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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som resulterar i lidande för den 

våldsutsatta kvinnan. Den som utsätts för våld har ökad risk för fysiska och psykiska besvär. 

Många våldsutsatta kvinnor har en negativ bild av hälso- och sjukvårdspersonalens attityd. 

Att sjuksköterskan erbjuder utsatta kvinnor ett gott omhändertagande ökar chansen för att 

kvinnan väljer att berätta om våldet och få den vård hon har rätt till.  

Syfte: Syftet var att beskriva hur våldsutsatta kvinnor upplever sjuksköterskans attityd i 

hälso- och sjukvården. 

Metod: En litteraturstudie med beskrivande design bestående av tio kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Artiklarna hittades på databaserna PubMed och Cinahl. Artiklarnas resultat 

analyserades och meningsenheter togs ut som sedan delades in i kategorier och 

underkategorier för att kunna jämföras. Den teoretiska referensram som användes i studien 

var Joyce Travelbees omvårdnadsteori.  

Resultat: Resultatet delades in i tre kategorier: negativ attityd, positiv attityd och önskvärd 

attityd. Negativ attityd upplevdes när sjuksköterskan fick kvinnorna att känna skam och skuld 

samt när kvinnorna upplevde att de bortprioriterades. Positiv attityd upplevdes när 

sjuksköterskan visade att hon hade tid och när kvinnorna upplevde att sjuksköterskans 

kroppsspråk och interaktioner visade att sjuksköterskan var positiv. Önskvärd attityd var att 

sjuksköterskan skulle visa respekt och empati samt frågade om våldsutsatthet och därmed 

öppnade för en dialog.  

Slutsats: Våldsutsatta kvinnor upplevde både negativa och positiva attityder när de blev 

bemötta. För många kvinnor var det önskvärt att få frågan om våldsutsatthet och att 

sjuksköterskan pratade om våldet med en positiv attityd som inte var dömande eller 

förminskande. De ville bli bemötta med samma respekt och empati som alla andra patienter. 

Mer kunskap och utbildning krävs inom ämnet för att sjuksköterskan ska kunna bemöta 

våldsutsatta kvinnor med en positiv attityd som får kvinnorna att vilja söka vård och erbjudas 

vård som är jämlik för alla.  

Nyckelord: Våldsutsatta kvinnor, sjuksköterskor, upplevelser, attityd, hälso- och sjukvård 

 



 

ABSTRACT 

Abstract: Men’s violence against women is a societal issue which results in suffering for the 

affected women. The abused women experience a higher risk of physical and mental issues. 

Many abused women have a negative view of the attitude of health care professionals. Proper 

care provided by the nurse, facilitates the abused woman’s ability to be open about domestic 

violence and thus, to access the health care she is entitled to. 

 

Aim: The aim was to describe how abused women experience attitudes of nurses in the 

healthcare system. 

 

Method: The method was a literature review based on ten qualitative scientific articles. The 

articles were found through PubMed and Cinahl databases. The results of the articles were 

analyzed by categorizing meaningful pieces of content for further comparison. The theoretical 

framework used in the study was Joyce Travelbee’s nursing theory. 

 

Result: The result was divided into three categories: Negative attitude, positive attitude and 

wish value attitude. Negative attitude was experienced when the abused women experienced 

shame and guilt from being neglected by the nurse. Positive attitude was experienced when 

the nurse’s body language and interactions showed positivity and that the nurse had time, and 

desirable attitude when the nurse showed respect and empathy while opening a dialogue by 

asking about domestic violence. The women wish to be treated with respect, empathy and to 

be asked about abuse to a greater extent. 

 

Conclusion: Abused women have experienced both negative and positive attitudes of nurses 

when they were in the health care system. The women wish to be treated with the same 

respect as other patients. More research and training on domestic violence is needed in order 

for the nurse to treat affected women with a positive attitude and make the healthcare equal.   

 

Keyword: Domestic violence, women, nursing, attitude, healthcare 
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BAKGRUND 

Definitionen av våld mot kvinnor  

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som kränker kvinnors grundläggande 

rättigheter och utgör ett hot mot kvinnors psykiska och fysiska hälsa. Våldet kan bestå av 

könsrelaterade handlingar som resulterar i, eller troligen kommer att leda till fysisk, sexuell 

eller psykisk skada och lidande. Det innefattar även hot om sådana handlingar, tvång eller 

frihetsberövande, vilket kan ske både i offentliga eller privata miljöer (World Health 

Organization (WHO), 2004).  

Hälsokonsekvenser 

Våld mot kvinnor resulterar i betydande skillnader i hälsa jämfört med övriga befolkningen. I 

en rapport av WHO (2013) framkommer att kvinnor som utsatts för våld i nära relationer 

bland annat har sämre reproduktionsförmåga, ökad risk för sexuellt överförbara infektioner 

och större risk för graviditetskomplikationer (i Berglund & Witkowski, 2019). Andra 

reaktioner kan vara mag- och tarmproblem, svettningar, bröstsmärtor, huvudvärk samt rygg- 

och nacksmärtor. De har dessutom ökad risk för att drabbas av depression och har även ofta 

andra psykiska problem. Det kan exempelvis vara känslor av skam, ångest, isolering, ökad 

risk för drog- och alkoholmissbruk samt självskadebeteende (i Berglund & Witkowski, 

2019).  

Förekomst av mäns våld mot kvinnor  

 

Förekomsten av våld mot kvinnor är mycket varierande mellan olika länder. Mörkertalet är 

stort och det är svårt att sätta en siffra på hur många som utsätts för våld. Det beror på att 

våldet ofta mörkas på grund av faktorer som skuld, skam och rädsla. Det finns också många 

olika typer av våld mot kvinnor vilket gör det svårt att mäta prevalens. Som tidigare nämnt 

kan det röra sig om både psykiskt och fysiskt våld (Hradilova Selin, 2009). I Sverige gjordes 

under år 1999–2000 en undersökning som omfattade 10 000 kvinnor mellan 18–64 år där det 

framkom att 46 procent någon gång utsatts för våld från en man de haft en relation med. 

Våldet kunde bestå av exempelvis slag, fasthållning, hot med vapen eller sexuellt våld 

(Berglund, 2011). Trots att många kvinnor utsätts för våld av män är det många som stannar 

kvar i relationen där våldet förekommer. Det finns olika orsaker till detta. En anledning kan 

vara den ekonomiska aspekten. Men det kan även bero på att kvinnorna redan sen barndomen 

utsatts för olika typer av våld, andra psykiska besvär och rädslor, samt att de inte får den hjälp 
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från samhället som de skulle behöva för att ta steget att våga lämna sin man (Kim & Gray, 

2008). En särskilt våldsutsatt grupp är kvinnor med ett litet kontaktnät och för dessa kvinnor 

kan den våldsamma mannen vara den enda trygghet kvinnan har (Hradilova Selin, 2009).  

 
Definitionen av begreppet attityd  

 

Begreppet attityd definieras enligt Eagly och Chaiken (2007) som en varaktig inställning som 

byggts upp genom erfarenheter, känslor samt omedvetna- och medvetna tankar. Enligt Brante 

och Fasth definieras begreppet attityd som en positiv eller negativ värdering gentemot ett 

objekt. Handlingar och känslor kan avspeglas i en individs verbala- och ickeverbala 

kommunikation. Ickeverbal kommunikation kan exempelvis vara kroppsspråk eller 

ansiktsuttryck (Brante & Fasth, 1982).  

 

Sjuksköterskans måste i sin profession kunna förhålla sig till sina egna erfarenheter och 

tankar utan att dessa avspeglas i hens attityd mot kvinnan i mötet. Våld mot kvinnor är ett 

ämne som väcker starka känslor och sjuksköterskan kan personligen varit utsatt eller på annat 

sätt ha erfarenhet av våld. De erfarenheter vi har sen tidigare och de minnen ett ämne väcker 

kan påverka attityden när vi kommer i kontakt med de ämne som väcker känslor (Eagly & 

Chaiken, 2007).  

 
Kvinnors upplevelser och hälso- och sjukvårdens ansvar  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är målet med hälso- och sjukvården att 

förebygga ohälsa samt uppnå god hälsa på ett jämlikt sätt. I syfte att göra hälso- och 

sjukvården jämlik har sjuksköterskan i sin profession ett viktigt ansvar att uppmärksamma 

kvinnor som är våldsutsatta. Sjuksköterskan kan möta våldsutsatta kvinnor på många platser 

inom vården. Kvinnor kan söka vård för fysiska skador som kräver sjukvård. Det kan även 

vara psykiska besvär som kvinnorna söker vård för. I sjuksköterskans profession ingår att 

bedöma hälsotillståndet samt erbjuda rådgivning kring var en utsatt kvinna kan vända sig för 

att få stöd och professionell hjälp (Moore, Zaccaro & Parsons, 1998). Sjuksköterskan måste 

därför ha kunskap om våldsutsatthet i syfte att kunna erbjuda en god och adekvat vård till 

kvinnorna (Berglund & Witkowski, 2019).  
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När utsatta kvinnor söker vård för både akuta samt kroniska fysiska och psykiska symtom är 

det många som inte berättar om våldet de utsätts för. Alla kvinnor bör därför få frågan om 

våldsutsatthet och därmed öppna för en dialog (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2017). 

Ett gott omhändertagande och kompetent bemötande kan vara livsavgörande för den 

våldsutsatta eftersom det kan ha betydelse för om hon väljer att berätta om våldet. Kvinnan 

kan därmed få den vård hon behöver vilket även kan vara till hjälp för ett eventuellt uppbrott 

från den man som utsätter henne för våld (Brykczynski, Crane, Medina & Pedraza, 2011). 

WHO har lyft vikten av bra omhändertagande och skapat riktlinjer för hur vårdpersonal bör 

agera när en våldsutsatt kvinna som varit med om våld söker vård på exempelvis en 

akutmottagning (WHO, 2004). Många våldsutsatta kvinnor har en negativ bild av hälso- och 

sjukvården. Vårdsökande våldsutsatta kvinnor upplever att de mött personal på 

akutmottagningen som inte varit villiga att lyssna på deras psykiska problem vilket lett till 

skuld- och skamkänslor (Catallo, Jack, Ciliska & MacMillan, 2012; Loke, Wan & Hayter, 

2012). Kvinnor har upplevt att vårdpersonal undviker att prata om våldsutsatthet och endast 

fokusera på de fysiska skador som uppkommit i samband med våldet. Sjuksköterskor har även 

upplevts ha en dömande attityd (Ahmad, Ali, Rehman, Talpur & Dhingra, 2016). 

 

Uppmärksamma våldet mot kvinnor  
 

Många sjuksköterskor har för lite kunskap kring hur de kan bemöta de utsatta kvinnorna på ett 

sätt som får dem att känna sig trygga med att vända sig till vården och känna att de får den 

vård de behöver (Leppäkoski & Paavilainen, 2013). Tidigare studier visar att sjuksköterskor 

kan tycka det är svårt att ställa frågor om våld i nära relation. Både på grund av okunskap men 

även på grund av faktorer som tidsbrist eller rädsla för vad kvinnan ska svara (Beynon, 

Gutmanis, Tutty, Wathen & MacMillan, 2012; Sundborg, Törnkvist, Saleh- Stattin, Wändell 

& Hylander, 2015). I en studie av Roush och Kurth (2016) framkom det att sjuksköterskor har 

svårt att fråga om våldsutsatthet på grund av moraliska och förutfattade meningar om hur våld 

i nära relationer uppträder. Det har även framkommit att det finns ett samband mellan 

utbildning och kunskap hos sjuksköterskan och att uppmärksamma våld mot kvinnor (Natan 

& Rais, 2010). Rutinfrågor om våld är en del i att uppmärksamma våldet men sjuksköterskan 

behöver även ha kunskap om vilka fysiska och psykiska reaktioner våldsutsatta kvinnor kan 

söka vård för. Ibland är kvinnan inte själv medveten om att hon utsätts för våld då hon 
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genomgår en normaliseringsprocess där våldet successivt ökar utan att hon själv märker det. 

Våldet blir en del av hennes vardag (Berglund & Witkowski, 2019).   

Teoretisk referensram 
 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee fokuserade i sin teori för omvårdnad på 

medmänskliga aspekter och hon betraktade den enskilda människan som en unik person där 

målet och syftet med omvårdnaden är att etablera en mellanmänsklig relation för att kunna 

lindra lidande och finna en mening (i Krisoffersen, 2005; Meleis, 2018).  

För att uppnå en mellanmänsklig relation är kommunikation sjuksköterskans viktigaste 

redskap. I Travelbees teori framgår att när sjuksköterskan identifierar patientens behov 

uppstår en förutsättning för att kunna planera och genomföra en omvårdnad enligt patientens 

önskemål. Vidare menade Travelbee att sjuksköterskan bör ha förmågan att använda sig själv 

terapeutiskt. Det innebär att sjuksköterskan använder sin egen personlighet medvetet och 

ändamålsenligt i mötet med patienten. Sjuksköterskan kan använda sig själv medvetet genom 

att ha ett genuint intresse för patienten som individ. Genom ett genuint intresse för patienten 

kan en relation mellan sjuksköterskan och patienten etableras där de betraktar varandra som 

enskilda individer med en identitet och personlighet. När sjuksköterskan och patienten 

betraktar varandra som individer kan empati uppstå. Syftet med att sjuksköterskan ska 

använda sig själv terapeutiskt är att främja önskad förändring hos patienten vilket reducerar 

eller lindrar lidande hos patienten (i Kristoffersen, 2005; Meleis, 2018; Travelbee, 1996). 

Travelbee såg lidande som en central roll inom omvårdnad eftersom lidande är en upplevelse 

alla människor stöter på under livet. Varje lidande är personlig och varje människa har en 

inneboende förmåga att söka mening med lidandet vid möte med smärta och sjukdom. 

Lidande ger enligt Travelbee varje människa en möjlighet att växa och utvecklas på ett 

personligt plan. Travelbee menade att sjuksköterskan bör känna till patientens upplevelse av 

sin situation och hur patienten förhåller sig till den. Travelbees teori kan tillämpas inom all 

typ av vård eftersom patienten alltid är i fokus oavsett vårdform (i Kristoffersen, 2005; 

Meleis, 2018; Travelbee, 1996). 

Våldsutsatta kvinnor genomgår ett stort lidande och sjuksköterskan bör ha förmågan att 

reducera lidandet i syftet att erbjuda god omvårdnad. För att reducera lidandet menade 

Travelbee att sjuksköterskan med hjälp av patienten behöver identifiera dennes behov och 
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hjälpa till med de åtgärder som för patienten innebär hälsa och tillfrisknande (i Kristoffersen, 

2005; Meleis, 2018; Travelbee, 1996). Det krävs en bedömning och en datainsamling av 

patientens omvårdnadsbehov och den görs dels på de kunskaper sjuksköterskan har om en 

människas normala funktion, men det krävs även att sjuksköterskan genom kommunikation 

lyckas uppnå den mellanmänskliga relationen. Sjuksköterskan behöver lyckas med detta för 

att den utsatta kvinnan ska känna sig trygg och vilja berätta om sin situation. 

Problemformulering 

Våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och enligt WHO:s rapport från 2013 utgör våld 

en av de fem främsta orsakerna till fysisk ohälsa hos kvinnor.  

Berglund och Witkowski (2019) menar att kvinnor som utsätts för våld ofta söker vård för 

fysiska och psykiska symtom där orsaken till symtomen inte alltid kartläggs. Kvinnorna som 

utsätts för våld är inte alltid medvetna om sambandet mellan våldsutsatthet och de fysiska och 

psykiska besvär som de besväras av. Sjuksköterskans kunskap om attityd och våld samt om 

hur våldet kan upptäckas gör att våldet kan identifieras. Det bidrar till att sjuksköterskan kan 

erbjuda ett gott bemötande och omhänderta dessa kvinnor med rätt vård (Berglund & 

Witkowski, 2019). 

När en sjuksköterska möter en våldsutsatt kvinna behövs förståelse för kvinnans situation och 

förutsättningar. Detta för att på bästa sätt kunna hjälpa kvinnan med tillfrisknande. Om 

sjuksköterskan kan fråga om våldsutsatthet och har kunskap om vilken attityd dessa kvinnor 

bör bemötas med kan god omvårdnad uppnås. 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur våldsutsatta kvinnor upplever sjuksköterskans attityd i hälso- och 

sjukvården. 

METOD 

Design 
 
För att besvara studiens syfte användes en litteraturstudie som design baserad på kvalitativa 

studier. Det är en metod som innebär att systematiskt sammanställa och jämföra tidigare 

genomförda studier inom ett område (Polit & Beck, 2017).  
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Sökstrategi 
 
Databaser som användes var PubMed och Cinahl. Inom hälso- och sjukvård är PubMed och 

Cinahal två stora databaser och av stor betydelse för att hitta relevanta artiklar inom 

vårdvetenskap (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Studierna skulle finnas 

tillgängliga som fulltext via Uppsala universitets elektroniska bibliotekstjänst. Med hjälp av 

Svensk MeSH valdes sökbara termer ut. De sökord som valdes för sökningen i databaserna 

var domestic violence, women, nursing, attitude och healthcare. Två fritextsökningar gjordes 

med filtrering av publiceringsår och språk (Tabell 1).  

 

Inklusionskriterier 
 
 
Inklusionskriterier för sökningen var att artiklarna skulle vara kvalitativa vetenskapligt 

publicerade originalartiklar. Resultatet skulle baseras på primärkällor, vara skrivna på 

engelska och vara publicerade mellan år 1999–2019. Studierna skulle vara europeiska, 

nordamerikanska eller australiensiska och deltagarna skulle vara kvinnor över 19 år med 

erfarenhet av partnervåld samt hälso- och sjukvård.  

 

Exklusionskriterier 
 

Exklusionskriterier för sökningen var artiklar skrivna på andra språk än engelska samt artiklar 

publicerade före 1999. 

Tillvägagångssätt 
 

I PubMed gav sökningen träff på 165 artiklar och i Cinahl gav sökningen träff på 31 artiklar. 

Efter titelgranskning exkluderades de artiklar som ej svarade till syftet eller där det av titeln 

framgick att artikeln hade kvantitativ design. Efter abstractläsning kunde fler artiklar 

exkluderas. Det vill säga de som enbart hade kvantitativ design samt de som inte kunde svara 

på detta arbetets syfte. Dessa artiklarna lästes igenom och de som inte innehöll resultat som 

kunde användas för att besvara denna studiens syfte exkluderades. De kvarvarande 

inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades och i detta arbete användes endast artiklar med hög 

eller medelhög kvalité. Arbetet bedömdes kräva fler artiklar och en manuell sökning gjordes 

via referenslistor till de artiklar som valts ut. Två artiklar valdes ut efter titel- och 

abstractgranskning och dessa kvalitetsgranskades.  
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Tabell 1. Översikt av sökningar i PubMed och CINAHL. 

Databas Sökord, 

kombination av 

sökord (MeSh 

termer) 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal utvalda 

artiklar till 

granskningen 

Antal valda 

artiklar 

PubMed Domestic violence 

women nursing 

attitude healthcare* 

165 105 31 19 7 

Cinahl Domestic violence 

women nursing 

attitude healthcare* 

31 22 8 7 1 

 
Bearbetning och analys  
 
Alla titlar i träfflistan lästes efter sökningen. Sedan granskades abstracten på 127 av artiklarna 

och av dessa bedömdes 39 kunna inkluderas för detta arbete. Efter artikelläsning exkluderades 

de artiklar som inte kunde användas för att besvara studiens syfte. De resterande 26 artiklarna 

kvalitetsgranskades och då återstod åtta artiklar som uppfyllde inklusion- och 

exklusionskriterierna. Två artiklar valdes sedan ut manuellt utifrån tidigare valda artiklars 

referenslistor. Dessa kvalitetsgranskades och efter granskningen hade totalt tio artiklar valts ut 

för studien (Bilaga 1).  

 

Kvalitetsanalys 
 

För kvalitetsgranskning användes en mall för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014). Se Bilaga 2. Mallen 

innehöll 21 frågeställningar. För att bedöma artiklarna bestämdes att Ja-svar gav 1 poäng 

medan Nej- och Oklart-svar gav 0 poäng. Artiklar som fått 0–7 poäng bedömdes enligt mallen 

som låg kvalité medan artiklar med 8–14 poäng bedömdes som medel och artiklar över 14 

poäng bedömdes som hög kvalité. I denna litteraturöversikt användes endast artiklar som 

bedömdes ha medel eller hög kvalité. Se bilaga 2.  
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Resultatanalys 
 
 
De studier som efter kvalitetsgranskning valts ut sammanfattades i en tabell (Bilaga 1). Sedan 

användes den metod som Friberg (2012) beskriver för att analysera studierna. För en god 

struktur numrerades artiklarna. Det underlättade vid jämförelsen mellan dem. Artiklarna lästes 

med fokus på att hitta likheter och skillnader i studiernas syfte och resultat. Det intressanta för 

denna litteraturöversikts syfte var det som handlade om sjuksköterskans attityder. Artiklarnas 

resultat analyserades gemensamt och meningsenheter, det vill säga meningar eller ord som 

motsvarade arbetets syfte, markerades. Markeringarna jämfördes sedan mellan författarna. De 

meningsenheter som liknade varandra grupperades och sammanställdes i ett dokument. När 

dessa grupper framkommit kunde kategorier skapas utifrån meningsenheterna. På detta sätt 

bildades kategorier och sedan underkategorier. Det gjorde att mönster och strukturer kunde 

hittas (Friberg, 2012). Se bilaga 3.  

 

Forskningsetiska överväganden 
 
 
När artiklar till granskningen valdes ut skedde ett kritiskt övervägande. De artiklar som 

användes i denna litteraturöversikt var etiskt godkända eller etiskt granskade. I artiklar där det 

inte tydligt framgick att de var etiskt granskade hade författarna till artiklarna diskuterat etiska 

överväganden i sin diskussion. Författarna till denna studie bedömde att artiklarna upprätthöll 

god etisk kvalité. Artiklarna redovisas i bilaga 1 och resultatet granskades och analyserades 

utan att författarna själva påverkade tolkningen med egna åsikter. I de inkluderade studierna 

var deltagarna anonyma och deras identitet framgick inte vilket är en viktig etisk aspekt enligt 

Polit och Beck (2017).  

RESULTAT  

Denna litteraturstudie består av tio artiklar där resultatet av dessa har delats in i kategorier och 

underkategorier. Dessa presenteras nedan i tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Negativ attityd Upplevde skuld- och skam 

Upplevde att de var bortprioriterade 

Positiv attityd Upplevde att sjuksköterskan hade tid 

Sjuksköterskans kroppsspråk och interaktioner 

Önskvärd attityd Respekt och empati 

Få frågan om våld  

Negativ attityd 

Våldsutsatta kvinnor upplevde i stor utsträckning att sjuksköterskan hade en negativ attityd. 

Det ledde till negativa upplevelser hos kvinnorna som påverkade deras hälsa (Häggblom & 

Möller, 2007; Leppäkoski, Paavilainen & Astedt- Kurki, 2011; Lundell, Eulau, Bjarneby & 

Westerbotn, 2018; Tower, Mcmurray, Rowe & Wallis, 2006; Yam, 2000).  

Upplevde skuld- och skam 

Många våldsutsatta kvinnor upplevde att sjuksköterskan hade en ifrågasättande attityd när 

kvinnorna berättade om våldet. Kvinnorna upplevde därmed ett skuld- och skambeläggande. 

Det handlade inte om att sjuksköterskan uttryckte ord som skuld och skam eller att de rakt ut 

uttryckte att kvinnorna skulle skämmas. Snarare var det frågor som ställdes med en attityd, 

kroppsspråk och interaktion som upplevdes negativt. Exempelvis en otrevlig samtalston eller 

ett ointresserat kroppsspråk. Sjuksköterskan ställde frågor om vad kvinnorna gjort som kunde 

varit orsaken till våldet samt ifrågasatte att kvinnorna inte lämnat mannen som utsatte dem för 

psykiskt och/eller fysiskt våld (Häggblom & Möller, 2007; Lundell et al., 2018; Yam, 2000).  

Sjuksköterskan tog inte alltid psykiskt våld på allvar, utan viftade bort det, vilket gjorde att 

kvinnorna kände skam för att de tagit upp våldet som ett problem (Häggblom & Möller, 2007; 

Lundell et al., 2018; Yam, 2000; Zink, Jacobsen, Regan & Pabst, 2004). Kvinnorna upplevde 

att sjuksköterskan inte verkade tycka att det psykiska våldet var relevant att samtala om 
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(Tower et al., 2006; Zink et al., 2004). En del kvinnor upplevde att fastän de berättat att 

skadorna de sökte vård för uppkommit på grund av våld i nära relation valde sjuksköterskan 

att ignorera detta och fokusera på att vårda de fysiska besvären. Deras attityd antydde att de 

psykiska besvären och det psykiska partnervåldet inte var relevant att få hjälp med förrän 

kvinnan hade lämnat sin partner. Sjuksköterskan lade en skuld och ett ansvar på den 

våldsutsatta kvinnan (Häggblom & Möller, 2007; Lundell et al., 2018; Yam, 2000; Zink et al., 

2004). 

”Many times, they (the healthcare professionals) make you fell guilty saying things out 

loud or sometimes it is even the way they look at you…Once they event old med it was my 

own fault that he beat me up; that in one way or another, I deserved it.” (Lundell et al., 

2018, p. 953). 

En del av kvinnorna upplevde kränkt integritet om exempelvis akutvårdspersonal pratade högt 

när de diskuterade kvinnornas personliga problem. Det ledde till känslor av skam och 

förnedring. Skuldkänslor och förnekelse kunde även förstärkas efter bemötandet av hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Leppäkoski et al., 2011).  

Upplevde att de var bortprioriterade 

Många våldsutsatta kvinnor kände att sjuksköterskan hade en negativ attityd när de sökte vård 

för skador som uppkommit av partnervåld (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014; 

Tower et al., 2006). När sjuksköterskan hörde att deras skador uppkom av våld av partnern 

och inte någon annan typ av olycka upplevdes sjuksköterskan byta attityd och prioritera de 

utsatta kvinnorna lägre än andra vårdsökande (Pratt-Eriksson et al., 2014; Tower et al., 2006). 

En del kvinnor upplevde att sjuksköterskan inte velat uppmärksamma att de utsatts för våld av 

sin partner. Kvinnorna kände att de inte fick förståelse och respekt för den situation de befann 

sig i, vilket även resulterade i att kvinnorna tappade förtroende för vården och därmed undvek 

de att senare söka vård (Pratt-Eriksson et al., 2014; Tower et al., 2006).  

    

“She thought I was an accident victim. When I said it was domestic, Oh, go take a seat ... 

That’s exactly what you get. Like a great big hand in your face that says go away, we don’t 

want to have to deal with it ... If I had cancer, if I had been run over by a car, it would have 

been good enough.” (Tower et al., 2006, p. 193).  
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Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund kände sig särskilt bortprioriterade, missförstådda 

och brist på respekt. De kände sig rädda för sjuksköterskans dömande attityd och att deras 

berättelse skulle spridas (Pratt-Eriksson et al., 2014). Speciellt om sjuksköterskan hade 

samma etnicitet som de själva och kom från en kultur där partnervåld ansågs vara något som 

skulle stanna mellan parterna i relationen (Wellock, 2010).  

En del utsatta kvinnor upplevde att fastän de uttryckte behov av kristerapi och annan hjälp 

fick de ingen respons. De tyckte att sjuksköterskan verkade hört och sett deras behov men valt 

att prioritera andra patienters vårdbehov före deras behov (Leppäkoski et al., 2011).  

Positiv attityd 

Det fanns attityder hos sjuksköterskan som gjorde att kvinnorna upplevde ett bra bemötande 

och som gjorde att kvinnorna upplevde sjuksköterskan intresserad av att hjälpa henne 

(Leppäkoski et al., 2011; Lundell et al., 2018; Pratt-Eriksson et al., 2014; Tower et al., 2006; 

Yam, 2000).  

Upplevde att sjuksköterskan hade tid 

Många kvinnor upplevde sjuksköterskans attityd som positiv när de signalerat att de hade tid 

att lyssna på vad kvinnorna berättade (Leppäkoski et al., 2011; Lundell et al., 2018; Pratt-

Eriksson et al., 2014; Yam, 2000). En del kvinnor upplevde att de stört sjuksköterskan och 

tagit upp stor del av hens tid, men uppskattat när sjuksköterskan inte visat sin stress eller 

försökt påskynda samtalet eftersom detta lett till att kvinnorna blivit obekväma med att prata 

om sin situation (Pratt-Eriksson et al., 2014; Yam, 2000). 

”You often feel stressed when talking during a medical appointment because the staff 

keeps looking at their watches and you know that they have many patient waiting. But with 

her I never felt that way/…/she made me feel that i mattered.” (Lundell et al., 2018, p. 

953). 

Sjuksköterskans kroppsspråk och interaktioner 

Sjuksköterskans kroppsspråk och interaktioner var avgörande för om de våldsutsatta 

kvinnorna upplevt ett gott bemötande. Det kunde exempelvis handla om att sjuksköterskan 

lyssnat utan att ifrågasätta. Istället var det sjuksköterskans interaktioner, exempelvis en hand 

på kvinnans axel, eller en blick som signalerat empati (Tower et al., 2006). Första intrycket 
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spelade en stor roll och påverkade om kvinnorna senare hade förtroende för sjuksköterskan. 

Ansiktsuttryck och kroppsspråk påverkade allra mest kvinnornas första intryck av 

sjuksköterskan. Kvinnorna kunde inte säga vad som bidragit till att de känt förtroende för den 

sjuksköterskan de mötte. Däremot upplevde kvinnorna att sättet sjuksköterskan sett på henne 

med en icke dömande attityd bidragit till en känsla av förtroende. Kvinnorna uppgav att de 

sett på en sjuksköterskas blick och kroppsspråk om sjuksköterskan var intresserad av att 

hjälpa dem. När sjuksköterskans kroppsspråk avspeglat att hen hade tid att samtala med 

kvinnan kände sig kvinnan sedd vilket upplevdes positivt (Lundell et al., 2018).  

“It was as if I was telling my story to my mother or to someone (who) I trust very much; I 

never felt like I was being judged. She (the healthcare professional) always inspired 

confidence, even just by looking at me. I felt like she understood me and that this was a 

place where I could drain all my suffering.” (Lundell et al., 2018, p. 954).  

Önskvärd attityd 

Det fanns brister i sjuksköterskans attityd och många utsatta kvinnor hade önskemål om hur 

sjuksköterskan skulle bemött dem för att kvinnorna skulle känt sig trygga och som skulle 

främjat att våldet uppmärksammats (Stenson, Saarinen, Heimer & Sidenvall, 2001; Yam, 

2000). 

Respekt och empati  

Våldsutsatta kvinnor ville uppleva att de blev behandlade som andra vårdsökande. De ville bli 

bemötta som andra patienter med respekt och empati (Tower et al., 2006; Yam, 2000). 

Kvinnorna ville prata om våldet på ett öppet sätt och inte som något hemligt eller tabubelagt 

(Tower et al., 2006; Yam, 2000). Samtidigt var det viktigt för många att våldet inte 

förminskats utan tagits på allvar. Kvinnorna upplevde sjuksköterskans attityd positiv när de 

fysiska och psykiska partnervåldet ansågs lika viktigt som all typ av våld, och de visades 

samma respekt som alla patienter som utsatts för någon typ av våld (Zink et al., 2004).  

Vid brist på respekt och empati kände sig kvinnorna osynliga och förbisedda. De upplevde att 

vårdprocessen påskyndades vilket resulterade i att kvinnorna känt sig maktlösa, osäkra och 

utan förmåga att kunna påverka sin egen vård. Många kvinnor önskade bättre uppföljning, 

hänvisning om var de kunde vänt sig och mer information om våld i nära relation (Pratt-

Eriksson et al., 2014). 
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“Often you really have to stamp your foot to get a little help or you have to be lying dead 

in the emergency room for them to help you! It’s important for healthcare workers to 

screen for violence, it’s important to find out how we feel.” (Pratt-Eriksson et al., 2014, p. 

4).  

En del kvinnor önskade att sjuksköterskan var mer medveten om sitt agerande och sin attityd i 

vårdmötet. Kvinnorna önskade att sjuksköterskan lyssnat och förstått vad de berättade samt 

visat empati och respekt (Pratt-Eriksson et al., 2014). De önskade att sjuksköterskan skulle 

visat förståelse för partnervåld och därför inte försökt komma med egna lösningar och förslag 

på hur kvinnorna kunde ta sig ur våldet (Häggblom & Möller, 2007; Pratt-Eriksson et al., 

2014). De våldsutsatta kvinnorna ville vid besök inom hälso- och sjukvården att sjukvården 

skulle erbjudit respektabel behandling utan en dömande attityd (Leppäkoski et al., 2011). 

Få frågan om våld  

Många kvinnor önskade att sjuksköterskan ställt frågan om våld i nära relationer (Häggblom 

& Möller, 2007; Pratt-Eriksson et al., 2014). Det kunde bidragit till att fler kvinnor känt att de 

kunnat berätta om våldet vilket skulle resulterat i att fler kvinnor fått det stöd och den 

informationen de behövt få (Stenson et al., 2001; Yam, 2000). För många kvinnor kunde det 

varit ett slags uppvaknande och våldet kunde upphört tidigare (Bradbury- Jones, Taylor, Kroll 

& Duncan, 2014). Frågan om våld kunde gjort kvinnorna medvetna om att de utsatts för våld. 

Detta handlade speciellt om det psykiska våldet (Bradbury- Jones et al., 2014).  

“If you don't know that you are being abused you cannot tell somebody that you are being 

abused.” (Bradbury- Jones et al., 2014, p. 3062). 

Hur sjuksköterskans attityd upplevdes vid frågan om våld påverkade om kvinnorna känt sig 

villiga att dela med sig (Häggblom & Möller, 2007). Kvinnorna ville känna att sjuksköterskan 

frågat med ett intresse. Frågeformulär med kryssfrågor om våld var för många kvinnor inte 

lika betydelsefullt. Det önskades att sjuksköterskan skulle prioriterat att samtala om våld 

(Yam, 2000).  

DISKUSSION 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka hur våldsutsatta kvinnor upplever sjuksköterskans 

attityd i hälso- och sjukvården. I resultatet framkom att våldsutsatta kvinnors upplevelser av 
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sjuksköterskans attityd i stor utsträckning påverkade kvinnornas välmående. En negativ 

attityd kunde förvärra den situation en våldsutsatt kvinna redan befann sig i och ledde till 

skuld och skam. Kvinnor upplevde också att de kände sig bortprioriterade. Våldsutsatta 

kvinnor upplevde positiv attityd när de blev bemötta med respekt, empati och utan att uppleva 

sjuksköterskan stressad. För många kvinnor var det önskvärt att få frågan om våldsutsatthet 

och att sjuksköterskan pratade om våldet med en positiv attityd som inte var dömande eller 

förminskande. De ville bli bemötta med samma respekt och empati som alla andra patienter.   

Resultatdiskussion  

Sjuksköterskans attityd  

Denna litteraturstudies resultat visade att många kvinnor hade negativa upplevelser av 

sjuksköterskans attityd, och att sjuksköterskans attityd vid bemötande av våldsutsatta kvinnor 

påverkade kvinnornas totala upplevelse av hälso- och sjukvården. Därför anser författarna till 

denna litteraturstudie att sjuksköterskans attityd viktig när våldsutsatta kvinnor söker vård. 

Många kvinnor upplevde att sjuksköterskan dömde och förminskade det våldet kvinnorna 

utsattes för. Det ledde till skuld och skam. Många våldsutsatta kvinnor känner mycket skuld 

och skam så detta bör inte förvärras av hälso- och sjukvårdspersonal anser författarna.  

För att få den vård en våldsutsatt kvinna behöver krävs att hälso- och sjukvården 

uppmärksammas på att hon är utsatt för våld. I tidigare undersökningar har det framkommit 

att om en utsatt kvinna känner att hennes hälsoproblem bortprioriteras eller inte tas på allvar 

är risken stor att hon undviker vården och därmed hålls isolerad i sin utsatta situation 

(Hradilova Selin, 2009). Många kvinnor som utsätts för våld befinner sig i en situation där 

hon är isolerad och ensam. Därför är det viktigt att hon känner sig trygg med att söka vård och 

inte upplever ett skuld- och skambeläggande. Det skulle kunna bidra till hon inte förstår 

våldets allvar och att det hon utsätts för är något som ska tas på allvar.  

Resultatet i denna studie visade att många våldsutsatta kvinnor känner att de är mindre 

prioriterade än andra patienter (Pratt-Eriksson et al., 2014; Tower et al., 2006). Enligt hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska alla ha rätt till jämlik vård. Därför måste våldsutsatta 

kvinnor bemötas och respekteras på samma sätt som alla andra patienter för att en jämlik vård 

ska uppnås. Kvinnor som utsätts för våld har ökad risk för flera fysiska och psykiska 

sjukdomar och söker i större utsträckning vård än andra. Det gäller även psykiatrisk vård 

(Petersen, Gazmararian & Andersen, 2001). Därför är det av största vikt att sjuksköterskan 
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erbjuder ett gott bemötande där kvinnorna känner sig trygga med att söka vård för de skador 

som uppstått som ett resultat av de våld de upplevt. Sjuksköterskan bör vara medveten om att 

många våldsutsatta kvinnor har denna upplevelse av vården och få förståelse för hur viktigt 

det är med respekt och empati.  

Enligt en studie genomförd av Ellis (1999) var det tre vanligaste barriärerna när 

sjuksköterskan skulle samtala om våld brist på möjlighet att värna om kvinnans integritet, 

tidsbrist och okunskap. Resultatet i denna litteraturstudie avspeglar detta och det finns 

gemensamma punkter som kvinnorna upplevt negativa. Sjuksköterskan har ett eget ansvar för 

att förbättra detta men enligt Ellis (1999) bör även arbetsplatsen tillhandahålla en miljö som 

värnar om kvinnors integritet och ge utrymme för sjuksköterskan ha tid att samtala om 

våldsutsatthet. För att detta ska vara möjligt krävs att hälsosektorn har bättre rutiner för att 

hantera våld mot kvinnor och erbjuda personalen utbildning och kunskap (Garcia-Moreno, 

2002). 

Denna studies resultat visade också att våldsutsatta kvinnor upplevde en positiv attityd när 

sjuksköterskan lyssnade och visade respekt och empati. Enligt Travelbee (1996) är 

sjuksköterskans främsta uppgift att lindra lidande. Genom att sjuksköterskan lyssnar och visar 

empati vid bemötande av en utsatt kvinna uppstår en relation mellan kvinnan och 

sjuksköterskan. I resultatet i denna studie framkom att många kvinnor uppskattade när 

sjuksköterskan verkade intresserad och inte signalerade stress eller tidsbrist. Våldsutsatta 

kvinnor ville känna sig trygga och känna förtroende för sjuksköterskan för att de skulle dela 

med sig av sin situation. När en utsatt kvinna känner ett förtroende för sjuksköterskan tror 

författarna att den mellanmänskliga relation som Travelbee förespråkade kan uppnås. Det är 

enligt Travelbee (1996) en förutsättning för god omvårdnad och kan hjälpa kvinnorna att ta 

sig igenom den svåra fas de befinner sig i. Sjuksköterskan behöver skapa förtroende hos den 

våldsutsatta kvinnan och bygga en relation med henne.  

Sjuksköterskans kunskap om våld mot kvinnor  
 

Resultatet i denna studie visade att utsatta kvinnor uppskattar att bli frågade om våld mot 

kvinnor (Bradbury- Jones et al., 2014; Häggblom & Möller, 2007; Pratt-Eriksson et al., 2014; 

Stenson et al., 2001; Yam, 2000). Detta resultat bör poängteras då tidigare studier visar att 

många sjuksköterskor undviker detta. Bland annat på grund av bristande kunskap och rädsla 

för att samtal om ämnet (Sundborg et al., 2015). Författarna till denna litteraturstudie anser att 
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detta är en viktig del i hälso- och sjukvården som behöver utvecklas och förbättras då kvinnor 

som utsätts för våld är inte alltid medvetna om att de utsätts för våld. Särskilt det psykiska 

våldet är svårt att själv se. För en kvinna som dagligen utsätts pågår en normaliseringsprocess 

och våldet blir en vardag som känns normal (Berglund & Wikkowski, 2014). Det är viktigt att 

sjuksköterskan frågar om våld samt är medveten om att en utsatt kvinna kan förneka våldet 

hon utsätts för. Sjuksköterskan behöver utbildas inom våld och få förståelse för att våld mot 

kvinnor är komplext och kan uttrycka sig på olika sätt (Schoening, Greenwood, McNichols, 

Heermann & Agrawal, 2006).  

Många kvinnor upplevde enligt studiens resultat att när de inte lämnat sin partner togs de inte 

på allvar och sjuksköterskans attityd signalerade att de själva hade ett ansvar för våldet 

(Häggblom & Möller, 2007; Lundell et al., 2018; Yam, 2000; Zink et al., 2004). Det framkom 

att det är frustrerande för sjuksköterskan när en kvinna lever kvar i en våldsam relation. 

Författarna tror att utbildning och information hos sjuksköterskan skulle bidra till mer 

förståelse för varför en kvinna inte alltid lämnar en man som utsätter henne för våld. Det 

skulle kunna leda till att sjuksköterskan har lättare att hantera sin frustration och därmed 

kunna ha en attityd som upplevs positiv.  

Sjuksköterskan kan inte alltid rädda en utsatt kvinna från situationen hon befinner sig i men 

precis som Travelbee (1996) beskriver har sjuksköterskan ett ansvar för att hjälpa henne att ta 

sig igenom sitt lidande. Resultatet i denna studie visade att många våldsutsatta kvinnor kände 

ökat lidande efter mötet med en sjuksköterska. Därför tror författarna att det krävs ökad 

forskning och utbildning inom detta område. Det bekräftas även i studien av Natan och Rais 

(2010) där det framkom att det finns ett samband mellan kunskap hos sjuksköterskan och att 

fråga om våldsutsatthet. Författarna tror att anledningen till en ointresserad och dömande 

attityd hos sjuksköterskan skulle kunna bero på att de saknar kunskap och inte vet hur de ska 

hantera en våldsutsatt kvinna. Det kan vara ett sätt för sjuksköterskan att försöka skjuta 

situationen ifrån sig.  

Vissa grupper är mer utsatta än andra (Othman, Goddard & Piterman, 2014). Kvinnor med 

annan kulturell eller etnisk bakgrund tillhör en särskild utsatt grupp och på grund av bland 

annat språkliga svårigheter får dessa kvinnor sämre stöd och hjälp (Kasturirangan, Krishnan 

& Ringer, 2004). I denna studies resultat framkom att vissa kvinnor upplevde det svårare att 

prata med en sjuksköterska som hade samma etnicitet som de själva. De kände sig oroliga för 

att bli dömda av sjuksköterskor med samma etniska bakgrund på grund av att det inom vissa 
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kulturer finns en grundläggande attityd om att partnervåld är skambelagt och ska hållas inom 

relationen (Wellock, 2010). Sjuksköterskan behöver vara medveten om att våldet kan 

upplevas på olika sätt både mellan olika kvinnor men även inom olika kulturer. Det krävs 

utbildning och mer forskning kring våld mot kvinnor för att sjuksköterskan och övriga hälso- 

och sjukvården bättre ska kunna bemöta utsatta kvinnor från olika kulturer och bakgrunder 

med en positiv attityd.  

Metoddiskussion 

Design  

För att besvara på litteraturstudiens syfte valde författarna att inkludera studier med kvalitativ 

design. Författarna till de kvalitativa studierna har valt deltagare som de tror ska bidra till 

informationsrika och nyanserade beskrivningar av ett fenomen och som tycks kunna svara på 

forskningens syfte. För datainsamling vid den kvalitativa forskningen används metoder som 

intervjuer, fokusgrupper, berättelser och deltagande observationsstudier (Henricson, 2017). 

Däremot har några av artiklarna haft både kvalitativ och kvantitativ design. Datainsamling har 

exempelvis varit öppna frågor genom enkäter där deltagarna fått svara på frågor om 

sjuksköterskans attityd. Dessa studier fångar in färre nyanser om det fenomen som studeras. 

Detta kan anses vara en svaghet då syftet för denna litteraturöversikt är att beskriva 

upplevelser.  

Datainsamling 

Artikelsökningarna gjordes i två olika databaser vilket gör att fler relevanta artiklar kunde 

hittas än om bara en använts. Eventuellt kunde fler databaser ha använts men dessa två 

databaser är några av de mest betydande för att hitta relevanta artiklar inom vårdvetenskap 

(Willman et al., 2016). Genom att använda mer än en databas ökade möjligheterna att hitta 

artiklar som kunde användas i studien vilket är en styrka (Henricson, 2017).  

De sökord som valdes ut var domestic violence, women, nursing, attitude och healthcare. 

Sökorden valdes ut med hjälp av MeSH. MeSH användes i syfte att hitta relevanta sökord 

som bygger på medicinska termer och som används i databasen pubmed (Karolinska 

Institutet, i.d.). Pubmed är en av databaser som artiklar valdes ut från. Därför var MeSH en 

bra metod för att hitta relevanta sökord till arbetet. För att besvara arbetets syfte som handlar 
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om kvinnors upplevelser av sjuksköterskans attityder valdes sökord ut. I databasen användes 

sökorden som frisökning i syfte att hitta lämpliga artiklar.  

Flera studier som lästes rörde gravida kvinnor vilket kan ses som en svaghet i förhållande till 

syftet. De som fokuserade på graviditeten specifikt valdes bort men när fokus inte låg på 

graviditeten ansågs artiklarna fortfarande relevanta eftersom studierna lika gärna kunde 

genomförts på kvinnor som inte var gravida. Syftet rörde kvinnornas upplevelse av attityder 

hos sjuksköterskan och att bli tillfrågad om våld i nära relation.  

Många studier fokuserade på kvinnornas upplevelser av all vårdpersonalen. Därför valdes 

några artiklar som rörde både sjuksköterskor och annan vårdpersonal vilket kan ses som en 

svaghet. Vid analys av resultatet låg fokus på hur kvinnorna hade upplevt endast 

sjuksköterskornas attityd 

I denna litteraturstudie har studier inkluderats där deltagarna kommer från Europa, 

Nordamerika och Australien. Syftet med att endast inkludera studier genomförda i dessa 

geografiska områden var att deltagarna var relativt homogena vilket är en styrka för studien. 

Kvinnorna ansågs vara relativt homogena eftersom de kom från liknande samhällsstrukturer. 

Genom att studera artiklar som bygger på homogena studiedeltagare ökar möjligheten till 

överförbarhet och att kunna väcka medvetenhet om ämnet. Det gör att strategier kan hittas för 

att hantera ämnet samt stimulera kunskapsutbytet och bygga ny kunskap inom området 

(Henricson, 2017).  

I syfte att inkludera tillräckligt många artiklar valdes artiklar som är publicerades mellan år 

1999 och 2019. Författarna är medvetna om att ämnet kan utvecklats på dessa år och att detta 

kan vara en svaghet. Även de äldre artiklarna ansågs relevanta eftersom de fortfarande 

bedömdes vara aktuella för att besvara syftet för detta arbete. Syftet handlade om hur 

sjuksköterskans attityd upplevdes och för att besvara detta ansågs även äldre artiklar kunna 

inkluderas.  

Etiska överväganden 
 
Vid datainsamling och kvalitetsgranskning studerades om författarna till de inkluderade 

artiklarna hade ett etiskt resonemang. De artiklar som inkluderades i denna litteraturstudie var 

etiskt godkända eller etiskt granskade. Där det inte tydligt framgick att de var etiskt granskade 

hade författarna till artiklarna diskuterat etiska överväganden. Det kan vara en svaghet att alla 
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artiklar inte var etiskt godkända av en kommitté. I de inkluderade studierna var deltagarna 

anonyma och deras identitet framgick inte.  

Bearbetning och analys  

De granskade artiklarna var publicerade på engelska vilket är det språk som vanligtvis 

används i vetenskapligt material. Engelska är inte modersmål till författarna av denna 

litteraturstudie och därför fanns risk för misstolkningar vid analys av studierna som användes. 

Vid analys användes ordböcker och där författarna hade svårighet att förstå innebörden av 

texten diskuterades texten gemensamt. Kvalitetsgranskning av alla artiklar gjordes av båda 

författarna individuellt och jämfördes sedan för att få en trovärdig bedömning av alla studier. 

Den kvalitetsgranskningsmall som användes (SBU, 2014) hade en del frågor som var svåra att 

svara på och gjorde det svårt att avgöra exakt hur många poäng en studie skulle få. Det 

påverkade inte bedömningen av kvalitén på studierna eftersom bedömningen gjordes på 

helheten av studien och därför inte avgjordes av en specifik fråga. 

För analys av resultatet i studierna användes metoden som Friberg (2012) beskriver. Den 

ansågs lämplig vid analys av kvalitativa studier när skillnader och likheter skulle beskrivas. 

Genomläsning av artiklarna för att få en helhet gjordes först individuellt. Sedan skedde ett 

samarbete kring att finna kategorier och underkategorier i artiklarnas resultat. 

Framtida forskning  

För att våldsutsatta kvinnor ska bli bemötta med en god attityd och med möjlighet till god 

vård krävs mer forskning och utbildning inom området. Sjuksköterskan behöver bli mer 

medveten om hur attityden påverkar utsatta kvinnor. Särskilt vissa grupper kände sig mer 

utsatta för dålig attityd och därför behövs vidare forskning som studerar särskilt utsatta 

grupper exempelvis kvinnor med utländsk bakgrund. 

Kliniska implikationer  

Resultatet av denna litteraturstudie visar relevansen av sjuksköterskans attityd vid mötet med 

en våldsutsatt kvinna. Det är av stor vikt att sjuksköterskan är kapabel att erbjuda våldsutsatta 

kvinnor god omvårdnad. Våld mot kvinnor leder till hälsokonsekvenser vilket innebär att 

dessa kvinnor kan komma att synas inom all hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan bör vara 

medveten om hur den egna attityden påverkar mötet med en våldsutsatt kvinna. Både när en 

utsatt kvinna söker vård för fysiska och psykiska besvär är det av stor vikt att sjuksköterskan 
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kan upprätthålla en positiv attityd. Det ökar förutsättningarna att uppmärksamma våldet och 

att därefter erbjuda rätt vård. De våldsutsatta kvinnornas hälsa kan förbättras om 

sjuksköterskan erbjuder en jämlik och adekvat vård. Kvinnorna kan då snabbare få hjälp av 

personal med rätt kompetens vilket skulle gynna hälso- och sjukvården då dessa kvinnor ofta 

söker vård på exempelvis akutmottagningar. Sjuksköterskan behöver därför i sin profession 

ha förståelse och kunskap inom området. Det är ett viktigt område som behöver 

uppmärksammas och forskas vidare inom.  

Slutsats  

Slutsatsen är att våldsutsatta kvinnors upplevelser av sjuksköterskans attityd påverkade deras 

hälsa och deras upplevelse av vården. Våldsutsatta kvinnor upplevde sjuksköterskans attityd 

negativ när sjuksköterskan verkade stressad och fick kvinnan att uppleva skuld och skam. 

Positiva attityder hos sjuksköterskan var när kvinnorna upplevde att sjuksköterskan lyssnade 

på dem samt hade ett positivt kroppsspråk och interaktioner, exempelvis en hand på axeln. 

Våldsutsatta kvinnor ville bli bemötta med samma respekt och empati som andra patienter 

samt få frågan om våldsutsatthet. Sjuksköterskans attityd påverkar vilket förtroende kvinnan 

har till sjuksköterskan. Förtroende är viktigt för att kvinnan ska berätta om våldet hon utsätts 

för. Sjuksköterskan behöver kunskap och utbildning inom våld mot kvinnor för att kunna 

bemöta utsatta kvinnor med en positiv attityd och erbjuda jämlik vård.  
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Bilaga 1. Litteraturstudiens inkluderade artiklar  

Författare, år, 

land 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet/

Evidensg

rad* 

Bradbury-

Jones, Taylor, 

Kroll & 

Duncan, 2014, 

Skottland 

Att undersöka medvetenhet 

kring partnervåld 

bland vårdpersonal. 

Kvalitativ design, 

semistrukturerad 

enskild intervjustudie 

43 deltagare  Medvetenheten kring partnervåld 

varierade och framför allt utsatta kvinnor 

var inte alltid medvetna om att de var 

utsatta. Våldsutsatta kvinnor önskade att 

vårdpersonal skulle vara mer utbildade 

för att hjälpa dem att se våldet.  

Hög 

Häggblom & 

Möller, 2007, 

Sverige  

Att förklara och förstå 

upplevelsen av partnervåld samt 

upplevelsen av att söka hjälp 

hos hälso- och sjukvården.  

Kvalitativ design, 

intervjuer 

9 deltagare Våldsutsatta kvinnor hade alltid 

möjligheten att lämna den som brukar 

våld om de fick rätt stöd och hjälp. Om en 

utsatt kvinna fick stöd och information 

hade hon större chans till återhämtning 

och överlevnad. 

Hög 

Leppäkoski, 

Paavilainen & 

Att beskriva partnervåldets 

historia kring 

hälsokonsekvenser för kvinnor 

Kvantitativ och 

kvalitativ design  

35 deltagare för 

enkäter, samt 7 

Kvinnorna lyfte fram olika önskemål och 

behov kring hur vården bör vara. 

Akutvårdpersonalen hade mycket lite 

Hög 
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Åstedt-Kurki, 

2011, Finland 

som söker vård för akuta skador 

samt hur deras upplevelse av 

akutvården är. 

deltagare för 

intervjuer 

utbildning om våld i nära relationer. 

Störst kunskapsbrister fanns om det 

psykiska våldets konsekvenser. 

Lundell, 

Eulau, 

Bjarneby & 

Westerbotn, 

2018, Sverige  

Att undersöka hur våldsutsatta 

kvinnor i Mexico upplevt 

kontakten med hälso- och 

sjukvård.  

Kvalitativ design, 

deskriptiv intervju 

7 deltagare Kvinnorna betonade vikten av att 

sjukvårdspersonal tog sig tid att lyssna 

samt visade respekt och empati. Det 

gjorde att kvinnorna kände sig trygga. 

Om personalen inte uppfyllde detta kände 

de utsatta kvinnorna frustration och 

misstro. 

Hög 

Pratt-Eriksson, 

Bergbom & 

Lyckhage, 

2014, Sverige 

Att få förståelse för kvinnors 

upplevelser av partnervåld och 

deras möten med vårdpersonal, 

socialarbetare och polisen. 

Kvalitativ design, 

enskild intervjustudie 

12 deltagare Kvinnorna upplevde dålig attityd och 

brist på empati hos vårdpersonal. 

Sjuksköterskorna hade mycket lite 

kunskap i hur de skulle upptäcka våld 

samt bemöta kvinnorna. Kvinnorna ville 

känna att de kunde lita på 

sjukvårdspersonalen och få den hjälp de 

behövde. Bristande pålitlighet kunde leda 

till att kvinnorna undvek att söka hjälp.  

Hög 
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Stenson, 

Saarinen, 

Heimer & 

Sidenvall, 

2001, Sverige 

Att undersöka kvinnors 

inställning till att bli frågade om 

partnervåld under och efter 

graviditet.  

Kvantitativ design, 

kvalitativ design. 

Öppna enkätfrågor.  

1074 deltagare Majoriteten av kvinnorna var positiva till 

att frågan om våld togs upp. Det 

behövdes mer utbildning kring våld mot 

kvinnor och lämpliga strategier för att 

uppmärksamma och samtala kring våldet 

för att frågan om våld skulle vara en 

rutin.  

Hög 

Tower, 

Mcmurray, 

Rowe & 

Wallis, 2006, 

Australia 

Att utforska hälso- och 

sjukvårdsupplevelserna hos 

kvinnor utsatta för partnervåld 

för att utöka vårdpersonalens 

kunskap.  

Kvalitativ design, 

intervjuer 

9 deltagare Hälsan hos våldsutsatta kvinnor var 

komplicerad och hälso- och sjukvården 

hade för lite kunskap om hur de skulle 

behandla dessa kvinnor. Våldsutsatta 

kvinnors hälsa påverkades mycket av 

våldet de utsattes för och därför behövde 

hälso- och sjukvårdspersonalen vara mer 

lyhörda för utsatta kvinnor.  

Hög 

Wellock, 

2010, 

Storbritannien  

Att undersöka hur flerspråkiga 

kvinnor upplever partnervåld i 

deras kultur och vilka som bör 

ställa frågan om partnervåld till 

dessa kvinnor.  

Kvalitativ design, 

semistrukturerad 

intervjustudie 

6 deltagare Våldsutsatta kvinnor påverkades mycket 

av deras bakgrund, familj och hur 

attityden mot våld såg ut i deras kultur. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen behövde 

kunskap om att dessa kvinnor försökte 

Medel 
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dölja våldet på grund av rädsla för att 

deras släktingar skulle få veta.  

Yam, 2000, 

USA 

Att beskriva utsatta kvinnors 

upplevelse av akutsjukvården.  

Kvalitativ, enskilda 

intervjuer.  

5 deltagare Kvinnornas känslor identifierades och 

deras upplevelse var att det fanns 

bristande resurser och okunskap hos 

personalen. Speciellt det psykiska våldet. 

Många kvinnor upplevde skuld och skam 

när personalen inte visade förståelse. 

Medel 

Zink, 

Jacobson, 

Regan & 

Pabst, 2004, 

USA 

Att beskriva upplevelser och 

behov hos utsatta kvinnor i 

hälso- och sjukvården.  

Kvalitativ design, 

semistrukturerade 

intervjuer  

38 deltagare Kvinnorna kände sig ofta oförstådda och 

upplevde brist på stöd. De hade svårt att 

ta upp samtalet om våld och upplevde att 

det var lättare att prata om våldet på en 

avskild plats där de kände sig trygga. 

Hälso- och sjukvården behövde 

uppmärksamma våldet bättre. 

Medel 

 

 *Enligt granskningsmall (SBU, 2014).  
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Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning  

 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

SBU:s granskningsmall 

Författare: ____________________ År: _________ Artikelnummer: __________ 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

Total bedömning av studiekvalité:  Hög Medelhög Låg 

  

  

1. Syfte Ja Nej Oklart 

a) Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? 

   

2. Urval Ja Nej Oklart 

a) Är urvalet relevant? 

   

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

   

c) Är kontexten tydligt beskriven? 

   

d) Finns relevant etiskt resonemang? 

   

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

   

  

3. Datainsamling Ja Nej Oklart 
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a) Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

   

b) Är datainsamlingen relevant? 

   

c) Råderdatamättnad? 

   

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 
datainsamlingen? 

   

4. Analys Ja Nej Oklart 

a) Är analysen tydligt beskriven? 

   

b) Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden? 

   

c) Råderanalysmättnad? 

   

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen? 

   

5. Resultat Ja Nej Oklart 

a) Är resultatet logiskt? 

   

b) Är resultatet begripligt? 

   

c) Är resultatet tydligt beskrivet? 

   

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 

   

e) Genererashypotes/teori/modell? 

   

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)? 

   

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)? 
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Bilaga 3. Översikt över artiklarnas resultat 
 
 

 Negativ attityd Negativ attityd Positiv attityd Positiv attityd Önskvärd 

attityd 

Önskvärd 

attityd 

Författare, år, land 
Upplevde 

skuld- och skam 

 

Upplevde att 

de var 

bortprioriterade 

Upplevde att 

sjuksköterskan 

hade tid  

Sjuksköterskans 

kroppsspråk och 

interaktioner  

Respekt och 

empati 

Få frågan om 

våld 

Bradbury-Jones, Taylor, 

Kroll & Duncan, 2014, 

Skottland 
 

    X 

Häggblom & Möller, 

2007, Sverige  
 X 

   X X 

Leppäkoski, Paavilainen 

& Åstedt-Kurki, 2011, 

Finland 

X X X    

Lundell, Eulau, Bjarneby 

& Westerbotn, 2018, 

Sverige  

X  X X   
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Pratt-Eriksson, Bergbom 

& Lyckhage, 2014, 

Sverige 

 X X  X X 

Stenson, Saarinen, 

Heimer & Sidenvall, 

2001, Sverige 

     X 

Tower, Mcmurray, Rowe 

& Wallis, 2006, Australia 

X X  X X  

Wellock, 2010, 

Storbritannien  

 X     

Yam, 2000, USA X  X  X X 

Zink, Jacobson, Regan & 

Pabst, 2004, USA 

X    X  

 


