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Sammanfattning 
Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som förekommer i alla samhällsgrupper. 

År 2012 anmäldes 28 300 fall av kvinnomisshandel Sverige, men enligt Brå är mörkertalet 

stort (Brå, 2012). Kvinnor som utsätts för våld har avsevärt sämre psykosocial hälsa än 

kvinnor i allmänhet (Socialstyrelsen, 2009). Samhället har ansvar för att förbygga och åtgärda 

våldet, och hälso- och sjukvården har en unik möjlighet att upptäcka våldet och hjälpa de 

våldsutsatta kvinnorna. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur sjukvårdens ofta 

första instans, akutmottagningen, tar emot de kvinnor som utsatts för våld i en nära relation, 

med fokus på sjukhuskuratorns roll. Att vara utsatt för psykiskt och fysiskt våld kan ha flera 

negativa effekter på hälsan. Frågan som ställts har varit om de våldsutsatta kvinnor som söker 

akutsjukvård får den adekvata hjälp de behöver. I studien har en kvalitativ induktiv metod 

använts, med intervjuer som tillvägagångssätt. Under analysen av materialet har tre teman 

kunnat urskiljas; Vikten av kunskap och utbildning om de processer den våldsutsatta kvinnan 

går igenom, vad kvinnan behöver i det akuta skedet samt hinder för att upptäcka våldet och 

kunna ge kvinnan bästa möjliga hjälp. Resultatet visar att det finns rutiner för att fånga upp 

dessa kvinnor och ge dem hjälp, men att det även finns brister som står i vägen för det, bland 

annat finns en kunskapsbrist hos personalen, brist på tid att fånga upp dessa kvinnor och brist 

på tillgängliga kuratorer dygnet runt.  
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Inledning 
Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som förekommer i alla samhällsgrupper, 

oavsett klass, ålder, utbildningsnivå och etnicitet. År 2012 anmäldes 28 300 fall av 

kvinnomisshandel Sverige, men Brottsförebyggande rådet uppskattar att endast en fjärdedel av 

alla våldsbrott mot kvinnor anmäls (Brå, 2012). Kvinnor som utsätts för våld har avsevärt sämre 

psykosocial hälsa än kvinnor i allmänhet, och att utsättas för fysiska och/eller psykiska övergrepp 

innebär en kränkning av individens självbestämmande, frihet och integritet (Berglund, 2010).  

Samhället har ett ansvar för att förbygga och åtgärda våldet, och hälso- och sjukvården har en 

unik möjlighet att upptäcka våldet och hjälpa de våldsutsatta kvinnorna. Många gånger är hälso- 

och sjukvården den första och enda myndighetskontakt våldsutsatta personer har. Detta ställer 

krav på vården. Hälso- och sjukvården har enligt lag skyldighet att ge ett adekvat medicinskt och 

psykosocialt omhändertagande. Detta är något som återfinns i hälso- och sjukvårdslagens 

definition av en god vård (Lundin et al, 2011).  

     Vi ska inom både socialt arbete och i hälso- och sjukvården i allt större utsträckning använda 

oss av beprövade metoder och strategier bestående av den professionelles expertis, brukarens 

erfarenheter och bästa tillgängliga kunskap (Socialstyrelsen, 2009). Att sjukvårdspersonal har 

tillräckliga kunskaper om våld mot kvinnor är en förutsättning för att de ska kunna ställa rätt 

frågor, identifiera våldet och erbjuda rätt hjälpinsatser (Lindblom et al, 2010). Kunskap om de 

processer en våldsutsatt individ går igenom, där våldet normaliseras och uppbrottet försvåras är 

nödvändig, dels för att kunna erbjuda rätt hjälp, men även för vårdpersonalens egna attityder och 

känslor kring våldsutsatta kvinnor (Berglund, 2010). Ett flertal studier har visat att 

sjukvårdspersonalen ofta känner motstånd inför att prata med patienter om deras våldsutsatthet, 

dels för att de känner att de har bristande kunskap om ämnet (a.a.). Den höga arbetsbelastning de 

upplever kan också resultera i att psykosociala och existentiella behov bortprioriteras (Fridh et al, 

2006).  

     Inom hälso- och sjukvården är kuratorn den enda yrkeskategori med en samhälls- och 

beteendevetenskaplig utbildning. Kuratorn är utbildad socionom och arbetar ur ett psykosocialt 

helhetsperspektiv med patienten, och ska komplettera övrig personal med kunskap i socialt arbete. 

Mot den bakgrund där sjukvårdspersonalens kunskap brister gällande våldsutsatta kvinnor ska 

kuratorn vara en tillgång.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sjukvårdens ofta första instans, 

akutmottagningen, tar emot kvinnor som utsatts för våld i en nära relation, med fokus på 

sjukhuskuratorns roll och det psykosociala arbetet. För att uppfylla syftet ämnar vi besvara 

följande frågeställningar:  

 

• Erbjuds kvinnor som söker sjukvård efter att ha utsatts för våld i en nära relation adekvat 

hjälp då de kommer till akutmottagningen?  

 

• Hur arbetar sjukhuskuratorn med kvinnor som på akutmottagningen har identifierats 

som våldsutsatta?  

 

Avgränsningar 
Då våld i nära relationer oftast drabbar kvinnor har vi valt att fokusera på den gruppen. Vi är 

medvetna om att våld kan ske i alla relationer oavsett kön och sexuell läggning, men då den 

större delen av den för oss relevanta litteraturen och den tidigare forskningen vi tagit del av är 

skriven ur ett heteronormativt perspektiv, där mannen är våldsutövaren, så kommer vi i texten 

tala om våldsutövaren som “han”. Vi syftar inte heller till att förklara våld mot kvinnor, utan 

vårat fokus ligger på hur kvinnan får hjälp av sjukvården.  

 

Definitioner 
Våld i nära relationer  

Begreppet våld i nära relationer inkluderar olika former av våld som kan förekomma mellan 

närstående. Det kan innebära fysiskt våld, så som till exempel sparkar, slag, skakningar, 

knuffar och stryptag, sexuellt våld som våldtäkt, påtvingade sexuella handlingar och 

kränkningar, och psykiskt våld. Till det psykiska våldet hör direkta och indirekta hot, att 

skrämma och/eller verbalt förnedra, kränka och förlöjliga kvinnan i det privata eller offentligt, 

och även frihetskränkningar som att tvingas avskärma sig från familj och vänner 

(Socialstyrelsen, 2009). Världshälsoorganisationens (WHO, 2005) definition lyder: ”Våld i 

nära relationer innebär ett beteende inom relationen som orsakar fysisk, sexuell eller psykisk 

skada, vilket inkluderar fysisk aggression, sexuellt tvång, psykisk misshandel och 

kontrollerande beteende.” 
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Övriga definitioner 
När vi i uppsatsen talar om psykosocialt arbete avser vi arbetet med människan ur ett 

helhetsperspektiv, där man tar hänsyn till en rad psykosociala faktorer som exempelvis 

livssituation, ekonomiska och familjära omständigheter och förutsättningar. Med kurator i 

hälso- och sjukvården syftar vi till en utbildad socionom verksam inom den somatiska vården. 

Många gånger har kuratorn även grundläggande vidareutbildningar i psykoterapi, eller är 

legitimerade psykoterapeuter. Med sjukvårdspersonal avser vi i uppsatsen de yrkesgrupper 

verksamma inom sjukvården som främst har medicinsk utbildning och arbetsuppgifter, det 

vill säga sjuksköterskor, läkare och undersköterskor.  

 

Bakgrund 
Statistik 

World Health Organisation (2011) konstaterar att 15 – 71 % av världens kvinnor någon gång 

har varit utsatta för våld, och vanligast är att våldet utövas av en man i en nära relation. År 

2012 anmäldes 28 300 fall av våldsbrott mot kvinnor i Sverige. Brottsförebyggande rådet 

uppskattar dock att endast 20-25 % av alla brott anmäls och att mörkertalet är stort (Brå, 

2012). Merparten av det våld som sker mot kvinnor sker i nära relationer, och statistik från 

den mest omfattande undersökningen som gjorts i Sverige; Slagen dam (Lundgren & Heimer, 

2001), har bland annat visat att 46 procent av alla tillfrågade kvinnor har utsatts för våld av en 

partner någon gång sedan 15 års ålder. Undersökningar har även visat att det vanligtvis brukar 

krävas fem till sju uppbrottsförsök innan kvinnan slutligen lämnar den våldsamma mannen 

(Stockholms Läns Landsting, 2005). 

      I genomsnitt dör 17 kvinnor i Sverige varje år till följd av våld i en nära relation (Rying, 

2001), varav 44-78 procent sökt akutsjukvård innan de dödats (Lindblom, et al, 2010). Av de 

kvinnor som söker akutsjukvård har mellan 13 och 30 procent det gångna året utsatts för våld, 

och varje år söker drygt 1200 kvinnor i hela Stockholm akutsjukvården på grund av skador 

orsakade av våld (a.a.).  

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Hälso- och sjukvården har en skyldighet att erbjuda god och säker vård. Det innebär en 

skyldighet att omhändertagande och bemötande av våldsutsatta kvinnor måste vara både   
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professionellt och lättillgängligt. Enligt Nationellt Centrum för kvinnofrid (2010) måste våld i 

nära relationer uppmärksammas i samtliga delar i vården då våldsutsatta kvinnor visats söka 

hjälp inom ett flertal medicinska specialiteter.  

      Hälso- och sjukvårdens grundläggande bestämmelser finns i Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763), men sjukvården omfattas även av samhällets övriga lagstiftning. Hälso- och 

sjukvårdslagen anger krav för god vård, och innefattar allt från bestämmelser som klargör 

vilka ansvarsområden som hör till landstingen respektive kommunerna, till krav på hygienisk 

standard samt krav på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Socialstyrelsen 

(2009) definierar “god vård” som bland annat kunskapsbaserad och ändamålsenlig:  

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att vården ska bygga på 

vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att bemöta den individuella patientens 

behov på bästa möjliga sätt.  

      Att god vård ska vara patientfokuserad ingår även i definitionen: ”En patientfokuserad 

hälso- och sjukvård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika 

behov, förväntningar och värderingar, och att dessa vägs in i de kliniska besluten”. 

(Socialstyrelsen, 2009). Kommunikationen mellan patient och vårdgivare beskrivs vidare som 

något som ska vara en integrerad del av all vård och behandling, och patienten ska mötas 

utifrån sitt sociala sammanhang med lyhördhet och respekt (a.a.).  

 

Handlingsplan 
Landstingsstyrelsen i Stockholm fick 2003 i uppdrag av landstingsfullmäktige att utarbeta en 

övergripande handlingsplan för hur kvinnor som utsatts för våld och deras barn tas omhand av 

vården. Man tillsatte 2004 en politisk styrgrupp med representanter från varje parti, som 

tillsammans med Centrum för folkhälsa utarbetade Handlingsprogram för omhändertagande 

av våldsutsatta kvinnor. Syftet är att det ska vara ett stöd för alla landstingets verksamheter 

vid framtagandet av lokala handlingsplaner, och punkter som berörs är bland annat vikten av 

att fråga om våldsutsatthet, ansvarsområden och samverkan mellan olika myndigheter under 

omhändertagandet av en våldsutsatt kvinna (Stockholms läns Landsting, 2005).  

 

Utbildning om våldsutsatthet 
I flera utredningar har bristen på kunskap om mäns våld mot kvinnor beskrivits som ett av de 

största problemen i arbetet med att uppmärksamma och motverka det. I  
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Kvinnofridspropositionen från 1998 underströk man vikten av att de personer som arbetar 

med den här typen av frågor måste ha tillräcklig kunskap i form av utbildning och kompetens, 

och man föreslog en satsning för att öka kunskapen hos de yrkesgrupper som på ett eller annat 

sätt kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor (Björck, 2010). I dagsläget är det dock så att 

det skiljer sig stort mellan i vilken grad de olika universiteten och utbildningarna inom 

sjukvård har valt att beakta detta kunskapsområde, och många studenter som examineras till 

yrken inom hälso- och sjukvård har därför liten eller ingen utbildning alls i ämnet. Det 

innebär att var och en av arbetsgivarna har ett stort ansvar för att vidareutbilda personalen i 

frågan (Björck, 2010).  

 

Effekter på kvinnans hälsa 
Att vara utsatt för psykiskt och fysiskt våld och förtryck kan ha flera olika negativa effekter 

på hälsan. Enligt Nationellt Centrum för kvinnofrids rapport ”Att fråga om våldsutsatthet som 

en del av anamnesen” är det relativt få som söker akutsjukvården med synliga fysiska skador. 

Förutom de mer uppenbara kroppsliga symptomen som blåmärke etc, kan våldsutsatthet leda 

till att personer söker sjukvård för symptom som kroniska smärtor, magbesvär, ångest och 

depression (Berglund, 2010).  

        En annan effekt av våldet och kränkningarna är en högre grad av läkemedelskonsumtion, 

särskilt ångestdämpande och antidepressiva läkemedel. Själmordsförsök är också vanliga 

bland våldsutsatta kvinnor; 64 % av de tillfrågade våldsutsatta kvinnorna i undersökningen 

Slagen dam hade någon gång funderat på självmord som utväg (Lundgren & Heimer, 2001). 

Hot om våld har visat sig ha lika stark negativ effekt på den psykiska hälsan som det fysiska 

våldet (a.a.).  

 

Akutmottagningar 

Till akutmottagningar kommer man oftast då de medicinska behoven är av högst prioritet. Det 

är en stor variation av patienter och problematik. Mötet mellan patient och vårdgivare är ofta 

kort och intensiv på grund av det höga arbetstempot, vilket kan göra kommunikationen extra 

skör (Wikström i Fridh, et al, 2006). Man behandlar patienterna efter en initial 

prioriteringsordning, där man utifrån patientens symptom bedömer det akuta behovet av vård. 

Höga krav ställs på personalen och det handlar ofta om att göra snabba bedömningar och att 

göra det kliniska arbetet, det vill säga att ställa medicinska diagnoser, behandla och utföra 

åtgärder, vilket är den första prioriteringen (Fridh, et al, 2006).   
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Följden av det kan dock bli att psykosociala behov prioriteras bort och risken är att 

helhetsbilden kring patienten hamnar i skymundan. Höga krav ställs därför på personalen att 

under det korta mötet få en holistisk bild av patientens tillstånd, och risken finns att de känslor 

och upplevelser som kan vara bakomliggande orsaker till patientens tillstånd inte 

uppmärksammas (a.a.).  

      Akutsjukvården är alltså många gånger den första och enda sjukvårdskontakten för dessa 

kvinnor. Trots det finns det idag ingen akutmottagning i hela landet med tillgång till kuratorer 

eller annan personal med adekvat utbildning dygnet runt. På akutmottagningen ska kuratorn 

komplettera övrig personal genom att erbjuda psykosocialt stöd vid akuta situationer, 

exempelvis genom att ha krissamtal med patienter och närstående (Lundin, et al, 2011).  

 

Kuratorn i hälso- och sjukvården 

Kuratorsyrket växte fram i början av 1900-talet i USA, vid Massachusetts General Hospital i 

Boston, där ett par socialt intresserade läkare – med professor Richard Cabot i spetsen - ansåg 

att sjukhuset borde ha mer intresse av patienternas sociala situation och utreda den. Man 

menade att om en patient behandlades helt avskild från sin sociala miljö så försämrades 

vårdkvalitén, och att läkarens medicinska kompetens behövde kompletteras med en socialt 

utbildad medarbetare. Doktor Cabot formulerade sina idéer i boken Läkaren och det sociala 

arbetet (Lundin et al 2011). Man startade en social verksamhet bestående av 14 kuratorer med 

särskild utbildning och erfarenhet, vars arbetsuppgifter gick ut på att bidra till diagnos och 

behandling och förmedla information till patienten. En annan viktig arbetsuppgift kuratorn 

hade var att förmedla uppgifter patienterna gav till andra berörda myndigheter och på så vis 

åstadkomma förändringar på samhällsnivå (a.a.).  

        Vid samma tidpunkt bildades organisationen Centralförbundet för socialt arbete (CSA) i 

Sverige, som arbetade för att starta en debatt om sociala frågor. De bidrog till reformer och 

lagstiftning inom det sociala fältet, och en av de drivande personerna inom organisationen, 

C.G. von Koch, översatte doktor Cabots bok till svenska samt skrev egna artiklar i ämnet. År 

1914 inrättades den första kuratorstjänsten i Sverige på Långbro sjukhus, då för 

sinnesjukvård. Arbetsuppgifterna var redan vid den tidpunkten att utreda patienternas sociala 

och ekonomiska situation i syfte att kunna ta tillvara på deras rättigheter och intressen. Med 

tiden utvecklades kuratorsarbetet till att även omfatta somatisk vård, och CSA arbetade 

kontinuerligt med att uppmärksamma behovet av socialt arbete inom sjukvården. De tillsatte 

bland annat en kommitté som gjorde en utredning av detta behov, vilken framhöll att intresset 

för fler kuratorstjänster låg i samhällets likväl som i patienternas intresse (Lundin et al 2011). 
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Med ökad förståelse för sambanden mellan sjukdom och sociala faktorer växte utbyggnaden 

av kuratorstjänster och i och med utvidgningen av bland annat socialförsäkringssystemet 

krävdes det att det fanns utbildad personal i socialt arbete inom sjukvården (a.a.)  

       Den svenska sjukvården bedrivs idag av olika huvudmän och det är landstingens ansvar 

att organisera samt erbjuda sjukvård till sina invånare. Det finns olika vårdformer som öppen 

vård, sluten vård, dagsjukvård och hemsjukvård. Hur den administrativa 

sjukvårdsorganisationen är formad kan variera från landsting till landsting, likaså hur 

kuratorerna är organiserade. Inom exempelvis primärvården kan de vara anställda direkt 

under verksamhetschefen, medan de större sjukhusen ofta har en egen kuratorsorganisation av 

vilken sjukhusets olika verksamheter får köpa den mängd kuratorstjänst de bedömer sig vara i 

behov av (a.a.).  

 
Tidigare forskning 
Våld mot kvinnor i nära relationer  
Det finns en stor mängd forskning om kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Man 

brukar tala om tre nivåer som förklarar våld och kön; individnivå, strukturell nivå och 

kulturell nivå. Tillsammans bildar de vad som brukar benämnas könsmaktsordningen 

(Eliasson, 2006). Individnivån förklarar våldet genom att utgå från vissa egenskaper hos 

mannen, som alkohol- och drogmissbruk, egna erfarenheter av våldsutsatthet som barn, 

psykiska problem etc. Den strukturella nivån syftar till att förklara våldet som en del av en 

samhällsorganisation som uppmuntrar, samt underlättar för män, direkt eller indirekt, att 

dominera och bruka våld. Den kulturella förklaringen handlar om värderingar och normer som 

finns i samhället, som används för att ursäkta våldet (a.a.).  

      Inom den feministiska vetenskapstraditionen tolkas och förklaras våld mot kvinnor ur ett 

strukturellt perspektiv, där våldet ses som ett uttryck för mäns samhälleliga makt. Det går 

alltså inte att förklara eller förstå våldet genom individuella egenskaper hos förövaren eller 

offret (Holmgren & Enander, 2012).  

 

Normaliseringsprocessen  
I den skandinaviska feministiska forskningen om våld mot kvinnor och våldets 

bakomliggande socialpsykologiska processer är Eva Lundgrens forskning dominerande. I 

Våldets normaliseringsprocess (2005) beskriver hon den nedbrytningsprocess som sker i en 

relation där våld förekommer. Våldets normaliseringsprocess är en analytisk, alternativt 
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teoretisk modell som kan beskrivas som ett utvecklingsperspektiv på våldet, och utgår ifrån 

ett strukturellt perspektiv där maktrelationen på individnivån är relaterade till övergripande 

maktstrukturer på samhällsnivå. 

      Normaliseringsprocessen handlar om hur kvinnorna förhåller sig och anpassar sig till det 

våld hon utsätts för och den beskriver hur gränserna för vad som är accepterat, tillåtet och 

önskvärt och inte, suddas ut under en period, då kvinnan går från att inte vara märkbart 

underordnad till att bli öppet undergiven. Till en början blir kvinnan chockad av våldet och 

protesterar, hon upplever det som någonting oacceptabelt. Hon ser misshandeln som 

obegriplig och omöjlig att gå med på, men förklarar ofta orsaken till misshandelstillfället som 

en olycka, vilket oftast leder till att hon varken lämnar mannen eller berättar om det inträffade 

för någon (a.a). I nästa skede anser kvinnan att misshandeln ligger hos mannen, men denna 

period är kortvarig om våldet fortsätter. När misshandeln fortsätter, trappas den med tiden 

upp, våldet sker oftare och blir grövre och kvinnan kommer mer och mer att uppleva det som 

vanliga handlingar, någonting som hon förväntar sig, accepterar och till och med förklarar 

bort och försvarar. Gradvis uppnår mannen kontroll över kvinnans livsområden, som efter 

hand minskar och utrymmet för vad hon tillåts göra, säga, tänka och känna krymper 

(Lundgren, 2005).  

    När det gått såhär långt i processen och våldet har blivit till någonting normalt i vardagen 

talar man om att våldet har internaliserats. Kvinnan identifierar sig med våldsverkligheten 

som finns inom henne och den enda roll som han bekräftar henne i, det vill säga hans önskan 

om hur han vill att hon ska vara. Kvinnan börjar mer och mer lägga skulden på sig själv och 

ser sig själv som orsaken till misshandeln. Hon accepterar och internaliserar de motiv mannen 

anger för sin misshandel, som handlar om hennes brister. Kvinnan får skuldkänslor och börjar 

ge sig själv olika negativa egenskaper så som; självisk, omogen, provocerande, hopplös och 

omöjlig, ingen riktig kvinna, svår att leva med etc. Detta är ett led i kvinnans anpassning till 

mannens ständigt skiftande norm och bild av henne och hennes kvinnlighet. 

     I det här skedet har kvinnan börjat få diffusa smärtor, muskelspänningar, bristande 

beslutsförmåga och oro för allt och inget och söker ofta hjälp hos sjukvården. Det leder i 

förlängningen till depression, ångest, apati, handlingsförlamning, försvar för mannen och 

ibland också till självmord och självmordsförsök (a.a).  
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     Lundgren och normaliseringsprocessen har dock fått kritik, bland annat för att hennes 

generella framställning av de faser den misshandlade kvinnan går igenom lämnar för lite 

utrymme för att förstå och identifiera specifika kännetecken i kvinnans motstånd mot våldet 

(Hydén, 2008) Till skillnad från Lundgren, som analyserar våldets normaliseringsprocess ur 

ett strukturellt perspektiv, menar Margareta Hydén att om våldet enbart förklaras som 

strukturellt betingat kan det tydas som att alla män som slår egentligen bara är “vanliga män i 

ett patriarkalt samhälle”, alltså blir även mannen ett offer för ”samhällsstrukturen” (a.a). Hon 

tar inte avstånd från att våld mot kvinnor kan ses som en del av ett strukturellt och kulturellt 

mönster av kvinnoförtryck, men menar att våldet bör ses ur ett mer individualpsykologiskt 

perspektiv, och att våldshändelsen kan beskrivas i relation till samtliga av de komponenter 

som varit aktuella i det sammanhang där våldet ägt rum (a.a.).  

 

Forskning om när kvinnan lämnar  
De processer som beskriver när en våldsutsatt kvinna lämnar en relation där våld förekommer 

brukar gemensamt benämnas uppbrottsprocessen. Uppbrottsprocessen och de mekanismer 

som ligger bakom har studerats av ett flertal svenska forskare, bland annat Margareta Hydén 

(2008), samt Viveka Enander och Carin Holmberg (2012). Även om de olika 

forskningsansatserna har något olika beskrivning av de faser kvinnan går igenom under 

uppbrottsprocessen så är de dock överens om att dessa processer är komplexa och 

mångfacetterade och påverkas av en mängd olika faktorer.  

       Viveka Enander och Carin Holmbergs studie Varför går hon? Om misshandlade kvinnors 

uppbrottsprocesser (2012) beskriver den process en kvinna går igenom då hon bryter sig loss 

ur ett förhållande som tre aktiva processer: att bryta upp, att bli fri och att förstå. Att bryta 

upp handlar om att rent fysiskt lämna mannen. Att bli fri handlar om att bli fri emotionellt från 

mannen, att bryta de starka känslomässiga banden som kvinnan utvecklat till den 

misshandlande mannen, vilket inte nödvändigtvis sker bara för att kvinnan lämnat mannen. 

Att förstå handlar om att förstå vad kvinnan har varit utsatt för, att hon levt i en 

misshandelsrelation och att hon i det definierar sig själv som en misshandlad kvinna. Vi 

kommer i ett nästa kapitel om teoretiska utgångspunkter gå djupare in på Enander och 

Holmbergs forskning då den är av stor relevans för studien, och större utrymme behövs för att 

kunna beskriva de processer som deras forskning handlar om.  
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Mötet med våldutsatta kvinnor i sjukvården 
Gällande forskning om sjukvården och våldsutsatta kvinnor ligger fokus ofta på 

sjukvårdspersonalens upplevelser eller kvinnornas upplevelser av sjukvårdspersonalens 

bemötande. 

Frida Englund och Jonas Nilsson har i sin studie ”Vårdpersonalens känslor i mötet med den 

våldsutsatta kvinnan inom akutsjukvården” (2012) genomfört kvalitativa intervjuer med tio 

sjuksköterskor och tre undersköterskor inom akutsjukvården om deras känslor inför att möta 

våldsutsatta kvinnor. Resultatet visade dels att vårdpersonalen hade bristande kunskap i ämnet 

och att de kände sig okvalificerade att hantera frågor som dessa, och att det uppkom starka 

känslor, både positiva och negativa, i mötet med dessa kvinnor. En annan liknande studie som 

gjorts om sjukvårdspersonalens känslor kring våldsutsatta kvinnor är Bradbury-Jones et. als 

(2011). I den visas även, förutom att sjuksköterskorna upplevde sig ha brist på kunskap inom 

området och kände sig dåligt utrustade för att kunna tala med kvinnorna om våldsutsatthet, att 

kvinnorna själva upplevde det som påfrestande att behöva berätta om sin situation upprepade 

gånger för olika personer och att det tog tid för de olika parterna i vårdkedjan att följa upp 

deras ärende, något som fick dem att känna sig mer apatiska och oengagerade i sin situation 

(Bradbury-Jones et.al, 2011).  

     I studien Kurator på akuten har Fridh et al (2006) undersökt vårdpersonalens syn på 

behovet av kuratorer på akutmottagningar, och resultatet visade att behovet sträcker sig över 

flera områden; från stöd och resurs för anhöriga och patienter i kris samt till 

sjukvårdspersonalen i anslutning till krävande situationer, till att utbilda personal i 

samtalsmetodik och krishantering (a.a.).  

 

Forskning om vad kvinnorna önskar få av vården 
Mot att sjukvårdspersonalen upplever det som obekvämt och svårt att fråga om våldsutsatthet 

så finns det forskning som visar att kvinnor i allmänhet uppskattar att få frågan av 

vårdgivaren. Socialstyrelsens studie Tack för att ni frågar visade bland annat att 93 procent av 

700 kvinnor som besökte barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar var positiva till 

att bli tillfrågade om våldsutsatthet (Socialstyrelsen, 2002). Liknande internationella studier 

har visat samma resultat (Berglund, 2010). I en litteraturstudie gjord av Angela Eklund och 

Jonna Åkerblad (2012) har man analyserat tio vetenskapliga artiklar från olika delar av 

världen om våldsutsatta kvinnor och sjukvården. Resultaten visar att kvinnorna uttryckt en 

önskan om en trygg miljö och god kommunikation med sjukvårdspersonalen. De upplevde 

även att det saknades omvårdnad på ett emotionellt plan, trots att de berättat om sin 



14	  
	  

våldsutsatthet, och uttryckte en önskan om mer än bara medicinsk omvårdnad (Liebschutz et 

al., 2008 i Eklund & Åkerblad, 2012).  

      De kvinnor som inte talat med sjukvårdspersonalen om att de utsatts för våld, uppgav som 

anledning till att de inte berättat att de saknade förtroende för hälso- och sjukvården och dess 

personal (a.a.). När kvinnor som utsatts för våld ombads berätta om sina upplevelser, känslor 

och oro ledde detta även till att de upplevde det som lättare att öppna sig om våldet och 

kvinnorna upplevde att de blev lyssnade på (Nemoto, Rodriguez & Mkandawire-Valhmu, 

2008 i Eklund & Åkerblad, 2012).  

 

Teoretiska utgångspunkter 
Vi har valt att använda teorierna om uppbrottsprocessen och kristeorin som grund för 

analysen av studiens resultat. Vi har utöver dessa två teorier sedan valt att göra vår analys 

utifrån Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor, då detta dokument ska vara vägledande för hur 

våldsutsatta kvinnor får hjälp av vården och därför är av central betydelse för att uppnå syftet 

med vår undersökning.   

 

Uppbrottsprocessen 

Den våldsutsatta kvinnans uppbrott från den man som utsätter henne för våld består av tre 

aktiva processer: att bryta upp, att bli fri och att förstå. Dessa processer behöver inte 

nödvändigtvis ske tidsmässigt i ovanstående ordningsföljd, utan kan pågå samtidigt och 

överlappa varandra (Holmberg & Enander, 2012). Det fysiska uppbrottet och det emotionella 

uppbrottet är två olika processer, där det fysiska uppbrottet ofta föregår det emotionella (a.a.).  

     De specifika dragen som föranleder en kvinnas uppbrott är att de hamnar vid någon slags 

vändpunkt. Fuch Ebaugh har introducerat begreppet exitprocess som består av fyra faser: de 

första tvivlen, att söka alternativ, vändpunkten och att skapa ex-rollen (Ebaugh, 1988 i 

Holmberg & Enander, 2012). Det börjar med att kvinnan vantrivs och tvivlar på om hon ska 

stanna kvar i den livsroll hon befinner sig i, vilket leder till att hon börjar fundera över olika 

alternativ. Det gemensamma för dessa kvinnor, som med tiden leder till själva uppbrottet, är 

att de kommer till en vändpunkt. Det kan ofta vara att de känner sig emotionellt, psykiskt och 

fysiskt slut, men framförallt att en särskild händelse äger rum, en stor symbolisk händelse 

med stor personlig betydelse, som blir droppen som får bägaren att rinna över. Att lämna sin 

ex-roll handlar om att återgå till en tidigare roll eller skapa en ny (Holmberg och Enander 

2012).  
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När lämnar kvinnan? 

När i tiden uppbrottet inträffar beror på vilken emotionell fas kvinnan befinner sig i, hur 

nedbruten hon har blivit och om det finns en starkt utlösande händelse. Två specifika 

vändpunkter för kvinnan kan urskiljas, när det gäller livet eller när det gäller någon annan 

(Enander & Holmberg, 2012). Det kan vara att de står inför valet att antingen lämna mannen 

eller stanna kvar och gå under själva och kanske till och med dö, att det handlar om liv eller 

död. Den andra orsaken handlar om att någon annan för kvinnan viktig person far illa på 

grund av att hon är kvar i relationen (a.a).  

     Innan vändpunkten inträffar upplever kvinnan att hon har nått botten, men inte alltid. Hon 

är i dessa fall orkeslös och uppgiven och den specifika händelsen blir själva brytpunkten, som 

får henne att ta steget att lämna relationen för gott. Hon kan lämna många gånger 

dessförinnan, för att sedan gå tillbaka till mannen igen. Kvinnan måste komma till punkten 

där hon ”ger upp” helt, innan hon kan ta steget och lämna mannen definitivt. Men det är ingen 

självklarhet att kvinnan lämnar här, det finns kvinnor som i vissa fall stannar kvar och sätter 

mannen före sina barn, andra anhöriga och sitt eget liv. Men de flesta kvinnor tycks gå när det 

gäller livet, när det finns en stark upplevelse att ”annars dör jag” (a.a).  

 

 
 
De fyra emotionella faserna innan kvinnan blir fri 
Att bli fri känslomässigt handlar om att gå igenom fyra olika stadier, där varje stadie 

domineras av den känsla de har för mannen. Jag älskar honom, ett stadie som präglas av 

förälskelse och kärlek och då ”kärleken är blind”. I detta stadie brukar ingen kvinna lämna 

relationen, mer än tillfälligt i sådana fall, för att sedan gå tillbaka till mannen igen, eftersom 

kärleken i det här läget väger tyngre och förnekelsen och hoppet fortfarande är starkt. Det 

traumatiska bandet byggs snarare upp i denna fas än att det bryts.  

     Jag hatar honom, är nästa emotionella stadie och domineras av hat. För den utomstående 

kan det i denna fas förefalla som om kvinnan är på väg att frigöra sig ifrån mannen. Men 

eftersom hatet är riktat mot någon så krävs det en mottagare, därför är det viktigt att mannen 

finns kvar som denna mottagare och då hatet får en bindande funktion. Kvinnan gör motstånd 

och säger ifrån i vrede, framförallt för att hon fortfarande har hopp om relationen och vill ha 

en förändring. Kvinnan har i detta stadie fortfarande lätt att glida tillbaka in i kärleken igen, 

då detta stadie kommer precis efter kärleksfasen (Holmberg & Enander, 2012).  
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     Medlidande är det som dominerar den tredje emotionella fasen, som är den fas som tar 

längst tid att ta sig igenom. Det innebär att kvinnan tycker synd om mannen, vilket av många 

har förklarats som den största anledningen till att kvinnan stannar kvar. Det är också den mest 

dominerande känslan lång tid efter att hon har brutit upp ifrån förhållandet. Många bryter trots 

det upp under detta emotionella stadie, tillfälligt eller definitivt, men det är inte helt lätt för 

kvinnan att göra det, då det kan föra med sig en stark känsla av ambivalens och skuld 

gentemot mannen som är svår att uthärda och hantera (a.a.).  

     I det fjärde och sista stadiet känner inte kvinnan längre någonting för mannen, hon känner 

sig likgiltig. Hon har slutat hoppats och behöver inte längre ta någon hänsyn till mannen i sitt 

inre. Om hon inte har gått tidigare så gör hon det nu, såvida hon inte är alltför nedbruten så att 

hon inte har någon kraft kvar för att skrida till handling och gå. När känslorna tar slut tycks 

något förändras, hans emotionella makt är bruten. När hon inte längre är mentalt och 

känslomässigt upptagen av de starka känslorna, den kaotiska tillvaron och det traumatiska 

bandet som tagit upp så stor del av kvinnans liv, kan det medföra en känsla av inre tomhet 

(Holmberg & Enander, 2012).  

 

Att förstå innebär frihet 
Kvinnans tidigare starka vilja att förstå mannen och finna orsaker till hans beteende är ett av 

de band som binder kvinnan vid mannen. För att bli fri så handlar det inte längre om det, utan 

om att kvinnan behöver förstå detta beteende som misshandel och sig själv som misshandlad 

kvinna. Trots att kvinnan blivit fysiskt slagen upprepade gånger, så uppfattar hon sällan det 

som misshandel (Holmberg & Enander, 2012).  

     När kvinnan tagit till sig att hon blivit misshandlad infinner sig en mental delprocess som 

kallas replay, vilket innebär att hon spolar tillbaka tiden i sitt inre och ser på tiden som 

misshandlad i ett nytt ljus och med nya ögon. Det är framförallt en kognitiv process, men 

även en känslomässig. Kvinnan återupplever och bearbetar på så vis de smärtsamma 

erfarenheterna, vilket stärker henne samtidigt i att definiera det hon har levt i som misshandel. 

Denna process upplevs av många till och med som mer smärtsam än att leva i det. I det här 

läget har hon inte längre kvar de bortträngningsmekanismer som skyddade henne medans det 

våldspräglade förhållandet fortfarande pågick, varpå smärtan frigörs (a.a).  

     Judith Lewis Herman hävdar att förståelseprocessen är en förutsättning för läkning. Genom 

förståelse kan hon även lägga av sig en del av den tunga skuldbörda hon tidigare burit på och 

som är ett av de emotionella banden som gör kvinnan till en del av någonting som egentligen 

ligger utanför henne själv. Hon blir fri från den hjärntvätt hon utsatts för och får med 
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förståelsen hjälp att tänka egna tankar om det hon utsatts för, samt insikt i hur det har gått till 

och vad det har fått för konsekvenser. Utan att identifiera sig som misshandlad kvinna är en 

sådan möjlighet till förståelse utestängd för den drabbade. När hon inte längre lever kvar i 

traumat upptäcker hon att det finns ett språk för det hon har upplevt, hon upptäcker att hon 

inte är ensam och känner hopp om att bli frisk liksom andra har blivit friska (Holmberg & 

Enander, 2012).  

 

Kristeori 
Cullberg (2005) beskriver den traumatiska krisens händelseförlopp på följande sätt: 1, 

chockfas, 2, reaktionsfas, 3, bearbetning och 4, nyorientering. De behöver inte vara helt 

åtskilda från varandra, de kan fortlöpa invävd i någon av de andra faserna och ibland kan 

någon av dem saknas helt. Det är ingen stel modell utan bör mer ses som ett hjälpmedel att 

orientera sig i krisens förlopp.  

     Chockfasen varar i några dygn och under den fasen håller individen verkligheten ifrån sig 

med all kraft, då det ännu inte finns någon väg att ta in det som har skett och bearbeta det. 

Reaktionsfasen är tillsammans med chockfasen krisens akuta fas och börjar då den drabbade  

tvingas öppna ögonen för det som har inträffat, vilket är en kraftig omställning för hela den 

psykiska apparaten som integrerar verkligheten på ett så funktionellt sätt som möjligt. I denna 

fas kan orealistiska skuldkänslor uppstå tillsammans med andra försvarsmekanismer som är 

omedvetna psykiska reaktionssätt för att minska ångest och upplevelsen av att vara 

medvetandet om hot och fara för jaget (Cullberg, 2003). Bearbetningsfasen börjar ca ett 

halvår eller år efter traumat. Efter att ha varit totalt ockuperad av traumat och det förgångna 

börjar individen nu återigen vända sig emot framtiden istället. Om inte detta sker inom rimlig 

tid behöver individen med all säkerhet sakkunnig hjälp. Nyorienteringsfasen som är den sista 

fasen har ingen avslutning och i den fasen har individen lärt sig leva med det förgångna med 

ett ärr som troligtvis alltid kommer att finnas, men som inte längre hindrar individen från att 

leva ett vanligt liv (a.a).  

     Under chockfasen är det viktigt att få ett gott omhändertagande och den drabbade bör inte 

lämnas ensam om chocken är för stor. Hur krisen fortlöper beror dels på vilken åldersfas 

vederbörande befinner sig i, men också hur det inträffade kommer att påverka och spela för 

roll i familjen samt hur den sociala situationen ser ut. Den tidigare livshistorien avgör också 

den inre, psykologiska, betydelsen som en traumatisk händelse kommer att få. 

Krisupplevelser påverkar den personliga funktionen och individen kan drabbas av 

ineffektivitet. Är krisen svår måste alla inre och yttre resurser mobiliseras för att 
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personligheten ska kunna ha en någon grad av funktion. Sammanbrott och desorientering ser 

man vid de starkaste formerna av psykiska kriser (a.a).  

     I en kris kan självförkastelse, som är motsatsen till självkänsla, uppstå och yttra sig som 

självdestruktivitet, skuldkänslor, självbestraffning och depressivt självförakt. Upplevelsen av 

vårt värde, hur vi lyckas förverkliga våra inre mål har att göra med detta motsatspar, vilket 

gör att vissa misslyckanden kan medföra att självkänslan istället ersätts av självförkastelse. En 

rad typiska stressymptom, som till exempel dåliga matvanor, störd dygnsrytm och dålig sömn, 

blir ofta en följd av den långvariga höga ångestnivå kroppen utsätts för då den hela tiden hålls 

i alarmberedskap. Detta i sig medför ytterligare psykisk och fysisk påfrestning. Depression, 

irritation, svaghet och trötthet kan också utvecklas. Psykosomatiska reaktioner så som 

hjärtklappning, obehagskänslor från magen, olika obehagliga kroppssensationer, viss 

oregelbunden hjärtrytm, huvudvärk, menstruationsrubbningar, förstoppning eller diarre är 

andra typiska stressymptom, som klassificeras som psykosomatiska reaktioner. Det kan i 

längden även leda till psykosomatiska sjukdomar så som magsår, blodtryckssjukdom och 

andra kroppsliga sjukdomar (Cullberg, 2003).   
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Metod 
I följande metodkapitel kommer valet av metod och forskningsansats att redovisas. Bjereld 

med flera (2009) beskriver metodologi som det tänkande och de principer som ligger till 

grund för sättet att arbeta. Arbete och tillvägagångssätt i studien kommer att presenteras och 

diskuteras samt studiens kvalitetsaspekter, förförståelse och etiska överväganden.  

 

Förförståelse 

Sohlberg och Sohlberg (2011) skriver att på grund av att människor är historiska varelser som 

lever i olika verkligheter, förstås världen utifrån olika livsbetingelser och perspektiv, vilket 

betyder att människor tolkar sin omvärld utifrån vilken förförståelse de har (Sohlberg & 

Sohlberg 2011).  

         Vi som har skrivit denna C-uppsats har var och en genom olika erfarenheter en viss 

förförståelse i ämnet, vilket har bidragit till att vi ville skriva om just detta. Idén om att skriva 

C-uppsats med fokus på det valda ämnet uppkom då en av oss under utbildningens gång 

gjorde en fältstudie på en kuratorsklinik på Karolinska Universitetssjukhuset och av en 

händelse fick höra att kuratorer endast arbetade på kontorstid. Detta väckte tankar kring vad 

det kunde innebära för problem för de våldsutsatta kvinnor som kom in under kvällar, nätter 

och helger och födde en nyfikenhet att fördjupa sig i ämnet.  

        Den andre av oss har tidigare i livet själv levt i en destruktiv relation med våld och 

misshandel och med erfarenhet av besök på sjukhus, kvinnojourer, polisutredningar, 

rättegångar och besöksförbud som följd i samband med det. Denne har vidare fått utbildning 

på kvinnojouren samt arbetat på det enda skyddade boende i Stockholm som finns för 

våldsutsatta kvinnor som fortfarande lever i missbruk.  

Vår allmänna uppfattning och utgångspunkt var att det finns brister i sjukvårdens beredskap 

att hjälpa våldsutsatta kvinnor i det akuta skedet. Vi tror att våra olika erfarenheter kan ge ett 

bredare perspektiv på problemet både på individnivå och samhällsnivå.  

 

Metod och material 
Metodval och forskningsansats  

Vi har i vår studie använt oss av en kvalitativ metod, med intervju som tillvägagångssätt 

utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Intervju som metod är ett lämpligt tillvägagångssätt 

för att få kunskap om andra personers erfarenheter, kunskaper och känslor kring ett ämne eller  
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tema (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Vi har huvudsakligen valt att utgå ifrån en induktiv 

forskningsansats då vi samlat in empiri för att sedan dra slutsatser utifrån det insamlade 

materialet. Intervjuerna har varit semistrukturerade, vilket innebär att intervjufrågorna är 

preciserade, men att metoden vid behov ändå ger forskaren möjlighet att ställa följdfrågor och 

därmed öka möjligheterna till utvecklade och mer nyanserade svar (Bryman, 2011).  

 

Metodologiskt tillvägagångssätt 
Arbetet med studien har varit strukturerat och i stort följt Brinkmann & Kvales (2009) sju 

stadier i en intervjuundersökning. Dessa sju steg kan beskrivas på följande sätt: 1) 

tematisering där studiens syfte formulerades och för studien lämpligast metod valdes, 2) 

planering av upplägget på studien, inläsning av ämnet, framarbetad intervjuguide och kontakt 

med informanter, 3) intervjuergenomfördes med hjälp av en intervjuguide och inspelning, 4) 

utskrift och transkribering av intervjumaterialet, 5) analys av materialet utifrån studiens syfte 

och med hänsyn till intervjumaterialets karaktär, 6) verifiering utifrån validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet och 7) rapportering av resultatet i form av denna uppsats och som 

motsvarar vetenskapliga kriterier (a.a.).  

        Genom att vi läst igenom det transkriberade materialet och sedan tolkat det utifrån de 

teorier vi har valt, har vi strävat efter att förstå de svar våra informanter lämnat. Studien har 

till viss del en deskriptiv ansats, då den beskriver kuratorernas arbete (Bryman, 2011).  

 

Avgränsning och urvalsprocess 

Vi har intervjuat tre stycken informanter med kuratorsliknande arbetsuppgifter, en på vardera 

av de tre största Stockholms läns landstingsägda sjukhus med akutmottagningar, 

Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds Sjukhus.Brinkmann & 

Kvale (2009) menar att antalet informanter som behövs i kvalitativa studier beror på syftet 

med studien. Om syftet uppnås uppstår empirisk mättnad, när nya intervjuer inte bidrar till ny 

kunskap (a.a). Tanken var att intervjua två informanter på varje sjukhus, alltså sammanlagt 

sex informanter, men efter svårigheter att få kontakt med några fick vi med hänsyn till 

begränsad tid nöja oss med en på varje kommunalt sjukhus med akutmottagning.  

        För att hitta informanter tog vi via e-post kontakt med kuratorer/samordnare på var och 

ett av de kommunala akutsjukhusen i Stockholms kommun. Vi skickade med ett 

informationsbrev och förklarade vårt ärende och syfte med C-uppsatsen. Samtliga 

intervjupersoner vi har fått kontakt med har varit kvinnor. De har daglig kontakt med den 

våldsutsatta grupp kvinnor studien är inriktad på och den problematik det innebär.  
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Två av informanterna har titeln kurator och en undersköterska, då de inte hade någon kurator 

som arbetade med de arbetsuppgifterna på ett av sjukhusen. Undersköterskan hade hand om 

arbetet med de våldsutsatta kvinnorna och hennes praktiska arbete och organisatoriska 

förutsättningar var mycket lika kuratorernas. Samtlig personal som arbetar inom vården ska 

dessutom följa den handlingsplan som utgivits på uppdrag av Stockholms läns landsting, som 

har till syfte att fungera som ett stöd och en vägledning vid utformandet av egna 

handlingsplaner för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.  

 

Datainsamling och databearbetning 

Genomförande av intervjuer  

Samtliga intervjuer genomfördes på kuratorernas egna kontor på sjukhusen där de är 

anställda. Enligt Trost (2005) är det viktigt att den intervjuade upplever trygghet i den miljö 

som intervjun sker i och att eventuella störande moment minimeras. Under intervjuerna 

användes en intervjuguide med övergripande teman som vi formulerat efter att ha läst relevant 

litteratur i ämnet och fått konstruktiv kritik från vår handledare.  

         Alla intervjuer har hållit samma struktur och spelades in med hjälp av våra 

mobiltelefoner efter godkännande från intervjupersonerna. Intervjuerna pågick mellan 20 och 

45 minuter och har skett inom uppsatsarbetets tidsram. Vi deltog båda två vid alla 

intervjuerna. På det sättet hade vi båda samma möjlighet att tolka det transkriberade 

materialet samt uppfatta kroppsspråk, uttryck eller annat som är relevant vid intervjutillfället 

som kan vara svårt att uppfatta efteråt genom att enbart läsa transkriberingen.  

       Vi turades om att leda intervjuerna genom att den ene observerade medan den andre 

ställde intervjufrågorna, men båda hade möjlighet att ställa eventuella, på förhand skrivna 

följdfrågor, om det ansågs relevant. Kvale (2009) beskriver intervjun som ett levande samtal 

där även kroppsspråk och tonfall inverkar på hur samtalet kan uppfattas, utöver den muntliga 

kommunikationen.  

 

Bearbetning av intervjumaterial 
I bearbetningen av den framkomna empirin har vi utgått ifrån Kvales (2009) beskrivning, som 

följer ett antal steg, av hur en analys av en intervju kan gå till. Inledningsvis läser forskaren 

igenom det transkriberade materialet, varpå de centrala meningsenigheter som kommer fram i 

materialet tydliggörs och definieras. Forskaren tolkar sedan den framkomna empirin och 

formulerar övergripande teman som sammanfattar intervjupersonernas utsagor. Underteman 

nyanseras sedan i ett fjärde steg som utgör grunden för vidare tolkning och analys (a.a.).  
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Vi transkriberade samtliga intervjuer och skrev ut dem ordagrant, förutom de delar som var 

uppenbart irrelevanta för vårt syfte. Centrala teman har sedan plockats fram ur informanternas 

utsagor genom att vi var för sig läste igenom materialet och antecknade tänkbara teman som 

vi sedan jämförde och gemensamt enades om. Dessa övergripande teman har sedan utgjort 

grunden för den teoretiska analysen och klassificeringar som motsvarat studiens syfte och 

frågeställningar. Brinkmann & Kvale (2009) kallar tillvägagångssättet för 

meningskoncentrering, vilket innebär att materialet på det sättet kodas eller klassificeras.  

Utvalda citat från intervjuerna presenteras i stort sätt ordagrant i resultatdelen. Trost (2005) 

menar att det ibland kan vara oetiskt att citera någon alltför ordagrant. Med hänsyn till det är 

det viktigt att omformulera talspråk till skriftspråk när man skriver ut det i en text, utan att för 

den sakens skull ta bort “livet” i citaten.  

    Två relevanta teorier har sedan använts utifrån resultatet för att kunna svara på de 

frågeställningar vi har haft. I syfte att stärka och problematisera analysens innehåll har vi 

också refererat till tidigare forskning samt det handlingsprogram som utvecklats av 

landstinget i syfte att fånga upp våldsutsatta kvinnor i sjukvården. 

 

Litteratursökning 
Litteratur har sökts genom söktjänster så som Libris, DiVa och Academic Search Premier, 

samt Google Sholar. Sökord som används har varit våld mot kvinnor, våld i nära relationer, 

uppbrottsprocesser, akutsjukhus, sjukhuskurator och kurator i hälso- och sjukvård i olika 

sökkombinationer, på både engelska och svenska. För att hitta rapporter om brottsstatistik har 

vi även sökt på BRÅ:s hemsida, och sökt efter relevanta rapporter på Socialstyrelsens 

hemsida. Vi har tagit del av allt från studenters examensarbeten till nationella 

omfångsundersökningar och statliga rapporter.  

 
Kvalitetsaspekter 

Användningen av begreppen validitet och reliabilitet för kvalitativa studier är omdiskuterat, 

då de inte resulterar i några mätbara siffror. Brinkmann & Kvale förespråkar ändå 

användandet av begreppen, om de anpassas efter intervjustudiens sammanhang (Brinkmann & 

Kvale, 2009).  

 

Validitet  
Validitet handlar om sanningshalten i en studie och hur väl den stämmer överens med 

verkligheten. En studie med hög validitet har lyckats mäta det som studien avsett att mäta och 
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betraktas därmed som giltig. Validering är den sjätte av Brinkmann & Kvales sju faser i 

forskningsprocessen, men det är något som i stort sätt pågår under hela forskningsprocessen 

genom att forskaren försöker utveckla mer välgrundade tolkningar av sina observationer. 

Brinkmann & Kvale (2009) beskriver vikten av att granska, ifrågasätta och teoretiskt tolka 

resultaten som ett led i att uppnå hög validitet. Det har vi haft i åtanke när vi analyserade vår 

empiri genom att ständigt vara kritiska till det insamlade materialet, de teorier vi har valt samt 

våra egna tolkningar (a.a).  

     Vi har i den mån vi har kunnat försökt sträva efter reflexiv objektivitet, som är en 

självkritisk och självreflexiv process där man under studiens gång reflekterar över sina egna 

bidrag till produktionen av kunskap. Det innebär att man strävar efter att vara objektiv i 

förhållande till subjektiviteten. Reflexiv objektivitet är det samma som att sträva efter 

känslighet i fråga om sina fördomar och sin subjektivitet (Brinkmann & Kvale, 2009), vilket 

vi sett som viktigt för oss, med hänsyn till karaktären av den förförståelse vi hade innan.  

     I planeringsfasen läste vi in all relevant litteratur vi kom över och samlade in omfattande 

kunskap om området. Detta för att bättre kunna formulera forskningsfrågor och välja en 

metod som kunde uppfylla studiens syfte, vilket ökar validiteten. Trots att vi ändrade 

frågeställningarna något under studiens gång, så har vi under hela uppsatsen haft vårt 

övergripande syfte och frågeställningar i åtanke. Det har varit vägledande när vi utformade 

vår intervjuguide som vi använt oss av under intervjuerna. Förändringarna vi gjorde i 

frågeställningarna var dock så små att förändringen snarare kan tänkas höja validiteten, då 

studiens frågeställningar och resultat sammanstämmer bättre. För att få kritiska synpunkter på 

vår intervjuguide tog vi hjälp av vår handledare innan vi genomförde vår första intervju och 

korrigerade det som ansågs vara nödvändigt.  

 

Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, vilket innebär att två forskare vid olika tidpunkter ska 

kunna komma fram till samma resultat (Kvale, 2009). Vi har vid samtliga intervjuer använt 

oss av samma intervjuguide och även samma följdfrågor för att åstadkomma  

så hög reliabilitet som möjligt. Enligt Trost (2005) ökar förståelsen och informationsmängden 

när flera intervjuare närvarar vid en intervju. Vi deltog båda två vid samtliga intervjuer. Den 

av oss som inte höll i intervjun hade då möjlighet att lyssna mer aktivt och noggrant samt 

komma in med på förhand nedskrivna eventuella följdfrågor, då det ansågs behövas. Vi var 

båda mycket försiktiga med att ge kommentarer under intervjuerna, vi höll oss istället strikt 

till vår intervjuguide, vilket gav oss en yttre struktur och en högre reliabilitet.  
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     Vi transkriberade intervjuerna ord för ord för att minska risken att missa något, vilket höjer 

reliabiliteten. Eftersom vi uppfattade intervjuerna på ett snarlikt sätt så kan man säga att våra 

tolkningar är intersubjektiva, som även det innebär ett mer tillförlitligt resultat (a.a). 

 

Generaliserbarhet 
Vi har endast intervjuat tre personer, två kuratorer och en undersköterska, alla med liknande 

arbetsuppgifter, eftersom vi inte fick tag i fler personer att intervjua. Det kan vara för få 

intervjupersoner för att kunna generalisera vårt studieresultat, men vi tror ändå att det ger en 

rätt bra bild av hur det ser ut, då alla sjukhus i Sverige ska jobba efter samma 

handlingsprogram.  

Vår avsikt har främst varit att försöka föra fram viktig kunskap inom ämnet. Sohlberg och 

Sohlberg (2009) menar att även om forskaren inte önskar generalisera sin studie kan den 

empiri denne fått fram spegla en mer allmän uppfattning om ett fenomen i liknande 

situationer. Kvale (2009) menar att även om antalet informanter som behövs i kvalitativa 

studier är lågt, så uppstår en empirisk mättnad om syftet trots det ändå uppnås och där nya 

intervjuer inte skulle bidra till ny kunskap.   

 

Etiska överväganden 

Inför och under arbetet med studien har vi hela tiden tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) 

forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som bygger på 

fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Lagen om etikprövning i sin helhet berör dock inte vår studie då den 

genomförts inom ramen för högskoleutbildning (Lag om etikprövning, 2003:460, 2 §).  

     Vi har från första kontakten med informanterna varit tydliga med studiens syfte och 

innebörden av deras medverkan, genom att vi vid förfrågan om de var villiga att medverka i 

vår uppsats även skickade med ett informationsbrev. Även vid samtliga intervjutillfällen 

inledde vi med att informera informanterna om syftet med studien, vad deras medverkan 

innebar, att deras medverkan var frivillig och att de kan välja att avsluta sin medverkan när 

som helst under studiens gång och frågan om samtycke till att medverka i studien ställdes åter 

igen. Både deltagandet och samtycket ska vara frivilligt. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i en studie har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Vi har därmed uppfyllt 

kravet på information och samtycke som finns i lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (a.a, 16-17 § § ).  
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     Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i en studie ges konfidentialitet så långt det är 

möjligt och att deras personuppgifter förvaras på ett sätt så att endast forskaren kan ta del av   

dem (a.a). För att det inte ska vara möjligt att identifiera informanterna och deras utsagor har 

vi behandlat materialet konfidentiellt genom att spara personuppgifter, inspelade ljudfiler och 

transkriberingar onåbart för obehöriga på lösenordsskyddade datorer och mobiltelefoner 

(a.a.). Efter avslutad uppsats kommer vi att förstöra ljudfilerna från intervjuerna samt det 

transkriberade materialet för att ingen utomstående ska ha möjlighet att kunna ta del av det. 

Presentationen av materialet eftersträvar även anonymitet såsom Vetenskapsrådet (2011) 

föreskriver. Samtidigt är vi medveten om att vårt begränsade urval och vårt sätt att presentera 

materialet i uppsatsen inte kan garantera total anonymitet, trots att vi använt figurerade namn 

på våra informanter. Nyttjandekravet, det fjärde huvudkravet innebär att det insamlade 

materialet endast får användas för den avsedda studien (a.a), vilket vi också har följt och avser 

att följa.  

Informanterna är anställda av landstinget och har därmed tystnadsplikt, som hindrar 

informanterna att berätta om sina klienters personliga förhållanden (a.a). I intervjuerna har vi 

förutsatt att kuratorerna är professionella i sin roll och att de kan avgöra vad de kan berätta 

eller inte. Informanterna har fått möjlighet att ta del av de utskrivna intervjuerna samt 

resultatet. 

 
Metoddiskussion 

En svårighet vi stötte på under arbetet var att hitta informanter till intervjuerna. Det hade 

naturligtvis varit bättre för hela studien och generaliserbarheten om vi hade intervjuat fler, 

men vi anser trots det att vi har fått fram tillräckligt med empiri för att kunna besvara våra 

frågeställningar och uppfylla vårt syfte på ett tillfredsställande sätt. Vi är även medvetna om 

att då en av våra informanter hade en annan utbildningsbakgrund och en annan titel kan detta 

också ha påverkat validiteten och reliabiliteten i våra resultat, särskilt då antalet informanter 

var så få.  

Anledningen till att vi enbart valt att fokusera på kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära 

relation och inte på alla våldsutsatta personer, är dels att mäns våld mot kvinnor är det 

vanligaste våldet i nära relationer. Det är även så att nästan all forskning och litteratur i ämnet 

har ett heteronormativt perspektiv och fokus i den större delen av materialet vi tagit del av 

ligger på att förklara våld och våldets konsekvenser ur ett strukturellt och kulturellt 

perspektiv. Vi är dock medvetna om att våld kan förekomma i alla typer av relationer, oavsett 

kön och sexuell läggning.  
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Vi har i vår litteratursökning fokuserat på att främst hitta svensk forskning och litteratur, 

eftersom det bäst stämmer överens med den geografiska kontext vi ämnade undersöka och 

fördjupa oss i, samt handlingsprogrammet för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor, som 

är framtagna riktlinjer för hur dessa situationer bör hanteras inom sjukvården i Sverige. 

Utöver de två teorier vi använt oss av i vår analys så har Handlingsprogrammet för 

omhändertagande av våldsutsatta kvinnor (2005) fått ta rätt stor plats i vår analys då det ska 

fungera vägledande för hur man identifierar och fångar upp våldsutsatta kvinnor i sjukvården. 

    Vidare finns det en möjlighet att vår förförståelse kan ha påverkat tolkningen av empirin i 

negativ riktning. Vi har dock hela tiden varit medvetna om den risken och tagit hänsyn till den 

genom att vara extra självkritiska till våra tolkningar och slutsatser, då det funnits en tendens 

att förstora upp det negativa utan att veta hur de berörda kvinnorna själva har upplevt det.  

 

Arbetsfördelning 
Vi har båda två varit med på samtliga intervjuer och turats om att ställa frågor och om att 

anteckna samt transkribera intervjuerna efteråt. Anneli har skrivit och haft hand om 

metoddelen, inledning och teoriavsnittet medan Livia har skrivit avsnittet om bakgrund, 

definitioner, litteratur och tidigare forskning. Syfte, frågeställning, intervjufrågor och 

analys/resultatdelen har vi suttit tillsammans och skrivit.  

 
Resultat och analys 
Vi har valt att utifrån insamlat material inledande göra en kortare beskrivning av varje sjukhus 

och det praktiska händelseförloppet i det akuta skedet, då kvinnan kommer in på 

akutmottagningen.Utöver det har vi under analysen av vårt material kunnat urskilja tre teman 

som vi tyckt har haft störst relevans för våra frågeställningar:  

 

• Vikten av kunskap och utbildning om våldsutsatthet och de processer den våldsutsatta 

kvinnan går igenom, för att kunna identifiera och bemöta kvinnan på rätt sätt.  

• Vad kvinnan behöver i det akuta skedet, i förhållande till vart hon befinner sig i sin 

process, och vad en professionell hjälpare i det kan göra för nytta.  

• Hinder för att kunna ge varje kvinna bästa möjliga hjälp, i det läge hon befinner sig i 

när hon söker hjälp.  
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Presentation av rutinerna på respektive sjukhus 

På Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge finns en kuratorsklinik där Lena har sitt 

kontor. När en kvinna identifierats som våldsutsatt skickar sjukvårdspersonalen en remiss till 

Lena, som i sin tur kontaktar kvinnan och, om kvinnan vill, bokar in ett möte med henne. Där 

har hon möjlighet att följa upp kvinnorna under längre tid och följa dem i deras process.  

       Till akutmottagningen för våldtagna kvinnor (AVK) på Södersjukhuset skickas alla 

kvinnor som identifierats som våldsutsatta på den vanliga akutmottagningen. Det kan även 

vara så att de kommer in med poliseskort. Väl där erbjuds kvinnorna stödsamtal med kurator, 

och om de tackar ja så får de tillgång till stödsamtal där, samt hjälp med många av de 

praktiska åtgärder som behöver vidtas kring det som inträffat. Monika arbetar som kurator 

här.  

        På Danderyds Sjukhus finns ingen kurator i anslutning till akutmottagningen, utan vid 

identifiering av en våldsutsatt kvinna skickas en remiss till någon klinikbunden kurator, som 

har ansvar för att i efterhand kontakta kvinnorna. Men enligt vår informant Elisabeth som 

bland annat arbetar med dessa frågor, ges hellre ett kort med telefonnumret till 

Kvinnofridslinjen, eftersom det går fortare att få hjälp där, då de tar emot samtal dygnet runt.  

 

Vikten av kunskap om våldsutsatthet 

Ett tema som var återkommande i samtliga intervjuer var betydelsen av utbildning och 

kunskap om våldsutsatthet, vilket är vårt första tema. Ämnet är känsligt i sig och att 

sjukvårdspersonalen ofta känner obehag att fråga om våld har visat sig i flera studier. 

Anledningen till det har, i litteratur och tidigare forskning, visat sig bero på att de känner sig 

illa förberedda, vilket bland annat har resulterat i en oro att förolämpa kvinnan genom att 

fråga samt att de känt en oro att inte kunna hantera svaret de får (Englund och Nilson, 2012& 

Bradbury-Jones et al, 2011). Det kan resultera i att de istället låter bli att fråga. Hur man som 

professionell bemöter en våldsutsatt kvinna kan påverka förståelseprocessen, den del av 

uppbrottsprocessen då kvinnans situation medvetandegörs för henne själv. Avsaknaden av 

ingripanden eller att inte uppmärksamma den situation kvinnan befinner sig i kan resultera i 

att förståelseprocessenuteblir (Holmberg & Enander, 2012).  

 

Utbildning om våldsutsatthet 

Eftersom sjuksköterskorna oftast är den första kontakten kvinnorna får då de kommer till 

akutmottagningen så ligger det tyngsta ansvaret i fråga om identifiering av våldsutsatthet hos 

dem. För att kunna fråga på rätt sätt krävs det kunskap om våldet och våldets konsekvenser 
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(Björck, 2010). I flera utredningar har bristen på kunskap om mäns våld mot kvinnor 

beskrivits som ett av de största problemen i arbetet med att uppmärksamma och motverka det. 

Vikten av att de personer som arbetar med den här typen av frågor och möter dessa kvinnor, 

måste ha tillräcklig kunskap i form av utbildning och kompetens har understrukits (a.a.).  

       I regeringens Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 

förtryck samt våld i samkönade relationer (2007) betonas också vikten av utbildning för att 

öka kompetensen hos de som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor. Som det ser ut idag 

så skiljer det sig stort mellan i vilken grad de olika universiteten och utbildningarna inom 

sjukvård har valt att beakta detta kunskapsområde, och många studenter som examineras till 

yrken inom hälso- och sjukvård har därför liten eller ingen utbildning alls i ämnet - något som 

innebär att var och en av arbetsgivarna har ett stort ansvar för att vidareutbilda personalen i 

frågan (Björck, 2010). Ändå är ett återkommande tema i intervjuerna att det ofta är upp till 

personalen själva huruvida de vill fortbilda sig eller inte, vilket de i sådana fall får ta 

initiativet till själva. När vi frågar om utbildning får vi liknande svar från samtliga sjukhus:  

 
Lena: 

… det är ju inte så att det är obligatoriskt och det är ju ingen som kommer hit och utbildar, men 

det finns ändå. Men då får man ta tag i det själv och det gör man väl om man har intresse av det. 

Men jag tycker nog inte att alla har det, men å andra sidan så hjälper vi varandra så mycket. De 

vet till exempel att det här är ett specialintresse för mig, så de kommer och frågar om det är nåt 

eller så går man till nån annan. Så på det sättet kan vi hjälpa varandra mycket. 

(Karolinska Universitetssjukhuset). 

 

Men frågan är om de enskilda i personalgruppen verkligen ska behöva ta de initiativen. Detta 

tar även kuratorn på AVK upp:  

 
Monika:  

Det finns ju inte så mycket utbildning, man får ju liksom lära av varandra här. Och precis som 

man inför annan utbildning på sjukhus, tex miljöcertifiering eller hygienregler, så tycker jag att 

våld i nära relationer ska ingå i samma paket. Nu gör det ju det, det finns webbaserat, men man 

har ju fått slåss lite för det. Sen kan ju de som vill gå på utbildningar, tredagars i Uppsala på 

NCK (Nationellt Centrum för Kvinnofrid), och det brukar gå bra. Men annars så lär man sig av 

att jobba… Det krävs ju att man själva tar initiativen för att nåt ska hända.  

(AVK, Södersjukhuset).  
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Att identifiera kvinnorna 
I Handlingsprogrammet för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor (2005) beskrivs 

uppgiften att identifiera de våldsutsatta kvinnorna som en av de viktigaste uppgifterna i 

arbetet med våldsutsatta kvinnor. För många av dessa kvinnor är det svårt att tala om sin 

våldsutsatthet, vilket försvårar samtalet mellan patient och vårdgivare. På samtliga sjukhus vi 

har besökt har man utifrån handlingsprogrammet arbetat med att framställa åtgärdskort som 

övrig personal ska kunna använda sig av. Åtgärdskorten beskriver i enkla steg hur 

sjukvårdspersonalen ska gå till väga då de identifierar en våldsutsatt kvinna, och betonar även 

vikten av att våga fråga.  

       Anledningarna till att för få kvinnor identifieras kan vara många. I våra intervjuer har vi 

förutom brist på kunskap kunnat identifiera anledningar som tidsbrist. Vi kommer i ett senare 

skede i analysen att gå djupare in på de hinder vi uppmärksammat.  

 

Det psykosociala arbetet 

Som kurator arbetar man med att koppla patientens medicinska problem till hennes sociala 

situation och se till att de psykosociala aspekterna integreras i vårdarbetet. Syftet med 

kuratorsyrket inom sjukvården är att komplettera den medicinska kompetensen med 

psykosocial kompetens för att kunna få en mer holistisk bild av patienten (Lundin et al, 2011).  

Till våra informanters arbetsuppgifter hör allt från utvecklingsarbete, förebyggande arbete och 

fortbildning till psykosocialt behandlingsarbete med patienterna; här de våldsutsatta 

kvinnorna. Det psykosociala arbetet innefattar samtalsstöd, utredning, information, stöd till 

åtgärder, som till exempel att kontakta kvinnojourer, polis och socialtjänst. Som en del i 

arbetet med att få sjukvårdspersonalen att identifiera och erbjuda rätt hjälp till våldsutsatta 

kvinnor har man på de sjukhus vi besökt utifrån Handlingsprogrammet för omhändertagande 

av våldsutsatta kvinnor (2005) arbetat med att framställa ett åtgärdskort som övrig personal 

ska kunna använda sig av.  

        Att fungera som ett stöd för sjukvårdspersonal som upplever svårigheter med att möta 

våldsutsatta kvinnor är också en viktig del av arbetet. Cullberg (2003) betonar i boken 

Kristeori vikten av att ha självkännedom gällande vad patienter i kris kan väcka upp för 

känslor hos den enskilde individen som arbetar med utsatta människor och som i sin tur kan 

dra i gång egna inre processer hos dem, samt de strategier som ofta används omedvetet hos 

personalen för att hantera dessa känslor, till exempel att stänga av känslorna eller blunda för 

problemet (a.a).  
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Kuratorn på AVK uttrycker det på följande sätt: “De här kvinnorna kan väcka väldigt mycket 

känslor hos (sjukvårds) personalen, så en kurator har ofta en dubbel roll inom sjukvården”. 

Vidare betonar hon vikten av att vara professionell och att kunna förhålla sig till de olika 

roller man som kurator har. Hon berättar att det ibland kan vara så att man uteslutande är ett 

samtalsstöd för de här kvinnorna, medan man andra gånger får rollen som ”utförare”, den som 

anmäler till Socialtjänsten om barn är inblandade och som sätter igång praktiska åtgärder. 

 
Monika:  

Det kan ju också vara så att en kurator får ta tag i och fatta de beslut som behöver tas, ringa 

socialjour, anmäla till socialtjänst osv och då blir du ju inte den personen som hjälper henne, 

utan då blir du ju bara utföraren, och det är ju viktigt att det finns utförare på sjukhus som inte 

jobbar med vad vi tycker och känner och så, utan som följer de riktlinjer vi har.  

(AVK, Södersjukhuset).  

 

Vad behöver kvinnan? 

Det andra temat vi kunde urskilja i analysen av materialet var kuratorernas tankar kring vad 

kvinnorna behöver för psykosocialt stöd just i det akuta skedet, och hur de i sin yrkesroll på 

bästa sätt kan hjälpa dem. Lena på Karolinska Universitetssjukhuset besvarar frågan på 

följande sätt:  

 
Lena:  

Om hon är skadad behöver hon naturligtvis medicinsk vård först och främst och möta någon 

som möter henne där hon är, om hon behöver ett boende, stöd, trygghet, skydd. Hon behöver 

någon som förstår, som lyfter bort skammen.  

(Karolinska Universitetssjukhuset). 

 

Av de kvinnor som kommer in till akutmottagningen efter att ha utsatts för våld i en nära 

relation är de akuta behoven något olika. Har hon utsatts för fysiska skador är den första 

prioriteringen att ge den medicinska vård som behövs. Men alla har inte några synliga skador 

(Berglund, 2010). Även de psykosociala behoven kan skilja sig något från kvinna till kvinna 

beroende på vart hon befinner sig i uppbrottsprocessen, hur hennes livssituation ser ut för 

tillfället, eventuella fysiska skador och om hon befinner sig i kris eller inte etc. (Holmberg & 

Enander, 2012)  

 
Monika:  
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Men det man ska komma ihåg är ju att det är akut stress, i ett akut skede som de kommer till oss, 

så det är mycket stödjande, att stabilisera, vara snäll, omhändertagande, varm, visa på 

möjligheter, inte skrämma iväg dem.  

(AVK, Södersjukhuset). 

 

På akutmottagningar är de patienter som befinner sig i kris ofta i chockfasen (Cullberg, 2003). 

Enligt kristeorin så bör inte en person som hamnat i en kris lämnas ensam. Det medmänskliga 

stödet och omhändertagandet ses som en viktig del för patienten i det akuta skedet (a.a). 

Cullberg beskriver även reaktionsfasen som en fas under vilken patienter kan söka sig till 

vården med somatiska besvär, som till exempel magbesvär, ångestattacker, hjärtklappning och 

sömnsvårigheter etc. Kunskap och respekt för kvinnan och lyhördhet för vart kvinnan 

befinner sig i uppbrottsprocessen är också viktigt:  

 
Elisabeth:  

Har man blivit misshandlad i tio år till exempel och kommer hit till akuten och helt plötsligt 

säger något för första gången, om vi då slår på jättestora trumman, med kvinnojourer, polis och 

allt… då blir det för mycket för kvinnan och då springer hon härifrån. Och kommer aldrig att 

komma tillbaka.  

(Danderyds sjukhus).  

 

I uppbrottsprocessen framkommer vikten av att kvinnan får förståelse för vad hon är med om 

och att hon få hjälp att sätta ord på det, för att komma framåt i processen. Hur man från 

professionellt håll definierar och förklarar mannens beteende kan ha stor betydelse för 

förståelseprocessen. Holmberg & Enander (2012) beskriver även att betydelsen av hur en 

professionell person bemöter och förhåller sig till problemet är av stor vikt för kvinnans 

fortsatta utveckling och möjlighet att med tiden ta sig ur ett misshandelsförhållande och tar i 

sin bok upp flera exempel på det. En av kvinnorna de skriver om uppger att hon förstod att 

hon blev misshandlad, men att hon inte visste vart hon kunde få hjälp för att förändra sin 

situation.  

Enligt normaliseringsprocessen så har kvinnorna internaliserat våldet i sin vardag, vilket 

kräver kunskap om den processen för att kunna bemöta kvinnan där hon befinner sig och 

hjälpa henne vidare (Lundgren, 2005).  

 
Lena:  

Att kunna prata med kvinnan runt det här med att det också är en naturlig reaktion de har och att 

det inte är något konstigt. Men att man ändå pratar mycket om risker och så, man lyfter liksom 
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upp hur farlig den här mannen är och att man också ser till att man pratar om att ansvaret alltid 

är mannens eftersom mannen vill lägga över ansvaret på kvinnan mycket och sånt. Så det är en 

viktig bit, att hjälpa henne i processen. Som kurator så är man ju ett stöd, både ett känslomässigt 

stöd och att man kan normalisera vad kvinnan har varit med om, att hon ska förstå att det är 

väldigt naturliga reaktioner hon har och att i de stödsamtalen också försöka lyfta bort skammen 

så gott som det går, för det är en jätte viktig del, för den är ju så otroligt stark. Och sen också 

förstås utöver stödsamtalet som är en jätte viktig bit, följa henne i processen och så, om hon nu 

är redo för sin process, men också praktisk hjälp naturligtvis…  

(Karolinska Universitetssjukhuset). 

 

Den professionella hjälparen 

Undersökningar har visat att det vanligtvis brukar krävas fem till sju uppbrottsförsök innan 

kvinnan slutligen lämnar den våldsamma mannen (Stockholms Läns Landsting, 2005). 

Uppbrottet sker i nästan samtliga fall i samband med en vändpunkt som ofta har föregåtts av 

en upplevelse av att ha nått botten psykiskt och/eller fysiskt (Holmberg& Enander, 2012). En 

del av den uppbrottsprocess en kvinna går igenom då hon bryter sig loss från en relation där 

våld förekommer är förståelseprocessen. Holmberg och Enander (2012) beskriver vikten av 

en professionell hjälpare under denna process. Den professionella hjälparen som besitter 

kunskap uppfattas av kvinnan som mer objektiv och ges större auktoritet än vänner och familj 

och har därför större möjlighet att initiera en förståelseprocess (a.a.).  

       Kuratorn på Karolinska Universitetssjukhuset beskriver vikten av att förstå de processer 

kvinnorna går igenom när de lever i ett förhållande där fysiskt och psykiskt våld förekommer, 

och att kunna förstå de känslor av skam och skuld som kvinnorna känner:  

 
Lena:  

Då förstår man dem, då lägger man liksom inte ytterligare skuld eller skam på dem eller säger 

”varför går du inte, varför går de inte, de får skylla sig själva”. Så tänker ju aldrig vi, för vi 

förstår ju vad som händer. Det är det som skiljer en kurator från en sjuksköterska, generellt, att 

vi har mer kunskap om detta.  

(Karolinska Universitetssjukhuset). 

 

Enligt Cullberg (2003) om kristeorin är det nödvändigt i arbetet med personer som går 

igenom en kris att för förståelsen och behandlingen av krisen ha kunskaper och insikter i 

psykologi och sociala förhållanden. Han beskriver viktiga egenskaper hos den professionella 

hjälparen som empati och självkännedom. Med empati syftas till att ha förståelse för en 

människas känslor och upplevelser, något som inte nödvändigtvis behöver innebära att man 
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sympatiserar eller tycker synd om henne. Självkännedom menar han har en stark koppling till 

den empatiska förmågan, och generellt sätt handlar det om att vara medveten om sina egna 

svårigheter och tillkortakommanden, för att kunna ha en professionell hållning där man inte 

låter sina personliga känslor, erfarenheter eller fördomar påverka inställningen man har till 

patienten (Cullberg, 2003).  

       Resultaten av en litteraturstudie vi tagit del av visar att kvinnorna uttryckt en önskan om 

en trygg miljö och god kommunikation med sjukvårdspersonalen och att de upplevde att det 

saknades omvårdnad på ett emotionellt plan. Detta trots att de berättat om sin våldsutsatthet. 

Kvinnorna uttryckte en önskan om mer än bara medicinsk omvårdnad (Liebschutz et al, 2008 

i Eklund & Åkerblad, 2012). Av studien framkom även att när kvinnor som utsatts för våld 

ombads berätta om sina upplevelser, känslor och oro ledde detta även till att de upplevde det 

som lättare att öppna sig om våldet och kvinnorna upplevde att de blev lyssnade på (Nemoto, 

Rodriguez & Mkandawire-Valhmu, 2008 i Eklund & Åkerblad, 2012).  

      I samtliga intervjuer betonas vikten av kunskap och empati som nödvändiga egenskaper 

hos kuratorerna och som även övrig sjukvårdspersonal behöver ha i förhållande till kvinnorna. 

Informanten på Danderyds Sjukhus beskriver kvinnans behov i allmänhet och särskilt i det 

akuta skedet: ”Att bli trodda på, det är vad de behöver. Att någon lyssnar på dem och tror på 

vad de berättar. Bekräftelse.” Hon fortsätter:  

 
Elisabeth:  

Vi ska visa empati, vi ska fråga kvinnan om hon tidigare varit utsatt för våld, vi ska lyssna när 

hon berättar, och fråga om hon vill berätta. Ibland kan de ju säga såhär; min man har slagit mig i 

ett års tid nu och nu orkar jag inte längre. Okej, jaha är det så, vill du berätta för mig hur det är? 

Nej, jag orkar inte det just nu, kanske hon säger då, och då ska man inte lägga någon skuld i det. 

För ibland är det ju så att de börjar berätta om det här, för att sedan fortsätta berätta någon 

annanstans. Eller så har de berättat om det en gång och sen så är det bra. Vill de inte fortsätta 

berätta så kan man inte göra så mycket, men man kan ju ge dem numret till kvinnofridslinjen 

och säga att de alltid kan ringa dit sen när de är redo… 

(Danderyds Sjukhus). 

 

Om man inte har rätt kunskap när man bemöter våldsutsatta kvinnor, så kan det bli fel. Till 

exempel kan kritik av mannen under fel fas av processen snarare ha en motsatt effekt och 

skapa en starkare band till mannen då hon upplever kritiken som hotande för relationen 

(Holmberg & Enander, 2012). Lena beskriver ett möte med en våldsutsatt kvinna:  
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Lena:  

Om man kritiserar mannen, så går alla kvinnans försvar igång och det är ju också en risk som 

kan hända på akutmottagningen eller överallt överhuvudtaget, att ”vad är det där för en idiot du 

är tillsammans med” och då går ju allt igång. Jag vet att första gången jag sa till en kvinna att 

”jag förstår att den här mannen har fina sidor också”, var det som man riktigt såg på henne hur 

hennes försvarsmur nästan bara försvann såhär, det var helt otroligt. Det var häftigt, för då nådde 

jag verkligen in och det är ju så att det är klart att de har fina sidor också. Antingen så har han 

delvis fina sidor kvar eller så hade han det åtminstone en gång, för kvinnan har ju valt den här 

mannen och kritiserar man honom för hårt, då hamnar hon i försvar. Man kan ändå säga att 

ansvaret för våldet är hans, att det alltid är hans ansvar och det kan man säga utan att man 

kritiserar honom på ett sånt sätt att hon går igång i försvar och det är en jätte viktig del för att 

komma fram till kvinnan, att hon ska känna sig förstådd helt enkelt och våga öppna sig. Det är 

otroligt viktigt.  

(Karolinska Universitetssjukhuset).  

 

Hinder 
Det tredje temat handlar om hinder. Vi har tidigare redovisat material om bristen på kunskap 

om våldsutsatthet hos sjukvårdspersonal. Rätt kunskap är viktig, dels för att kunna identifiera 

våldsutsatta kvinnor och dels för att kunna bemöta dem på rätt sätt. Kunskapsbristen är det 

hinder som vi identifierat som varit mest påtagligt, både av vår empiri att döma och av 

tidigare forskning (Englund & Nilson, 2012& Bradbury-Jones et al, 2011). Det återfinns även 

i Nationellt Centrum för Kvinnofrids Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen 

(Björck, 2010) och Handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor 

(Stockholms läns Landsting, 2005). Förutom kunskapsbristen har vi kunnat urskilja ett antal 

andra hinder i omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor:  

 

• Att kvinnorna inte berättar  

• Tillgången till kuratorer och andra organisatoriska brister.  

• Problematik kring den situation och arbetsbelastning som råder på akutmottagningar, 

exempelvis tidsbrist.  

 

Att kvinnorna inte berättar 

Tanken är som tidigare sagts att alla ska tillfrågas vid misstanke om våld. Det finns dock flera 

svårigheter. Till exempel så uppger samtliga informanter att det är ett hinder att mörkertalet är 

så stort, och att även om kvinnorna tillfrågas så kan de ju neka. Att kvinnorna nekar vid 

frågan om de blivit utsatta för våld kan förklaras på olika sätt. Enligt normaliseringsprocessen 
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är känslan av skam och skuld ofta stark, att kvinnan har skuldbelagt sig själv och accepterat 

de motiv mannen anger för sin misshandel, vilka handlar om hennes brister. Detta är ett led i 

kvinnans anpassning till mannens ständigt skiftande norm och bild av henne och hennes 

kvinnlighet (Lundgren, 2005). Det kan bidra till att det är svårare för kvinnorna att berätta om 

det. De kan också vara rädda för mannen som sitter med på sjukhuset, antingen i rummet eller 

utanför och väntar.  

        En annan förklaring kan vara att kvinnan inte identifierar sig med att vara en 

misshandlad kvinna och inte känner igen sig i definitionen att leva i ett 

”misshandelsförhållande”. Hon gör en åtskillnad mellan att ”bli slagen” och att ”vara 

misshandlad”. Gränsen för när misshandel blir misshandel tycks gå vid ”något värre än det jag 

är utsatt för” (Holmberg & Enander, 2012). Flertalet av dessa kvinnor anser inte att våldet de 

utsätts för är tillräckligt grovt, på grund av att de inte anpassat sig och blivit tillräckligt 

maktlösa för att kvalificera sig till gruppen ”misshandlade kvinnor” för att söka hjälp, då de 

flesta upplever sig själva göra motstånd och säga ifrån. Att starkt fokusera på att den 

misshandlade kvinnan anpassar sig är något som Margaretha Hydén kritiserar. Hon menar att 

denna beskrivning är direkt hindrande för att kvinnan ska söka hjälp (a.a). Kuratorn på AVK 

beskriver situationen kring identifiering av de våldsutsatta kvinnorna på följande sätt:  

 
Monika:  

… alla ska ju tillfrågas om de utsatts för våld. Sen kan de ju svara nej ändå, det kan ju inte vi 

göra så mycket åt...men alla ska tillfrågas. Sen är det ju som det är med den saken, ibland är det 

ju så att personalen är stressade eller orutinerade, det är ju alltid enklare om det är några gamla i 

gamet som jobbar, de sticker alltid in frågan på något sätt.  

(AVK, Södersjukhuset).  

 

Tillgång till kurator 
Trots att akutmottagningen många gånger är den första och enda sjukvårdskontakt de 

våldsutsatta kvinnorna får, finns det idag ingen akutmottagning i hela landet med tillgång till 

kuratorer eller annan utbildad personal inom det psykosociala arbetet dygnet runt (Lindblom, 

2010).  

Både normaliseringsprocessen och uppbrottsprocessen redogör för hur kvinnans 

tankemönster och beteende fungerar, som utvecklats till följd av den nedbrytningsprocess hon 

stegvis har tvingats genomgå för att anpassa sig till den våldsverklighet hon lever i (Lundgren, 

2005). Enligt dessa teorier innebär det att hon med all sannolikhet går tillbaka till mannen 

igen, utan att ha fått adekvat hjälp av någon professionell som har tillräcklig kunskap och 
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utbildning för att kunna möta kvinnans behov i den aktuella situationen (Holmberg & 

Enander, 2012).  

        På akutmottagningen ska kuratorn komplettera övrig personal genom att erbjuda 

psykosocialt stöd vid akuta situationer, exempelvis genom att ha krissamtal med patienter och 

närstående (Lundin, et al, 2011). Kuratorerna arbetar kontorstid, och under övrig tid skrivs 

remisser av sjukvårdspersonalen till kuratorerna, som i sin tur kontaktar kvinnan under 

arbetstid. Kuratorsremisserna är inte obligatoriska för sjukvårdspersonalen att skriva, men 

Handlingsprogrammet för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor (2005) uppmuntrar till 

att man skriver remisser. Kuratorn på Karolinska Universitetssjukhuset berättar:  

 
Lena:  

Det blir ifrågasatt ibland, att det ska vara obligatoriskt. Man kan för det första såklart inte tvinga 

någon och det är inte heller obligatoriskt med kuratorskontakt, utan med remissen och det 

handlar mer om att vi ska få möjlighet att prata med kvinnan och tala om vad vi kan erbjuda. 

Men vi får för lite remisser, det missas helt enkelt, det är så och ibland gissar jag att de frågar 

och kanske får ett nej eller ibland kanske de inte ens tar upp det av olika skäl. Så vi missar 

mycket. 

(Karolinska Universitetssjukhuset).  

 

Det kan vara en fördel för kvinnan att sjukhuset har som rutin att vid misstanke alltid ställa 

frågan om hon varit utsatt för våld och att de i dessa fall alltid skickar en remiss till kuratorn.  

 
Lena:  

De skriver inte remisser mot kvinnans vilja såklart men vi resonerar också som så att om det är 

obligatoriskt, om man kan säga det som sjukvårdspersonal, att säga det att det är obligatoriskt, vi 

skickar alltid remiss till kurator när vi misstänker att det är våld eller när kvinnor blivit utsatta 

för våld. Då kan det va lite lättare, dels är det lättare för personalen att säga det att vi gör alltid 

det, det är en rutin vi har, det är obligatoriskt. Men det kan också vara lättare för kvinnan. Hon 

behöver inte ta ställning, hon behöver inte säga nej eller ja, utan ja okej och då kan det va lite 

lättare för henne och så. Så de ska verkligen identifiera våldet, men det är ju inte alla som är 

öppna med vad som har hänt och ibland är mannen med in på sjukhuset och även om det i 

handlingsprogrammet står att mannen inte ska va i rummet och man tar ut honom. Men jag 

menar, han är ju där utanför och är man rädd så är det klart att man inte vågar och så skäms man 

också. Så det är så mycket starka saker. Svår uppgift ibland för personalen att upptäcka vad som 

har hänt och att våga fråga, det är också en bit, att verkligen våga ställa frågan ”är det någon som 

har slagit dig?” 

(Karolinska Universitetssjukhuset) 
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Att det inte finns tillgång till kurator under kvällstid och helger är problematiskt på flera sätt. I 

det akuta skedet ligger det ett tungt ansvar på sjukvårdspersonalen, som redan arbetar under 

stor press. På Danderyds Sjukhus har de klinikbundna kuratorer som de skriver remisser till, 

men vår informant där beskrev situationen på följande sätt:  

 
Elisabeth:  

...sen så ger vi ju alltid information om kvinnofridslinjen och uppmuntrar kvinnorna att hellre 

höra av sig dit. Dem kan de ju alltid nå dygnet runt. När vi hade en kurator här var ju inte hon 

heller här dygnet runt, hon var ju här måndag till fredag, sju till sexton, om ens det.  

(Danderyds Sjukhus). 

 

Arbetsbelastningen 
Att personalen är stressad är också ett återkommande ämne i intervjuerna. Situationen på just 

akutmottagningar är väldigt speciell, då man oftast kommer in och de medicinska behoven är 

det som prioriteras högst. Mötet mellan patient och vårdgivare är ofta kort och intensivt på 

grund av det höga arbetstempot. Höga krav ställs på personalen och det handlar ofta om att 

göra snabba bedömningar och att göra det kliniska arbetet, det vill säga att ställa medicinska 

diagnoser, behandla och utföra åtgärder, vilket har högsta prioritet. Kuratorn på AVK berättar 

om svårigheterna på akutmottagningar: “...och i akutsjukvården är det ju inte alltid så att 

sjuksköterskorna hinner fråga en massa frågor, ni skulle se hur det är där, det är ju 

Beirut…”.  
 

Slutsatser 
Syftet med vår studie var dels att genom att utföra intervjuer med kuratorer verksamma vid 

akutsjukhus undersöka hur sjukvårdens ofta första instans tar emot kvinnor som utsatts för 

våld i en nära relation, med fokus på sjukhuskuratorns roll och det psykosociala arbetet.  

     Då vi haft svårigheter att hitta informanter blev intervjuerna färre än önskat. Vi tror dock 

att resultaten hade sett ungefär likadana ut med fler informanter. Vår första frågeställning löd:  

Erbjuds kvinnor som söker sjukvård efter att ha utsatts för våld i en nära relation adekvat hjälp 

då de kommer till akutmottagningen? Att svara på den frågan har visat sig vara svårt. För vad är 

adekvat hjälp? Enligt de teorier och tidigare forskning vi tagit del av skulle man kunna dra 

slutsatsen att adekvat hjälp i det akuta skedet är att bli bemött på rätt sätt. Detta framkommer i 

uppbrottsprocessen, där man beskriver hur den professionellas bemötande av den våldsutsatta 

kvinnan kan påverka hennes förståelseprocess (Holmberg & Enander, 2012). Även i kristeorin 
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betonas vikten av rätt psykosocialt omhändertagande i det akuta skedet (Cullberg, 2003) och våra 

informanter bekräftade även detta. Samtliga informanter betonade vikten av att lyssna och vara 

empatiska. 

     Att personalen som kommer i kontakt med dessa våldsutsatta kvinnor har kunskap om 

normaliseringsprocessen, är av stor betydelse för att bemöta, bekräfta och nå fram till dem på 

bästa sätt. På så sätt öppnas möjligheten att fånga upp dem, lyfta bort skammen, få igång ett 

samtal och visaatt det finns hjälp att få den dagen hon är redo. Det är även viktigt att känna till 

uppbrottsprocessen för att kunna få en uppfattning om vart någonstans i processen kvinnan 

befinner sig och anpassa samtalet och stödet efter det. Om kvinnan får prata om våldet kan 

den nödvändiga förståelseprocessen sättas igång. Kvinnan får då möjlighet att få ett annat 

perspektiv på våldet och sin situation. Detta är särskilt värdefullt då mannen ofta 

bagatelliserar hennes upplevelser och lägger skulden på kvinnan.  

     Den mest påtagliga bristen vi kunnat urskilja är att sjukvårdspersonalen har för lite 

kunskap kring våldsutsatthet och dess konsekvenser, något som resulterar i att adekvat stöd 

för kvinnan inte alltid kan erbjudas. Kunskapsbristen ihop med de övriga hindrena vi 

identifierat. Detta har även varit ett genomgående tema i den mesta forskning kring 

sjukvårdens roll i arbetet med den våldsutsatta kvinnan, som vi har tagit del av. Vår andra 

frågeställning lydde: Vilken roll har kuratorn i arbetet med våldsutsatta kvinnor som kommer in 

till akutmottagningar?Det har delvis varit svårt att fokusera på kuratorns roll då tidigare 

forskning och även empiri som framkommit under vår studie hela tiden pekar mot 

kunskapsbristen om våldsutsatthet hos sjukvårdspersonalen. Identifieringen är det första 

steget i ledet gällande att kunna erbjuda kvinnorna rätt hjälpinsats, och där har 

sjukvårdspersonalen den avgörande rollen. Kuratorn har dock som en av sina arbetsuppgifter 

att stödja sjukvårdspersonalen i dessa frågor. Kuratorns huvudsakliga roll är alltså att 

komplettera övrig sjukvårdspersonal med psykosocial kompetens, genom samtalsstöd till 

personal och patienter, samt bistå med myndighetskontakter och utvecklingsarbete.  

Avslutande reflektioner	  
Den våldsutsatta kvinnans behov är ofta komplexa. Den kompetens som behövs för att kunna 

skapa ett bra möte med den våldsutsatta kvinnan förutsätter kunskap, självkännedom och 

empati. Vi har under arbetets gång oss emellan reflekterat kring att ”så ett frö”. Med det syftar 

vi till en föreställning om att rätt reaktion, samtal eller bemötande från en annan person kan 

sätta igång något inom kvinnan, även om hon inte är redo för ett uppbrott just då, och att 

”fröet” sedan växer med tiden och utvecklas till en förståelse för den situation i vilket kvinnan 

befinner sig.  
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Vi tror att i en så utsatt situation som dessa kvinnor befinner sig i då de söker hjälp på 

akutmottagningen till följd av att ha blivit utsatta för våld, så är det av största vikt att få 

samtala med någon professionell, som i en lugn och trygg miljö kan sitta med dem och lyssna, 

visa empati och bekräfta dem i sina upplevelser och ta det dem berättar på allvar, vid det 

tillfället då hon sökt hjälp och förhoppningsvis kanske är mer mottaglig än annars. Det är av 

stor vikt att ta tillvara på dessa tillfällen och fånga upp kvinnan för att starta den process som 

förhoppningsvis leder till att hon bryter sig loss från relationen till våldsutövaren. Detta har 

även bekräftats av den litteratur vi tagit del av, där det bland annat framkom att de 

våldsutsatta kvinnorna uttryckt en önskan om en trygg miljö och god kommunikation med 

sjukvårdspersonalen, och de upplevde efter kontakt med sjukvården att det saknades 

omvårdnad på ett emotionellt plan. När dessa kvinnor istället ombads berätta om sina 

upplevelser upplevdes det som lättare att öppna sig om våldet och de upplevde att de blev 

lyssnade på. 

     Sjukvårdspersonalen måste till stor del själva ta initiativ till utbildning i området. Att våld i 

nära relationer inte uppmärksammas och är ett obligatoriskt inslag i alla människovårdande 

yrken är en brist i sig, och att de inte är ett obligatoriskt inslag för alla anställda inom 

akutsjukvården och primärvården är enligt vår mening under all kritik. Av vårt material att 

döma krävs det enskilda anställda med en stark egen drivkraft och intresse för frågan för att 

kunna driva igenom den så att de åtminstone erbjuds utbildning. Under vår 

socionomutbildning har endast en enda föreläsning handlat om våld i nära relationer och det 

var en frivillig föreläsning. Risken är därför stor att många utbildade socionomer inte har den 

kunskap som behövs för att kunna bemöta och hjälpa dessa kvinnor om de inte på egen hand 

går någon vidareutbildning för att få fördjupad kunskap i ämnet. 

     Vi har sett att man på de största landstingsägda sjukhusen i Stockholm har åtgärder för att 

fånga upp de våldsutsatta kvinnor som söker sig till akutmottagningen, och att personalen 

arbetar aktivt och kontinuerligt för att öka medvetenheten på sjukhusen, men att det trots det 

finns glapp. Utöver kunskapsbristen finns inte heller tillgång till de resurser kvinnan behöver 

dygnet runt, det vill säga psykosocialt stöd. Vi har under arbetets gång reflekterat över 

kuratorns arbetsroll och vikten av psykosocialt arbete inom sjukvården. Att samtalsstöd, 

krisarbete och övrigt psykosocialt arbete måste ske dygnet runt är för oss en självklarhet. När 

hon är i kris, vilket kan visa sig på många olika sätt, så är insatserna otillräckliga.Som det ser 

ut i dag skrivs remisser av sjukvårdspersonal till kuratorerna, vilka kontaktar kvinnorna vid 

tillfälle. Detta innebär att de kvinnor som kommer in under kvällar, nätter och helger blir 

kontaktade under kontorstid någon gång under följande dagar eller kommande arbetsvecka. 
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Men vad hinner hända däremellan? Tidsglappet kan innebära problem. Enligt både 

normaliseringsprocessen och uppbrottsprocessen innebär detta enligt den våldsutsatta 

kvinnans sätt att tänka och den anpassning till våldet som hon redan har genomgått, att 

chanserna till ett uppbrott efter den akuta händelsen förminskas avsevärt. Även om man ser 

till chockfasen i kristeorin så befinner sig de krisdrabbade ofta i förnekelse av verkligheten i 

det läget, och håller risker och konsekvenser ifrån sig 

        Fortsatt forskning på området skulle kunna vara att göra en kvalitativ studie om hur 

våldsutsatta kvinnor själva upplever hjälpen och det bemötande de får när de söker hjälp på 

akutmottagningar. Det vore också intressant att undersöka hur en man som blivit våldsutsatt i 

en nära relation blir bemött på akutmottagningar, samt de som lever i samkönade relationer. 

En annan viktig studie som skulle kunna göras är att undersöka varför akutsjukhusen inte 

anställer en kurator som arbetar dygnet runt. Tillgång till annan vårdpersonal såsom läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor ska alltid finnas, men de psykosociala problemen tar 

liksom de medicinska inte slut för att kontorstiden gör det. Hur väger och värderar man olika 

typer av lidande och vilka patientgrupper och åkommor prioriteras när man anställer personal 

inom hälso- och sjukvård?  

       Avslutningsvis kan man ställa sig frågan om huruvida den vård och stöd man erbjuder 

kan benämnas som “god vård”. Även om man arbetar kontinuerligt för att förbättra kunskapen 

och omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor brister det på många håll. Socialstyrelsen 

(2009) beskriver god vård som ”kunskapsbaserad och patientfokuserad”, och den ska ske med 

“lyhördhet för den enskilde individens specifika behov “. Gör den det?   
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