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Abstrakt
Sexualiserat våld mot kvinnor är ett världsomfattande
problem som utgör ett hot mot individens hälsa. Därför är
vårdpersonalens bemötande centralt och betydelsefullt för
att kunna skapa en tillfredsställande omvårdnadsrelation.
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor
upplever bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal
efter att ha blivit utsatt för sexualiserat våld av sin partner.
Tio vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 1999-
2009 analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med
manifest ansats. Resultatet gav fyra kategorier; Empati och
bekräftelse lindrar lidandet; Våga öppna sig genom
samtal; Behov av information för förståelse och
beslutstagande; Avsaknad av förståelse och mod att
avslöja. Genom denna litteraturstudie kan sjuksköterskor
och övrig vårdpersonal få kunskap och förståelse om det
komplexa problem som sexualiserat våld innebär. Ökad
kunskap medför bättre professionellt bemötande där
sjuksköterskor genom lyhördhet, tillit och respektfullhet
skapar en god vårdrelation, för att kunna identifiera och
hjälpa kvinnor som utsatts för sexualiserat våld.

Nyckelord: bemötande, bekräftelse, sexualiserat våld,
avslöjanden, upplevelser, kvalitativ innehållsanalys.
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Enligt World Health Organisation ([WHO], 2010) definieras sexualiserat våld mot en vuxen

kvinna som antingen fysiska, psykologiska och eller känslomässiga övergrepp som sker under

ofrivilliga former av en man inom en icke- eller pågående intim relation (WHO, 2010). I vår

litteraturstudie används begreppet sexualiserat våld som en paraplyterm som omfattar olika

former av fysiskt, psykologiskt och eller emotionellt våld såsom misshandel, trakasserier,

kränkningar och sexuella övergrepp.

Enligt Padden (2008) visar statistiken på ett internationellt plan att USA är det land där flest

antal rapporterade fall förekommer. År 2005 förekom 191 670 rapporterade fall där kvinnor

utsatts för sexualiserat våld av sin partner. Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski

(2001) påvisar på ett nationellt plan att 67% av kvinnor i Sverige under det senaste året har

haft upplevelse av någon form av sexualiserat våld av sin partner.

Lundgren et al. (2001) och Hussain och Khan (2006) beskriver att det sociala samhällets

normer, attityder och strukturer i många fall medför att sexualiserat våld mot kvinnor anses

vara ett tabubelagt ämne, som endast berör den enskilda individen och eller dennes familj.

När maktstrukturen utifrån samhällets sida reducerar kvinnors ställning ökar risken för att

eventuella meningsskiljaktigheter kan utvecklas till mer fysisk och/eller psykologisk

påtvungenhet. Här har faktorer såsom religion, klassindelning och utbildningsgrad betydelse

för hur problematiken ses i samhället. Det talas ofta om en länk mellan sexualitet och våld,

genom att en kvinna i ett förhållande förväntas uppfylla mannens behov, oberoende av

kvinnans sociala status och ställning i samhället utifrån vedertagna normer, attityder och

strukturer. När det råder kunskapsbrist inom olika samhällsorgan och människor i allmänhet

väljer att inte se problematiken, ökar även kostnaderna för samhället. Här kan många kvinnor

känna maktlöshet och hopplöshet då responsen uteblir då omgivningen väljer att inte se

problematiken, vilket medför ett förvärrat lidande. World Health Organisation ([WHO],

2010) framhåller att sociala normer gällande sexualiserat våld är starkt associerat med att män

behandlar kvinnor som objekt och på det sättet visar fysisk styrka, dominans och manlig

högburenhet. Detta kan ses som ett problemområde som existerar på flertalet håll i mötet med

hälso- och sjukvårdspersonal, men som inte prioriteras i lika stor utsträckning som övriga

områden inom hälso- och sjukvården.

Det finns en tydlig koppling mellan sexualiserat våld och allvarliga hälsorisker, på ett såväl

fysiskt som psykologiskt plan. Sexualiserat våld utgör ett allvarligt hot mot kvinnors hälsa,
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livskvalitet och välbefinnande och bör därför såväl relateras som prioriteras utifrån ett

hälsomässigt perspektiv. Utifrån den anledningen att försämrade hälsomässiga tillstånd såsom

posttraumatiskt stress syndrom (PTSD), låg självkänsla, känsla av hopplöshet samt att ökad

suicidrisk kan uppkomma. Här finns ett ökat risk beteende bestående av missbruk av och eller

droger, alkohol, rökning, sex och mat. Detta är i flertalet fall ett påvisat första tecken som kan

observeras och därför väcka misstankar. Emellertid skall kommunikationen vara av

inkännande och säkerställande karaktär, för att korrekt patientkategori identifieras så att

adekvata hjälpinsatser kan ges (Taft et al. 2009; Tomasulo & McNamara, 2007).

Taft et al. (2009) och Häggblom, Hallberg och Möller (2005) betonar att målgruppen kvinnor

som upplever sexualiserat våld utgör en frekvent återkommande patientkategori inom dagens

hälso- och sjukvård. Trots det har det varit så inom hälso- och sjukvården under en lång

tidsperiod, att en del har uppfattat sexualiserat våld mot kvinnor som ett allvarligt

hälsoproblem, medans andra endast motvilligt har bortprioriterat problematiken till förmån för

andra mer aktuella behandlingsområden. Vårdpersonal inom hälso- och sjukvården spelar en

mycket viktig roll för denna utsatta patientkategori. Coggins och Bullock (2003) och

Lundgren et al. (2001) poängterar att mörkertalet av kvinnor som blir utsatta för sexualiserat

våld är relativt stort. När kunskapen hos hälso- och sjukvårdspersonal är otillräcklig om

kommunikation och omhändertagande, kan det inom vårdkulturen uppstå ett stereotypt

perspektiv som baseras på etablerade erfarenheter och attityder. Rädsla för kommunikation på

ett felaktigt sätt kan skapa osäkerhet hos vårdpersonal. Det kvinnor utsatts för kan uppfattas

som provocerande och avvikande händelser som utgörs av onormala partners. Hos kvinnor

finns en inre rädsla och omedveten skyddsmekanism som resulterar i förnekelse för att skydda

sig själv och eller sina familjemedlemmar. Utsattheten beskrivs av många kvinnor som en

liten del av en allt större våldsspiral, där förövaren utövar ett ständigt kontrollbehov. De

upplever förnekelse, låg självkänsla och förlust av förmåga att våga ta viktiga beslut gällande

sin livssituation som tenderar att medföra isolering. En betydelsefull utgångspunkt är att få

den utsatta kvinnan att bryta tystnaden och börja tala om sina traumatiska upplevelser.

Häggblom et al. (2005) och Taft et al. (2009) menar därför att det är angeläget att

sjuksköterskor uppnår ökad kunskapsmässig förståelse om dessa kvinnors upplevelser. För att

kunna sätta in adekvata åtgärder utifrån ett omvårdnadsmässigt perspektiv och kunna skapa

sig en helhetsbild. Vid misstanke om sexualiserat våld är det viktigt att kunna närma sig

problemet för att nå fram till de kvinnor som blivit utsatta, så att de får den vård de behöver.
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Om vårdpersonal väljer att inte se och eller prioritera den underliggande orsaken, kan kvinnor

passera obemärkt förbi. Det sexualiserade våldet de upplevt riskerar därför att aldrig lyftas

fram. Coggins & Bullock (2003) påpekar betydelsen av att sjuksköterskor gradvis bygger upp

en omvårdnadsrelation som baseras på tillförlitlighet, så att kvinnan får mod att våga tala om

sina problem. World Health Organisation [WHO] (2010) påpekar vikten av förankrade

riktlinjer för att kunna tillmötesgå kvinnan i egenskap av situationsanpassade

omhändertaganden och identifiering.

Häggblom et al. (2005) beskriver att det finns en del sjuksköterskor vars attityd utgår från att

det är kvinnors hjälplösa personlighet och eller intag av alkohol och eller narkotika som utgör

orsak för den situation de befinner sig i. Sjuksköterskor kan även anse att om en kvinna tycker

det hon utsatts för är motbjudande, så ska kvinnan utan tvivel omgående lämna mannen. Här

är det av betydelse att sjuksköterskor har beredskap av nätverk och är medvetna om hur de

kan hjälpa dessa kvinnor och deras familjemedlemmar. Här upplever sjuksköterskor

kunskapsbrist angående kompetens och resurser i omhändertagande och bemötandet av dessa

kvinnor. Sjuksköterskors kunskap, bemötande och uppföljning kan förbättras till en

kontinuerligt bibehållen nivå genom såväl specialistutbildning som intern utbildning.

Flertalet sjuksköterskor kommer någon gång möta kvinnor som blivit utsatta för sexualiserat

våld. Därför kan vår litteraturstudie ge ökad kunskap och bättre förståelse i bemötandet av

denna patientkategori. Därigenom förstärks kompetensen inom detta område hos såväl

sjuksköterskor som övrig vårdpersonal. Genom att lyfta fram kvinnors upplevelser av

bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal möjliggörs påverkan av attityder och normer

inom detta tabubelagda ämnesområde. Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur

kvinnor upplever bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal efter att ha blivit utsatt för

sexualiserat våld av sin partner.
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Metod

Litteratursökning av vetenskapliga artiklar

Vi utförde systematiska litteratursökningar i de bibliografiska referensdatabaserna Cinahl,

PubMed och Cochrane Libary (se tabell 1). Valda sökord som var relevanta för vårt syfte

bestod av MeSH-termer i Pub Med, Cinahl headings i Cinahl med fulltext och Cochrane

Libary samt fritext som användes i de bibliografiska referensdatabaserna. Här menar

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 63-66) att det är angeläget att använda korrekta

söktermer i respektive databaser. Användning av fritext sökning innebär högre sensivitet men

samtidigt risk för fler inadekvata sökträffar. Cinahl headings och MeSH-termer innebär mer

koncentrerad sökning samt fler adekvata sökträffar. Begreppet MeSH- och Cinahl headings-

termer är katalogiserade sökord för korrekt benämning på valda sökord, vid användning i de

internationella bibliografiska referensdatabaserna.

Vi använde oss av avancerad sökning med inklusionskriterier; kvinnor >18 års ålder,

vetenskapligt granskade, de vetenskapliga studier som inte uppfyllde våra inklusionskriterier

samt exklusionskriterier valdes bort omgående i samband med systematiska

litteratursökningar i de bibliografiska databaserna, vetenskapliga kvalitativa studier

publicerade mellan år 1999 till år 2009 samt engelska som språkval. Aktuellt tidsintervall

valdes för att vi skulle få så ny forskning som möjligt. Exklusionskriterier var; övrigt våld där

definition av sexualiserat våld inte framgick. De sökord som vi valde att använda oss av i de

bibliografiska referensdatabaserna var; women, sexual violence, IPV, health care, intimate

partner violence, qualitative, battered women, experiences, female,  domestic violence,

emergency care, survivors, survival, rape, social reactions, disclosure.

Willman et al. (2006, s. 66-67) anser att endast enskilda sökord inte är tillräckligt för

systematisk sökning av vetenskapligt publicerade studier, därför är booleska sökoperatorer

viktiga att använda. Den booleska sökoperatorn AND innebär ett mera koncentrerat sökurval

av vetenskapliga artiklar. Det gjorde att våra systematiska litteratursökningar gav högre

frekvens av relevanta träffar. Vi läste igenom titlar och abstrakt i samtliga funna

vetenskapliga artiklar, för att påvisa motsvarighet gentemot fastställt syfte, utifrån exklusions-

och inklusionskriterier. Totalt valdes tio artiklar ut till analysen som svarade mot syftet.
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning
Syftet med sökningen: Kvinnors upplevelser av bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal efter att ha

blivit utsatt för sexualiserat våld av sin partner.

Söknr. *) Söktermer Antal träffar Antal valda

Cinahl med fulltext
20100129
1 FT Sexual violence 152 0

2 FT Sexual violence AND
women

103 0

3 FT Health care AND intimate
partner violence AND
qualitative

28 1

4 FT Battered women AND
experience AND health care

24 2

5 FT Health care AND IPV AND
qualitative

11 1

PubMed 20100130
1 MSH Female AND domestic

violence AND emergency
care

359 1

2 MSH Health care AND domestic
violence AND qualitative

173 3

3 MSH Survivors AND intimate
partner violence

90 1

4

5

6

MSH

MSH

MSH

Battered women AND
survival

Health care AND intimate
partner violence AND
qualitative

Rape AND social reactions
AND disclosure

51

50

6

1

1

1

The Cochrane
Library 20100131
1 FT Sexual violence AND

women
3 0

FT = Fritext sökning, MSH = MeSH-termer i databasen PubMed.
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Kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar

Vi kvalitetsgranskade och bedömde varje vetenskaplig artikel (n=10) med hjälp av protokoll

för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman et al., 2006, s. 96)

Gradering av kvalitetsbedömning genomfördes med hjälp av procenträkning, genom att

tilldela poäng, noll poäng för negativt svar och ett poäng för positivt svar. Detta gav en

totalsumma, vilket oberäknades till procentsats, låg, medel eller hög kvalitet (se tabell 2). De

kriterier som gäller för studier med hög kvalitet, är att det framgår en tydlig och klar

beskriven kontext, etiskt resonemang, definierad frågeställning samt hur de gått till väga i alla

steg. Kriterier för medel kvalitet är att metoddelen saknar viss redogörelse för

tillvägagångssättet. För låg kvalitet saknas en eller flera delar som skall ingå (Willman et al.,

2006, s. 94-97, 156-157). Av totalt tio vetenskapliga artiklar vi har granskat inkluderades

samtliga, varav åtta bedömdes vara av hög kvalitet och två bedömdes vara av medel kvalitet

(se tabell 3).

Tabell 2. Kvalitetsgradering med procentindelning

Låg kvalitet Medel kvalitet Hög kvalitet

60-69%  70-79% 80-100%

Tabell 3. Översikt av vetenskapliga artiklar ingående i analysen (n=10)

Författare/År/
Land

Typ av
studie

Deltagare
(Ursprungligt
antal/Bortfall)

Metod
(Datainsamling/
Analys)

Huvudfynd Kvalitet

Baccus, Mezey
& Bewley
2003
(Storbritannien)

Kvalitativ 10
(0)

Semi-strukturerade
intervjuer/Kvalitativ
innehållsanalys

Rädsla för att ta
kontakt och våga
berätta. Önskade
förståelse, respons
och tid att tala med
någon och att få ett
trevligt bemötande.

Hög

Battaglia,
Finley &
Libenschutz
2003
(USA)

Kvalitativ 27
(0)

Semi-strukturerade
intervjuer/Grounded theory

Kommunikation
var viktigt vid
bemötandet för att
känna trygghet och
förståelse. Att
vårdpersonalen
hade empati och
kunskap genom
noggrannhet i
identifieringen.

Hög
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Fortsättning Tabell 3. Översikt av vetenskapliga artiklar ingående i analysen (n=10)

Författare/År/
Land

Typ av
studie

Deltagare
(Ursprungligt
antal/Bortfall)

Metod
(Datainsamling/
Analys)

Huvudfynd Kvalitet

Libenschutz,
Battaglia,
Finley &
Averbuch
2008
(USA)

Kvalitativ 27
(0)

Djupintervjuer med
frågeguide/Grounded theory

Beskrev positiva
och negativa
bemötanden och
hur detta
påverkade deras
förmåga att kunna
berätta.

Hög

Lutenbacher,
Cohen &
Mitzel
2003
(USA)

Kvalitativ 24
(40/16)

Fokusgrupper med öppna
frågor/Kvalitativ
innehållsanalys

Behov av att
uttrycka sig genom
att tala om sina
upplevelser. Gav
mod till
livsavgörande
förändringar. Att
inte få tala gav
känslor av skam,
skuld och ilska,
samt minskat
självförtroende

Hög

Mayer
2000
(USA)

Moe
2007
(USA)

Kvalitativ

Kvalitativ

20
(0)

19
(0)

Fokusgrupper/Constant
comparison & Constant
questioning

Semi-strukturerade
intervjuer/Grounded theory
enligt Glaser & Strauss

Upplevelser av
bristande integritet
vid bemötandet.

  Upplevelser av
bemötande och
attityder på en
akutmottagning
och bristen av
integritet.

Medel

Medel

Nemoto,
Rodriguez &
Mkandawire-
Valhmu
2008
(USA)

Kvalitativ  15
(0)

Semi-strukturerade
intervjuer/Tematisk
analysmetod

Deras skador
minimerades, att
det inte fanns tid.
Vägledning,
interventioner och
vägledning var
värdefullt.

Hög

Nemoto,
Rodriguez &
Mkandawire
2006
(USA)

Kvalitativ 6
(9/3)

Semi-strukturerade intervjuer,
Fokusgrupper/Kvalitativ
innehållsanalys

Upplevelser av
svårigheter vid
bemötandet för att
kunna få hjälp,
som medförde
negativa
hälsokonsekvenser.

Hög
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Fortsättning Tabell 3. Översikt av vetenskapliga artiklar ingående i analysen (n=10)

Författare/År/
Land

Typ av
studie

Deltagare
(Ursprungligt
antal/Bortfall)

Metod
(Datainsamling/
Analys)

Huvudfynd Kvalitet

Wilson,
Silberberg,
Brown &
Yaggy
2007
(USA)

Yam & Oradell
2000
(USA)

Kvalitativ

Kvalitativ

25
(0)

12
(0)

Djupintervjuer/Basic
frequencies & Bivariate
analysis

Djupintervjuer/Fenomenologisk
analys enligt Colaizzi

Rädsla upplevdes
då maken var
närvarande och för
vårdpersonalens
säkerhet.

Vårdpersonalen
hade ingen
förståelse.

Hög

Hög

Analys

Vi valde att använda kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Holloway och Wheeler

(2002, s. 3, 203-204) menar att kvalitativ forskning är betydelsefull för undersökning av

människans subjektiva upplevelse av sin livsvärld med sina inverkande faktorer. Genom att

analysera människors berättelser angående traumatiska upplevelser, kan forskaren skapa sig

en djupare förståelse. Graneheim och Lundman (2003) och Downe-Wamboldt (1992) betonar

att kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats är en central analysmetod av narrativa

upplevelser, som beskriver texten genom det synliga och uppenbara. Vi började med att läsa

de utvalda vetenskapliga artiklarna till analysen, för att få en djupare helhetsförståelse och

större medvetenhet av materialet. Burnard (1991) beskriver att det inte finns något universellt

vedertaget tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning, likafullt är det viktigt att arbeta tydligt

och strukturerat.

Från de vetenskapliga artiklarnas resultat valdes 360 textenheter ut som svarade mot syftet. Vi

översatte samtliga textenheter från originalspråket engelska till svenska, så noggrant som

möjligt. Därefter kondenserades varje textenhet, vilket innebar att de kortades ned med

bevarad kärna av innehållet. Varje artikel tilldelades en bokstav efter respektive artikel samt

en siffra för varje enskild textenhet i stigande ordningsföljd för att vid behov kunna härleda

och säkerställa god validitet. Textenheterna sammanfördes med liknande textenheter, som i

sex steg sammanfördes tills alla kategorier hade olika innebörd och inte längre gick att

sammanföra. Den första kategoriseringen gav sjuttio kategorier, den andra trettiofem

kategorier, den tredje tio kategorier, den fjärde sex kategorier och den sista kategoriseringen

gav fyra kategorier. Enligt Burnard (1991) utgörs en kategori av en grupp kondenserade
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textenheter som i flera steg sammanförs till en slutlig kategori med gemensam huvudrubrik.

Det innebär att liknande upplevelser sammanförs till färre och bredare kategorier.

Resultat

Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 4) som beskrivs i löpande text samt illustreras

med citat.

Tabell 4. Översikt av kategorier (n=4)

Kategorier

Empati och bekräftelse lindrar lidandet

Våga öppna sig genom samtal

Behov av information för förståelse och beslutstagande

Avsaknad av förståelse och mod att avslöja

Empati och bekräftelse lindrar lidandet

Kvinnor ville bemötas med bekräftelse och empati från hälso- och sjukvårdspersonal för att

känna trygghet och säkerhet. De beskrev att när vårdpersonal agerade avvisande påverkades

deras förtroende negativt och känslan av trygghet och säkerhet uteblev (Bacchus, Mezey &

Bewley, 2003; Battaglia, Finley & Liebenschutz, 2003; Liebschutz, Battaglia, Finley &

Averbuch, 2008; Lutenbacher, Cohen & Mitzel, 2003; Nemoto, Rodriguez & Mkandawire-

Valhmu, 2008; Yam & Oradell, 2000).

Kvinnor beskrev att det var stor hjälp när vårdpersonal visade empati och tog sig tid till att

lyssna, detta gav lindring, trygghet och säkerhet (Bacchus et al., 2003; Moe, 2007; Mayer,

2000; Nemoto et al., 2008). Kvinnor menade att de på så sätt fick hjälp att komma över

svårigheter såsom skam, skuld och rädsla för repressalier från makens sida. Det riskerade

annars att medföra social isolering eller skuldbeläggning på grund av att kvinnor kände makt-

och kontrollförlust. Kvinnor beskrev även att de kände att de inte blev bekräftade och att

försämrat självförtroende uppstod av att inte få den information de behövde, därför varierade

förmågan till att kunna lita på vårdpersonal. Samtidigt som värdet att alltid få befinna sig i

centrum vid bemötandet gjorde att kvinnor kände sig bekräftade (Battaglia et al., 2003).
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Under sådana situationer upplevde kvinnor det angeläget att vårdpersonal inte agerade

fördömande eller uttryckte att det sexualiserade våldet inte var deras eget fel (Mayer, 2000).

Kvinnor beskrev avsaknad av emotionellt stöd som gjorde att de väntade med att uppsöka

akutsjukvård tills de inte längre hade några andra alternativ. Förhoppning fanns om att någon

utomstående skulle förstå vad som pågick. De kunde uppleva bristande empati och ignorans

från vårdpersonal, på grund av det kände de sig utsatta vilket resulterade i en bristande

vårdkontakt (Liebschutz et al., 2008). Kvinnor upplevde skam och rädsla då de kände att de

utgjorde en frekvent återkommande patientkategori (Yam & Oradell, 2000). Likaså väntade

kvinnor i många fall tills såren hade läkt på egen hand trots uppenbara fysiska skador

(Lutenbacher et al., 2003). De valde att förlita sig på alternativa behandlingsmetoder eller att

inte få någon vård alls (Bacchus et al., 2003). När de upplevde att vårdpersonal agerade

nedvärderande vid bemötandet uteblev känslan av trygghet och säkerhet, på grund av att

respekten för deras autonomi, aktuella livssituation och eller klasstillhörighet saknades. Detta

påverkade deras förtroende för hälso- och sjukvårdspersonal på ett negativt sätt och

försvårade därmed interventionerna (Moe, 2007). Kvinnor kände sig ignorerade då

vårdpersonal visade bristande resurser, fördömanden och oempatisk förmåga vid bemötandet

(Moe, 2007; Yam & Oradell, 2000).

I used to go without medical treatment... I'd wait until it wasn't a choice
anymore. And I'd wind up having to go to the emergency room (Liebschutz et
al., 2008, p. 4).

Kvinnor beskrev att de ville de bli behandlade som unika individer på grund av sin utsatta

situation, det upplevdes betydelsefullt att bli bekräftad av vårdpersonal (Moe, 2007; Nemoto

et al., 2008; Yam & Oradell, 2000). Det var betydelsefullt att jämlikhet fanns vid bemötandet,

genom att vårdpersonal visade trovärdighet och förtroende genom sitt kroppsspråk och

kompetens (Battaglia et al., 2003). Därför upplevde kvinnor det självklart att vårdpersonal

identifierade dem som offer för sexualiserat våld (Liebschutz et al., 2008).

I’ve been through a rough ordeal—treat me like a human being (Yam &
Oradell, 2000, p. 468).
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Våga öppna sig genom samtal

Kvinnor beskrev att om vårdpersonal tog sig tid att lyssna och var förtroendeingivande vågade

de öppna sig genom samtal. När deras situation inte ansågs viktig, medförde det känslor av

osäkerhet, vilket försvårade avslöjandet. (Bacchus et al., 2003; Battaglia et al., 2003;

Liebschutz et al., 2008; Lutenbacher et al., 2003; Moe, 2007; Nemoto et al., 2008; Yam &

Oradell, 2000). Kvinnor beskrev att med hjälp av samtal vågade de berätta om sina känslor

och problem. Det kändes viktigt när vårdpersonal tog sig tid att lyssna och att inte behöva

känna stress över att andra patienter väntade på sin tur (Liebschutz et al., 2008). För kvinnor

gav det känslor av trygghet, emotionellt stöd, förståelse och positiva reaktioner för

avslöjandet av det sexualiserade våldet. Att befinna sig i en stödjande miljö och få höra om

andra kvinnor i liknande situationer, gjorde det mer bekvämt att kunna berätta och ta kontakt

med hälso- och sjukvård och som en möjlighet till att hitta en lösning av sin situation

(Nemoto et al., 2008). Då de inte blev tillfrågade med hjälp av undersökande frågor från

vårdpersonal, utan endast föreskrevs mediciner och blev diagnostiserade för fysiska skador,

försvårades avslöjande genom att de kände sig missförstådda (Yam & Oradell, 2000).

Kvinnor beskrev att när det inte gavs tillfälle till samtal på sjukhuset, kändes det bra att det

istället kunde ske i samband med hembesök (Nemoto et al., 2008). Det möjliggjorde för dem

att kunna dela med sig av sina upplevelser till andra (Lutenbacher et al., 2003). Likaså att

själva få insikt om sina problematiska attityder i förhållandet med maken. Kvinnor ansåg det

som större fördel att ha valmöjlighet att kunna tillgå olika vårdgivare för kontinuerliga samtal,

det underlättade avslöjandet. Betydelsefullt var om vårdpersonal visade intresse, gav

känslomässigt stöd och visade respekt för deras önskan om sekretess och säkerhet. Det

medförde ökad självkänsla och gav dem modet att våga söka hjälp (Liebschutz et al., 2008).

När kvinnor upplevde att deras konfidentialitet respekterades förstärktes deras självförtroende

och beslutsförmåga. Det ökade trovärdighet för vårdpersonal och sannolikheten ökade för att

de skulle vilja återvända till samma vårdgivare (Battaglia et al., 2003). Kvinnor beskrev att de

även upplevde trovärdighet när vårdpersonal öppnade upp för samtal, var ärliga och besvarade

frågor. Detta medförde känslor av förtroende och hoppfullhet som gav valmöjligheter om att

våga avslöja det sexualiserade våldet eller inte. De var rädda att dömas på förhand, vilket

gjorde det svårare för dem att avslöja sin livssituation. Trygghet och säkerhet innebar att få

vara reserverad med vad de ville berätta (Bacchus et al., 2003; Battaglia et al., 2003). Kvinnor

beskrev omvårdnaden som mekaniserad när vårdpersonal på grund av tidsbrist visade

begränsad förståelse för deras upplevelse av sexualiserat våld. Det medförde svårigheter för
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dem att berätta då de fick en känsla av skam. Därför menade kvinnor som hade upplevt

sexualiserat våld att vårdpersonal skulle bli mer medvetna om vikten att visa förståelse och

empati. De beskrev att deras konfidentialitet tog skada när mötet med vårdpersonal ofta

skedde öppet bland andra medpatienter. Det skapade rädsla att mista sin autonomi och/eller

förlora vårdnaden om sina barn (Bacchus et al., 2003; Nemoto et al., 2008). Bra förtroende

vid bemötandet från vårdpersonalen gav kvinnor större möjlighet till diskussion om de fysiska

och psykiska skadorna (Mayer, 2000; Yam & Oradell, 2000). Trots detta hade kvinnor ändå

förhoppning om att vårdpersonal skulle ge möjlighet till samtal, ställa frågor och ge någon

slags tröst. När denna förhoppning inte blev infriad medförde det istället missnöje samt

försämrade relationer till hälso- och sjukvården (Liebschutz et al., 2008).

It is so crowded at the university hospital for ordinary consultation. One
patient is given only a limited time to see the physicians. Obviously, I felt as
if I was a product on a conveyor belt. I thought it would be impossible to say
anything (Nemoto et al., 2008, p. 299-300).

Kvinnor beskrev att det sexualiserade våldet kunde avslöjas när vårdpersonal tog initiativ till

kontinuerlig kontakt, var omsorgsfulla och inte agerade avvisande (Bacchus et al., 2003; Moe,

2007; Yam & Oradell, 2000). De kände att de vågade avslöja det sexualiserade våldet när

vårdpersonal ställde undersökande frågor vid bemötandet, fastän de kunde känna osäkerhet

om de skulle våga berätta eller inte så kände de sig bekräftade (Battaglia et al., 2003;

Lutenbacher et al., 2003). Kvinnor beskrev att det var enklare att kunna svara ärligt på direkta

frågor, medans andra istället blev hämmade. Rutinmässig utfrågning helt utan omtanke

upplevdes som brist på medmänsklighet (Yam & Oradell, 2000). De beskrev att det var svårt

att själva stå för avslöjandet, eftersom kvinnor kände det som ett krav från vårdpersonal. De

beskrev att avslöjandet kunde försvåras på grund av frånvaro av utfrågningsrutiner och att

varje gång tvingas återberätta sina upplevelser inför ny vårdpersonal (Bacchus et al., 2003;

Nemoto et al., 2008). Det kunde vara svårare för en del kvinnor att tala med manlig

vårdpersonal. Viktigast var att medkänsla och tid till att bli lyssnad på existerade (Bacchus et

al., 2003; Battaglia et al., 2003; Nemoto et al., 2008).

They (doctors and nurses) just wanted to get me out. They ask you questions
like a textbook. They could act like they really care—even if they don’t,
pretend. They just want to get you out so they can see the next person. They
act like they are reading a textbook when they talk to you. They write down
the answers, but just say ah, um.... (Yam & Oradell, 2000, p. 467).
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Kvinnor upplevde att de reducerades på individnivå när vårdpersonal minimerade deras

skador, gav otillräcklig tid för samtal och beskyllde dem för deras partners våldsutövande. De

beskrev att vårdpersonal därmed misslyckades med att förstå deras situation eller inte var

intresserade (Nemoto et al., 2008). Det var viktigt att ha någon att prata med, eftersom de

kände sig ensamma, rädda och frustrerade vad maken kunde tänkas planera och utföra

(Nemoto et al., 2008; Yam & Oradell, 2000).

It took a long time for me to recognize [the problem of IPV]. . . . When I look
around, many women give up on seeking help from the outside because nobody
understands it. They minimize the injuries that they get from their partners or
they think it is just a bruise (Nemoto et al., 2008, p. 301).

Behov av information för förståelse och beslutstagande

När information gavs öppet och varierat beskrev kvinnor att det medförde att deras förståelse

för beslutstagandet ökade. Kvinnor beskrev att när rutinmässig omvårdnad gavs med

bristande förståelse och information, upplevdes det som ett osynliggörande av individen

(Bacchus et al., 2003; Battaglia et al., 2003; Liebschutz et al., 2008; Lutenbacher et al., 2003;

Mayer, 2000; Nemoto et al., 2008; Wilson, Silberberg, Brown & Yaggy, 2007; Yam &

Oradell, 2000).

Bristande information medförde att kvinnor inte heller kunde känna sig säkra på om det

sexualiserade våldet uppfattades som ett nog viktigt problem att söka hjälp för. Kvinnor

beskrev att i samband med första mötet med hälso- och sjukvården gavs inte information om

vad som menades med innebörden av fri hälso- och sjukvård, därför kunde de inte heller

förstå dess betydelse (Bacchus et al., 2003). De undvek därför att ta kontakt på grund av

rädsla och osäkerhet för vilken hjälp som fanns tillgänglig (Lutenbacher et al., 2003). De

kände besvikelse då utlovad rådgivning uteblev och valde att hitta alternativa lösningar på

problemet istället för att våga berätta (Bacchus et al., 2003; Liebschutz et al., 2008; Mayer,

2000; Yam & Oradell, 2000).

Kvinnor beskrev det som viktigt att vårdpersonal gav nödvändig information. Det hjälpte att

de fick assistans och rådgivning av vårdpersonal, som gav insikt att det sexualiserade våldet

inte var deras fel. Insatsen från vårdpersonal värdesattes och hjälpte dem att kunna bryta

våldsspiralen utifrån självreflektion och återhämtning (Nemoto et al., 2008). Kvinnor beskrev

behov av skriftlig information, då de upplevde det jobbigt att ta in muntlig information när

situationen var nog påfrestande (Yam & Oradell, 2000). Det var betydelsefullt för kvinnor att
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information förmedlades på ett öppet, ärligt och förtroendeingivande sätt, detta gav

trovärdighet. Kvinnor ville ha information om vilken hjälp som fanns tillgänglig. Det

medförde utrymme att kunna fatta egna beslut i en trygg och säker miljö för att påbörja en

radikal livsförändring (Battaglia et al., 2003; Moe, 2007).

I mean medically, they did things like order medication. But they need to
have some kind of literature they can hand you so you can read. Rather than
telling you what to do. You are nervous and you are not thinking straight at
the time (Yam & Oradell, 2000, p. 469).

Kvinnor upplevde ett krav från vårdpersonal att först upprätta en polisanmälan om

sexualbrottet, men för att våga det ville de först få upplysning om en säker plats att kunna

vistas på (Bacchus et al., 2003; Liebschutz et al., 2008; Mayer, 2000; Yam & Oradell, 2000).

Kvinnor beskrev att de annars nekades nödvändig hjälp, på grund av att vårdpersonal ansåg

det vara den enda korrekta lösningen. Det medförde att de kände sig ovälkomna (Liebschutz

et al., 2008; Mayer, 2000). Kvinnor beskrev att de ville att vårdpersonal alltid först frågade

om viljan att anmäla fanns (Nemoto et al., 2008). Rädslan av att maken skulle få kännedom

om eventuellt erkännande och anmälan, utgjorde i många fall skäl nog att inte våga berätta

och upprätta en anmälan (Liebschutz et al., 2008).

They kept trying to get me to press charges, kept telling me I shouldn’t be
going through this. They just can’t understand why you don’t do that. They
don’t know, they’ve never experienced it (Yam & Oradell, 2000, p. 466).

Kvinnor beskrev att de enklare kunde få stöd och hjälp genom lättillgängliga vårdgivare. De

upplevde det värdefullt att fysiska skador dokumenterades och möjlighet till vidareremittering

för specialistvård gavs (Nemoto et al., 2008; Wilson, Silberberg, Brown & Yaggy, 2007).

Kvinnor kände det viktigt att utredningstiden togs på allvar (Bacchus et al., 2003). De beskrev

önskan om ett juridiskt ombud som kunde föra deras talan i samband med redogörelsen av det

sexualiserade våldet (Yam & Oradell, 2000).

Avsaknad av förståelse och mod att avslöja

Kvinnor upplevde att avslöjandet försvårades när vårdpersonal visade bristande förståelse och

inte ville ta del av deras situation (Bacchus et al., 2003; Lutenbacher et al., 2003; Mayer,

2000; Moe, 2007; Nemoto et al., 2008; Yam & Oradell, 2000).
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Kvinnor beskrev att de kände psykologiskt övertag från makens sida, trots att de kände fysisk

trygghet hos vårdpersonal, vilket medförde försämrad hälsa som utgjorde svårigheter till att ta

kontakt med hälso- och sjukvård (Bacchus et al., 2003). Därför valde kvinnor som inte ännu

blivit utskrivna att lämna vårdavdelningen på grund av rädsla, avsaknad av säkerhet och

trygghet (Mayer, 2000). Kvinnor upplevde ilska och besvikelse vid bemötandet då

vårdpersonal inte gav någon hjälp alls (Bacchus et al., 2003; Nemoto et al., 2008). Därför

tvingades de att acceptera utomståendes definition av sin situation samtidigt som de kände sig

underordnade. Det upplevdes som ett krav för att de skulle få stöd och hjälp, eftersom

vårdpersonalens attityd var att besluta angående omvårdnad endast kunde ske med tillåtelse

från maken (Moe, 2007; Yam & Oradell, 2000). Kvinnor beskrev att i vissa fall krävde hälso-

och sjukvården att de skulle ha makens godkännande för medicinsk behandling (Nemoto et

al., 2008). Det medförde att kvinnor kände sig som offer (Lutenbacher et al., 2003).

They’ve got to understand that you are with this guy who is controlling you
and telling you all the time what to do and you don’t need to be told what to
do— you don’t need one more person telling you what to do. They don’t treat
you independently (Yam & Oradell, 2000, p. 468).

Kvinnor upplevde rädsla och svårigheter att avslöja det sexualiserade våldet inför

vårdpersonal när maken var närvarande. De beskrev att det uppstod frustration och oro för

övriga familjemedlemmars och vårdpersonals säkerhet, då risken fanns att även de kunde

utsättas för repressalier från makens sida (Yam & Oradell, 2000). Kvinnor kände sig därför

tvungna att dölja våldet på grund av rädslan för maken. De fruktade även risken för att kunna

bli utsatt för fysiskt och eller verbalt våld framför vårdpersonalen, därför vågade kvinnor först

berätta sanningen när faran inte längre var direkt hotande. Det innebar att de ville bli

behandlade konfidentiellt på ett diskret sätt (Mayer, 2000; Moe, 2007). Kvinnor upplevde

medkänsla och empati då vårdpersonal inte fortsatte att ställa frågor när maken var närvarande

och på ett diskret sätt gav rådet att vid nödsituation ringa akuten (Liebschutz et al., 2008).

I was too embarrassed to tell. I was afraid to tell; my boyfriend was right
there. The doctors believed him when he said he was my brother and I
couldn’t tell them he was lying. It intimidates you and especially with him
standing right there and him making sure you don’t open your mouth (Yam
& Oradell, 2000, p. 468).

Kvinnor beskrev att de ofta bemöttes av vårdpersonal som hade inställning att sexualiserat

våld var en naturlig del av relationen. Det medförde att valet att avslöja våldet sågs som ett

misstag och kvinnor tappade förtroendet och ville aldrig återvända till samma vårdgivare igen
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(Nemoto et al., 2008). Kvinnor upplevde att när de inte kände tillit och förtroende för

vårdpersonal kunde de neka på vårdpersonalens frågor. Fastän misstanke om utsatthet för

sexualiserat våld var uppenbar (Mayer, 2000; Moe, 2007).

I still had slight hope [of getting help]. Then, when I saw a doctor in the
examination room, he asked me, “Who did this [indicating my wrist]?” I said,
“My husband.” Then, he only said “I see.” That’s it. He was too nonchalant
with me. I wondered why he had asked me this (Nemoto et al., 2008, p. 297).

Kvinnor beskrev hjälpen mindre konkret när vårdpersonalens inställning var mer inriktad på

att endast behandla synliga skador istället för bakomliggande orsaker. När de inte upplevde

sig som identifierade offer för sexualiserat våld skapades ett generellt missnöje, vilket gjorde

att bemötandet från vårdpersonal kändes påtvingat och likgiltigt. Kvinnor beskrev att när

vårdpersonal tyckte synd om dem, kände de sig distanserade från det egentliga skälet till att

de uppsökt vård, som resulterade i bristande stöd och osynliggörelse. I och med faktorer

såsom stress och tidsbrist medfördes känsla av obekvämlighet när endast rutinmässig

behandling var i fokus och de endast kände sig som en i mängden (Bacchus et al., 2003; Yam

& Oradell, 2000). Kvinnor ansåg därför att den traditionella medicinska behandlingsmodellen

inte var lösningen på deras problem, eftersom de kunde drabbas av såväl kortsiktiga som

långsiktiga hälsoproblem. Kvinnor önskade att vårdpersonal hade förståelse för att skadorna

lika gärna kunde vara av psykologisk som fysisk karaktär (Bacchus et al., 2003). Kvinnor

beskrev det betydelsefullt med ett förtroende om att allt skulle gå rätt till, när vårdpersonal tog

beslut gällande deras behandling (Battaglia et al., 2003). Medans andra kvinnor upplevde oro

över att om någon utomstående fattade deras egna beslut kunde känslan av förlorad kontroll

uppkomma (Mayer, 2000).

As far as medical treatment, they are great, but as far as knowing how you
feel and you are feeling pretty lousy—they only see the outside—they don’t
see the inside (Yam & Oradell, 2000, p. 467).

Diskussion

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor upplever bemötandet från hälso- och

sjukvårdspersonal efter att ha blivit utsatt för sexualiserat våld av sin partner. Analysen

baserades på tio vetenskapliga artiklar och resulterade i fyra kategorier; Empati och

bekräftelse lindrar lidandet; Våga öppna sig genom samtal; Behov av information för

förståelse och beslutstagande samt Avsaknad av förståelse och mod att avslöja.
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Resultatet visade att kvinnor ville bemötas med bekräftelse och empati för att kunna känna

trygghet och säkerhet. Enligt Chang et al. (2003) upplever kvinnor det viktigt att vårdpersonal

försöker se människan bakom det sexualiserade våldet, vilket skapar känsla av stöd och

bekräftelse som är en viktig del av omvårdnadsrelationen. Det hjälper kvinnor att förstärka sitt

självförtroende som ger tilltro till hälso- och sjukvården. Arman och Rehnsfeldt (2006, s. 96-

98) betonar att när sjukvårdpersonal tar sig tid till det lilla extra, någonting utöver den

ordinära omvårdnaden, kan det hjälpa att skapa en mer jämbördig relation. När det förmedlas

äkta engagemang och medmänsklighet blir utsatta kvinnor på så sätt bekräftade då handlingen

inger hopp. Lögstrup (1992, s. 42) beskriver tillit som att utlämna sig själv. Det är därför

människor ofta reagerar starkt när deras tillit missbrukas. Författaren menar vidare att den

som missbrukar någons tillit inte kan ha tagit emot den från början, för annars skulle denne

inte missbruka tilliten (Lögstrup, 1992, s. 42). Hälso- och sjukvårdspersonal bör inse

meningen i att bristfällig vårdkontakt kan vara resultatet av att inte ta sig tid att lyssna och

visa empati för denna patientkategori. De bör därför skapa en tillitsfull relation som bekräftar

dessa kvinnor som blivit utsatta för sexualiserat våld. .

I resultatet framkom att när vårdpersonal tog sig tid att lyssna och var förtroendeingivande,

vågade kvinnor öppna sig och berätta om sin situation. Enligt Chang et al. (2003) upplever en

del kvinnor att det lättar på bördan att få tala ut. Denna önskan kan sättas i samband med

Lögstrups (1994, s. 41-61, 145-153) beskrivning av det tysta kravet. Kommunikation uppstår

vid alla möten människor emellan, som bygger på naturlig tillit och bidrar till att kvinnor

vågar avslöja sin situation. De väljer att lägga sitt liv i vårdpersonalens händer. Makten har

betydelse genom att i kravet existerar förväntningar och önskemål som kvinnor tyst uttalar vid

bemötandet. Vårdpersonalens uppgift är att tolka dessa tysta önskningar och förväntningar

men tydningen blir dock inte alltid som den andre önskar. Utifrån varje enskild situation är

det upp till individen själv att göra en bedömning om det etiska kravets innebörd.

Svavarsdottir & Orlygsdottir (2008) menar att sjuksköterskan är den som oftast först möter

dessa kvinnor när de uppsöker sjukvård. För utsatta kvinnor är det viktigt att sjuksköterskor

inger förtroende, då det är betydelsefullt att kunna lita på vårdpersonal för att våga avslöja sin

situation. Enligt Chang et al. (2003) är det nödvändigt att vårdpersonal tänker på hur

undersökande frågor ställs och hur det påverkar kvinnor som utsatts för sexualiserat våld,

beroende på när problematiken tas upp (Chang et al., 2003). Därför är det viktigt att det råder

en god vårdkultur där det finns tydliga riktlinjer om hur vårdpersonal ska förhålla sig till både

patienter och övriga yrkeskollegor för att skapa ett bra bemötande. Hälso- och



20

sjukvårdspersonal bör skapa känsla av trygghet, säkerhet och förståelse, så att kvinnor för

förtroende för sjukvården och vill återkomma.

I litteraturstudiens resultat framkom att information som gavs på ett öppet och varierat sätt

ökade kvinnors förståelse och beslutstagande att kunna påbörja radikal livsförändring. Chang

et al. (2003) påpekar att det kan ha en avgörande betydelse för kvinnor på vilket sätt

information tillhandahålls. Viktigt är att vårdpersonal förmedlar information på varierade sätt

då olika kvinnor har skilda behov av hur de tar till sig information, såsom direkta samtal,

frågeformulär eller broschyrer. Anderson & Aviles (2006) menar att i många fall utgör

kvinnors sociala och kulturella bakgrund en viktig faktor för hur information tas emot och

används. Lindgren & Renck (2008) hävdar att flertalet kvinnor trots att de anser sig ha starkt

självförtroende och härrör från en stabil bakgrund, har de likväl behov av att få adekvat hjälp

och information. Här utgör information och hjälp en betydelsefull livlina för deras chans till

överlevnad. Toombs (1993, s. 26-27, 58-62, 95) poängterar vikten av ett bra och

individanpassat bemötande jämfört med ett bristfälligt bemötande. Det finns annars risk att

den drabbade individens upplevelse av sin kropp som ett objekt förstärks. Vikten av ett bra

bemötande bygger på att hälso- och sjukvårdspersonal har förståelse för individens subjektiva

livsvärld och behov (Toombs, 1993, s. 26-27, 58-62, 95). Sjuksköterskan bör därför ge

individanpassad information, utifrån varje individs enskilda behov med förståelse för hur

detta kan inverka på individens situation.

Resultatet beskrev att kvinnor upplevde sig må sämre när hälso- och sjukvårdspersonal visade

avsaknad av förståelse. Därför försvårades avslöjandet och medförde känsla av

osynliggörande. Enligt Chang et al. (2003) upplever kvinnor att vårdpersonalens roll är viktig

för att de ska kunna komma till insikt med att sexualiserat våld inte är normalt och inte är

någonting de förtjänar. Det var en stor svårighet för kvinnor att kunna avslöja sin utsatthet på

grund av rädsla för repressalier från maken och rättsliga påföljder, såsom att familjen skulle

splittras och att de inte visste vilka konsekvenserna skulle bli. Vårdpersonalens undersökande

frågor kan medföra positiva förändringar av kvinnors attityder, tankar och känslor för att söka

hjälp. Flertalet kvinnor uttrycker själva att det inte alltid handlar om vilka undersökande

frågor som ställs, utan hur de blir tillfrågade. Anderson och Aviles (2006)  menar att vid

sådana situationer är det viktigt att vårdpersonal utvecklar en förståelse för att kvinnor kan

välja att inte avslöja det sexualiserade våldet, som en naturlig skyddsmekanism. Då

vårdpersonal ställer undersökande frågor till kvinnor om sexualiserat våld kan det upplevas
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som att ett frö planteras, vilket växer till en ny insikt om att deras nuvarande livssituation inte

är normal. Toombs (1993, s. 26-27, 95) beskriver att hälso- och sjukvårdpersonal inte ska

underskatta den levda erfarenheten, genom att visa förståelse för den andres livsvärld kan

bemötandet förbättras. Varje person lever sitt liv genom grundläggande personliga principer,

det är utifrån dem som de dagliga valen avgörs och beteenden uppstår. Vid traumatiska

upplevelser förstärks dessa principer. Med hjälp av dem möter och tolkar människor hotet mot

självet som gör att de kan känna meningsfullhet. Sjuksköterskan bör utgå från ett

helhetsperspektiv som baseras på en tillitsfull och förtroendeingivande omvårdnadsrelation

när de vårdar utsatta kvinnor.

I en studie av Anderson och Aviles (2006) efterfrågar kvinnor bästa möjliga omhändertagande

genom att hälso- och sjukvården har kontinuerlig kontakt och samverkan med olika nätverk

och stödgrupper. Kvinnor beskriver att det finns stora brister gällande utbud av uppföljning

och support för individuellt behov, efter de lyckats lämna sin relation. Svavarsdottir och

Orlygsdottir (2008) anser att kvinnor som utsatts för sexualiserat våld tenderar i större grad än

andra patientkategorier att utgöra en frekvent återkommande patientkategori över en lång

tidsperiod. Anderson och Aviles (2006) menar att traditionell medicinsk behandling inte är

enda lösningen vid omhändertagandet och flera möjligheter till hjälp är viktigt. Kvinnor

upplever att sexualiserat våld omges av stereotypa synsätt, där rättfärdigandet nekas av

kvinnor som offer och våldet inte anses lika allvarligt och attityder att sexualiserat våld är en

naturlig del av relation. Detta gör att tillit och förtroende går förlorat och kvinnor känner sig

oidentifierade och upplever likgiltighet av vårdpersonal. Sjukvårdspersonal beskriver det svårt

att identifiera och göra passande insatser på grund av bristande kunskaper, färdigheter och

rutiner. När klara riktlinjer inte finns är det svårt att veta hur ett bemötande bör anpassas på

bästa sätt för identifiering (Anderson & Aviles, 2006). Genom att minimera risken att

individen inte ska bli stigmatiserad och eller kränkt på grund av fördomar, är det angeläget att

sjuksköterskor utvecklar riktlinjer för att kunna bemöta och identifiera denna patientgrupp.

De egna resurserna utgör förmågan om huruvida individen möter och hanterar sina krav för

att uppnå begriplighet. I vilken utsträckning som individen kan ge struktur åt inre och yttre

stimuli. Därför är det av vikt att som vårdpersonal i ett tidigt skede ta fasta på patientens egna

resurser och utifrån detta successivt ge stöd för att kunna inge hopp, så att möjlighet ges till

att kunna återuppbygga sig själv på nytt. Meningsfullhet innebär att känna sig delaktig i det

som händer och ha modet att bemöta det som hänt för att finna mening (Antonovsky, 2005, s.

42-62, 114-127). Sjuksköterskor som möter kvinnor som blivit utsatta för sexualiserat våld av
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sin partner bör därför visa lyhördhet för individens delaktighet, konfidentialitet, integritet och

autonomi för att den enskilda individen ska känna sig sedd, hörd och lyssnad på. Viktigt för

hälso- och sjukvårdspersonal är att ha fokus på hela individens situation och behandla kvinnor

på ett konfidentiellt och diskret sätt.

Förslag på omvårdnadsintervention

Sjuksköterskor har en unik möjlighet att kunna identifiera kvinnor som utsätts för sexualiserat

våld, då denna patientkategori känner ovilja för att tala om sina upplevelser. Genom

systematisk screening får vårdpersonal möjlighet att kunna förutse risken av försämrad fysisk

och psykologisk hälsa hos dessa kvinnor. Kvinnor som frekvent uppsöker hälso- och sjukvård

behöver identifieras genom att det finns rutiner, därför bör hälso- och sjukvårdspersonal

uppmärksamma denna problematik. Det resulterar i att utsatta kvinnor med tiden mår bättre ur

ett psykologiskt perspektiv samt att det på längre sikt räddar liv, vilket påvisar betydelsen för

att kvinnor ska få adekvat hjälp så snart som möjligt (Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2008).

Kvinnor vill göra hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksam på, att bli identifierad som offer

för sexualiserat våld inte endast handlar om kvinnor i allmänhet, utan om kvinnans unika

bakgrund, liv och behov (Anderson & Aviles, 2006). Screening bör utgå från att förstå

kvinnors upplevelser och inte enbart se till de fysiska skadorna. Med begreppet screening

menas att etablerade riktlinjer och rutiner finns att tillgå gällande identifiering,

omhändertagande samt utredning av kvinnor som utsatts för sexualiserat våld. Detta sker med

hjälp av sjuksköterskans subjektiva som objektiva observationer av eventuella fysiska skador

samt undersökande frågor av eventuella psykologiska men. Det finns såväl positiva som

negativa konsekvenser av screening. De positiva konsekvenserna är att det sexualiserade

våldet går att verifiera som ett problem, då minskar isoleringskänslan och det upplevs att

vårdpersonal visar empati. Genom att kvinnor känner skam gällande deras utsatta situation

kan det få negativa konsekvenser i samband med screening då vårdpersonalen själva har

uppfattningen om att de har en förstående framhållning (Chang et al. 2003). Relevant är

därför att vårdpersonal använder screening som ett verktyg för identifiering av kvinnor som

utsatts för sexualiserat våld av sin partner.

Metoddiskussion

Tillförlitlighet innebär att metoden är systematiskt adekvat och för att värdera en kvalitativ

studie ska tillförlitligheten granskas utifrån pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och
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bekräftbarhet. Det innebär att om samtliga begrepp finns medtagna styrker detta resultatet.

För att resultatet ska vara pålitligt och trovärdigt bör forskaren avsluta analysen när

återupprepning konstaterats (Holloway & Wheeler, 2002, s. 251, 254-255) och ny data inte

längre tillför något (Polit och Beck, 2008, s. 539).

Enligt Holloway och Wheeler (2002, s 254-255) och Polit och Beck (2008, s. 539) innebär

pålitlighet hur datamaterialet förhåller sig över tid i olika situationer. Läsaren ska kunna följa

med och värdera litteraturstudien utifrån beslutsprocessen. Vi har beskrivit vårt

tillvägagångssätt för datainsamling och analysprocess för att styrka pålitligheten. Polit och

Beck (2008, s. 539) påpekar vikten av ett tydligt tillvägagångssätt så att andra forskare skall

kunna genomföra liknande studier. Två vetenskapliga kvalitativa studier med redovisade

bortfall förekom, dock ansåg vi att detta inte medförde reducerat värde av pålitlighet, då det

tydligt framgick redovisat bortfall i respektive vetenskaplig studie.

Trovärdighet innebär att resultatet av studien motsvarar deltagarnas upplevelser (Holloway

och Wheeler, 2002, s 254-255 och Polit och Beck, 2008, s. 538-539). Enligt Granheim och

Lundman (2004) är trovärdigheten beroende av hur väl datainsamlingsmetoden samt

analysprocessen har genomförts. För att kunna bibehålla så hög trovärdighet som möjligt,

utifrån insamlat datamaterial, återvände vi regelbundet till ursprungskällan, så att

datamaterialet var manifest och inte tolkats under analysprocessens gång. Vi utformade namn

på kategorierna som återspeglade innehållet. Studier visar (Elo & Kyngäs, 2007; Graneheim

& Lundman, 2003) att resultatets trovärdighet ökar när ett tydligt beskrivet tillvägagångssätt

angående dataanalysmetod finns beskrivet, vilket inspirerade vårt tillvägagångssätt. Burnard

(1991) menar att validiteten ökar genom granskning av utomstående kollega som är insatt i

analysmetoden, men inte är direkt medverkande i själva arbetet. Forskaren ska granska sin

egen roll i arbetet, så att eventuella bias inte ska uppstå. Vår handledare granskade samtligt

analyserat datamaterial i vårt arbete och därmed ökade trovärdighet. Likaså ska vår roll som

forskare granskas för att bias ska undvikas under datamaterialets analysprocess (Polit och

Beck, 2008, s. 538-539). Därmed förstärktes trovärdigheten i vår litteraturstudie.

Vetenskapliga artiklar som ingår i denna litteraturstudie, utgörs dominerande av artiklar från

USA som kan medföra en begränsning i denna studie, på grund av att, uppbyggnad av vård

och välfärdsystemet ser annorlunda ut där jämfört med exempelvis Sverige och de

Skandinaviska länderna.
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Överförbarhet innebär i hur hög grad resultatet kan överföras till andra liknande kontext och

eller deltagare (Granheim och Lundman, 2004; Holloway och Wheeler, 2002, s. 254-255;

Polit och Beck, 2008, s. 539). Överförbarheten ökar i litteraturstudien genom att resultatet

påvisar en kvalitetsmässigt omfångsrik återspegling av deltagarnas upplevelser (Granheim

och Lundman, 2004). Sett utifrån ett kulturellt perspektiv är vi medvetna om att när ingen av

de vetenskapliga studierna är gjorda i Skandinavien, så kan det förekomma märkbara

skillnader utifrån hälso- och sjukvården och samhällets perspektiv. Resultatet av vår litteratur

studie kan ändå vara överförbart till hälso- och sjukvårdpersonal som bemöter denna

patientkategori. Handledning och seminarium utgjorde tillsammans med lärare och andra

studenter där vi fick förslag på förändringar som förbättrade studiens överförbarhet. Genom

att vi gick tillbaka i arbetsprocessen minskade risken att identifierade textenheter som

motsvarade syftet förbisågs. På detta sätt säkerställdes att resultatet bibehölls textnära, detta

styrker studiens resultat.

Bekräftbarhet förekommer om resultatet motsvarar studiens syfte och inte är sammanställt

utifrån forskarens personliga antaganden eller tidigare kunskaper. Datamaterialets

originalkälla skall vara spårningsbar samt möjlig att kunna kontrolleras utifrån framkommen

data. För att reducera eventuell risk angående personlig tolkning har vi båda konsekvent

kontrollerat innehållet samt utgått från ett textnära förhållningssätt (Holloway och Wheeler,

2002, s. 254-255; Polit och Beck, 2008, s. 539). Forskaren ska utgå från att alltid vara så

neutral som möjligt, ändå är det ofrånkomligt med en viss personlig tolkning utifrån

forskarens personliga bakgrund (Granheim och Lundman, 2004). Vi valde att redogöra en

tydlig källhänvisning för att på ett enkelt sätt kunna gå tillbaka för återlokalisering av de

vetenskapliga artiklar som användes i litteraturstudien.

Slutsats

Kvinnor som blivit utsatta för sexualiserat våld får inte den uppmärksamhet, bekräftelse och

förståelse som de borde få med hänseende på deras utsatta situation. Detta medför att den

naturliga tilliten förbrukas som i sin tur ger ökad misstänksamhet, vilket leder till undvikande

av fortsatt hälso- och sjukvårdskontakt. Vårdpersonal bör ge tillitsfull omvårdnad genom att

de respekterar kvinnans värdighet, autonomi samt visar empati, vilket har en viktig och

betydelsefull roll för att främja god vårdkontakt. När denna patientkategori ges delaktighet

genom vård, behandling och uppföljning, förstärks omvårdnadsrelationen mellan kvinnor och
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vårdpersonal. Kvinnor som blivit utsatt för sexualiserat våld av sin partner ska känna

delaktighet i omvårdnaden och dess behandling för att kunna främja deras hanterbarhet.

Adekvat information anpassat efter individuellt behov ger begriplighet som förmår kvinnor i

större utsträckning genomföra en livsavgörande förändring. Detta medför meningsfullhet som

bidrar till ökad hälsa och välbefinnande genom ny insikt.

Vårdpersonal behöver mer kunskap och utbildning i omvårdnad av kvinnor som blivit utsatt

för sexualiserat våld av sin partner, för att förbättra attityder och bemötande som i idag finns

ute i verksamheterna. Genom tydligt formulerade handlingsplaner och teamarbete kan

omvårdnaden för dessa kvinnor förbättras. Ökad kunskap kan medföra ett professionellt

bemötande där sjuksköterskor och övrig vårdpersonal genom lyhördhet, tillit och

respektfullhet skapar en god vårdrelation, för att kunna identifiera och hjälpa kvinnor som

utsatts för sexualiserat våld.

Mer forskning behövs om vad som kännetecknar ett bra bemötande då det är en central och

avgörande del i mötet med kvinnor som har blivit utsatta för sexualiserat våld av sin partner.

Den forskning som finns inom området är baserad på amerikanska studier. Även vidare

forskning om systematisk screening och hur det ska införas inom vården behövs.
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