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Sammanfattning  

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhälls- och folkhälsoproblem och något som har 

förekommit under en lång tid i Sverige. Det har konstaterats att kvinnomisshandel leder 

till stor fysisk och psykisk ohälsa och ett enormt lidande för den utsatta kvinnan. Som 

sjuksköterska kan man komma i kontakt med dessa kvinnor då det är vanligt att de 

söker sig till vården. Sjuksköterskan har då en viktig roll i arbetet med att upptäcka 

våldet bakom kvinnornas ohälsa, tyvärr är våldet i många fall ett dolt problem som kan 

vara svårt att uppmärksamma. För att som sjuksköterska lättare kunna uppmärksamma 

kvinnors utsatta situation är det därför viktigt att ha en inblick i deras livsvärld och i 

kvinnornas upplevelse av mötet med vården. Syftet med uppsatsen var således att belysa 

den våldsutsatta kvinnans upplevelse av mötet med vårdpersonal, genom att göra en 

litteraturöversikt där sju kvalitativa artiklar har granskats. I resultatet framkom tre 

huvudteman: Att möta de vårdande, Att vara patienten som blivit utsatt för våld och Att 

våga berätta. Resultatet visade att vårdpersonalen genom sitt bemötande både kunde 

möjliggöra och hindra att kvinnan berättade om sin utsatta situation, men även hur dessa 

hinder och möjligheter kunde vara relaterade till kvinnornas egna känslor och tankar om 

sig själv. Att ha en god relation till vårdpersonalen och hur denna kunde påverka 

kvinnan var något som beskrevs som väsentligt och betydande. Många delar i resultatet 

stärktes av tidigare genomförda studier och annan litteratur. Avslutningsvis diskuterades 

och reflekterades resultatet och praktiska implikationer formulerades.  

 

 

 

 

Nyckelord: våldsutsatta kvinnor, upplevelser, våld i nära relationer, vårdpersonal, 

patientperspektiv, vårdande relation.    
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INLEDNING 

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhälls- och folkhälsoproblem. Våldet riktas mot 

kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser och är en av de främsta sjukdomsorsakerna för 

kvinnor världen över, liksom en av de främsta dödsorsakerna (Eriksson, Grände & 

Lundberg, 2009). Enligt Brottsförebyggande rådet (2011) har andelen kvinnor som 

uppger att de utsatts för våld eller hot ökat under en lång tid. År 2010 anmäldes cirka 

27 200 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år i Sverige. Ungefär 70 procent av de 

kvinnor som blivit utsatta för våld uppger att våldet orsakat någon form av kroppsskada. 

Som vårdpersonal kan man komma i kontakt med kvinnor som blivit utsatta för våld i 

nära relationer, dock är detta inte alltid uppenbart och det är därför viktigt att som 

sjuksköterska vara medveten om att denna typ av våld förekommer. Under vår 

utbildning saknade vi undervisning i bemötandet av våldsutsatta kvinnor. Vi anser att 

det är av stor vikt att som sjuksköterska ha kunskap om hur den våldsutsatta kvinnan 

upplever mötet med hälso- och sjukvården och vi har därför valt att fördjupa oss inom 

detta område och belysa hennes upplevelse med vårdpersonal.  

BAKGRUND 

Enligt Förenta Nationerna (1993) är definitionen av våld mot kvinnor: ”varje 

könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller 

lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 

frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.  

Kvinnomisshandel är ett stort hälsoproblem i de flesta samhällen idag och våld i nära 

relationer är underrapporterat över hela världen. Därför har ett världsomfattande stöd för 

våldsutsatta kvinnor påbörjats, främst av olika kvinnoorganisationer. Trots detta 

kvarstår dock i vissa samhällen ett motstånd mot att ändra en del kulturella normer, 

uppfattningar och attityder som kan ses i samband med kvinnomisshandel (Häggblom & 

Möller, 2007). År 1993 antog FN en deklaration (48/104) som innefattade ett avskaffade 

av våld mot kvinnor. Det betonades i denna att medlemsstaterna hade ett ansvar för att 

åtgärda detta problem genom lagstiftning, utbildning och forskning. Sveriges åtgärd på 

FN:s uppmaning blev att regeringen tillsatte en kommission, 

kvinnovåldskommissionen, med syfte att bland annat göra en översyn av frågor som rör 

våld mot kvinnor och föreslå åtgärder för att motverka våldet. Arbetet resulterade i 

kvinnofridspropositionen som också antogs av riksdagen 1998. År 1994 gav 

kvinnovåldskommisionen ett förslag om att ett centrum för kvinnor som misshandlats 

eller våldtagits skulle inrättas i hälso- och sjukvården. Resultatet blev 

Rikskvinnocentrum (RKC) vilket 2006 omvandlades till ett Nationellt centrum för 

kunskap om mäns våld mot kvinnor (NKC) (Heimer & Stensson, 2008).  

Varför sker kvinnomisshandel? 

Med våld i nära relationer menas alla typer av våld som kan förekomma mellan 

närstående i både heterosexuella och samkönade relationer samt inom andra 

familjerelationer (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2011). Enligt Erikson et.al. (2009) 

kan det våld som ofta sker mot kvinnor vara sexualiserat, könsrelaterat och förekomma 
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av män i alla samhällsgrupper. Dock menar författarna  att det inte verkar vara genetiskt 

betingat utan snarare sammankopplat med normerna för makt och maskulinitet. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2011) beskriver att över 90 procent av förövarna är 

män och att det är vanligast att våld i nära relationer utövas mot en kvinna som 

mannen har eller har haft en relation med. De förklarar även att bakgrunden till mäns 

våld mot kvinnor ofta är detsamma oavsett form, då det ofta handlar om att utöva makt 

och kontroll genom att skada och skrämma. Våldet kan även ske upprepat och ha en 

tendens till att öka med tiden. 

Kvinnan i våldsprocessen                                                                                    

Själva våldsutövningen kan förklaras som en process där den utsatta kvinnan stegvis 

anpassar sig till en vardag som innehåller våld. Denna anpassning leder ofta till 

isolering och ett ökat beroende av våldsutövaren. Om våldet fortgår och ökar i intensitet 

kan en slags normalisering bli en överlevnadsstrategi och kan i så fall leda till att 

kvinnans självkänsla och självförtroende gradvis försämras (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2011). En handling som av en utomstående skulle uppfattas som våld kan av 

kvinnan istället upplevas som att det är hon som har gjort något fel. Våldet kan då få en 

ny innebörd där mannens tankar och synsätt även blir en verklighet för kvinnan och det 

kan då finnas en risk att hon övertar mannens uppfattningar om henne själv. Det har 

visat sig att det är först när kvinnan har tagit sig ur relationen och våldet som hon kan 

beskriva dessa erfarenheter, som just våld (Lundgren, Heimer, Westerstrand & 

Kalliokoski, 2001). Även Häggblom och Möller (2007) förklarar att våldet kan bli en 

vardag för kvinnan och att hon därför, trots livshotande risker, kan stanna flera år i 

våldsrelationen.   

Den våldsutsatta kvinnans rättigheter 

För att våldsutsatta kvinnor ska få rätt vård krävs det välutbildad personal, goda rutiner 

och genomtänkta vårdprogram. Det som dock ofta saknas är tydliga riktlinjer för hur 

dessa kvinnor ska tas hand om och vårdas (Heimer & Stensson, 2008). I en nationell 

kartläggning gjord av Andréasson, Björck, Heimer och Stensson (2006) framhålls det 

att enbart cirka hälften av antalet deltagande sjukhus (21/40) och primärvårdsområden 

(23/50) har vårdprogram för kvinnomisshandel. Heimer och Stensson (2008) menar att 

då det ofta saknas riktlinjer i arbetet med våldsutsatta kvinnor blir de lagar som styr 

vårdpersonalens arbete extra viktiga. 

 

Målen för vården är enligt Hälso- och sjukvårdslagen att uppnå en god hälsa på lika 

villkor för alla människor. Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller 

kraven på en god vård. Detta innebär bland annat att den ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonalen samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och 

säkerhet i vården (SOSFS 1982:763). Enligt Offentlighets- och sekretesslagen gäller 

sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller 

andra personliga förhållanden. Lagen avser även förbud att röja uppgift, vare sig detta 

sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt (SFS 

2009:400). Heimer (2010) beskriver att i de fall kvinnan inte vill polisanmäla händelsen 

kan man som vårdpersonal frångå sekretessen och själv anmäla i de situationer där 

påföljden är mer än ett års fängelse. Även polis eller åklagare kan vid osäkerhet 
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rådfrågas utan att kvinnans identitet avslöjas. Enligt Eliasson och Ellgrim (2006) är 

mörkertalet av våldsbrott mot kvinnor stort och man räknar med att bara ca 25 procent 

av alla faktiska fall polisanmäls. Av de polisanmälda fallen är det inte heller alla 

förövare som döms, då flertalet fall läggs ned bland annat på grund av brist på bevis.  

 

Våld som orsak till ohälsa 

Liebschutz, Battaglia, Finley och Averbuch (2008) skriver att det i tidigare forskning 

har konstaterats att kvinnomisshandel leder till stor fysisk och psykisk ohälsa och ett 

enormt lidande för den utsatta kvinnan. Enligt Wiklund (2003) handlar lidandet inte 

bara om synliga symtom utan också om en inre process och beskrivs ofta som någon 

form av hot, kränkning eller förlust av människans själv.  

 

Mick (2006) beskriver i sin studie att de mest uppenbara tecknen på kvinnomisshandel 

är omfattande fysiska eller livshotande skador. Andra symtom som är mindre 

uppenbara, men viktiga för vårdpersonalen att uppmärksamma, kan vara oro, 

röstdarrningar, distansering och undvikande av ögonkontakt. Även Wilson, Silberberg, 

Brown och Yaggy (2007) menar att våld i nära relationer sannolikt ökar risken för 

fysiska och psykiska skador så som mag- och tarmproblem, sömnsvårigheter, kronisk 

smärta, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Mick (2006) förklarar vidare att 

ytterligare tecken på att en kvinna utsatts för våld kan vara en överbeskyddande, 

kontrollerande och dominant partner. Något som vårdpersonalen dessutom bör 

uppmärksamma, menar Heimer (2010), är om till exempel kvinnan väntat länge med att 

söka vård, om hon har sökt upprepade gånger för diffusa åkommor eller att hennes 

förklaring till skadan inte stämmer överens med dess utseende. 

 

Den våldsutsatta kvinnan som patient 

Våldsutsatta kvinnor söker ibland till hälso- och sjukvården för akuta skador, men kan 

också söka på grund av kroniska besvär orsakade av våld. Det är därför extra viktigt att 

inte glömma att fråga kvinnor som söker vård av andra orsaker, då en del av dem kan ha 

erfarenheter av våld (Heimer, 2010).  

 

Enligt Björck, Heimer och Hogmark (2006) finns det en tendens till att våldsutsatta 

kvinnor blir osynliggjorda vilket kan leda till en bristfällig omvårdnad. Detta kan bidra 

till att kvinnorna utsätts för ytterligare kränkning och behandlingsprocessen kan därmed 

fördröjas och försvåras. De skriver även att vårdpersonalen har ett stort ansvar att ta 

reda på bakomliggande orsaker när våldet inte är den direkta orsaken till besöket. 

Heimer (2010) förklarar att många våldsutsatta kvinnor skäms över sin situation och 

därför kan undvika att berätta om våldet. Att vårdpersonalen vågar fråga om våld och 

har kunskap om omvårdnaden av den våldsutsatta kvinnan är betydande för att hon 

överhuvudtaget ska våga berätta om sin situation. Enligt Leander (2008) är ett av hälso- 

och sjukvårdens viktigaste ansvarsområden i arbetet med våldsutsatta kvinnor att 

identifiera fall där våld förekommer. Stöd utifrån är viktigt för att det förebyggande 

arbetet mot våld i nära relationer ska fortgå. Det kan även vara just detta stöd utifrån 

som utgör den faktor som kan leda till att kvinnan berättar om våldet. Ett av målen med 

omvårdnaden av den våldsutsatta kvinnan är att stärka hennes självförtroende, visa 

respekt för henne och på det sättet stötta kvinnan i hennes självbestämmande (Björck 
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et.al., 2006). Att respektera patientens självbestämmande innebär enligt Stryhn (2007) 

ett erkännande av patientens frihet att göra val grundade på personliga värden och 

önskemål. Heimer (2010) skriver att det är viktigt att ta en utförlig anamnes när kvinnan 

söker vård och att både fysiska och psykiska skador bör bedömas och dokumenteras i 

journalen. Enligt Patientdatalagen ska personuppgifter utformas och behandlas så att 

patientens integritet respekteras. Vidare ska dokumenterade personuppgifter hanteras 

och bevaras så att obehöriga ej får tillgång till dem (SFS 2008:355). 

 

Den vårdande relationen 

Battaglia, Finley och Liebschutz (2003) förklarar att den våldsutsatta kvinnans tillit till 

vårdpersonalen är en betydelsefull faktor för en god vårdande relation. Vid avsaknad av 

förtroende till vårdpersonalen kan relationen hämmas vilket kan leda till att det 

bakomliggande våldet inte uppdagas. Enligt Wiklund (2003) karaktäriseras den 

vårdande relationen av ömsesidig tillit, respekt och av hur vårdaren bemöter patienten. 

Detta speglar sedan det förhållande som vårdaren och patienten har till varandra. Vidare 

förklarar Heimer (2010) att det är viktigt att i mötet med den våldsutsatta kvinnan 

lyssna, fråga och tro på hennes berättelse. Det är även betydelsefullt att vårdpersonalen 

är medvetna om hur de förhåller sig gentemot henne. Heimer och Posse (2003) förklarar 

att då den våldsutsatta kvinnan ofta är fylld av skam- och skuldkänslor, är det viktigt att 

kvinnan upplever sig trygg i den vårdande relationen. Med begreppet skam menar 

Wiklund (2003) att detta är en följd av en kränkt värdighet. Vidare förklaras att om 

skammen dessutom blir en del av personligheten kan det bli mycket svårt att känna sig 

sedd och bekräftad.  

 

Ett vårdvetenskapligt patientperspektiv 

Vårdvetenskap är en vetenskap som beskriver kunskap om och innehåll i vårdandet. 

Genom vårdvetenskapen får vårdaren ett förhållningsätt som kan hjälpa till att tydligare 

se, tolka och hantera en komplex vårdverklighet (Wiklund, 2003). Dahlberg och 

Segesten (2010) förklarar begreppet patient som den lidande eller den som tåligt fördrar 

och uthärdar lidandet och att detta begrepp betecknar en person som befinner sig i 

någon kontakt med vårdsystemet. De menar dessutom att vårdaren har stor betydelse för 

patientens upplevelse av sig själv, sin ohälsa och relationerna till omvärlden. Dahlberg 

och Segersten (2010) menar även att alla professioner inom hälso- och sjukvården har 

mycket gemensamt vad gäller mötet med patienten. Trots att alla har sin speciella 

kompetens och sina egna kunskapsområden har varje vårdare behov av det 

vårdvetenskapliga perspektivet samt att kunna sammanfläta detta med andra områden 

som till exempel den medicinska vetenskapen. De förklarar att det vårdvetenskapliga 

patientperspektivet innebär att patienten utgör medelpunkten för vården, att patienten 

ska förstås som expert på sig själv samt att vårdaren har en skyldighet att ge en så god 

vård som möjligt. De betonar dessutom att vårdarna, genom att ha detta förhållningsätt, 

lättare kan uppmärksamma patientens identitet och livssituation. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Att möta och behandla kvinnor är en naturlig del av vardagen som sjuksköterska. Något 

som kanske inte uppmärksammas så ofta och som är ett stort problem är att vissa av 
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dessa kvinnor lever med våld i nära relationer. Att uppmärksamma just detta våld kan 

vara svårt för vårdpersonal, några tänkbara förklaringar till detta kan vara att de 

vanligtvis inte får någon utbildning inom området samt att det oftast inte finns tydliga 

riktlinjer för omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor. Denna eventuella brist på kunskap 

hos vårdpersonal kan tänkas leda till att färre kvinnors våldsutsatta situation uppdagas.  

 

För kvinnan kan våldet medföra ett stort lidande såväl fysiskt som psykiskt. När 

våldsutsatta kvinnor söker sig till vården kan sjuksköterskan bli deras första kontakt, det 

är därför viktigt med ett professionellt och adekvat bemötande så att en god vårdande 

relation kan skapas. Denna relation är väsentlig för att den våldsutsatta kvinnan ska få 

just den omvårdnad och stöttning hon behöver. För att skapa förutsättningar för en god 

relation är det viktigt att som sjuksköterska ha en djupare insikt i hennes livsvärld och 

en ökad förståelse för hur hon upplever mötet med sjukvården. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa den våldsutsatta kvinnans upplevelse av mötet med vårdpersonal. 

 

METOD 

Vi insåg tidigt i litteratursökningen att det inte fanns tillräckligt med litteratur som 

belyste kvinnans upplevelse av mötet med enbart sjuksköterskan. Vi valde därför att 

utöka sökningen och istället fokusera på kvinnans upplevelse av mötet med 

vårdpersonal. Med vårdpersonal menar vi läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

Studien är en kvalitativ litteraturöversikt där Evans (2003) modell har använts för att 

analysera resultatet. Friberg (2006) förklarar att en litteraturöversikt är ett arbetssätt för 

att skapa en bild över ett valt område. Översikten baseras på ett systematiskt val av 

texter i avgränsat område inom vårdvetenskapen. Den insamlade datan 

kvalitetsgranskas, analyseras och resulterar i en beskrivande översikt av området.  

Datainsamling och urval 

Artikelsökningen har gjorts i databaserna Cinahl och Medline via Högskolan i Borås 

bibliotek. Dessa databaser användes då båda innehåller publicerad vårdvetenskaplig 

forskning. Sökorden vi använde oss av var Intimate partner violence, domestic violence, 

battered women, patient, care och experience. För att få fram en del av sökorden tog vi 

hjälp av SwedishMeSH som fungerar som en elektronisk ordbok inom medicinområdet. 

Våra inklusionskriterier vid artikelsökningen var att artiklarna skulle vara kvalitativa 

och utgå från ett patientperspektiv. Kvinnorna skulle vara över 18 år och leva/ ha levt i 

ett heterosexuellt förhållande. Kvinnorna skulle också ha varit i kontakt med sjukvården 

i samband med att de blivit utsatta för våld. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

eller svenska och vara publicerade från år 2000 och framåt. Vi fick senare utöka 

tidsperioden till 1996 och framåt då första avgränsningen inte gav tillräckligt med 

träffar. Vi valde att exkludera artiklar som inte var genomförda i ett västerländskt 

samhälle då vi ansåg att de kulturella skillnaderna annars skulle bli för stora. Vi 

exkluderade även artiklar där kvinnorna blivit utsatta för våld i samband med graviditet 

eller missbruk. Vid artikelsökningen sökte vi i Cinahl och Medline samtidigt för att få 

fram ett så brett resultat som möjligt. Sökorden kombinerades i olika antal och 

uppsättningar och sökningen avgränsades med peer-reviewed. Vi fann att de mest 
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givande kombinationerna av sökord var: Intimate partner violence AND patient AND 

care vilket gav 58 träffar varav sex artiklar valdes ut för vidare granskning. Battered 

women AND patient AND experience vilket gav åtta träffar varav två artiklar valdes ut 

för vidare granskning. Battered women AND care vilket gav 127 träffar varav tre 

artiklar valdes ut för vidare granskning.  

 

Alla 11 artiklar lästes noggrant och därefter exkluderades nio artiklar då enbart två 

artiklar uppfyllde kriterierna och svarade på vårt syfte. Ytterligare kombinationer av 

sökorden gjordes och fler artiklar granskades, dock fann vi inga av dessa relevanta för 

studien. På grund av för få artiklar till analysen gjordes kedjesökningar i referenslistor 

från de exkluderade artiklarna samt i tre reviewartiklar vi funnit under sökprocessen. 

Kedjesökningen resulterade i sex bra artiklar. För att kvalitetssäkra de totalt åtta utvalda 

artiklarna granskades dessa med modellen Critical Appraisal Skills Programe (CASP). 

Granskningsmodellen utgår från tio punkter som är till hjälp för att bedöma artikelns 

kvalitativa ansats. Efter denna kvalitetsgranskning uteslöts ytterligare en artikel då den 

inte höll en tillräckligt god kvalitet, de sju resterande artiklarna blev godkända enligt 

CASP och användes i resultatdelen. Dessutom användes Ulrich´s periodicals directory 

för att fastställa att de tidsskrifter som artiklarna är publicerade i är vetenskapliga. 

Sökresultatet av datainsamlingen presenteras i tabell 2 (bilaga 1).  

Dataanalys 

De sju utvalda artiklarna analyserades med hjälp av Evans (2003) analysmodell. Denna 

modell består av fyra steg och går ut på att finna gemensamma teman med tillhörande 

subteman i artiklarna. Vi började med att läsa igenom artiklarna ett flertal gånger för att 

få en tydlig helhetsbild av deras resultat. Efter att ha läst varje artikel ett par gånger 

färgmarkerade vi likheter och olikheter i varje resultatdel för att på så sätt få ut det mest 

essentiella. Vi gjorde detta separat och jämförde sedan med varandra och såg då tydligt 

vilket material som var väsentligt att använda. De olikheter vi hade fått fram utgick från 

vårt fortsatta arbete med texten och detta analyserades inte vidare.  Vi identifierade 

därefter meningsbärande enheter i de likheter vi funnit i resultatdelarna och fann ur 

dessa nyckelfynd. Nyckelfynden jämfördes och analyserades och färgmarkerades till 

olika grupper. De grupper som växte fram utgjorde sedan grunden för våra teman och 

subteman, detta arbete resulterade i tre teman med tillhörande åtta subteman. Vi läste 

återigen igenom de olika resultatdelarna för att få en tydlig bild av att vi analyserat fram 

ett bra resultat. För att förtydliga resultatet vi har fått fram användes citat från de 

intervjuade kvinnorna, dessa presenteras på originalspråk för att innebörden i citatet ska 

framgå korrekt. 

RESULTAT 

I analysen av litteraturen framkom tre huvudteman som svarar på syftet: Att belysa den 

våldsutsatta kvinnans upplevelse av mötet med vårdpersonal. De tre huvudteman är 

indelade i subteman och presenteras i tabellen nedan. 
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Tabell 1 

HUVUDTEMA SUBTEMA 
Att möta de vårdande Upplevelsen av en god relation till 

vårdpersonalen. 

 

Inte bli sedd och bekräftad. 

 

En önskan om en professionell vård. 

 

Att vara patienten som blivit utsatt för 

våld 

Känslor av skuld och skam. 

 

Kunna erkänna sin utsatthet. 

 

Att våga berätta Känna stöd. 

 

Upplevelsen av trygghet och tillit till 

vårdpersonalen. 

 

Betydelsen av att se den möjliga hjälpen. 

 

 

 

Att möta de vårdande 

Kvinnorna upplevde att mötet med sjukvårdpersonalen kunde vara av både positiv och 

negativ karaktär. Deras erfarenheter av bemötandet beskrevs varierande då en del av 

kvinnorna upplevde att de fick en god och respektfull relation till vårdpersonalen medan 

andra snarare upplevde att de inte blev sedda och bekräftade. Det väsentliga var för de 

flesta kvinnor vårdarens kunskap och förmåga att möta den utsatta kvinnan. Dock fanns 

det i allmänhet en önskan om en ökad kompetens hos vårdpersonalen och fler resurser 

som kunde vara till ett stöd i kvinnornas utsatta situation.  

 

Upplevelsen av en god relation till vårdpersonalen  

Känslan av att känna sig bekväm och trygg i relationen med vårdpersonalen var något 

som de flesta kvinnor upplevde som väldigt viktigt och att detta kunde leda till en 

öppenhet som gjorde att de lättare kunde berätta om sin utsatta situation. Kvinnorna 

menade att för att få en god relation var det betydelsefullt att vårdpersonalen var 

omtänksam, förstående och intresserad av att hjälpa till (Hathaway, Willis & Zimmer, 

2002; McCauley, Yurk, Jenckes & Ford, 1998; Rodriguez, Quiroga & Bauer, 1996). 

Andra viktiga egenskaper hos vårdpersonalen förklarade kvinnorna vara en blandning 

av ömsesidigt förtroende, omtanke, mycket stöttning och full tillit. De menade också att 

en god relation till vårdaren kunde vara början till att deras utsatta situation 

synliggjordes (Rodriguez et.al., 1996). 

 

” ...Just the compassion is going to open up one door. And when we feel safe and are      

able to trust, that makes a hell of a lot of difference as compared with being run thru 

the system.” (Rodriguez et.al., 1996, s. 156) 
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En annan viktig faktor som kvinnorna ansåg främja en god relation var att de kände sig 

respekterade som person i mötet med vårdpersonalen. Ytterligare en positiv aspekt var 

att det fanns en kontinuitet i relationen mellan kvinnan och vårdgivaren (Hathaway et.al, 

2002 & Peckover, 2003).  

 

Det var av allra största vikt för många kvinnor att vårdpersonalen tog sig tid och 

lyssnade på dem. Kvinnorna ansåg att då personalen gjorde detta istället för att säga åt 

dem vad de skulle göra blev deras självbestämmande respekterat (Dinemann et.al., 

2005; Chang et.al., 2005). Något annat som kvinnorna uppskattade var när 

vårdpersonalen stärkte och förtydligade deras rätt till att göra egna val. De upplevde då 

att de blev stöttade och sade sig få en ökad kontroll över sin utsatta situation (Chang 

et.al., 2005). 

  

” Just her talking to me, making me feel comfortable, trying to make me not feel                  

ashamed with what happened, trying to lift my spirits. Not telling me what to do, but just   

the strength in her letting me know that okay, you´ve made the first step and just 

educating me enough to know what to do next.” (Dienemann et.al., 2005, s. 225) 

 

Att få ett uppföljande samtal från vårdpersonalen efter ett vårdbesök upplevde en del 

kvinnor som något positivt, kvinnorna förklarade att det då kändes som om någon 

brydde sig om dem (Chang et.al., 2005; Yam & Oradell, 2000). De uttryckte att 

anledning till varför ett uppföljande samtal var viktigt var att de först efter ett par dagar 

kände sig redo att ta emot hjälp (Yam & Oradell, 2009). 

 

” Maybe some way to follow up, like a few days later call me and ask me how I feel and 

what I want do to.” (Yam & Oradell, 2000, s. 468) 

 

Inte bli sedd och bekräftad 

 Ett flertal kvinnor upplevde mötet med vårdpersonalen som negativt då många var 

besvikna på själva bemötandet de fick av personalen. Personalen beskrevs bland annat 

som nedlåtande, känslokall och dömande, en del kvinnor upplevde även att personalen 

inte trodde på dem och deras berättelse (Dinemann et.al., 2005; Yam & Oradell, 2000). 

Kvinnorna menade även att en del sjuksköterskor och läkare verkade sakna omtanke 

och medkänsla i sitt bemötande och att många mest fokuserade på den kliniska 

undersökningen och kvinnans mätvärden (Yam & Oradell, 2000).  

 

” She (the nurse) was just there to take my vital signs. I don´t think she was really too 

much concerned. She was trying to do her job and get me out of there so she could see 

the next patient.” (Yam & Oradell, 2000, s. 467) 

 

Om vårdpersonalen var stressad upplevdes detta som något negativt av kvinnorna 

(McCauley et.al., 1998; Yam & Oradell, 2000). Vårdpersonalens stress trodde 

kvinnorna kunde leda till att personalen inte hade tid att sätta sig in i deras situation 

(Yam & Oradell, 2000). Även dagens sjukvårdssystem upplevde kvinnorna kunde vara 

ett hinder för att våld i nära relationer skulle kunna uppmärksammas. De menade att 

vårdpersonalen har en för stor press på sig med att hjälpa så många patienter som 
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möjligt under en dag och att detta då kunde resultera i att de inte hade tid för varje 

enskild individ (Dinemann et.al., 2005). 

 

” I don´t think the nurse had the time to, let´s put it that way, to really sit down and say, 

okay, listen, this is not right, if you want to talk to me, if you need my help or 

whatever.” (Yam & Oradell, 2000, s. 467) 

 

Några kvinnor ansåg att mötet med vården blev sämre när personalen inte verkade 

lyssna och var obekväma med att prata om kvinnans problem. En del kvinnor hade 

också negativa erfarenheter av mötet med vårdpersonalen då denna hade agerat 

undvikande och förnekande till deras verkliga problem (McCauley et.al., 1998; 

Rodriguez et.al., 1996). Ett flertal kvinnor upplevde dessutom att vårdpersonalen mest 

fokuserade på deras synliga fysiska skador och inte så mycket på den bakomliggande 

orsaken till skadorna och känslorna i samband med detta. De beskrev hur 

vårdpersonalen tog hand om deras skador men att de inte tog sig tid att prata med dem 

(Rodriguez et.al., 1996). 

 

Det fanns även en stor besvikelse i kvinnornas upplevelse av mötet med en del läkare, 

då de ansåg att många av dem verkade använda medicinsk behandling som en enkel 

lösning på deras ohälsa. Kvinnor med erfarenhet av detta upplevde att trots att dessa 

läkemedel hjälpte till en viss del kände de en stor oro för att utveckla ett beroende, att 

tappa kontrollen och att bli ”stämplade” som galna (McCauley et.al., 1998). 

 

En önskan om en professionell vård 

Generellt uttryckte och önskade många kvinnor att vårdpersonal överlag bör vara 

medvetna om att våld i nära relationer förekommer. De ansåg även att vårdpersonal bör 

kunna uppmärksamma både synliga och icke synliga tecken och symtom. Cirka hälften 

av kvinnorna i studien berättade att de hade upplevt en stor besvikelse över 

vårdpersonalens okunskap och omedvetenhet i samband med deras vårdbesök. De var 

även mycket besvikna på vårdpersonalens brist på erfarenhet med våldsutsatta kvinnor 

(Hathaway et.al., 2002). 

 

Flera kvinnor önskade att sjukvårdspersonalen överlag hade en ökad kompetens 

gällande våld i nära relationer. Många ansåg även att det på varje sjukhus borde finnas 

en specialutbildad personal inriktad på just våld i nära relationer och som även skulle ha 

kunskap om omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor. Denna personal skulle finnas 

tillgänglig för rådgivning och kunna erbjuda stöd för de kvinnor som var i behov av 

denna typ av hjälp. Kvinnorna menade att dessa typer av resurser skulle kunna förbättra 

upplevelsen av mötet med sjukvården (Chang et.al., 2005; Dinemann et.al., 2005; Yam 

& Oradell, 2000). 

 

” [Have] a professional person, a medical person who specialized in psychological, 

emotional, [healing]. If I had had broken bones I´m sure they would have referred me to 

an orthopedist. But surely, my spirit was broken.” (Chang et.al., 2005, s. 25) 

 

Kvinnorna förklarade vidare att en av anledningarna till att de önskade att det skulle 

finnas specialutbildad personal på sjukhusen var för att de lättare skulle kunna vara 
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anonyma. Denna önskan motiverades genom att kvinnorna själva skulle slippa behöva 

söka ytterligare hjälp på andra ställen, exempelvis på kvinnojourer. De menade att om 

det fanns stöd att tillgå på sjukhusen skulle det vara lättare att behålla sin anonymitet då 

färre personer skulle veta anledningen till att de sökte hjälp. Kvinnorna ansåg att det 

därigenom skulle vara lättare och tryggare att berätta om sin utsatta situation (Chang 

et.al., 2005).  

 

Ytterligare faktorer som beskrevs av kvinnorna, som skulle kunna vara positivt i mötet 

med sjukvården, var om det fanns speciella riktlinjer, speciellt på akuten, för 

omhändertagandet och omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor (Dinemann et.al., 2005; 

Rodriquez et.al., 1996). Några kvinnor framförde även önskemål om en mer 

lättillgänglig och effektiv hjälp för dem och en adekvat utbildning för vårdpersonalen. I 

samma studie ger kvinnorna även förslag på att sjukhusen bör ha regelbundna 

utbildningsprogram för vårdpersonalen för att öka deras kunskap, medvetenhet och 

stimulera till ett bättre samarbete med olika kvinnojourer (Rodriguez et.al., 1996). 

 

Att vara patienten som blivit utsatt för våld 

Gemensamt för de flesta kvinnorna var känslor av skuld och skam över deras situation 

och att dessa känslor präglade mötet med sjukvården. Många upplevde även att deras 

låga självkänsla blev ett hinder för att kunna söka och få den hjälp de behövde. 

Kvinnornas negativa känslor om sig själva kunde i vissa fall resultera i att de inte fick 

adekvat vård och att deras utsatta situation då blev svårare att upptäcka för 

vårdpersonalen. 

 

Känslor av skuld och skam 

Yam och Oradell (2000) beskriver att de flesta kvinnorna upplevde en stor variation av 

olika känslor inom sig i samband med mötet med vården. De flesta av kvinnorna ville 

prata om våldet med vårdpersonalen, men beskrev samtidigt svårigheter med att öppna 

upp sig och själva berätta om sin utsatthet. Känslan av skam och rädsla för att ”blotta 

sig” beskrevs som stora känslomässiga hinder för att berätta. Skammen som kvinnorna 

upplevde kunde även bidra till att det tog lång tid för dem att våga vara öppna och ärliga 

i mötet med vårdpersonalen (Hathaway et.al., 2002).  

 

” The time has not come yet that I want to talk about this. I feel too much shame and 

pain.”(Hathaway et.al., 2002, s. 700) 

 

Många kvinnor förklarade att de kände sig stigmatiserade i samband med deras utsatta 

situation. De upplevde att denna känsla kunde leda till svårigheter att ta kontakt med 

vården och att detta kunde hindra dem att söka hjälp. Ytterligare en känsla som 

upplevdes av en del kvinnor var att de skuldbelade sig själva och såg våldet som deras 

eget fel. De förklarade även att det kände en stor skuld över att de stannade kvar i 

förhållandet. Många av dessa kvinnor ville inte heller att andra skulle veta om deras 

utsatta situation då de trodde att folk skulle missförstå och vara dömande mot dem 

(Rodriguez et.al., 1996). 
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”I was afraid people were going to treat me bad for staying there as long as I did. I 

took it personal; I thought I deserved it for letting this go on.” (Rodriguez et.al., 1996, 

s. 155) 
 

Kvinnornas rädsla för att berätta om våldet för vårdpersonalen var inte bara relaterat till 

deras egna känslor utan också till vad som skulle kunna hända med deras familj och 

partner. Rodriguez et.al. (1996) beskriver att en del av de våldsutsatta kvinnorna 

upplevde en stor rädsla i att berätta om våldet, detta för att de då trodde att familjen 

riskerade att splittras och att det i så fall skulle vara deras fel. De kände sig även 

skyldiga gentemot partnern om han skulle få problem efter att de berättat för 

vårdpersonalen om sin utsatta situation. 

 

Kunna erkänna sin utsatthet 

Enligt Hathaway et.al. (2002) upplevde många kvinnor att de i samband med våldet 

förlorat både sitt självförtroende och sin självkänsla, vilket ledde till att de fick 

svårigheter med att söka och ta emot hjälp. Även Rodriguez et.al. (1996) beskriver att 

de flesta kvinnorna upplevde att deras låga självkänsla och dåliga självförtroende 

påverkade dem negativt i samband med vårdbesöket.  

 

” When a person hits you, beats you...verbally or physically, you lose a lot of your self-

esteem. I know I did, and I didn´t like talking about it. You feel they are going to look at 

you another way, judge you for who you´re not.” (Hathaway et.al., 2002, s. 701) 

 

Många kvinnor som sa sig ha en dålig självkänsla förklarade att de länge förnekade sin 

utsatta situation trots att den i vissa fall kunde vara både uppenbar och omfattande.  En 

annan orsak som kvinnorna beskrev vara bidragande till att det gjorde det svårt att 

berätta om våldet var deras ”social status” i samhället. Kvinnorna beskrev att de hade en 

förutfattad bild av att våld i nära relationer enbart förekommer i en viss typ av 

familjeförhållanden och att de därmed inte identifierade sig med detta (McCauley et.al., 

1998). En annan företeelse som framhölls av kvinnorna var deras uppfattning om sig 

själva och deras insikt i sin situation och hur detta då påverkade hur mottagliga de var 

inför att be om och ta emot stöd från sjukvården (Chang et.al., 2005). 

 

”I wasn´t anywhere near ready for group [counseling]. I needed time to sort things out 

or for things to get so bad that I would just do anything. I was still fact-gathering.” 

(Chang et.al., 2005, s. 25) 

 

Betydelsen av att själv ha insikt i sin utsatta situation innan man kan söka hjälp beskrev 

de flesta kvinnorna som något essentiellt. Faktorer som kunde utgöra ett hinder för detta 

var förnekelse av våldet, atypiskt våldsmönster och minimering av problemet 

(Hathaway et.al., 2002). Svårigheten att erkänna sin utsatta situation för sig själv och 

andra, kunde ibland leda till att kvinnorna ljög för vårdpersonalen (Dinemann et.al., 

2005).  

 

” I had a hard time convincing myself I was abused because I wasn´t hit.” (Hathaway 

et.al., 2002, s. 701) 
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Att våga berätta 

De flesta kvinnorna uttryckte att det fanns flera faktorer i mötet med sjukvården som 

kunde påverka hur öppna och trygga de kände sig. Detta kunde både handla om 

relationen till vårdspersonalen och praktiska ting som till exempel 

informationsbroschyrer om kvinnojourer, samt om dessa upplevdes som ett hinder eller 

istället gav dem en möjlighet att berätta om sin utsatta situation. 

 

Känna stöd 

Många kvinnor upplevde att en screening gjord av vårdpersonalen om våld i nära 

relationer skulle vara positivt och att detta skulle kunna fungera som en metod för att 

hjälpa dem att komma ur sin isolering och sitt förnekande av situationen (Chang et.al., 

2005; Dienemann et.al., 2005). Kvinnorna ansåg dock att det var viktigt att detta skulle 

ske i enrum och att de fick vara anonyma (Dinemannn et.al., 2005). 

  

” I don´t know how I would have responded to it [IPV screening], but it would have 

been helpful to know that it [IPV] was wrong and there was somebody out there who 

would attempt to do something about it or even cared.” (Chang et.al., 2005, s. 26) 

 

En del kvinnor ville förutom olika screeningar få frågor om våld i nära relationer och 

ansåg detta vara mycket relevant. De menade även att om de hade fått en direkt fråga 

om de var utsatta för våld i hemmet hade de öppnat sig och kanske berättat om sin 

situation (Hathaway et.al., 2002; Rodriguez et.al., 1996). Några av kvinnorna nämnde 

att trots att de ville att vårdpersonalen skulle vara direkta och påstridiga med sina frågor 

om våldet, var det samtidigt viktigt att personalen hade tålamod och vara stöttande 

(Rodriguez et.al., 1996). 

 

”The [obstetrics] nurse came in and said, ´I noticed you have bruises. I don´t want to 

make you feel uncomfortable, but these look like hand marks. Are you being hurt at 

home?” (Hathaway et.al., 2002, s. 696) 

 

En del kvinnor var dock mer tveksamma till att få direkta frågor om våld men påpekade 

samtidigt att det var väldigt viktigt att vårdpersonalen ändå vågade fråga och att de 

gärna skulle göra detta upprepade gånger (Hathaway et.al., 2002). 

 

”[Providers] should ask questions about abuse every year. If someone can´t say yes this 

year, [they] might be able to say yes next year.” (Hathaway et.al., 2002, s. 696) 

 

Återkommande hos flera kvinnor var en önskan om att erbjudas rådgivning, få hjälp till 

fortsatt stöttning och att komma i kontakt med exempelvis kvinnojourer när sjukhusen 

inte kunde erbjuda vidare hjälp. Kvinnorna förklarade att om vårdpersonalen var 

stöttande och erbjöd dem vidare hjälp kunde detta leda till att de lättare kom ur sin 

utsatta situation (Chang et.al., 2005; Hathaway et.al., 2002; McCauley et.al., 1998; 

Peckover, 2003). Några kvinnor berättade att de tidigare inte vågat kontakta 

kvinnojourer och att vissa av dem trodde att deras hjälp bara var till för allvarligt utsatta 

eller hemlösa kvinnor. De menade att det var mycket positivt att få veta att det fanns 

olika möjligheter att tillgå (Chang et.al., 2005). 
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”Give her options. Don´t tell her, ´Here, you need to go here.´ ´Cause that´s going to 

make the women go ´Oh yeah?´[sarcastic tone] But [instead] say ´Here, here´s what 

can be of help to you.´” (Chang et.al., 2005, s. 26) 

 

Några kvinnor som hade erfarenhet av att berätta för vårdpersonalen om sin utsatta 

situation uttyckte en stor besvikelse då de inte blivit informerade om eller erbjudna 

fortsatt hjälp (Peckover, 2003). 

 

”...You know I wasn´t pointed towards any group, or anything...I didn´t know places 

like this existed, or else I would still be at home…She said, ´be careful´ and ´why don´t 

you leave´. But that was it basically. (Peckover, 2003, s. 279) 

 

Upplevelsen av trygghet och tillit till vårdpersonalen 

Kvinnorna beskrev en stor oro över hur vårdpersonalens regler kring tystnadsplikt och 

sekretess följdes. De önskade mer kontroll, säkerhet och en viss garanti för att det de sa 

och berättade inte spreds vidare till obehöriga (Dinemann et.al., 2005; Peckover, 2003). 

Kvinnorna påpekade även att det var ytterst betydelsefullt att vårdpersonalen 

förtydligade att de hade tystnadsplikt och att de som sades stannade mellan dem 

(Hathaway et.al., 2002). Många kvinnor upplevde att det var lättare att prata om sin 

situation då de fick stöttning av vårdpersonalen som de kände tillit och trygghet till 

(Peckover, 2003). Att mötet med vårdpersonal skedde i enrum, var avskilt från andra 

patienter samt att kvinnorna fick en känsla av anonymitet var alla viktiga faktorer för att 

de skulle kunna berätta om sin utsatta situation (Dinemann et.al., 2005; Yam & Oradell, 

2000).  

 

En del kvinnor beskrev en oro och rädsla för att vårdpersonalen skulle avslöja deras 

utsatthet för andra obehöriga som kvinnorna önskade inte skulle få veta om deras 

situation. Denna oro och rädsla gällde framför allt om förövaren skulle få kännedom om 

att kvinnan sökt hjälp. De upplevde det därför extra viktigt att vårdpersonalen 

förklarade för dem att så inte var fallet (Hathaway et.al., 2002; McCauley et.al., 1998). 

 

”It didn´t come to mind that the doctors wouldn´t tell him [abuser] what I said.”  

(Hathaway et.al., 2002, s. 695) 

 

Många av de deltagande kvinnorna i studien av Rodriguez et.al. (1996) trodde att 

vårdpersonalen inte skulle låta dem själva bestämma om de ville involvera andra 

instanser eller inte. Kvinnorna trodde istället att det automatiskt skulle ske en 

vidarrapportering till exempelvis polisen eller socialtjänsten och att detta i så fall skulle 

kunna orsaka dem ännu mer problem än vad de redan gick igenom. De upplevde även 

en stor rädsla för vad kontakten med dessa instanser skulle kunna innebära då en del 

fruktade för sitt liv.  

 

Betydelse av att se den möjliga hjälpen 

Det framkom att många kvinnor såg det som något positivt när det fanns broschyrer och 

informationsblad, som innefattade hjälp och information för våldsutsatta kvinnor, 

lättillgängliga på sjukhusen. Kvinnorna förklarade även att dessa gärna fick vara synliga 
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men att det var viktigt att de var placerade på ställen där de kunde vara ensamma och 

hade tid att sitta och läsa dem. De beskrev till exempel att de hellre föredrog att de var 

placerade inne i undersökningsrum och på toaletter istället för i väntrummen (Dinemann 

et.al., 2005; Hathaway et.al., 2002; McCauley et.al., 1998). Kvinnorna menade att 

genom att ha informationen synlig kunde detta underlätta för dem och göra det enklare 

att berätta om sin utsatta situation (McCauley et.al., 1998). 

 

” If I had seen something in his [the doctor´s] office, about it [abuse], I would have 

definitely felt more comfortable bringing it up. (McCauley et.al., 1998, s. 553) 

 

Genom att ha skriftlig information om utsatta kvinnor och våld i nära relationer menade 

kvinnorna att de upplevde att vårdpersonalen var medvetna om och hade mycket 

kunskap i ämnet. En del kvinnor upplevde att det kunde vara svårt att veta om 

vårdpersonalen var tillräckligt insatt i och hade adekvat kunskap om deras utsatta 

situation. Kvinnorna belyste att det hade varit av värde då de själva erbjudits eller sett 

skriftlig information i samband med deras vårdbesök (Dinemann et.al., 2005; Hathaway 

et.al., 2002; McCauley et.al., 1998; Peckover, 2003). 

 

” Provide information about expertise you have in-house. Women will realize they´re 

not alone. That will help them reach out.”(Hathaway et.al., 2002, s. 699) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då vi båda är intresserade av kvinnosjukvård var det givet att vår uppsats skulle belysa 

någon aspekt ur en kvinnas kontakt med vården. Vi känner båda att våldsutsatta 

kvinnors ohälsa inte är tillräckligt utforskat och uppmärksammat inom sjukvården. 

Därför väcktes vårt intresse att ta reda på mer inom detta område och vårt syfte med 

uppsatsen formulerades till att belysa den våldsutsatta kvinnans upplevelse av mötet 

med vårdpersonal. 

 

Vi har gjort en litteraturöversikt och använt oss av kvalitativa artiklar för att få fram 

kvinnans upplevelse i mötet. Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl och 

Medline för att finna artiklar med en vårdvetenskaplig ansats, dock hade vi med facit i 

hand kunnat använda oss av ytterligare databaser för att öka vår möjlighet att finna fler 

artiklar. Litteratursökningen vi gjorde resulterade i många träffar, dock var det endast 

193 träffar av dessa som vi ansåg vara givande för vidare granskning. Vi läste sedan 

igenom artiklarnas abstracts för att se vilka som var relevanta och svarade på vårt syfte. 

Tillslut kvarstod 11 artiklar som granskades ännu mer noggrant, dock fick nio av dessa 

exkluderas då de av olika anledningar inte svarade tillräckligt bra på vårt syfte. På grund 

av att vi då hade för få artiklar till analysen gjorde vi kedjesökningar i de exkluderade 

artiklarnas referenslistor. Vi är medvetna om att fler relevanta artiklar hade kunnat ge 

oss ett bredare underlag för analysen och därmed kanske ett rikare resultat. 

 

Till en början under litteratursökningen var vår tanke att övergripande undersöka mötet 

mellan den våldsutsatta kvinnan och sjuksköterskan. Vi upptäckte snart att litteraturen 



 15 

som beskrev mötet med enbart sjuksköterskan var mycket begränsad. Vi blev då 

tvungna att utöka sökningen till kvinnas upplevelse av mötet med vårdpersonal, detta 

för att få fram tillräckligt med material till dataanalysen. Först var vi aningen kritiska till 

att utöka sökningen, då vi som nyutbildade sjuksköterskor ville få en inblick i kvinnans 

möte med just sjuksköterskan. Dock insåg vi under arbetets gång att det istället är 

viktigt att som sjuksköterska förstå kvinnans helhetsbild av mötet med all inblandad 

vårdpersonal. Denna förståelse är viktigt att inneha då vi som sjuksköterskor kommer 

att arbeta som en del i ett team och vi anser att denna bredare förståelse kan göra det 

lättare för oss att möta och hjälpa dessa kvinnor utifrån deras unika behov och 

önskemål. Vi insåg därefter att det även fanns en viss begränsning i utbudet av 

kvalitativa artiklar som belyste kvinnans upplevelse av mötet med vårdpersonal. Trots 

detta valde vi ändå att skriva vår uppsats utifrån kvinnans perspektiv, alltså ett 

patientperspektiv, då vi anser att kvinnans upplevelse är det essentiella i mötet och 

betydande för sjuksköterskan att få en insikt i. 

 

Som vi tidigare nämnt är litteratur inom detta område begränsat, vi fick därför söka över 

en längre tidsperiod än vad vi först tänkt. Vi valde att inkludera artiklar publicerade från 

år 1996 och framåt. Vi inser att detta kan vara en brist då vissa av studierna kanske inte 

är lika relevanta idag som när de gjordes och mycket har antagligen förändrats. Det vi är 

mest kritiska mot är att vi inte lyckades hitta några kvalitativa studier som är 

genomförda i Sverige. Vi ser även kritiskt på att de flesta av våra artiklar presenterar 

studier genomförda i USA, då vi inte vet om detta gör resultatdelen lite väl snäv samt 

för inriktad på upplevelsen av just det amerikanska sjukvårdssystemet. Konsekvensen 

av detta kan möjligen leda till svårigheter med att applicera vårt resultat i det svenska 

sjukvårdsystemet. 

 

Vi anser att vårt val av Evans analysmodell (2003) passade bra in på vår studie. Trots 

antalet artiklar anser vi att analysen gav oss ett brett och innehållsrikt resultat där vi fick 

fram relevanta teman och subteman som svarar på vårt syfte. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet beskriver den våldsutsatta kvinnas möte med vårdpersonal och vad de 

komplexa delarna i detta möte kan innebära. De teman som växte fram beskriver bland 

annat kvinnans många olika känslor och rädslor i samband med vårdkontakten, hur hon 

upplever vårdpersonalens bemötande både positivt och negativt samt hennes tankar och 

önskemål kring vården. Detta resultat kan ge en ökad förståelse för den våldsutsatta 

kvinnans livsvärld och en insikt i hur hon upplever mötet med sjukvården. Under 

arbetet med resultatet har vikten av att se kvinnan som en helhet tydliggjorts. I detta 

sammanhang kan livsvärldsbegreppet vara ett stöd för vårdpersonalen i mötet med 

kvinnan. Wiklund (2003) förklarar begreppet livsvärld som den verklighet vi lever i och 

upplever genom våra kroppar. Vi menar att det kan vara svårt som vårdare att sätta sig 

in i de känslor och upplevelser en våldsutsatt kvinna bär på. Det kan dessutom bli extra 

svårt om man som vårdare inte har någon erfarenhet av patienter som varit utsatta för våld 

i nära relationer. Vi anser därför att det är viktigt att som sjuksköterska ha en kunskap om 

den våldsutsatta kvinnans livsvärld för att kvinnan ska kunna få det bemötande och den 

omvårdnad som hon förtjänar.  
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I temat Att möta de vårdande beskrivs hur mycket vårdpersonalens bemötande och 

egenskaper kan påverka kvinnan i mötet och hur hon känner sig. Bemötandet från 

vårdpersonalen kan även vara avgörande för om kvinnan väljer att berätta om sin utsatta 

situation eller inte. I studien av Häggblom och Möller (2007) stärks denna del av vårt 

resultat då de beskriver hur kvinnor upplever att vårdpersonalens bemötande påverkar 

dem och hur de kan bli beroende av den vårdpersonal som är i tjänst just då. Vi menar 

att det som sjuksköterska är viktigt att reflektera över sitt bemötande gentemot 

patienten. Detta för att man delvis inte vet vad patienten har i sitt bagage samt hur 

bemötandet kan påverka dennes upplevelse av vården. Precis som vårt resultat visar är 

detta extra viktigt i mötet med den våldsutsatta kvinnan då hennes upplevelse av mötet 

kan bli hinder eller en möjlighet för fortsatt hjälp. Heimer och Sandberg (2008) menar 

att ett bra bemötande av kunnig och empatisk personal kan göra att våldsutsatta kvinnor 

vågar och vill berätta om våldet. 

 

Något som framkom tydligt i vårt resultat var kvinnans upplevelse av att inte känna sig 

sedd och bekräftad. Många kvinnor beskrev att de kände sig förbisedda, att 

vårdpersonalen ibland mest fokuserade på fysiska symtom och att de då inte fick den 

”själsliga” vård de behövde. Precis som Wiklund (2003) anser vi att människan är en 

helhet av kropp, själ och ande och att det därför är viktigt att se och vårda patienten som 

en helhet. Att se patienten som en helhet och att som vårdare ge patienten en så 

professionell vård som möjligt är i enlighet med ett vårdvetenskapligt patientperspektiv 

så som det beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010). 

 

För många kvinnor var det angeläget att det skulle finnas personal på sjukhusen med 

rätt sorts kompetens för deras utsatta situation, de föreslog att det skulle finnas 

specialiserad personal tillgänglig för att kunna erbjudas rådgivning, stöttning och vidare 

hjälp. De ansåg även att vårdpersonalens kunskap i allmänhet gällande våld i nära 

relationer skulle förbättras så att våldet lättare kunde synliggöras. Denna önskan om en 

ökad kompetens hos vårdpersonalen framgår även i studien av Bacchus, Mezey och 

Bewley (2002) där kvinnorna ansåg att vårdpersonalen bör vara mer förberedda och ha 

en adekvat kunskap för att kunna erbjuda dem en god omvårdnad. 

Heimer och Sandberg (2008) skriver att det i de flesta grundutbildningar som leder till 

yrken inom hälso– och sjukvården saknas en utbildning inom kompetensområdet våld 

mot kvinnor. Denna avsaknad av utbildning upplever även vi, då detta 

kompetensområde aldrig belystes under vår egen utbildningstid. Vi anser att kunskap 

inom detta kompetensområde är av allra största vikt för vårdpersonal och att det därför 

bör ingå i sjuksköterskeutbildningen. Med denna kunskap skulle förhoppningsvis fler 

kvinnor uppmärksammas i deras utsatta situation. 

 

I temat Att vara patienten som blivit utsatt för våld framkommer det att kvinnans egna 

känslor och tankar om sig själv och kring sin situation spelade en stor roll i mötet med 

sjukvården. Kvinnans känslor kunde påverka mötet på olika sätt, dels utgjorde de ibland 

ett hinder för henne att prata om våldet, men framförallt ledde det ofta till att hon inte 

fick den hjälp hon behövde. Det är vanligt att den utsatta kvinnans självkänsla och 

självförtroende försämras. Detta understryker Heimer och Sandberg (2008) då de 

förklarar att våldet ofta leder till många känslomässiga reaktioner hos kvinnan och att 

kvinnan ofta använder sig av olika former av försvar, så som förnekande och 
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bortträngning av våldet. Precis som Lundgren et.al. (2001) menar tror vi att förnekandet 

kan vara en slags strategi till att hantera och klara av situationen. 

 

Vårt resultat visar i likhet med vad som framkommer i studien av Yam och Oradell 

(2000) att det är vanligt att en våldsutsatt kvinna upplever känslor av skuld och skam, 

de visar även hur tydligt dessa känslor kunde påverka kvinnans möte med sjukvården. 

Även Heimer (2010) menar att våldsutsatta kvinnor ofta skäms över sin situation och 

känner en oerhörd skam över att söka hjälp. Vi tror att konsekvensen kan bli att många 

väljer att inte söka vård, att det tar lång tid för kvinnan att berätta om våldet eller att hon 

väljer att inte berätta alls. Enligt vår mening är det därför viktigt att som sjuksköterska i 

mötet med patienten visa respekt och intresse men framförallt att bekräfta patientens 

känslor och tankar. Vi tror att detta kan hjälpa kvinnan mycket i hennes lidande och 

förhoppningsvis minska hennes negativa känslor om sig själv. 

 

Temat Att våga berätta beskriver hur viktigt det var för kvinnorna att de upplevde en 

trygghet och tillit till både vårdpersonalen och vårdsystemet i allmänhet och hur viktigt 

de ansåg det vara med stöd och vidare hjälp om de så önskade. Något som även 

beskrevs som betydande var hur olika faktorer i samband med mötet med 

vårdpersonalen kunde påverka kvinnorna i deras val att berätta eller inte. Det framkom 

även hur praktiska ting som till exempel broschyrer och posters om kvinnojourer kunde 

göra att kvinnorna upplevde att vårdpersonalen var insatta i deras situation och visste 

vad de skulle göra för att erbjuda dem den hjälp de behövde. Vi menar därför att det är 

viktigt att som sjuksköterska hjälpa till att synliggöra den hjälp som finns att tillgå i 

mötet med en våldsutsatt kvinna. Problemet tror vi kan vara att för få inom vården är 

insatta i ämnet och att för få vet vart de ska vända sig för att hjälpa kvinnorna och 

erbjuda dem den hjälp de är i behov av. Kanske borde informationen finnas mer 

lättillgänglig även för personalen på sjukhusen? Dessutom anser vi att denna kunskap 

och detta ämne bör ingå alla i utbildningar inom vården. Det bör även kontinuerligt 

finnas utbildningsprogram för vårdpersonal på olika sjukhus och för andra instanser 

inom vården. 

 

Ett stort orosmoment hos de flesta kvinnor rörde osäkerheten i att inte veta om 

vårdpersonalen hade tystnadsplikt eller inte och vad denna tystnadsplikt innebar. Vi 

menar därför att det som sjuksköterska är mycket viktigt att informera patienter om vad 

tystnadsplikten innebär. Vi tror att detta är extra viktigt i arbetet med utsatta människor 

och i synnerlighet med våldsutsatta kvinnor, då det har visat sig att de ofta redan innan 

de kommer i kontakt med vården upplever en stor rädsla och tveksamhet inför att 

berätta för någon om deras situation. Precis som Battaglia et.al. (2003) menar vi att de 

är av betydelse för patienten att känna ett förtroende till vårdpersonalen och att trygghet 

och tillit är avgörande för en bra vårdande relation. 

 

Heimer (2010) skriver att det är viktigt att vårdpersonalen vågar fråga sina patienter om 

våld i nära relationer eftersom detta kan göra att fler våldsutsatta kvinnor 

uppmärksammas och får hjälp. Likheter med detta framgår i vårt resultat av kvinnornas 

upplevelse där många gärna såg att vårdpersonalen var lite mer direkta i sina frågor men 

framförallt vågade fråga dem om de var utsatta för våld. Detta agerande från 

vårdpersonalen upplevdes som något positivt för kvinnorna. Som sjuksköterska menar 

vi att det är viktigt, trots den svårighet och känslighet som det innebär, att våga fråga 
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kvinnor som söker vård om våld i nära relationer. Detta för att kunna upptäcka just de 

”dolda” våldsrelationerna och därmed lättare nå de kvinnor som kanske vill men inte 

vågar berätta om sin situation.  

 

Vi tror att det är viktigt att som sjuksköterska våga vara nära i mötet med den 

våldsutsatta kvinnan. Dahlberg och Segesten (2010) skriver om hur viktigt det är att 

vårdarna, i mötet med patienten, ger av sig själva och inte är rädda för att beröra eller 

låta sig själva bli berörda. Vi menar därför att mod är en viktig egenskap att besitta som 

sjuksköterska, detta för att våga komma riktigt nära men framförallt för att kunna våga 

ta konsekvenserna av de frågor som ställs och kunna hantera de svar som ges.  Dahlberg 

och Segesten (2010) skriver dessutom att ett professionellt vårdande ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv handlar om att som vårdare vara helt och hållet närvarande 

i mötet med den lidande människan. Vårdpersonalens uppgift blir därför enligt vår 

mening att hela tiden våga ta ett steg framåt i mötet med den våldsutsatta kvinnan, att 

våga se, våga fråga och framförallt våga stå kvar så länge kvinnan vill och behöver det. 

 

Praktiska implikationer för vårdpersonal 

 Att våga ställa frågor om våld 

 

 Att våga tänka det otänkbara i mötet med patienten 

 

 Att våga höra sanningen om man ställer frågor om våld och även reflektera över 

hur man då hanterar detta 

 

 Att se patienten som en helhet av kropp, själ och ande 

 

 Att inte pressa kvinnan till att göra något som hon inte känner sig bekväm med 

utan att istället lyssna och stötta henne till att göra egna val 

 

 Att reflektera över sitt bemötande med patienten och att vara medveten om hur 

detta kan påverka individen 

 

 Att förtydliga innebörden av tystnadsplikten då kvinnan befinner sig i en utsatt 

situation. 

 

 Att stötta kvinnan till vidare hjälp 
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Bilaga 1  

Tabell 2 

Översikt av analyserad litteratur (artiklar, rapporter m.m.) 

 

 Perspektiv 

 

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Inside 

”Pandora´s 

Box” – 

Abused 

Women´s 

Experiences 

with 

Clinicans 

and Health 

Services 

Författare: 

McCauley, 

J., Yurk, R., 

Jenckes, M., 

& Ford, D.  

Tidskrift: 

Journal of 

General 

Internal 

Medicine 

Årtal: 1998 

Patientperspektiv. Problem: Trots att 

det är många 

våldsutsatta kvinnor 

som söker vård är 

det inte alla som 

uppmärksammas och 

får den hjälp de 

behöver. 

 

Syfte: Att belysa 

attityder och 

erfarenheter hos 

våldsutsatta kvinnor 

gentemot 

vårdpersonal och hur 

det upplever viss 

hjälp och 

ingripanden. 

Kvalitativ studie 

med 

fokusgrupper. 21 

kvinnor från 

stödgrupper i 

Baltimore, USA, 

deltog. 

Resultatet visar 

att faktorer såsom 

fysiska problem, 

känslomässiga 

hinder relaterat 

till våldet och 

vårdpersonalens 

attityd påverkade 

kvinnans 

avslöjande av 

våldet. Resultatet 

beskrev även 

kvinnornas 

upplevelser och 

önskemål kring 

behandlingar. 

Titel: 

Survivor 

Preferences 

for Response 

to IPV 

Disclosure 

Författare: 

Dienemann, 

J., Glass, N., 

& Hyman, 

R. 

Tidskrift: 

Clinical 

Nursing 

Research 

Årtal: 2005 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

Patientperspektiv. 

Problem: Många 

läkare och 

sjuksköterskor 

missar potentiella 

möjligheter att öka 

våldsutsatt kvinnors 

trygghet. 

 

Syfte: Att öka 

vårdpersonalens 

förståelse för vilket 

gensvar och 

bemötande 

våldsutsatta kvinnor 

föredrar om och när 

de berättar om sin 

utsatthet.  

Kvalitativ studie 

med 

fokusgrupper 

utvalda från en 

större studie. 26 

kvinnor från 

USA deltog. 

Resultatet visar 

vilken typ av 

bemötande som 

de våldsutsatta 

kvinnorna 

föredrar av 

vårdpersonalen 

men också hur 

kvinnorna vill att 

vårdpersonalen 

ska agera. 
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Titel: 

Breaking the 

Silence – 

Battered 

Women´s 

Perspectives 

on Medical 

Care 

Författare: 

Rodriguez, 

M., 

Szkupinski 

Quiroga, S., 

& Bauer, H. 

Tidskrift: 

Archives of 

Family 

Medicine 

Årtal: 1996 

Patientperspektiv. Problem: 

Våldsutsatta kvinnor 

utgör en stor andel 

av patienten inom 

sjukvården. Trots de 

stora 

hälsokonsekvenserna 

av våld i nära 

relationer misslyckas 

ofta vårdpersonal att 

identifiera dessa 

kvinnor trots att 

symtom och tecken 

kan finnas.  

 

Syfte: Att fastställa 

utifrån de utsatta 

kvinnornas 

perspektiv vad som 

hindrar dem att 

avslöja våldet samt 

hur våldet hanteras.  

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

fokusgrupper. 

51 kvinnor som 

alla hade en 

historia med våld 

i nära relationer 

deltog i studien. 

Resultatet visar 

vilka faktorer som 

kvinnorna 

upplevde vara ett 

hinder inför ett 

avslöjande av 

våldet samt hur 

detta hanterades i 

hälso- och 

sjukvården. 

Titel: 

Listening to 

Survivors´ 

Voices: 

Addressing 

Partner 

Abuse in the 

Health Care 

Setting 

Författare: 

Hathaway, 

J., Willis, 

G., & 

Zimmer, B. 

Tidskrift: 

Violence 

against 

Women 

Årtal: 2002 

Patientperspektiv. 

 

Problem: Trots 

ökad 

uppmärksamhet 

kring våld i nära 

relationer är det 

fortfarande en 

utmaning för 

vårdpersonal att 

identifiera och 

bemöta kvinnor som 

blivit utsatta för 

våld.  

 

Syfte: Att få en 

förståelse för vilka 

situationer som 

möjliggör att 

kvinnor berättar om 

deras utsatta 

situation för 

vårdpersonalen samt 

att ta reda på vilken 

respons från 

personalen som var 

mest givande. 

Kvalitativ studie 

med enskilda 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvinnorna i 

studien valdes ut 

från ett 

sjukhusbaserat 

stödprogram för 

utsatta kvinnor i 

Boston, USA. 49 

kvinnor deltog i 

studien. 

Resultatet visar på 

många olika 

faktorer som 

kvinnorna anser 

vara av betydelse 

för att de ska 

berätta om sin 

utsatta situation 

för vårdpersonal. 

Resultatet visar 

även hur 

kvinnorna 

upplever mötet 

med 

vårdpersonalen i 

samband med ett 

eventuellt 

avslöjande.  
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Titel: Health 

Care 

Interventions 

for intimate 

Partner 

Violence: 

What 

Women 

want 

Författare: 

Chang, J., 

Cluss, P., 

Ranieri, L-

A., Hawker, 

L., 

Buranosky, 

R., Dado, 

D., McNeil, 

M., & 

Scholle, S. 

Tidskrift: 

Women´s 

Health 

Issues 

Årtal: 2005 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

Patientperspektiv. 

Problem: Kvinnor 

utsatta för våld i nära 

relationer söker sig 

ofta någon gång till 

hälso- och 

sjukvården. Dock 

finns det inte mycket 

forskat kring vilken 

specifik typ av 

information och 

resurser som 

våldsutsatta kvinnor 

föredrar från hälso- 

och sjukvården, samt 

hur de föredrar att 

tillgå och utnyttja 

dessa resurser. 

 

Syfte: Att beskriva 

vilka ingripande 

kvinnor föredrar från 

hälso- och 

sjukvården i 

samband med våld i 

nära relationer. Även 

att förstå varför 

kvinnorna fann vissa 

ingripande 

användbara och 

andra inte. 

Kvalitativ studie 

med enskilda 

semistrukturerade 

intervjuer. 21 

kvinnor som alla 

hade erfarenhet 

av våld i nära 

relationer deltog i 

studien. 

Resultatet 

beskriver vilka 

ingripande 

kvinnorna 

föredrog från 

hälso- och 

sjukvården i 

samband med 

deras utsatta 

situation. Det 

beskrivs också 

hur de önskar att 

motta de olika 

ingripanden samt 

varför de skulle 

välja att använda 

sig av vissa 

resurser.  

Titel: Seen 

but not 

heard: 

Battered 

women´s 

perceptions 

of the ED 

experience 

Författare: 

Yam, M., & 

Oradell, NJ. 

Tidskrift: 

Journal of 

Emergency 

Nursing 

Årtal: 2000 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

Patientperspektiv. 

Problem: Det finns 

många studier som 

beskriver 

sjukvårdspersonals 

svar och handlingar 

till utsatta kvinnor 

på akuten. Dock 

finns det inte mycket 

data rörande 

kvinnornas 

upplevelse kring 

denna vård. 

 

Syfte: Att beskriva 

våldsutsatta kvinnors 

uppfattning och 

erfarenhet av 

akutsjukvård. 

Kvalitativ studie 

med en 

fenomenologisk 

ansats användes i 

studien. 

Kvinnorna 

rekryterades från 

kvinnojourer och 

alla skulle ha 

sökt akut hjälp 

relaterat till våld i 

nära relationer 

under det senaste 

året. 

Flera olika 

kategorier 

framkom i 

resultatet som 

beskriver 

kvinnornas 

uppfattning av 

deras 

akutvårdsbesök. I 

fem teman 

beskrivs 

kvinnornas olika 

känslor och 

upplevelser 

relaterat till 

akutvårdsbesöken. 
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Titel: ’I 

could have 

just done 

with a little 

more help’: 

an analysis 

of women´s 

help-seeking 

from health 

visitors in 

the context 

of domestic 

violence 

Författare: 

Peckover, S. 

Tidskrift: 

Health and 

Social Care 

in the 

Community 

Årtal: 2003 

Patientperspektiv. Problem: Våld i 

nära relationer är en 

allvarligt företeelse 

som drabbar många 

kvinnor. Våldet har 

inte bara en negativ 

inverkan på kvinnors 

hälsa och 

välbefinnande utan 

dessa kvinnor kan 

även ha svårigheter 

att söka hjälp hos 

hälso- och 

sjukvården. 

 

Syfte: Att få en 

insikt i mötet med 

vårdpersonalen sett 

från den våldsutsatta 

kvinnans perspektiv.   

Studien är gjord 

utifrån en större 

Brittisk studie 

som undersökte 

våldsutsatta 

kvinnors möte 

med 

vårdpersonalen. 

Studien är 

grundad på fynd 

från intervjuerna 

som beskriver 

kvinnornas 

upplevelse av att 

söka hjälp 

relaterat till våld i 

nära relationer. 

Studien är byggd 

på intervjuer från 

16 kvinnor vilka 

alla lever eller 

har levt i 

relationer med 

våld. 

Resultatet visar 

att det är svårt för 

vårdpersonalen att 

beröra problemet 

kring våldsutsatta 

kvinnor. Det visar 

också att 

bemötandet kan 

förbättras genom 

ökad kunskap och 

utbildning. Samt 

att kvinnornas 

stöttas till ett 

bättre 

självförtroende.  

 

 


