda eller vid fysisk undersökning (Chang et al., 2005). Kvinnor upplever en brist på 

privatliv på många sjukvårdsinrättningar vid känsliga samtal. Många samtal sker i öppen 

miljö så som i flersalar eller öppna rum där konversationer kan över höras (Bacchus et al., 

2002). I de fall där det är möjligt underlättar det för kvinnor att befinna sig i en välbekant 

miljö så som exempelvis i hemmet vid samtal om våld i nära relationer (Peckover, 2003). 

För att ge bästa förutsättningen till ett avslöjande av våldsbrott är en trygg och stöttande 

miljö viktig (Chang et al., 2005). Affischer och annat informationsmaterial som vårdpersonal 

satt upp i tillexempel väntrum eller undersökningsrum ses som ett underlättande tecken för 

kvinnorna att avslöja våldsbrott. Våldsutsatta kvinnor sammankopplar informationsmaterial 

med kunnig vårdpersonal och upplever att personen är trygg kring ämnet våldsbrott (Chang 

et al., 2005). 

 

Enligt Battaglia et al. (2003) upplever över hälften av våldsutsatta kvinnorna i studien en 

närmare och bättre vårdrelation om vårdpersonalen har samma etnicitet eller liknande 

erfarenhet av våldsbrott som kvinnorna. Huruvida personalen är manlig eller kvinnlig 

påverkar däremot inte kvinnornas tillit i vårdrelationen (Battaglia et al., 2003). Dock 

upplever en del kvinnor att de tenderar att känna sig mer reserverade mot manlig 

vårdpersonal än kvinnlig (Bacchus et al., 2002). Enligt en studie av Bacchus et al. (2002) 

upplever kvinnor utsatta för våldsbrott att sjuksköterskors attityd och respons är viktig för 

att skapa en trygg miljö.  

 

Kvinnor uppger att de ser positivt på att sjuksköterskor frågar om våldsbrott på rutin då det 

ger kvinnor en chans att få dela med sig av sin situation om de känner sig redo för detta 

(Bacchus et al., 2002; Battaglia et al., 2003; Dienemann et al., 2005; Chang, Decker, 

Moracco, Martin, Petersen & Fraiser, 2004; Lutenbacher et al., 2003; Reisenhofer & 

Seibold, 2012). Enligt en studie av Spangaro, Zwi, Poulos & Man (2010) var 

sjuksköterskornas rutinmässiga frågeställning om våldsbrott första gången för en fjärdedel 

av kvinnorna där de vågade avslöja att de blivit misshandlade. I studie gjord av Lutenbacher 

et al. (2003) framkommer det att endast en kvinna blivit tillfrågad under sin regelbundna 

hälsokontroll om hur hon har det hemma och i sin relation (Lutenbacher et al., 2003). Över 

hälften av de kvinnor som svarat jakande på sjuksköterskornas rutinmässiga frågeställning 

om våldsbrott fick skriftlig information (Spangaro et al. 2010). Kvinnor önskar bli 

rutinmässigt tillfrågade flera gånger, detta för att kvinnor som svarar nekande på 

sjuksköterskornas fråga ena gången inte självklart kommer att svara nekande på samma fråga 

en annan gång (Dienemann et al., 2005). 
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Resultatsammanfattning 

Bristande bemötande av sjuksköterskor återkom i flera studieresultat. Kvinnorna upplevde 

en avsaknad av empati och kunskap kring våld i nära relationer. Vid bristande bemötande 

upplevde kvinnorna att deras autonomi togs ifrån dem och en känsla av bristande kontroll 

över situationen uppstod. Samhällets syn och normer upplevdes påverka vårdpersonalens 

bemötande och kvinnornas upplevda vårdrelation. Ett bra bemötande och en god 

vårdrelation beskrevs av kvinnor som en icke dömande, en stöttande och en förstående 

sjukvård. Rutinmässig frågeställning om våldsbrott upplevdes av kvinnorna som något 

positivt och som ett sätt att ta bort tabun kring våld i nära relationer. Kvinnorna önskade ges 

möjlighet till att själva bestämma när och om känslor kring våldsbrott skulle tas upp. 

Kvinnorna upplevde att den bästa förutsättningen för avslöjande av våldsbrott fanns i en 

trygg och stöttande miljö. För att främja hälsa och välbefinnande borde hänsyn tas till 

kvinnornas individuella livsvärld vid kommunikation med vårdpersonal. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I studien valde författarna att använda sig utav en litteraturöversikt då denna metod passade 

till studiens syfte. En annan möjlig forskningsmetod skulle kunna ha varit att utföra 

intervjustudier. Studiens ämne kring våld i nära relationer kan upplevas som ett tabubelagt 

ämne och kan kännas som en inskränkning på kvinnors personliga integritet. Detta var ett av 

skälen till att författarna inte valde att genomföra en intervjustudie. Vid en intervjustudie 

hade författarna även behövt att genomgå en etikansökningsprocess, som hade tagit för lång 

tid att genomföra. Att enbart granska kvantitativa studier valde författarna bort då studiens 

syfte var att fånga de våldsutsatta kvinnornas upplevelser och tankar vilket kan vara svårt att 

få fram från endast kvantitativa artiklar. Studien inkluderade artiklar som för ett etiskt 

resonemang för att skydda våldsutsatta kvinnors integritet. För att få en bred spridning 

användes artiklar från Europa, USA, Kanada och Australien. Andra delar av världen 

exkluderades då kulturerna och sjukvården i andra delar av världen kan skilja sig från 

varandra. Enligt Hajek och Giles (2003) skiljer sig bland annat språk, normer och 

värderingar mellan olika världsdelar. Inkluderande av andra delar av världen skulle 

eventuellt ha kunnat ge ett annat resultat, och är värt att forska vidare i. Författarna insåg 

under arbetets gång att deras förförståelse om olika kulturer, genusroller och acceptans av 

kvinnovåld påverkat valet av inkluderande länder, vilket författarna har diskuterat löpande 

för att undvika att påverka resultatet. Socioekonomiska förhållande togs i beaktande vid valet 

av geografiska begränsningar. De länder som författarna valde att inkludera hör enligt 

Eriksson (2009) till höginkomstländer (se figur 1). Om andra länder som hör till framförallt 

låginkomstländer hade inkluderats kunde resultatet möjligtvis ha förändrats. 

 
Figur 1: Gapminders Världskarta 2006 (Swedish). Karta som visar välstånd och hälsa 

(Eriksson, 2009). 
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I de utvalda artiklarna har det stundtals varit svårt att identifiera vilken sjukvårdsprofession 

de våldsutsatta kvinnorna pratar om när de beskriver bemötandet. Därför har benämningen 

sjukvårdspersonal ibland använts i texten istället för sjuksköterskor. Ibland kan även 

kvinnorna i studierna ha haft svårigheter med att identifiera vårdpersonalens befattning. 

Författarna var medvetna om att resultatet kan ha påverkats av detta val och att det då kan 

ha påverkat studiens kvalitet. I Sverige ingår det i barnmorskors profession att ta upp frågan 

om våld i nära relationer på rutin, i studien har därför val av artiklar som enbart handlar om 

vårdprofessionen barnmorskor exkluderats. Detta då författarna ville få en ökad kunskap om 

hur kvinnor utsatta för våld i nära relationer upplevde bemötanden från sjuksköterskor och 

annan outbildad personal inom det utforskade området. Resultatet ska därför kunna spegla 

professionen sjuksköterskor oavsett vidareutbildning. Enligt ICN (2006) har det engelska 

ordet “Nurse” olika betydelser i olika länder, det är dock det vedertagna ordet för 

sjuksköterska världen över. Utbildning och ansvarsområden för sjuksköterskor skiljer sig i 

olika länder (ICN, 2003), vilket gör att sjuksköterskorna i studien inte alltid hade samma 

kvalitet och innehåll i sin utbildning angående bemötande. Detta ska tas i beaktande vid 

överföring av studiens resultat till klinisk användning och vid överföring till andra eventuella 

fortsatta studier. Studien skulle kunna överföras till att handla om andra patientgrupper då 

resultatet visade på kvinnors upplevelser av sjuksköterskors bemötanden. Det upplevda 

bemötandet kan överföras till andra situationer och belyser vikten av ett värdefullt 

bemötande från sjuksköterskor. 

Resultatdiskussion 

Att främja välbefinnande samt förebygga ohälsa är några områden som sjuksköterskor har 

till uppgift att uppfylla. Det handlar om att sjuksköterskor ska identifiera och tillgodose 

patienters specifika behov av omvårdnad (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Henderson (1982) 

ska sjuksköterskor tillgodose patienternas upplevda och grundläggande behov. Studiens 

resultat visar på att sjuksköterskor i olika situationer brister i sitt bemötande. Kvinnorna i 

studien upplever bland annat att deras autonomi och integritet förbises. Sjuksköterskorna har 

i dessa fall misslyckats med att identifiera och uppfylla kvinnornas behov. Enligt Wiklund 

(2003) är samspelet mellan sjuksköterskor och patienter grunden för en god vårdrelation och 

en hög kvalité på omvårdnaden. Sjuksköterskor har större kunskapsnivå i ämnet omvårdnad 

än patienterna och har därför en högre maktposition i vårdrelationen. Resultatet visar på att 

de kvinnor som inte tror sig vara utsatta för våld är mer benägna att ta illa upp när 

sjuksköterskor frågar och informerar om våld i nära relationer. Detta kan bero på att 

kvinnorna upplever en osäkerhet i vårdrelationen, och har en bristande insikt i vad som 

menas med våld i nära relationer. 

 

Kvinnor har ibland upplevt att de skuldbeläggs för våldshandlingar av sjuksköterskor. En 

bristande kontinuitet och eftervård av vårdpersonal är något kvinnorna också beskriver 

utifrån upplevelser av bemötande. Vid de tillfällen som sjuksköterskor brister i sitt 

bemötande beskrivs de som oengagerade. Ett dåligt bemötande kan leda till skuldkänslor hos 

kvinnor, och en del kvinnor lämnar vårdsituationer med en känsla av att deras våldsamma 

relation är något normalt. Sjuksköterskor har enligt Trevillion, Agnew-Davies och Howard 

(2011) bland annat tre ansvarsområden, dessa är att fråga om våld i nära relationer, ge förslag 
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till åtgärd och stöd samt följa upp kvinnorna. Sjuksköterskor ska sträva efter att lindra 

kvinnors skuldkänslor och ge möjlighet till en trygg och icke-dömande vård. Sjuksköterskor 

som dokumenterar patienters berättelser ses som mer engagerade samt mer allvarsamma 

kring ämnet våld i nära relationer (Trevillion et al., 2011). I resultatet beskriver våldsutsatta 

kvinnor att lärandeprocessen främjas av sjuksköterskor som ger ett gott bemötande. Enligt 

Cann et al. (2001) vill sjuksköterskor bemöta de våldsutsatta kvinnorna på ett värdigt och 

empatiskt sätt även om de ibland känner sig maktlösa och inte lyckas bemöta på rätt sätt. 

 

Resultatet visar att känslan av hälsa och välbefinnande ökar hos kvinnor som upplever ett 

gott bemötande från sjuksköterskor. Enligt Wiklund (2003) är upplevelsen av hälsa och 

välbefinnande unik för alla människor. Sjuksköterskor ska enligt socialstyrelsen (2005) 

förebygga lidande genom god omvårdnad som främjar hälsa och välbefinnandet hos 

patienten. I resultatet framkommer bland annat att stöd och visat engagemang från 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal upplevs som ett gott bemötande. Sjuksköterskor som 

visar ett professionellt förhållningssätt och visar engagemang för patientens vård främjar den 

ömsesidiga kontakten (Clickner & Shirey, 2013). Enligt resultatet upplevs även kvinnornas 

individuella livsvärld som en viktig komponent för ökad hälsa och välbefinnande vid 

sjuksköterskors bemötande. Enligt Lepp (2009) ger sjuksköterskor som lär känna patienters 

livsvärld och inkluderar detta i bemötandet, en god effekt på patienters upplevda vård. 

 

Resultatet visar att kvinnor upplever att samhällets normer och syn på våld i nära relationer 

kan styra sjuksköterskors bemötande. Enligt Carlson & Pollitz Worden (2005) finns det olika 

attityder och värderingar kring våldsbrott. En vanlig åsikt är att kvinnan har gjort något som 

mannen inte tillåtit och att det då finns en anledning till misshandeln (Carlson & Pollitz 

Worden, 2005). I resultatet upplever kvinnor att det finns sjuksköterskor som är dömande i 

sitt bemötande, vilket hämmar kvinnor att prata om våldet. Sjuksköterskor går ibland tillbaka 

till sina egna normer och värderingar när de bemöter våldsutsatta kvinnor. Enligt Bradbury-

Jones & Taylor (2013) finns attityder hos sjuksköterskor om att våldsutsatta kvinnor själva 

är ansvariga för våldet är en av de föreställningar som kan finnas. 

 

Sjuksköterskor har enligt kvinnorna en tendens att förringa kvinnornas berättelse om upplevt 

våld utifrån samhällets normer och värderingar. Kvinnorna upplever att sjukvårdspersonal 

behöver förbättra sin medkänsla och syn på stereotypa förhållningssätt. Kvinnorna i studien 

upplever att inte samma empati visas för våldsutsatta kvinnor som det görs för kvinnor med 

andra allvarliga sjukdomstillstånd. Resultatet visar även på att de sjuksköterskor som i sitt 

bemötande utmanar samhällets syn kring våld i nära relationer värdesätts högt av kvinnor. 

Enligt Helton & Evans (2001) får vårdpersonal som träffar våldsutsatta kvinnor en ökad 

förståelse för att våldsbrott kan drabba alla vilket kan utveckla vårdpersonalens förförståelse 

om våld i nära relationer. 

 

Sjuksköterskor har i sin profession skyldighet att ha fasta rutiner för att säkra upp kvalitén i 

patientmöten med våldsutsatta kvinnor. Denna skyldighet innefattar att kunna identifiera 

kvinnor utsatta för våld i nära relationer med hjälp av enklare frågeställningar 

(Socialstyrelsen, 2014). I resultatet framkommer det att våldsutsatta kvinnor upplever att 

rutinmässig frågeställning vid sjukvårdsbesök är något positivt, samt att sjuksköterskor 

behöver mer kunskap om riktlinjer. Det är ofta rutinmässig frågeställning som är den första 

gången de våldsutsatta kvinnorna vågar avslöja att de är utsatta för våld i nära relationer. 
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Kvinnorna upplever att sjuksköterskor verkar sakna kunskap i ämnet våldsbrott vilket leder 

till ett minskat förtroende och hindrar en öppen och god vårdrelation. Enligt Nyame et al. 

(2013) upplever även sjuksköterskor att de har en bristande kunskap om våldsbrott och 

saknar utbildning i hur de ska bemöta kvinnorna. I en studie av Svavarsdottir & Orlygsdottir 

(2008) upplever sjuksköterskor att riktlinjer för bemötande av våldsbrott är en god hjälp och 

ökar självsäkerheten samt kunskapen hos sjuksköterskorna. I resultatet framkommer det att 

vårdpersonal stundtals undviker synliga tecken på våld. Varför sjuksköterskorna valt att 

ignorera dessa tecken är oklart. Enligt Häggblom et al. (2005) är anledningar till varför 

sjuksköterskor undviker att fråga om våldsbrott enligt sjuksköterskor: respekt för kvinnornas 

integritet, svårigheter att formulera frågan, brist på kunskap, rädsla för kvinnornas svar, 

tidsbrist och att de anser att frågan inte är relevant. Sjuksköterskor upplever att det kan vara 

psykiskt påfrestande att bemöta våldsutsatta kvinnor (Bentsson-Tops et al., 2009). 

 

I resultatet framkommer det hur viktigt det är för de våldsutsatta kvinnorna med en bra 

kommunikation mellan dem och sjuksköterskorna. Kvinnorna upplever att bemötanden som 

innehåller icke-verbal kommunikation främjar den vårdande relationen och ökar chansen till 

att våga avslöja våldsbrott. Ett leende och en uppriktig ögonkontakt upplevs som stöd för 

kvinnorna. Enligt Caris-Verhallen, Kerkstra & Bensing (1999) förhöjer spontan icke-verbal 

kommunikation så som fysisk beröring, ögonkontakt och leenden patientkontakten, och visar 

på sjuksköterskors engagemang. Enligt resultatet upplever kvinnorna att otillräcklig 

kommunikation ger en minskad tillit till vårdpersonalen. Enligt Eide och Eide (2007) har 

människor behov av att känna trygghet och tillit. Vårdpersonal ska skapa trygghet och tillit 

genom kommunikation som utgår från bland annat stöd och uppmuntran. 

 

De våldsutsatta kvinnorna upplever en känsla av trygghet när miljön de befinner sig i är 

stöttande. För att underlätta samtal med sjuksköterskor vill kvinnorna att samtalen ska ske i 

en enskild miljö där det inte finns en risk att bli över hörda av andra personer. Enligt Lepp 

(2009) Har patienter olika synsätt på vad som är en bra miljö, detta utgår från individens 

personliga livsvärld. Sjuksköterskor har som ansvar att utforma vårdmiljön utefter den vård 

och de omvårdnadsinsatser som ska utföras, detta för att skydda patienternas integritet 

(Edvardsson & Wijk, 2009). För att kunna samtala om våldsbrott vill kvinnorna i resultatet 

befinna sig ensamma med sjuksköterskan. Eventuella partners, barn eller andra medföljande 

bör avlägsnas från rummet.  

 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskornas kön kan påverka de våldsutsatta 

kvinnornas känsla av bekvämlighet med vårdsituationen. Vissa kvinnor anser att 

vårdpersonalens kön inte spelar någon roll om sjuksköterskornas bemötande är bra. Andra 

kvinnor upplever att de har svårare att känna sig bekväma med en manlig sjuksköterska då 

de kan påminna för mycket om deras våldsamma partner. Enligt Mårtensson (2014) är det 

av vikt att sjuksköterskor kan identifiera och relatera till patienternas personliga värderingar 

och känslor. För att undvika vårdlidande och främja patientens välbefinnande kan 

sjukvårdspersonal erbjuda kvinnorna att samtala med annan personal, för att hitta den 

vårdpersonal som får kvinnorna att känna sig mest bekväma (Eide & Eide, 2007). 

 

I resultatet framkommer det att det finns situationer när kvinnor inte talar samma språk som 

sjuksköterskorna och har svårigheter att bli förstådda. De våldsutsatta kvinnorna uttrycker 

sin önskan om att sjuksköterskor ska undvika att använda medföljande partner som tolk och 
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att alltid använda sig av professionella tolkar. Enligt Lepp (2009) kan en känsla av ökad 

hälsa och välbefinnande uppkomma om sjuksköterskor försöker förstå patienternas olika 

kulturella skillnader. När sjuksköterskor och patienter talar olika språk kan 

kommunikationssvårigheter uppkomma (Carlsson, 2009). Den vårdande relationen ska vara 

ömsesidig. I vårdrelationen ska patienterna ha möjlighet att uttrycka sina behov, problem 

och önskemål för att kunna upprätthålla patienternas autonomi och integritet. (Wiklund, 

2003). Vid språkbarriärer saknar de våldsutsatta kvinnorna möjligheten att uttrycka sig vilket 

försämrar vårdrelationen och tar ifrån kvinnan hennes integritet och autonomi. 

Konklusion och kliniska implikationer 

Resultatet visar att de flesta kvinnor upplever ett bristande bemötande av sjuksköterskor 

vilket påverkar vårdrelationen negativt och skapar ett vårdlidande hos kvinnorna. Bland 

annat upplever kvinnor att sjuksköterskor brister i sina kunskaper kring ämnet våld i nära 

relationer. Även sjuksköterskor upplever att de saknar tillräcklig kunskap i ämnet våldsbrott. 

En annan känsla kvinnorna upplever är att sjuksköterskor låter normer och värderingar 

påverka deras profession. Rutinmässig frågeställning är något som både sjuksköterskor och 

de våldsutsatta kvinnorna ser som positivt vid bemötanden och bör användas mer. 

Rutinmässig frågeställning ger en trygghet för sjuksköterskor vid förfrågan om våld i nära 

relationer. Det gör även att kvinnor upplever att de inte känner sig utpekade vid förfrågning. 

För att främja de våldsutsatta kvinnornas hälsa och välbefinnande önskar de att 

sjuksköterskor ska individualisera vården och anpassa vården efter kvinnornas personliga 

livsvärld. 

Trots åtgärder mot våld i nära relationer kvarstår problemet med våld mot kvinnor i 

förhållanden, idag räknas våldsbrott som ett samhällsproblem. För att kunna minska antalet 

våldsbrott behöver sjuksköterskor framförallt få mer kunskap om hur de ska bemöta 

våldsutsatta kvinnor. För att kunna identifiera vilka kvinnor som utsätts för våld i nära 

relationer behöver det bli vanligare att lyfta ämnet med patienter, då det idag finns ett stort 

mörkertal. Resultatet ger en möjlighet för en tryggare och mer tillitsfull vård för våldsutsatta 

kvinnor. Genom att ta i beaktande vården utifrån våldsutsatta kvinnors synvinkel, kan 

sjuksköterskor lära sig hur de kan förbättra sitt bemötande av kvinnornas tidigare 

upplevelser. Dock skulle mer forskning behövas om hur medvetenheten om våldsbrott kan 

ökas hos sjuksköterskor då det idag inte verkar inkluderas kunskap kring våld i nära 

relationer i grundutbildningen. Mer forskning om normer och värderingar skulle även 

behövas för att sjuksköterskor ska kunna anamma professionella värderingar och undvika 

samhällets samt personliga värderingar. Författarna tror att de förslag som nämnts till 

utveckling om ämnet skulle kunna minska kvinnors upplevelser av dåligt bemötande inom 

vården och där med främja till ökad hälsa och välbefinnande. 
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hämmar, främjar samt 

stöttar våldsutsatta 

kvinnors beslut att lämna 

ett våldsutsatt 

förhållande. 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ studie. 

 

Analys utifrån 

individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Kvinnorna i studien vill inte 

söka vård på grund av flera 

orsaker, bland annat för låg 

självkänsla och för det 

kommande bemötandet av 

vårdpersonal. 

 

Bland annat mer 

kunskap kring våldsbrott 

behövs bland 

yrkesverksamma och 

samhället. Flera av de 

medverkande kvinnorna 

hade någon gång upplevt 

negativa erfarenheter vid 

avslöjandet av våld i 

nära relationer. 

 

Medel 

kvalitet 



 

 

 

Artikelfakta Perspektiv Syfte Metod Resultat Diskussion Kvalitet 

Författare: 

Peckover. S 

 

Titel: 

’I could have just done with 

a little more help’:  an 

analysis of women’s 

helpseeking from health 

visitors in the context of 

domestic violence 

 

Tidskrift: 

Health and Social Care in the 

Community 

 

Årtal: 

2003 

 

 

Patientperspektiv 

 

Att analysera kvinnor 

utsatta för våld i nära 

relationers erfarenheter 

av att söka sjukvård. 

 

Kvalitativ metod. 

 

Analys av 

intervjumaterial från 16 

kvinnor utsatta för våld 

i nära relationer. 

 

Alla kvinnorna i studien har 

upplevt svårigheter att söka 

hjälp hos sjukvården. De 

förklarar de svårigheter de 

haft och deras farhågor. 

 

Sjukvården bör se till att 

kvinnorna kan känna sig 

trygga och få ett 

professionellt bemötande 

av sjukvårdspersonal. 

 

Hög kvalitet 

Författare: 

Reisenhofer, S. & Seibold, 

C. 

 

Titel: 

Emergency healthcare 

experiences of women living 

with intimate partner 

violence 

 

Tidskrift: 

Journal of Clinical Nursing 

 

Årtal: 

2012 

 

 

Patientperspektiv 

 

Att undersöka 

vårderfarenheter av 

australienska kvinnor 

som lever med våld i 

nära relationer och hur 

dessa erfarenheter har 

inflytande på deras 

förståelse för våldet och 

självkänslan 

 

Kvalitativ metod. 

 

Analys utifrån 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Kvinnorna upplever ett 

bristande bemötande och 

låg empatisk nivå. 

 

Sjukvården ska stötta 

kvinnor som utsätts för 

våld i nära relationer. 

Om sjukvårdspersonal 

ignorerar patienten kan 

detta skada patientens 

redan dåliga självkänsla. 

 

Hög kvalitet 



 

 

 

Artikelfakta Perspektiv Syfte Metod Resultat Diskussion Kvalitet 
Författare: 

Spangaro, J.M., Zwi, A.B., 

Poulos, R.G. & Man, W.Y.N. 

 

Titel: 

Who tells and what happens: 

disclosure and health service 

responses to screening for 

intimate partner violence 

 

 

Tidskrift: 

Health and Social Care in the 

Community 

 

Årtal: 

2010 

 

Patientperspektiv 

 

Att undersöka kvinnors 

användanden av 

screeningprogram som 

framtagits inom vården 

för att få information och 

hjälp från sjukvården 

gällande våld i nära 

relationer. 

 

Kvantitativ studie. 

 

Två grupper används, 

en grupp kvinnor som 

under 

screeningprogrammet 

uppgett att de upplevt 

våld i nära relationer, 

och en grupp som vid 

tillfället förnekar våld i 

nära relationer. 

 

Anledningar till nekande av 

våld i nära relationer 

berodde på rädslor och att 

de inte känt sig tillräckligt 

bekväma med 

vårdpersonalen. 

Screeningprogrammen ger 

kvinnor möjligheten att 

berätta om våldsbrott. 

 

Stor del av våld i nära 

relationer förblir dolt och 

mer ansträngningar 

behövs för att underlätta 

för kvinnorna att berätta 

och få hjälp. 

 

Hög kvalitet 
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