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Sammanfattning 
 
Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande folkhälsoproblem. Våldet innefattar inte 
enbart fysiskt våld mot kvinnans kropp utan även att kvinnan skadas psykiskt genom 
exempelvis kränkningar, isolering och skuldbeläggning. Syftet med studien är att 
beskriva hur kvinnor som utsatts för våld i nära relation upplever bemötandet inom 
hälso- och sjukvården. Både forskning och rapporter visar att vårdpersonal ofta upplever 
svårigheter eller osäkerhet i detta möte. Ökad kunskap hos vårdpersonalen gällande våld 
i nära relation kan i sin tur bidra till ett bättre bemötande. Studien grundar sig på en 
litteraturstudie enligt Fribergs analysmodell med grund i kvalitativ forskning. Nio 
artiklar har analyserats för att beskriva kvinnans upplevelse av bemötandet inom hälso- 
och sjukvården. Resultatet delades upp i tre huvudteman: “Vårdpersonal skapar 
känslor”, “Att samtala om våldet” samt “Vårdpersonalens vårdande” med tillhörande tio 
underteman. Resultatet visar att våldsutsatta kvinnor upplever olika känslor i mötet med 
vårdpersonal. Det kan vara känslan av att bli bekräftad, känslan av att känna sig trygg. 
Det kan även vara negativa känslor som att känna sig förminskad och ifrågasatt vilket 
förstärker kvinnans lidande. Många kvinnor önskar att bli tillfrågade om våld i nära 
relation då det ofta upplevs genant att ta första steget och berätta om sin utsatthet. 
Resultatet visar också att kvinnorna upplever att sjuksköterskans fokus låg på att vårda 
de fysiska skadorna medan de psykiska skadorna försummades. Vårdpersonal inom 
hälso- och sjukvården upplever att det är svårt att tala om våld i nära relation med en 
patient, vilket gör att vårdpersonalen ofta undviker att ställa frågan om våld. Av den 
orsaken kan det vara av stor betydelse att vårdpersonal får utbildning i ämnet för att 
utsatta kvinnor ska få ett så bra bemötande som möjligt. 
 
Nyckelord: Våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor, patientperspektiv, bemötande 
inom hälso- och sjukvården, hälsa, upplevelse 
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INLEDNING 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi båda kommit i kontakt med kvinnor 
som utsatts för våld i nära relation. Vi har båda fått intrycket av att det råder en 
okunskap och otrygghet bland vårdpersonalen i att identifiera och bemöta våldsutsatta 
kvinnor. Vi har därmed känt en uppgivenhet över att utsatta kvinnor verkar förbises av 
vårdpersonal. Vår upplevelse bekräftas i media, som återkommande rapporterar om 
brister i vårdens omhändertagande av kvinnor som utsatts för våld i nära relation (Sehlin 
2018). Detta har också väckt många tankar hos oss om hur vi själva ska förhålla oss till 
denna patientgrupp i vår kommande yrkesroll som sjuksköterskor, med tanke på att 
detta ämne knappt studerats under utbildningen. Örmon (2018, s. 92) beskriver att 
brister i bemötandet kan öka känslan av skam och skuld hos kvinnan. På detta sätt 
riskerar vården att öka lidandet hos kvinnan istället för att lindra det. 

Med hänsyn till detta är vi intresserade av att göra en litteraturstudie som kartlägger hur 
kvinnor som utsatts för våld i nära relation upplever bemötandet inom hälso- och 
sjukvården. 

BAKGRUND 

Våld i nära relation 
Världshälsoorganisationen (WHO 2016) beskriver mäns våld mot kvinnor som ett 
omfattande folkhälsoproblem. Våldet inskränker på hela kvinnans liv avseende 
livskvalitet, autonomi och hälsa. 

Enligt Socialstyrelsen (2016a) innebär våld i nära relation att den utsatta individen har 
en nära och stark känslomässig relation till våldsutövaren. Våldet som kan komma till 
uttryck på olika sätt - fysiskt, psykiskt och sexuellt och ofta i kombination av varandra, 
syftar till att minska individens självkänsla. Våldet pågår oftast innanför hemmets 
väggar och kan öka i styrka och intensitet ju längre relationen fortgår. Våld i nära 
relation kan drabba båda könen men det är vanligtvis kvinnor som utsätts för det 
upprepade och grova våldet och i de flesta fall är våldsutövaren en man.  

År 2017 polisanmäldes 28 000 fall av kvinnomisshandel där kvinnorna som utsatts var 
över 18 år. Vidare visar statistik att kvinnan och våldsutövaren hade en nära relation 
eller hade tidigare haft en nära relation i 10 100 av fallen. Här finns ett stort mörkertal 
då många kvinnor aldrig gör en polisanmälan när de utsatts för våld i nära relation 
(Brottsförebyggande rådet 2018 se Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK u.å.b.). 

Våldets olika uttryck 
Våldet som gärningsmannen utövar mot kvinnan kan syfta till att skapa kontroll och att 
utöva makt och därmed minska kvinnans självkänsla. Om gärningarna bedrivs under en 
lång tid kan det leda till att våldet normaliseras och blir en vardag för både 
våldsutövaren och för offret (NCK u.å.a.).  

Det fysiska våldet kan innebära allt ifrån knuffar, örfilar, knytnävsslag, sparkar, 
stryptag, att dra i håret till att förövaren använder vapen. Oftast är våldet riktat mot de 
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delar på kroppen som kan döljas för att inte upptäckas av omgivningen (NCK u.å.a.). I 
det psykiska våldet kan det finnas inslag av isolering, nedvärderande kommentarer, 
kränkningar, hot, skuldbeläggning, stalkning och utpressning. Det kan även innebära att 
mannen är den som sköter ekonomin vilket är en form av isoleringsmetod för att göra 
det svårare för kvinnan att lämna relationen. Sexuellt våld kan handla om alltifrån 
våldtäkt till att tvingas beskåda sexuella handlingar. Det sexuella våldet kan också 
komma till uttryck genom att kvinnan känner sig tvingad att vara tillgänglig för sex för 
att undvika andra former av våld (ibid.). 

Eftersom våldet har flera olika uttryck kan det vara svårt för både vårdpersonal och 
andra personer i kvinnans närhet att lägga märke till tecken på våldsutsatthet. Fysiskt 
och/eller psykiskt våld kan visa sig som blåmärken, frakturer, brännskador och sår men 
även mindre uppenbara tecken förekommer såsom sömnstörningar, depression eller 
ångest samt psykosomatiska besvär (Socialstyrelsen 2016b). Med “vårdpersonal” avses, 
i den aktuella studien, legitimerad vårdpersonal såsom sjuksköterskor, barnmorskor och 
läkare. Fortsättningsvis kommer enbart benämningen “vårdpersonal” att användas. 
 

Normaliseringsprocessen 
Moser Hällen och Sinisalo (2018, ss. 29–31) beskriver normaliseringsprocessen som 
kvinnans försök att anpassa sig efter mannens försök att utöva makt och kontroll. 
Kvinnan försöker hitta en vardag för att överleva våldet. I början handlar relationen om 
kärlek. Kvinnan blir uppvaktad av mannen. Hon känner sig utvald, lycklig och 
smickrad. Därefter börjar den successiva nedbrytningsprocessen. Efter första gången 
som våldet utövats har mannen kvinnan hårt kopplad till sig. Kvinnan kan först bli arg, 
chockad och ledsen. Mannen ber om ursäkt, säger att det aldrig ska hända igen och 
berättar hur mycket han älskar kvinnan. Gränserna börjar tänjas alltmer.  

Mannens beteende pendlar mellan våld, hot och ömhet vilket leder till att kvinnans 
självkänsla sjunker medan de känslomässiga banden till mannen ökar (NCK u.å.b.). 
Moser Hällen och Sinisalo (2018, ss. 31–33) beskriver vidare att kvinnan får allt svårare 
för att skilja på rätt och fel och mannen har till slut invaderat hela kvinnans 
livsutrymme. Mannen kan sedan börja isolera kvinnan från omgivningen och hennes 
sociala nätverk. Kvinnan kan då inte få bekräftat att hon lever i en osund och destruktiv 
relation. Kvinnan har ingen som upplyser henne om att det mannen gör är olagligt och 
strider mot de mänskliga rättigheterna. Desto mer isolerad kvinnan blir, ju mer kan hon 
uppskatta de tillfällen då mannen visar kärlek och ömhet. Mannen kan manipulera 
kvinnan på så sätt att hon själv anser att hon har gjort sig förtjänt av våldet. I detta skede 
kan kvinnan känna att det inte finns någon väg ut ur den destruktiva relationen. 
 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30 3 kap. 1 § & 2 §) beskriver att målsättningen 
är en god hälsa och att vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen. 
Socialstyrelsen (2016a) har utarbetat en handbok för hälso- och sjukvårdens arbete för 
våldsutsatta individer. Eftersom våldsutsatta kvinnor finns i alla samhällsskikt är det 
viktigt att vara uppmärksam på olika tecken och signaler (ibid.). Våldsutsatta kvinnor 
uppsöker ofta hälso- och sjukvård för olika besvär som kan yttra sig genom såväl 
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diffusa fysiska som psykiska symtom. Kvinnorna avslöjar sällan självmant att 
symtomen kan vara förknippade med våldet de utsatts för (Socialstyrelsen 2016c). En 
grundläggande utgångspunkt för att upptäcka dessa kvinnor är att vårdpersonalen är 
lyhörd. Vårdpersonalen behöver fråga om våldet på ett respektingivande sätt samt visa 
förståelse (Socialstyrelsen 2016a). Statistik visar att våldsutsatta kvinnor är 
överrepresenterade inom psykiatrisk vård. Frågan om våld ska därför ställas 
rutinmässigt till dessa kvinnor enligt Socialstyrelsens rekommendation. En blivande 
mamma har oftast kontinuerlig kontakt med mödrahälsovården och möten sker ofta med 
vårdpersonal i en trygghetsingivande miljö, därför ska även dessa kvinnor tillfrågas om 
våld i nära relation (Socialstyrelsen 2016d).  

I Goldblatts (2009) studie beskrivs det hur vårdpersonalen kan ha förutfattade meningar 
om våldsutsatta kvinnor de möter. En sjuksköterska i studien beskriver att hon helst 
undviker att vårda kvinnor som misshandlats av sina män. Detta grundade sig i 
sjuksköterskans uppfattningar om att våldsutsatta kvinnor inte är villiga att lösa sina 
problem, att de inte är samarbetsvilliga och att de är alltför rädda att lämna relationen. 
Att behöva vårda kvinnor som lever i en våldsam relation kan väcka starka känslor hos 
vårdpersonal. Såväl ilska som kritik kan riktas mot kvinnans beslut att fortsätta leva 
med den våldsamma mannen. Det kan förstärka upplevelsen av skuld och skam hos 
kvinnan. 

Att personalen kan uppleva det svårt att möta våldsutsatta kvinnor bekräftas i en studie 
av Da Silva et al. (2014). Studien visar att sjuksköterskor kan uppleva ett motstånd 
gällande att ställa frågan. Sjuksköterskorna i studien kunde uppleva rädsla och 
osäkerhet inför att ta upp frågan med kvinnan. De tyckte även att frågan kändes alltför 
personlig och integritetskränkande. Sjuksköterskorna var medvetna om att anledningen 
till att de inte ställde frågan så frekvent som de borde berodde på okunskap inom 
området. Goldblatt (2009) indikerar att vårdpersonalen behöver utbildas för att upptäcka 
våld i nära relation samt i hur frågan om våld kan ställas till kvinnan. 
 

Sjuksköterskans ansvar  
International Council of Nurses (ICN) beskriver att sjuksköterskan ansvarar för fyra 
huvudsakliga områden innefattande att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa 
samt att lindra lidande. Sjuksköterskan har tillsammans med samhället ett gemensamt 
ansvar vad gäller att tillgodose befolkningens, och framförallt utsatta gruppers, hälsa 
och sociala behov. Sjuksköterskan ska arbeta för både jämlikhet och social rättvisa 
avseende fördelning av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård- och 
omsorgstjänster. Sjuksköterskan ska beakta professionella värden som till exempel 
lyhördhet, respektfullhet, medkänsla, trovärdighet och integritet. Sjuksköterskans 
kompetensbeskrivning kompletterar ICN:s etiska kod och konkretiserar vilka 
arbetsuppgifter som ligger under sjuksköterskans ansvar. Här beskrivs att 
sjuksköterskan ska bedöma patientens hälsotillstånd genom att samla in både subjektiv- 
och objektiv data. Omvårdnaden ska vara personcentrerad vilket innebär att patienten 
ska bli sedd och förstådd som den unika person den är. Personcentrerad omvårdnad tar 
sin utgångspunkt i patientens berättelse där sjuksköterskan beaktar patientens 
individuella behov, förväntningar, resurser och värderingar. Sjuksköterskan behöver 
skapa en förtroendeingivande relation till patienten som ska präglas av en ömsesidig 
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öppenhet där både sjuksköterska och patient bidrar med sina kunskaper (Svensk 
sjuksköterskeförening 2017). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande folkhälsoproblem och våldsutsatta kvinnor 
finns inom alla samhällsklasser. Mäns våld mot kvinnor innefattar inte enbart fysiskt 
våld mot kvinnans kropp utan även att kvinnan skadas psykiskt genom exempelvis 
kränkningar, isolering och skuldbeläggning. Våldet kan även ta sig uttryck sexuellt, 
genom till exempel våldtäkt eller att tvingas beskåda sexuella handlingar. En 
förutsättning för att upptäcka dessa kvinnor är att vårdpersonal ställer frågan kring våld 
i relationen och att de även känner sig trygga i hur de ska hantera det svar de får. Ifall 
detta inte sker kan vården åsamka ett ökat lidande hos kvinnan och vården blir icke-
vårdande. Både forskning och rapporter visar dock att vårdpersonal ofta upplever 
svårigheter eller osäkerhet i detta möte. En sammanställning av forskningsläget ifråga 
om kvinnors upplevelser av bemötandet kan ligga till grund för ökad kunskap hos 
vårdpersonalen. En ökad kunskap kan i sin tur bidra till ett bättre bemötande. Därför 
undersöks i den aktuella studien hur våldsutsatta kvinnor upplever bemötandet inom 
hälso- och sjukvården. 
  
SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva hur kvinnor som utsatts för våld i nära relation 
upplever bemötandet inom hälso- och sjukvården. 

METOD 

Data 
Författarna har valt att genomföra en litteraturstudie enligt Fribergs analysmodell med 
grund i metasyntestänkande som grundar sig i en analys av kvalitativ forskning (Friberg 
2017, ss. 129–139). Friberg (2017, ss. 130–131) beskriver att syftet med modellen är att 
analysera tidigare forskning för att sedan skapa ett nytt forskningsresultat. Motivet till 
detta är att skapa en sammanfattande bild av ett specifikt fenomen.   
Datainsamling 
Innan litteraturstudien påbörjades gjordes pilotsökningar för att kartlägga omfattningen 
av forskningsläget inom det tänkta området. Svenska MeSH användes för att hitta 
relevanta sökord.  
 
Systematiska sökningar gjordes i databaserna Cinahl och Medline där inriktningen är 
omvårdnad, vårdvetenskap, hälsa och medicin. De sökord som användes var “abused 
women”, “experience” och “healthcare”. Dessa ord kombinerades med dess olika 
synonymer som resulterade i en blocksökning. De avgränsningar som användes var 
följande: artiklar publicerade mellan år 2008–2018, peer reviewed, English och 
kvalitativa artiklar. För att göra en ytterligare avgränsning valdes “female” under kön 
samt “all adult” då studien skulle begränsas till vuxna kvinnor.  
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Till en början valdes artiklar ut efter relevanta titlar med hänsyn till studiens syfte. 
Därefter lästes de abstract som bedömdes relevanta utifrån artikelns titel. Detta gjordes i 
totalt 65 artiklar som var framsökta från ovanstående databaser. Efter detta gjordes ett 
första urval utifrån studiens syfte och 33 artiklar lästes i sin helhet. Detta resulterade i 
nio kvalitativa artiklar som analyserades. Anledningen till att 24 artiklar valdes bort var 
att de inte motsvarade studiens syfte. Dessa artiklar beskrev sjuksköterskans perspektiv. 
Kvinnor som utsattes för våld av någon annan än sin partner föll också bort då studien 
inriktade sig på våld i nära relation. De artiklar som innehöll kvinnor med en allvarlig 
psykisk diagnos föll även bort. För en detaljerad sökhistorik se bilaga 1. 
 

Dataanalys 
Med utgångspunkt av Fribergs (2017, ss. 129–139) analysmodell granskades samtliga 
nio artiklar av båda författarna flera gånger för att förstå innehållet och för att bedöma 
kvaliteten i artiklarna. Samtidigt gjordes en sammanställning av artiklarna (bilaga 2). 
Efter denna process påbörjades analysarbetet. Författarna fördelade artiklarna mellan sig 
och hittade stycken i resultatdelen som svarade mot syftet. Artiklarnas resultat delades 
upp i meningsbärande enheter. Genom samtliga meningsbärande enheter kunde ett 
mönster skönjas i form av likheter och skillnader. Detta mönster utgjorde grunden till 
hur underteman skapades som sedan i sin tur fördes samman (enligt samma princip: 
jämförelser av likheter/skillnader), i huvudteman. Huvudteman som slutligen 
formulerades var “Vårdpersonal skapar känslor”, “Att samtala om våldet” och 
“Vårdpersonalens vårdande”. 
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RESULTAT 
I resultatet identifierades tre teman med respektive underteman (tabell 1).  

Teman och underteman  
Tabell 1. Huvudteman och underteman utifrån valda artiklar.  

Vårdpersonal skapar 
känslor 

Att samtala om våldet Vårdpersonalens 
vårdande 

 

När vårdpersonal 
förmedlar trygghet i mötet 

Varför kvinnan inte 
avslöjar våldet 

Fokus på fysiska skador 

När vårdpersonal ser och 
bekräftar 

Önskan att bli tillfrågad 
om våld 

Att uppleva bristande stöd 

När vårdpersonal 
förstärker lidandet 

När vårdpersonal avvisar 
att tala om våld 

 

 Hinder för samtal  

 När vårdpersonal bjuder 
in till samtal 

 

 

Vårdpersonal skapar känslor  
Kvinnor som upplevt våld i nära relation kan uppleva olika känslor i mötet med 
vårdpersonal. Vårdpersonalens bemötande kan förmedla trygghet och få kvinnan att 
känna sig sedd och bekräftad, men vårdpersonalen kan även, genom att förminska, 
döma eller ifrågasätta, förstärka lidandet hos kvinnan. 
 
När vårdpersonal förmedlar trygghet i mötet  
Flera kvinnor i de analyserade studierna nämnde vikten av att känna sig trygg i mötet 
med vårdpersonal (Reeves & Humphreys 2018; Wallin Lundell, Eulau, Bjarneby & 
Westerbotn 2018; Watt, Bobrow & Moracco 2008). De intervjuade kvinnorna i Wallin 
Lundell et al. (2018) studie upplevde att det första intrycket de fick av vårdpersonalen 
spelade stor roll för deras trygghetskänsla. De hade ofta svårt att specificera exakt vad 
det var i mötet som fick dem att känna sig trygga. En av kvinnorna beskrev det som att 
vårdpersonalen inger en viss känsla, att de utstrålade att de fanns där och var villiga att 
hjälpa. En annan kvinna berättade om en situation där sjuksköterskan fick henne att 
känna sig trygg. Hon jämförde känslan med hur det känns att prata med en förälder, 
någon som du litar på och som inte dömer en. Det kändes som att sjuksköterskan 
förstod henne, som om hon hade hittat en plats där hon kunde tömma allt sitt lidande, 
berättade hon.  
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I Watts, Bobrows och Moraccos (2008) studie tillfrågades kvinnor som lyckats ta sig ur 
en våldsam relation om hur de själva skulle vilja bli bemötta av sjuksköterskor efter 
avslöjandet om våld. Kvinnorna berättade att de framförallt skulle vilja få emotionellt 
stöd. En av de utsatta kvinnorna beskrev att hon skulle, om hon arbetade som 
sjuksköterska, fokusera på att skapa ett känslomässigt band som förmedlar trygghet till 
den utsatta kvinnan, innan hon skulle uppmana henne till att vidta åtgärder. 
 

När vårdpersonal ser och bekräftar  
Flera studier visade hur betydelsefullt det var för våldsutsatta kvinnor att få bekräftelse. 
Både bekräftelse på dem som egen person men även att få bekräftelse på det våld de 
utsatts för (Liebschutz, Battaglia, Finley & Averbuch 2008; Reisenhofer & Seibold 
2013; Örmon, Torstensson‐Levander, Sunnqvist & Bahtsevani 2014). Kvinnorna kände 
sig bekräftade när våldet togs på allvar och inte undveks av vårdpersonalen. Flera 
kvinnor berättade om hur sjuksköterskorna bekräftade att det inte var kvinnorna själva 
som var skyldiga till våldet. Vårdpersonalen talade om för kvinnorna att de hade ett 
mycket större värde än så, att de var värda att bli omhändertagna och att få det stöd de 
behöver (Keeling & Fisher 2015; Liebschutz et al. 2008; Reisenhofer & Seibold 2013; 
Watt, Bobrow & Moracco 2008; Örmon et al. 2014). 
 
En av kvinnorna beskrev ett möte där sjuksköterskan bekräftade att det hon upplevde 
inte var äkta kärlek. Detta stärkte den utsatta kvinnans egna uppfattning om den 
våldsamma relationen och gav henne styrka att söka hjälp vidare på egen hand 
(Liebschutz et al. 2008). I ytterligare en studie fick en av kvinnorna den våldsamma 
relationen bekräftad när läkaren definierade det hon utsatts för som våld. Läkaren fick 
kvinnan att inse att våld är oacceptabelt oavsett hur våldet yttrar sig. Detta blev en 
vändpunkt för kvinnan då hon tidigare haft en normaliserad uppfattning om den 
våldsamma relationen (Örmon et al. 2014). Att få bekräftelse på detta sätt fick 
kvinnorna att återigen känna att de hade ett värde (Liebschutz et al. 2008; Örmon et al. 
2014). 
 
När vårdpersonal förstärker lidandet  
Flera av kvinnorna kunde uppleva att vårdpersonalen de mötte dömde dem enbart 
genom en blick eller genom att bara vara tysta (Damra et al. 2015; Reisenhofer & 
Seibold 2013; Wallin Lundell et al. 2018; Örmon et al. 2014). I studien av Damra et al. 
(2015) valde en våldsutsatt kvinna att berätta om våldet för en sjuksköterska. Svaret hon 
fick av sjuksköterskan var att detta inte ingick i hennes arbetsbeskrivning och att 
kvinnan behövde söka hjälp hos en annan profession (ibid.). Genom sjuksköterskornas 
olika agerande kunde känslan av skam och skuld förstärkas hos kvinnorna (Damra et al. 
2015; Reisenhofer & Seibold 2013; Wallin et al. 2018; Örmon et al. 2014). Kvinnorna 
kunde uppleva att de blev ifrågasatta av vårdpersonalen. De kunde få frågan om varför 
de stannade kvar i relationen eller varför de inte försvarade sig mot mannen (Wallin et 
al. 2018; Örmon et al. 2014). En av kvinnorna överhörde sjuksköterskans kommentar 
till en kollega angående att kvinnan fick skylla sig själv om hon valde att fortsätta leva i 
den våldsamma relationen (Reisenhofer & Seibold 2013). Att bli bemött på detta vis 
fick kvinnorna att känna sig förminskade (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage 2014; 
Reisenhofer & Seibold 2013; Örmon et al. 2014). 
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Att samtala om våldet 
Många kvinnor tycker att det är svårt att självmant berätta om våld i nära relation. 
Kvinnor kan ha en önskan om att bli tillfrågade om de blivit utsatta för våld, detta 
eftersom det kan bana en väg framåt. Kvinnor kan uppleva vårdpersonalens bemötande 
som avvisande och även känna sig misstrodda när de avslöjar våldet. Det kan också 
uppstå situationer där kvinnor upplever sig hindrade från att berätta om sin utsatthet. 
När vårdpersonal bjuder in till samtal och visar ett genuint intresse för kvinnans 
berättelse upplevs bemötandet ofta som gott.  
 

Varför kvinnan inte avslöjar våldet  
I sex av studierna beskrev kvinnorna att de upplevde ett motstånd att söka vård på grund 
av att känslan av skam och skuld var för stor. Flera kvinnor berättar om att de försökt 
upprätthålla en fasad för sin omgivning om att de levt i en bra relation (Damra et al. 
2015; Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage 2014; Reeves & Humphreys 2018; 
Reisenhofer & Seibold 2013; Wallin Lundell et al. 2018; Örmon et al. 2014). I studien 
av Reisenhofer och Seibold (2013) beskrev en kvinna specifikt att hon inte heller 
berättade om hur hennes skador egentligen hade uppkommit för sjuksköterskan då hon 
skämdes över sin situation. 
 
Rädsla var även en stor del till att kvinnorna inte avslöjade våldet självmant (Damra et 
al. 2015; Liebschutz et al. 2008; Wallin Lundell et al. 2018). Studier visar att flera 
kvinnor kom in till akuten för skador såsom blåmärken, rivmärken, brutna ben och 
vaginal blödning och uppgav en helt annan historia till hur skadorna hade uppkommit. 
De var rädda för att våldet skulle eskalera om det kom till makens kännedom (Damra et 
al. 2015; Liebschutz et al. 2008; Wallin Lundell et al. 2018). Att inte söka vård blev 
således en strategi för att överleva (Damra et al. 2015; Wallin Lundell et al. 2018). 
 

Önskan att bli tillfrågad om våld  
Många kvinnor vill tala om sin våldsutsatthet men har en önskan om att vårdpersonalen 
är den som tar första steget och lyfter frågan (Liebschutz et al. 2008; Reisenhofer & 
Seibold 2013; Wallin Lundell et al. 2018). Detta visar sig underlätta för kvinnorna att 
fortsätta diskussionen och slutligen våga berätta (Damra et al. 2015; Keeling & Fisher 
2015; Liebschutz et al. 2008; Wallin Lundell et al. 2018). 
 
Studier visar dock att kvinnor sällan tillfrågas om de blivit utsatta för våld. 
Vårdpersonalen kan undvika ämnet och anse att det är en sekundär fråga (Wallin 
Lundell et al. 2018; Örmon et al. 2014). I Damras et al. (2015) studie beskrev även en 
av kvinnorna hur hon hade velat öppna sig och berätta om sitt lidande då hon kände sig 
bekväm i mötet med sjuksköterskan, men att hon aldrig fick frågan. 
 

När vårdpersonal negligerar våldet 
I flera studier beskriver kvinnorna upplevelsen av att berätta om sina erfarenheter av 
våld och att samtidigt bli negligerad av vårdpersonalen. Kvinnornas berättelser 
innefattar att de känt sig avvisade och inte blivit trodda på när de avslöjat våldet 
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(Keeling & Fisher 2015; Liebschutz et al. 2008; Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage 
2014; Reeves & Humphreys 2018; Wallin Lundell et al.  2018; Örmon et al. 2014). 
 
I Liebschutzs et al. (2008) studie beskrev en av kvinnorna en situation där hennes make 
hade skrikit på henne inne på akutmottagningen vid två olika besök och att detta inte var 
något som vårdpersonalen reagerade på, istället ignorerades det. Hon uppfattade detta 
som att vårdpersonal helst inte vill involvera sig när misstanke finns om våld i nära 
relation. 
 

Hinder för samtal 
Flera studier beskriver situationer där kvinnor inte blivit tillfrågade när de sökt vård i 
sällskap av sin man som utövat våldet (Damra et al. 2015; Pratt-Eriksson, Bergbom & 
Lyckhage 2014; Reeves & Humphreys 2018; Reisenhofer & Seibold 2013). En kvinna i 
Reeves och Humphreys (2018) studie beskriver en händelse då hennes man misshandlat 
henne och följt med henne till akuten efteråt. Kvinnan berättade att hon kände sig rädd 
och nervös över att mannen närvarade vid mötet. Hon var rädd att vårdpersonalen skulle 
förstå de egentliga orsakerna till hennes skador. Kvinnan visste att detta i så fall skulle 
leda till ytterligare våld när de kommit hem. En annan kvinna i samma studie berättade 
om när mannen närvarade vid ett vårdbesök och förde kvinnans talan då kvinnan inte 
kunde uttrycka sig verbalt till följd av de skador mannen åsamkat henne. Dessa kvinnor 
fick aldrig chansen att berätta om våldet utan mannens närvaro (ibid.).  
 
I två av studierna beskrivs det även hur andra kvinnor inte fick möjlighet att tala ostört 
med vårdpersonal (Damra et al. 2015; Reisenhofer & Seibold 2013). I Damras et al. 
(2015) studie beskriver en kvinna att hon blev tillfrågad inför andra patienter hur hennes 
brutna handled hade uppkommit. Kvinnan berättade att hon gärna hade velat delge den 
sanna historien, men på en trygg plats där inte obehöriga kunde höra. Många av 
kvinnorna i samma studie beskrev bristen på integritet på olika avdelningar. Ibland 
kunde samtalet föras med en öppen dörr och ibland i ett väntrum där andra patienter 
kunde höra konversationen. Detta kunde hindra möjligheten att samtala om våldet med 
sjuksköterskan. 
  

När vårdpersonal bjuder in till samtal 
Situationer där sjuksköterskan visade empati och respekt fanns med i kvinnornas 
berättelser. Det visade sig vara två värdefulla faktorer i mötet med de våldsutsatta 
kvinnorna (Reeves & Humphreys 2018; Reisenhofer & Seibold 2013; Örmon et al. 
2014). Detta gjorde att kvinnorna kunde känna tillit till sjuksköterskan och att de 
slutligen vågade öppna sig och berätta om sin situation (Reeves & Humphreys 2018; 
Reisenhofer & Seibold 2013; Örmon et al. 2014). Kvinnorna uppskattade de möten när 
de inte pressades till att tala om våldet och inte behövde berätta alla detaljer för att bli 
betrodda. Detta fick kvinnorna att känna sig respekterade, då sjuksköterskan visade 
respekt gentemot kvinnans behov av att prata av sig men också respekterade kvinnans 
integritet (Örmon et al. 2014). 
 
I flera av studierna karaktäriserades upplevelsen av ett gott bemötande av att 
vårdpersonalen visade en vilja och ett genuint intresse av att lyssna på den våldsutsatta 
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kvinnans berättelse (Damra et al. 2015; Liebschutz et al. 2008; Reisenhofer & Seibold 
2013; Wallin Lundell et al. 2018; Örmon et al. 2014). I Örmons et al. (2014) studie 
beskrev kvinnorna att vårdpersonalen nödvändigtvis inte behövde förstå våldet de gått 
igenom eller ha egna erfarenheter av våld. 
 

Vårdpersonalens vårdande 
Frågan om vårdpersonalens vårdande handlar om att vårdpersonalens fokus låg på att 
vårda det fysiska medan de psykiska skadorna åsidosattes. När vårdpersonalen fick 
kännedom om att kvinnan levde i en våldsutsatt relation kunde ibland drastiska åtgärder 
föreslås, vilket inte alltid var det stöd kvinnan önskade att få i första hand. 
 

Fokus på fysiska skador  
Studier visar att sjuksköterskors främsta fokus var på de fysiska skadorna och att det 
psykiska ofta förringades. Kvinnorna upplevde således att komplexiteten i deras 
problem inte togs på allvar (Keeling & Fisher 2015; Liebschutz et al. 2008; Pratt-
Eriksson, Bergbom & Lyckhage 2014; Reeves & Humphreys 2018; Reisenhofer & 
Seibold 2013; Wallin Lundell et al. 2018; Örmon et al. 2014).  
 
Så länge kvinnan var blåslagen eller hade andra fysiska skador, verkade ett intresse 
finnas hos sjuksköterskan. Om det däremot inte förekom några fysiska skador upplevde 
många kvinnor att de blev ignorerade när de berättade om sin psykiska utsatthet (Damra 
et al.  2015; Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage 2014; Wallin Lundell et al. 2018; 
Örmon et al. 2014). En kvinna i Reisenhofer och Seibolds (2013) studie sökte vård efter 
att hennes man misshandlat henne fysiskt. Hennes kroppsliga skador blev 
omhändertagna men hon upplevde inte att någon ville närma sig och fråga om hennes 
psykiska mående (ibid.). Flera kvinnor hade liknande erfarenheter och upplevde sig inte 
tillräckligt viktiga jämfört med andra patienter som hade fysiska åkommor, i synnerhet 
när sjuksköterskorna upplevdes vara stressade och hade ont om tid (Damra et al.  2015; 
Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage 2014; Wallin Lundell et al. 2018; Örmon et al. 
2014). 
 

Att uppleva bristande stöd 
Studier visar att vårdpersonalen, i samband med att kvinnan avslöjade våldet, snabbt 
kunde ge förslag på hur kvinnan skulle gå vidare. Vårdpersonalen kunde exempelvis 
erbjuda kvinnan hjälp med en omedelbar polisanmälan (Damra et al.  2015; Liebschutz 
et al. 2008; Örmon et al. 2014). En av kvinnorna i studien förklarade att vårdpersonalen 
inte beaktade att hennes man lika gärna kunde bli frisläppt direkt och komma tillbaka 
och döda henne (Liebschutz et al. 2008). Detta kunde resultera i att kvinnornas ångest 
och rädsla ökade efter vårdbesöket (Liebschutz et al. 2008; Örmon et al. 2014). 
Ytterligare en studie beskriver hur vårdpersonalen, enligt kvinnorna, uppmanade till 
andra hastiga förändringar. En sjuksköterska uppmuntrade en av kvinnorna till att ta 
ledigt från jobbet och åka på semester, något som kvinnan varken hade ekonomi eller 
mod till (Damra et al. 2015). 
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Enligt studien av Watt, Bobrow & Moracco (2008) önskade kvinnorna information 
framför direkta förslag på hur de kunde förändra sin situation. Informationen skulle 
kunna innefatta vilken hjälp som finns att tillgå, till exempel information om skyddat 
boende samt information kring rådgivning och andra tjänster. De menade att det var 
viktigt att en våldsutsatt kvinna, även när hon inte var beredd att lämna sin man, erhöll 
informationen för att sedan kunna använda sig av den när hon väl kände sig redo att 
söka hjälp. 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien är att beskriva hur kvinnor som utsatts för våld i nära relation 
upplever bemötandet inom hälso- och sjukvården. Med utgångspunkt i detta syfte 
gjordes en litteraturstudie enligt Friberg (2017, ss. 129–139) med grund i analys av 
kvalitativ forskning. Resultatet visar därmed på variationer i kvinnors upplevelser och 
inte till exempel hur vanligt förekommande dessa upplevelser är, vilket studier med en 
kvantitativ ansats kan visa. 
 
Artiklar valdes ut från olika delar av världen, trots kulturella skillnader samt att 
definitionen om våld i nära relation kan se olika ut. Kvinnorna i samtliga nio studier 
beskrev samstämmiga upplevelser gällande bemötandet inom hälso- och sjukvården. 
Det bör beaktas att Damras et al. (2015) studie baserades på kvinnor som levde i 
Jordanien. I Utrikesdepartementets (2016) rapport om mänskliga rättigheter i Jordanien 
visade det sig att kvinnor inte garanteras samma villkor som män. Exempelvis är det 
inte olagligt att våldta sin partner inom äktenskapet. Om kvinnan skulle ansöka om 
skilsmässa tillfaller vårdnaden om barnen maken per automatik. Olika former av våld 
mot kvinnan är vanligt förekommande. Kvinnans medvetenhet om hennes rättigheter är 
låg, särskilt hos fattiga och våldsutsatta kvinnor. Om våldet ändå skulle leda till 
rättegång väger mannens röst tyngre än kvinnans (ibid.). Den jordanska studien bör 
ändå inkluderas då den ger bredd till resultatet i den aktuella studien. Den bidrar också 
till att spegla dagens mångkulturella samhälle. I beaktande bör också tas att i en av 
artiklarna (Liebschutz et al. 2008) hade mannen till den våldsutsatta kvinnan inte ett 
giltigt medborgarskap. Av rädsla för konsekvenserna valde kvinnan att inte avslöja 
våldet. 
 
Friberg (2017, s. 131) kritiserar tillvägagångssättet gällande metasyntes på 
kandidatnivå. Hon menar att denna arbetsform blir för omfattande då det fordrar 
teoretisk insikt och god metodkunskap, vilket oftast saknas hos studenterna på 
kandidatnivå. Detta kan tänkas medföra att egna tolkningar läggs in samt att ens egen 
förförståelse spelar in i högre grad. Dessutom är vi ovana forskare som ska tolka 
beskrivningar av kvinnors upplevelser på engelska. Då resultatet i den aktuella studien 
grundar sig på enbart kvalitativa studier är det endast detta tillvägagångssätt som 
återstår att användas. En önskan hade varit att göra en empirisk studie men då tiden var 
begränsad var detta inte möjligt. 
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Resultatdiskussion 
Resultatet delades upp i tre huvudteman: “Vårdpersonal skapar känslor”, “Att samtala 
om våldet” samt “Vårdpersonalens vårdande” med tillhörande tio underteman (tabell 1). 
Resultatet visar att våldsutsatta kvinnor upplever olika känslor i mötet med 
vårdpersonal. Det kan vara känslan av att bli bekräftad, känslan av att känna sig trygg. 
Det kan även vara negativa känslor som att känna sig förminskad och ifrågasatt vilket 
förstärker kvinnans lidande. Många kvinnor önskar att bli tillfrågade om våld i nära 
relation då det ofta upplevs genant att ta första steget och berätta om sin utsatthet. 
Resultatet visar också att kvinnorna upplever att sjuksköterskan fokus låg på att vårda 
de fysiska skadorna medan de psykiska skadorna försummades.  
 

Vårdande samtal 
Resultatet visar på betydelsen av vårdande samtal i mötet med våldsutsatta kvinnor då 
de kunde uppleva sig dömda, negligerade och misstrodda i mötet med vårdpersonal. 
Detta visade sig även många gånger vara avgörande för att upptäcka kvinnor som lever i 
våld i nära relation. Om våldsutsatta kvinnor förbises av vårdpersonal kan det öka det 
befintliga lidandet hos kvinnan. En studie av Da Silva et al. (2014) visar att det kan 
upplevas svårt för sjuksköterskor att bekräfta och samtala med våldsutsatta kvinnor. Inte 
sällan skapas personliga åsikter hos sjuksköterskan vilket kan försvåra att agera 
professionellt i mötet med kvinnan. Dahlberg och Dahlberg (2015, s. 155) betonar att 
sjuksköterskan behöver ifrågasätta sig själv när hen reagerar negativt på något hos en 
patient. Sjuksköterskan bör fundera över om den negativa reaktionen beror på egna 
fördomar eller tidigare erfarenheter.  
 
 
Stress och tidsbrist kan tänkas vara hinder för att ett vårdande samtal ska kunna 
genomföras med samtliga patienter sjuksköterskan möter. I en studie av Gomes et al. 
(2013) beskrev sjuksköterskorna att tiden var otillräcklig. Sjuksköterskorna önskade att 
de kunde ge mer tid till utsatta kvinnor, särskilt då tid är det som ofta krävs för att 
kvinnorna ska vilja berätta. Det vårdande samtalet syftar till att ge kraft och möjligheter 
att växa mot hälsa (Ekebergh & Dahlberg 2015, s. 131). Sjuksköterskan behöver inta ett 
vårdande förhållningssätt som utmärks av att sjuksköterskan är närvarande och lyhörd 
samt är nyfiken på att vilja veta mer (Ekebergh 2015, ss. 122–123). Ett vårdande samtal 
kräver ett öppet sinne gentemot livsvärlden och är en förutsättning för att förstå hur 
patienten upplever sin livssituation. En öppenhet för patientens livsvärld utgörs av att 
sjuksköterskan intar en reflekterande hållning. Frågor som kan vara vägledande för 
sjuksköterskan kan exempelvis vara: Vad ger patienten uttryck för just nu? Hur kan jag 
tyda och förstå det som sägs? På så sätt riktas uppmärksamheten mot den patient 
sjuksköterskan talar med (Ekebergh & Dahlberg 2015, ss. 130-131). 
 

Att ställa frågan 
Vårt resultat visar att många som är verksamma inom vården undviker att ställa frågan 
om våld, även i det fall när starka misstankar om våld förekommer. Resultatet visar att 
många våldsutsatta kvinnor upplever det genant att vara den som börjar tala om våldet 
de utsatts för. Likväl tycks många sjuksköterskor uppleva det svårt att ställa frågan. Da 
Silvas et al. (2014) studie styrker detta. I deras studie framgår det att frågan om våld kan 
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anses vara en privat angelägenhet och därav kan vårdpersonal undvika att ställa frågan. 
Detta kan tänkas grunda sig i okunskap kring när och hur frågan lämpligen bör ställas, 
till vem samt osäkerhet kring hantering av svaret. Om kvinnan förnekar våld i relationen 
men starka misstankar kvarstår, hur går sjuksköterskan då vidare på bästa sätt? 
Sjuksköterskor i både Da Silvas et al. (2014) och Gomes et al. (2013) studie upplevde 
en osäkerhet kring mötet med våldsutsatta kvinnor. De ansåg att de inte hade mycket att 
tillföra. De kände sig oförberedda och tyckte själva att de var i behov av utbildning. 
Moser Hällen och Sinisalo (2018, ss. 71–72) beskriver att om vårdpersonal undviker att 
ställa frågor kring våld kan känslan av svek och passivitet från samhällets sida öka. Att 
förbise märkbara tecken är detsamma som att tillåta att våldet får fortgå.  
 
Om sjuksköterskor själva känner sig trygga i att ställa frågan om våld kan detta 
förmedla en trygghet hos kvinnan och därmed öka sannolikheten för att kvinnan ska 
vilja berätta. Större kunskap hos sjuksköterskan kan även reducera förutfattade 
meningar som sjuksköterskor har. Detta kan motverka att känslan av skam och skuld 
ökar hos den våldsutsatta kvinnan. NCK (u.å.c.) har en webbutbildning som riktar sig 
till studenter och till de yrkesprofessioner som kan tänkas komma i kontakt med utsatta 
kvinnor. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och 
våldets konsekvenser för att kunna ge ett så bra bemötande som möjligt till våldsutsatta 
kvinnor. En klinisk implikation kan vara att varje medarbetare med legitimation som är 
verksam inom vården genomför denna webbutbildning. Framtida forskning kan 
kartlägga vilken effekt utbildningen ger, både ur vårdpersonalens synvinkel samt ur de 
utsatta kvinnornas perspektiv. 
 

Öka medvetenheten 
I resultatet beskriver kvinnorna att de upplevde ett motstånd att söka vård på grund av 
att känslan av skuld och skam var för stor. De beskriver även en rädsla över att detta 
skulle kunna komma till mannens kännedom. Da Silva et al. (2014) bekräftar i sin 
studie att känslor av skam kan skapas när någon blir misshandlad av sin partner. 
Skammen förstärks ofta på när detta ska avslöjas för en utomstående. Samma studie 
bekräftar även att många kvinnor inte söker sig till vården på grund av rädsla för sin 
partner (ibid.). Denna rädsla är viktig för vårdpersonal att beakta och respektera. 
Rädslan som kvinnan känner är ofta befogad. Att ställa “fel” frågor och uttrycka sig på 
ett oförsiktigt sätt kan tänkas späda på kvinnans rädsla. Detta beskriver Arman (2015, s. 
43) som en början på ett vårdlidande, vilket är det lidande en patient kan uppleva när 
vården förstärker lidandet istället för att lindra det. 
 
Resultatet beskriver att kvinnor som lever i en våldsam relation kan ha en normaliserad 
uppfattning av våldet. Vårdpersonalen behöver stödja kvinnan i att definiera våldet och 
bekräfta att all form av våld är oacceptabelt. Även Örmon (2018, ss. 89–90) beskriver 
att kvinnan kan ha normaliserat våldet och inte ser sig själv som en våldsutsatt kvinna. I 
Da Silvas et al. (2014) studie beskrivs vikten av att våld i nära relation 
uppmärksammas, detta kräver en särskild kunskap hos sjuksköterskan. 
Sjuksköterskorna i studien av Gomes et al. (2013) upplever det svårt att identifiera 
kvinnor som utsatts för våld i nära relation eftersom kvinnorna ofta inte nämner 
någonting om våldet. Vidare beskriver sjuksköterskorna att många saker kan gå förbi 
ouppmärksammat eftersom kvinnorna inte talar öppet om det. Även Grände, Lundberg 
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och Eriksson (2009, s. 48) beskriver att det finns en risk att missa kvinnor som lever i en 
våldsam relation på grund av att yrkesutövarna har en bild av hur våldsutsatta kvinnor 
ser ut och beter sig. En våldsutsatt kvinna kan vara svår att upptäcka om hon utstrålar 
styrka, framgång och kompetens vilket är tvärtemot av vad som förväntas.  
 
Utifrån studiens resultat framstår det som att det råder okunskap om våld i nära relation, 
både bland vårdpersonal men även i samhället i stort. En klinisk implikation är att ta 
upp frågan på olika arbetsplatser i förebyggande syfte och inte bara på förekommen 
anledning. Genom att öka kunskapen kan tabun gällande att tala om våld i nära relation 
minskas. Fortsatt forskning kan studera mer ingående vilka hinder kvinnan upplever 
inför att söka vård. 
 

Att se kvinnan som en helhet 
Resultatet visar att kvinnorna upplever att sjuksköterskan lade störst vikt vid att vårda 
de fysiska skadorna medan det psykiska lidandet åsidosattes. Detta motsäger sig 
sjuksköterskorna i en studie av Zacharoula et al. (2008). Sjuksköterskorna beskriver 
istället att de upplevde att de gav god omvårdnad till våldsutsatta kvinnor. De menade 
att de omhändertog hela kvinnan och inte enbart det kroppsliga. Arman (2015, s. 79) 
presenterar Erikssons vårdvetenskapliga teori som bygger på att människan är en helhet 
- kropp, själ och ande. Det innebär att samtliga delar är ömsesidigt beroende av varandra 
och inte kan förstås separerade från varandra. Även i Gomes et al. (2013) studie 
understryker sjuksköterskorna hur viktigt det är att försöka skapa ett samtal med 
kvinnan och inte enbart fokusera på att vårda de kroppsliga skadorna. Skillnaderna i de 
olika artiklarna kan bero på att resultatets artiklar skildrar kvinnans upplevelse i mötet 
med hälso- och sjukvården medan studien av Zacharoula et al. (2008) och Gomes et al. 
(2013) framställer sjuksköterskans upplevelser i mötet med den utsatta kvinnan. 
Ekebergh (2015, ss. 66–70) talar om varje persons unika livsvärld. Livsvärlden 
innefattar det vardagliga livet och dess handlingar kopplat till tidigare erfarenheter i 
livet. Att möta och förstå den andres livsvärld kräver en öppenhet, att faktiskt vilja 
förstå den andra människan. Som sjuksköterska behövs övning av seende, hörande och 
kännande för att kunna förstå vad som sker i mötet med patienten. 
 

Information 
Resultatet visade att kvinnorna önskade information om konkreta åtgärder som kunde 
vidtas när de var redo att lämna den destruktiva relationen. I studien av Gomes et al. 
(2013) belyser sjuksköterskorna vikten av att den våldsutsatta kvinnan känner till sina 
rättigheter. Kvinnan bör även vara informerad om vilka andra stödjande insatser som 
finns att tillgå. Sjuksköterskorna i studien gav förslag på att information kunde finnas på 
väggarna på avdelningarna eller i väntrummet i större omfattning.  
 
I utvecklade vårdprogram återfinns stöd om vilken information som ska ges till utsatta 
kvinnor. Vilken information som ska ges skiljer sig mellan vårdprogrammen. Där 
framgår exempelvis att kvinnan ska ges både muntlig och skriftlig information om olika 
stödinsatser som finns (Västerbottens läns landsting 2015). Det finns också beskrivet att 
kvinnan även ska ges information om att våld i nära relation är vanligt förekommande, 
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att alla människor har rätt till ett liv utan våld och att det är våldsutövaren som ansvarar 
för att våldet ska upphöra (Region Skåne 2018). 
 
En klinisk implikation kan vara att sammanställa vilken information som ska ges både 
muntligt och skriftligt. Det kan också vara bra att tydliggöra vilken information ska ges 
beroende på vilket stadie kvinnan befinner sig. Detta kan givetvis skilja sig från fall till 
fall men det kan ändå tänkas vara värdefullt att ha någon form av riktlinje. Effekten av 
att informationen ges bör kartläggas genom forskning.  
 

Hållbar utveckling 
Regeringskansliet (2015) tillsammans med 17 andra stats- och regeringschefer världen 
över antog från och med år 2016 till 2030 att styra jorden mot en hållbar och rättvis 
utveckling. Ett av målen att uppnå är: Jämställdhet och alla kvinnors och flickors 
egenmakt. Ett av delmålen beskriver att alla former av våld mot kvinnor och flickor ska 
upphöra. Våldet drabbar både människan och hela världen och hämmar jämställdhet och 
samhällets utveckling.  
 
Våld i nära relation är ett så pass utbrett problem att sjuksköterskor kan komma i 
kontakt med dessa kvinnor var som helst i det verksamma arbetslivet. Under vår 
utbildning har ämnet knappt berörts. I augusti 2017 fattade regeringen beslut om att 
revidera examensbeskrivningarna i högskoleförordningen för flera utbildningar. Detta 
gäller utbildningar till professioner som kan tänkas komma i kontakt med kvinnor som 
blivit utsatta för våld i nära relation - läkare, sjuksköterska, socionom, fysioterapeut, 
psykolog, tandläkare och jurist. Kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relation blir således obligatorisk. Det innebär att studenten måste ha kunskap om mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära relation för att få sin examen. Kunskapen innefattar 
utbildning kring hur våld kan förebyggas och upptäckas samt vilka åtgärder som kan 
vidtas (Regeringskansliet 2017; SFS 1993:100). Detta är ett steg i rätt riktning då 
resultatet visar huruvida kvinnan tillfrågas om våld kan vara avgörande för att utsatta 
kvinnor upptäcks i ett tidigt skede och får den hjälp och stöd de behöver. Detta kan sin 
tur bidra till ökad hälsa hos utsatta kvinnor. Ur ett ekonomiskt perspektiv leder detta till 
minskade vårdkostnader och lägre samhällskostnader i stort. Detta är betydelsefullt för 
samhällsutvecklingen. Enligt Regeringskansliet (2015) har vi inget välmående samhälle 
om kvinnor inte får samma förutsättningar som män. 
 
SLUTSATSER 
Den aktuella studien bidrar till ökad kännedom om hur våldsutsatta kvinnor upplever 
bemötandet inom hälso- och sjukvården. Att känna sig trygg, att få frågan om 
våldsutsatthet, att bli respekterad och få empati, att bli lyssnad på, att få bekräftelse samt 
att få information om hjälpinsatser är viktiga delar för att kvinnor som blivit utsatta för 
våld i nära relation, ska uppleva vårdpersonalens bemötande som gott. Att bli ignorerad, 
att känna rädsla, att inte bli tagen på allvar, att bli skuldbelagd, att ens integritet inte 
bevaras och att ens psykiska mående inte beaktas, är upplevelser som utsatta kvinnor 
erfar i mötet med vårdpersonal, och är därmed orsaker till att bemötandet upplevs som 
icke-vårdande. Genom ökad kunskap hos vårdpersonal kan våldsutsatta kvinnor 
upptäckas i ett tidigt skede och få den hjälp och stöd som de behöver. Ur ett ekonomiskt 
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perspektiv leder detta i slutändan till minskade vårdkostnader. Det leder även till ökad 
hälsa hos utsatta kvinnor. 
 

Kliniska implikationer: 
● För att förstå hur en våldsutsatt kvinna upplever sin situation och för att ha 

möjlighet att lindra lidande, behöver vårdpersonalen se kvinnan i sin helhet samt 
skapa ett vårdande samtal som utgår från kvinnans livsvärld. 

● Våld i nära relation kan både vara svårt för vårdpersonal att upptäcka samt 
upplevas svårt att fråga om. Genom utbildning på universitet, webbutbildning 
samt genom diskussion kring frågan på arbetsplatser kan en ökad kunskap 
uppnås. Aktuella handlingsplaner bör finnas tillgängliga för vårdpersonal. 

● Kvinnan ska ges information om vilken hjälp som finns att tillgå. 
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Bilaga I    

Sökhistorik    

 
Sökning i 
CINAHL 
2018-10-02 

Sökord Antal 
Träffar 

Lästa 
abstract 

Första 
urval 

Valda artiklar 

Sökning 1 "Abused women" OR 
"domestic violence" OR 
"Violence against women" 
OR Spouse abuse OR 
"Intimate partner violence" 
OR IPV OR "Battered 
Women" 
 
 

3294  

 

  

Sökning 2 Feeling* OR Emotion* OR 
Experience* OR 
“Women* perspective” 
OR View* OR "Women's 
experience*" 

42993    

Sökning 3 "Healthcare" OR Hospital 
OR "healthcare" OR caring 
OR "Experience of care" 
OR "Experience* of 
healthcare" OR "healthcare 
treatment" OR "Quality of 
Health Care" OR "nursing" 

39105    

Sökning 4  1 and 2 and 3 159 27 14 4 

 Limiters: Date of 
Publication: 20080101-
20181231;  
Exclude Medline records; 
Peer Reviewed, English 
Language; Sex: Female, 
All Adult 

    

 
 
 



   

 22 

Sökning i MEDLINE 
2018-10-03 

Sökord Antal 
Träffar 

Lästa 
abstract 

Första 
urval 

Valda artiklar 

Sökning 1 "Abused women" OR 
"domestic violence" 
OR "Violence against 
women" OR Spouse 
abuse OR "Intimate 
partner violence" OR 
IPV OR "Battered 
Women" 
 
 

7727    

Sökning 2 Feeling* OR 
Emotion* OR 
Experience* OR 
“Women* 
perspective” OR 
View* OR "Women's 
experience*" 

328185    

Sökning 3 "Healthcare" OR 
Hospital OR 
"healthcare" OR 
caring OR 
"Experience of care" 
OR "Experience* of 
healthcare" OR 
"healthcare treatment" 
OR "Quality of Health 
Care" OR "nursing" 

1076527    

Sökning 4 1 and 2 and 3 937 38 19 5 

 Limiters: Date of 
Publication: 
20080101-20181231; 
English Language; 
Sex: Female, All 
Adult 
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Bilaga II    

Översikt av analyserad litteratur    

 
 Syfte Metod och Urval Resultat 

Författare: Damra, 
Abujilban, Rock, 
Issra’a, Ghbari & 
Ghaith. 
 
Årtal: 2015 
 
Titel: Pregnant 
Women's 
Experiences of 
Intimate Partner 
Violence and 
Seeking Help from 
Health Care 
Professionals: A 
Jordanian 
Qualitative Study. 
 
Tidskrift: Journal 
of family violence 

Syftet med studien 
var att utforska 
gravida kvinnors 
erfarenheter som 
avslöjat att de 
blivit utsatta för 
våld i nära relation 
och sökt hjälp från 
sjukvårdspersonal 
på offentliga 
sjukhus i 
Jordanien. 

Metod: Författarna kontaktade 
fyra mödravårdsavdelningar på 
två offentliga sjukhus där 
kvinnor screenats för våld i nära 
relation. Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes med 
deltagarna. Gemensamma 
teman identifierades.  Samtliga 
intervjuer ljudinspelades och 
transkriberades.   
 
Urval: 25 gravida kvinnor som 
var 20-42 år gamla och som 
utsatts för våld i nära relation 
någon gång under de senaste 12 
månaderna.  
 
Land: Jordanien  

Resultatet visar att de våldsutsatta 
kvinnorna inte var nöjda med 
vårdpersonalens bemötande och 
uppföljning. Kvinnorna föredrog att 
tala om våld i nära relation med 
kvinnlig vårdpersonal samt 
vårdpersonal som var i samma 
ålder eller som var äldre. Brist på 
integritet, kontinuitet i vården, brist 
på tid samt andra barriärer för att 
avslöja våldet var dominerande 
teman som framkom av kvinnornas 
kontakt med vårdpersonal. Av de 
kvinnor som berättade om våld i 
nära relation hänvisades ingen till 
andra myndigheter och de fick 
heller inte annan information kring 
hantering av situationen.  
 

Författare: Keeling 
& Fisher. 
 
Årtal: 2015 
 
Titel: Health 
Professionals’ 
Responses to 
Women’s 
Disclosure of 
Domestic Violence 
 
Tidskrift: Journal 
of interpersonal 
violence 

Syftet med studien 
var att få en 
djupare förståelse 
för kvinnors 
erfarenheter 
av att avslöja våld i 
nära relation till 
vårdpersonal. 
 

Metod: Narrativa intervjuer 
genomfördes. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades. 
Författarna kodade olika teman. 
 
Urval: 15 kvinnor mellan 21-
54 år gamla som levt i en 
våldsam relation och sökt vård, 
samt var bosatta i 
Storbritannien.  
 
Land: Storbritannien 
 
 

Resultatet presenteras som tre 
teman av författarna. Det handlar 
om kvinnornas berättelser om våld i 
nära relation till vårdpersonalen. De 
två första teman beskriver hur 
hälso- och sjukvården kan stötta 
kvinnan samt påvisa att det mannen 
gör är fel. Det tredje temat 
presenterar hur kvinnornas 
berättelser om våldet bemöts av 
hälso- och sjukvården. 

Författare: 
Liebschutz, 

Syftet med studien 
var att förstå 

Metod: Djupgående intervjuer 
om vården kopplat till våldet 

Kvinnorna berättade om olika 
konsekvenser av sjukvårdens 
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Battaglia, Finley & 
Averbuch. 
 
Årtal: 2008 
 
Titel: Disclosing 
intimate partner 
violence to health 
care clinicians - 
What a difference 
the setting makes: A 
qualitative study 
 
Tidskrift: BMC 
Public Health 

fördelar och 
nackdelar av att 
avslöja våld i nära 
relation till olika 
kliniker.  

analyserades till gemensamma 
teman med hjälp av Grounded 
Theory metod. 
 
Urval: 27 engelsktalande 
kvinnor som levt i en våldsam 
relation med en man de senaste 
tre åren. Kvinnorna 
rekryterades genom ett program 
för våldsutsatta kvinnor i 
Massachusetts. 
 
Land: USA 
 

bemötande. Författarna hittade tre 
teman i intervjuerna. 1. 
Konsekvenser av sjukvårdens 
uppmaningar till kvinnan. Rädsla 
för att söka sjukvård 
 
2.Fördelar med att berätta om 
våldet: Förändringar och förbättrat 
självförtroende  
 
3. Potentiella fördelar och problem 
utan att tala om våldet 

Författare: Pratt-
Eriksson, Bergbom 
& Lyckhage. 
 
Årtal: 2014 
 
Titel: Don't ask 
don't tell: Battered 
Women living in 
Sweden encounter 
with healthcare 
personnel and their 
experience of the 
care given. 
 
Tidskrift: 
International journal 
of qualitative 
studies on health 
and well-being  

Syftet med studien 
var att få en 
djupare förståelse 
för kvinnors levda 
erfarenhet av våld i 
nära relation och 
deras möten med 
vårdpersonal, 
socialarbetare och 
polis.  

Metod: Detta är en beskrivande 
och utforskande studie med ett 
kvalitativt tillvägagångssätt. 
Intervjuer genomfördes om hur 
utsatta kvinnor upplever 
bemötandet från sjukvård, polis 
och socialtjänst. 
Samtliga forskare deltog i 
analysprocessen utgjordes av 
tre faser, läsning, kategorisera 
teman och slutligen utvecklades 
en övergripande förståelse. 
 
Urval: 12 kvinnor som bodde 
på en kvinnojour i Sverige.  
 
Land: Sverige  

Resultatet visar hur det är att vara 
kvinna som lever i en våldsam 
relation och att mötas av 
myndigheternas förutfattade 
meningar och negativa attityder. 
Att möta vårdpersonal, 
socialarbetare och polis är svårt, 
eftersom kvinnan ofta blir 
ifrågasatt. Istället för att bli tröstad 
och känna sig hörd upplever 
kvinnan att hon ifrågasattes. Det 
betyder också att hon ibland kan 
återvända hem utan att ha fått den 
hjälp hon begärde och ångrar att 
hon berättade om våldet. 
Följande teman identifierades:  
1. En känsla av att känna sig sviken 
av systemet 
2. Känslor att inte tas på allvar 
3. Känslor av negativa attityder 
4. Omfattande förståelse 

Författare: Reeves 
& Humphreys. 
 
Årtal: 2018 
 
Titel: Describing 
the healthcare 
experiences and 
strategies of 
women survivors of 

Syftet med studien 
var att utveckla 
kunskap om 
våldsutsatta 
kvinnors 
erfarenheter av 
hälso- och 
sjukvården. 
 

Metod: Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes. 
Kvalitativa 
beskrivningsmetoder användes 
för att analysera 
intervjuutskrifter och identifiera 
teman. 
 
Urval: 14 kvinnor som var 
minst 21 år gamla och upplevt 

Deltagarna exemplifierar olika 
situationer av sjukvårdspersonalens 
bemötande. Kvinnorna berättade 
om svåra upplevelser som 
förbättrades genom att 
vårdpersonalen var hjälpsamma och 
förstående. Kvinnorna berättade 
även om de möten med 
vårdpersonal där kvinnorna kände 
sig tvungna att hitta olika strategier 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/
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violence. 
 
Tidskrift: Journal 
of clinical nursing 

våld i nära relation. Kvinnorna 
rekryterades från ett kriscenter, 
en stödgrupp och från en 
anslagstavla där de fick visa sitt 
intresse. 
 
Land: USA 

för att underlätta mötet.  

Författare: 
Reisenhofer & 
Seibold. 
 
Årtal: 2014 
 
Titel: Emergency 
healthcare 
experiences of 
women living with 
intimate 
partner violence 
 
 
Tidskrift: Journal 
of clinical nursing 

Syftet var att 
utforska kvinnor 
som lever i en nära 
relation där våld 
förekommer, hur 
de upplever mötet 
med sjukvården.  
 

Metod: Semistrukturerade 
intervjuer som sedan 
analyserades med hjälp av 
Nvivo 8 software.  
 
Urval: 7 kvinnor som levt i ett 
våldsamt förhållande 
rekryterades genom lokalradio 
och via lokaltidning. 
 
Land: Australien  
 
 
 

Författarna beskriver fyra teman i 
studien.  
1. Tillgång till sjukvård: 
utmaningar och hinder. Under detta 
temat beskriver kvinnan hur det är 
att möta sjukvårdspersonal efter 
våldet när mannen närvarar samt 
hur det upplevs när inte mannen 
närvarar.  
 
2. Vilken vård kvinnorna 
behöver/vilken vård kvinnorna får. 
Deltagarna berättade att de fick den 
vård de behövde relaterat till de 
fysiska skadorna. Det psykiska 
skadorna blev dock förbisedda. 
 
3. Att samtala om våldet och 
kvinnans självkänsla.  
Många kvinnor kände sig 
skuldbelagda av vårdpersonalen.  
Detta kunde leda till att kvinnan 
normaliserade våldet eller 
accepterade det. Även skammen 
ökade för kvinnorna.   
 
4. Bekräftelsen av våldet och att gå 
vidare.  
Kvinnan kommer till insikt att hon 
inte har någon skuld i att ha blivit 
misshandlad. Kvinnan kommer 
även till insikt att hon aldrig kunde 
ändra på sin partner och att det var 
han som gjorde fel.  
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Författare: Wallin 
Lundell, Eulau, 
Bjarneby & 
Westerbotn. 
 
Årtal: 2017 
 
Titel: Women's 
experiences with 
healthcare 
professionals after 
suffering from 
gender ‐based 
violence: An 
interview study. 
 
Tidskrift: Journal 
of clinical nursing 

Syftet med studien 
var att beskriva hur 
kvinnor som blivit 
utsatta för våld i 
nära relation 
upplevde mötet 
med vårdpersonal.  
 
 
 
 

Metod: En kvalitativ studie där 
halv semistrukturerade 
intervjuer genomfördes ansikte 
mot ansikte. Intervjuerna 
analyserades med hjälp av 
induktiv innehållsanalys. 
 
Urval: 7 våldsutsatta kvinnor. 
Dessa kvinnor hade varit i 
kontakt med vårdpersonal på ett 
sjukhus avseende våld i nära 
relation under de senaste två 
åren och rekryterades via 
sjukhusets interna register.    
 
Land: Mexiko  

Analyserna resulterade i fyra 
kategorier: Känslan av skuld över 
att ha blivit utsatt för våld, Känslan 
av att inte vara viktig nog, Känslan 
av att ta upp någons tid samt 
Känslan av att vara otrygg/trygg. 
De våldsutsatta kvinnorna betonade 
vikten av att vårdpersonal tar sig tid 
till dem trots deras fullspäckade 
scheman. När vårdpersonalen 
visade ett genuint intresse för 
kvinnorna och bemötte dem med 
respekt kände de sig trygga. När 
vårdpersonalen inte levde upp till 
dessa förväntningar orsakade det 
känslor av frustration och misstro 
hos kvinnorna. 

Författare: Watt, 
Bobrow & 
Moracco. 
 
Årtal: 2008 
 
Titel: Providing 
support to IPV 
victims in the 
emergency 
department: 
vignette-based 
interviews with IPV 
survivors and 
emergency 
department nurses. 
 
Tidskrift: Violence 
against women 

Syftet med studien 
var att beskriva 
bemötandet inom 
hälso- och 
sjukvården till 
kvinnor som 
utsatts för våld i 
nära relation som 
valde att avslöja 
våldet. 

Metod: Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes med 
samtliga deltagare. Författarna 
hade till en början ett narrativt 
förhållningssätt som sedan 
åtföljdes av en mer strukturerad 
del av vignetter för att få 
respondenternas perspektiv på 
tre olika möten på 
akutmottagningen. Dessa möten 
motsvarade olika 
beredningsstadier hos kvinnan.  
 
Urval: 16 kvinnor på ett 
skyddat boende samt 10 
heltidsarbetande sjuksköterskor 
på en akutmottagning.  
 
Land: North Carolina, USA 

De våldsutsatta kvinnorna såg 
rädsla som den främsta faktorn för 
såväl avslöjande som icke-
avslöjande av våld i nära relation. 
Sjuksköterskorna förknippade 
stadierna till förnekelse eller att 
kvinnorna önskade att få 
bekräftelse på våldet. Både de 
våldsutsatta kvinnorna och 
sjuksköterskorna ansåg att 
information var mycket viktigt i 
samtliga stadier.  
De våldsutsatta kvinnorna betonade 
vikten av emotionellt stöd i större 
utsträckning än vad 
sjuksköterskorna gjorde.  
 
 

Författare: Örmon, 
Torstensson ‐
der, Sunnqvist & 
Bahtsevani. 
 
Årtal: 2014 

Syftet med studien 
var att belysa hur 
kvinnor som 
utsatts för fysiskt, 
känslomässigt 
och/eller sexuellt 

Metod: En kvalitativ studie 
med ett induktivt 
tillvägagångssätt, baserat på 
intervjuer ansikte mot ansikte. 
 
Urval: Nio kvinnor som sökt 

Det övergripande temat från 
berättelserna var "en verklighet 
som innehåller en dualitet av 
lidande och tillit". De 
underkategorier som identifierades 
var "att bli förringad", "att bli 
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Titel: The duality of 
suffering and trust: 
abused women's 
experiences of 
general psychiatric 
care - an interview 
study 
 
Tidskrift: Journal 
of clinical nursing 
 

våld upplever den 
vård som ges på en 
allmänpsykiatrisk 
klinik efter att de 
avslöjat att de 
blivit utsatta för 
våld.  
 
 

psykiatrisk vård vid en 
allmänpsykiatrisk klinik i södra 
Sverige. Kvinnorna hade 
tidigare besvarat ett 
frågeformulär gällande 
“erfarenheter av våld hos 
kvinnor som sökt psykiatrisk 
vård”. 
 
Land: Sverige  
 
 
 

missförstådd" och "att bli 
omhändertagen". Deltagarna hade 
erfarenheter av både vård som 
“vårdande” och som “icke-
vårdande”. “Vårdande” vård 
beskrevs som situationer där 
kvinnorna blev bekräftade och 
lyssnade på och där vårdpersonalen 
stöttade kvinnorna på ett fint sätt. 
“Icke-vårdande” vård upplevdes 
när avslöjandet av våldet 
ignorerades och när kvinnorna 
upplevde sig misstrodda vilket 
bidrog till en känsla av skuld.  En 
“icke-vårdande” vård fokuserade 
främst på diagnosen, och det 
erfarna våldet sågs som sekundärt. 
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