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Sammanfattning 

Bakgrund: Mörkertalet bland kvinnor som utsätts för våld i nära relationer befaras vara 

stort då våldet ofta sker i det privata. Våldet kan vara en kombination av 

fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Detta samhällsproblem är också ett 

folkhälsoproblem då det ger uttryck i en sämre hälsa. Våldet kan bidra till 

fysiska, psykiska samt psykosomatiska besvär och sjukvården har en 

betydande roll i att identifiera dessa kvinnor.  

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa hur kvinnor som utsätts för våld 

i nära relationer upplever bemötandet från sjukvården.  

Metod: En litteraturöversikt enligt Friberg (2012) har genomförts och grundar sig på 

tolv vetenskapliga originalartiklar. Artiklar har hämtats från databaserna 

CINAHL Complete och PubMed.  

Resultat: Litteraturöversiktens resultat har redovisats i två huvudkategorier med 

tillhörande subkategorier. Första huvudkategorin Upplevelsen av mötet i 

sjukvården beskriver kvinnornas upplevelser och intryck i mötet med 

sjukvården. Andra huvudkategorin Att lyfta frågan om våld belyser 

kvinnornas känslomässiga upplevelser, hur de upplever sjukvårdspersonalens 

förhållningssätt samt vilka råd de önskade att sjukvårdspersonalen kände till. 

Diskussion: Resultatet diskuterades med Joyce Travelbees omvårdnadsteori och 

konsensusbegreppet vårdande som utgångspunkt. Kvinnorna upplevde främst 

ett bristfälligt bemötande från sjukvården då de uttryckte en önskan om ökad 

empati, förståelse samt tålamod från sjukvårdspersonalen. 

Sjukvårdspersonalens bristande kunskap inom området våldsutsatthet bidrog 

till att de inte uppmärksammade kvinnorna ur ett helhetsperspektiv.  

Nyckelord: Våld i nära relationer, upplevelser, bemötande, sjukvården 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: The number of unrecorded cases among women exposed to intimate partner 

violence is feared to be large, since violence often takes place in the private 

sphere. The violence can be a combination of physical, psychological and 

sexual violence. This social problem is also a public health issue, since it 

leads to worse health among the exposed women. The violence may cause 

physical, psychological and psychosomatic disorders. Due to this, health 

care has an important role in order to identify these women. 

Aim: The aim of the literature review was to illuminate how women exposed to 

intimate partner violence experience the hospitality of health care.   

Method: Suggested by Friberg (2012), a literature review has been implemented 

which is based upon twelve original scientific articles. The articles were 

collected from the databases CINAHL Complete and PubMed.  

Results: The result has been presented into two main categories with associated 

subcategories. First main category, Experience of meeting the health care, 

describes women's experiences and impressions of meeting the health care. 

The second main category, To illuminate the issue of violence, highlights 

women’s emotional experience. In other words, how they experience the 

approach among the health care professionals' as well as their wished advice 

from the nursing staff. 

Discussions: The result was discussed with Joyce Travelbee’s theory of nursing and the 

concept of caring. Women experienced a defective treatment from the 

health care and expressed a desire of greater empathy, understanding and 

patience from the health care. There is a lack of knowledge regarding the 

field of violence victimization among the health care professionals´, which 

leads to that they do not observe the women from a holistic perspective.  

Keywords: Intimate partner violence, lived experiences, hospitality, health care 
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1. Inledning 

Mäns våld mot kvinnor är inte enbart ett samhällsproblem utan ett utbrett folkhälsoproblem 

(World Health Organization, 2005). Sjukvården och andra vårdinstanser har därför ett ansvar 

att identifiera dessa kvinnor för att förebygga den ohälsa som våldets konsekvenser kan 

medföra.  

 I vår kommande yrkesroll som sjuksköterskor kommer vi att möta dessa kvinnor eftersom 

sjukvården kan vara den första instans som kvinnorna kommer i kontakt med. Därför vill 

författarna till litteraturöversikten belysa hur våldsutsatta kvinnor upplever mötet med 

sjukvården. 

 

2. Bakgrund 

År 2014 anmäldes 28 200 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år (Brottsförebyggande 

rådet [BRÅ], 2014). Socialstyrelsen (2009) uppskattar att omkring 12 000 - 14 000 kvinnor 

årligen uppsöker sjukvård i Sverige till följd av de skador som uppkommit av våld i nära 

relationer. Till följd av detta uppskattas de samhällsekonomiska kostnaderna för mäns våld 

mot kvinnor vara mellan 2,7 – 3,3 miljarder kronor per år (Socialstyrelsen, 2006). 

  Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökar anmälningsbenägenheten bland kvinnor som 

har blivit utsatta för våld av en närstående (Frenzel, 2014). Mörkertalet befaras dock fortsatt 

vara stort på grund av att våldet ofta sker i det privata. Våld i nära relationer sker inom alla 

samhällsklasser. Tidigare studier visar att mäns våld mot kvinnor är ett omfattande 

samhällsproblem samt att färre anmäler att de blivit utsatta för våld om gärningsmannen är en 

närstående.  

 

2.1 Definition av våld mot kvinnor  

I deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor beskriver Förenta Nationerna (FN, 

1993) våld som en form av könsrelaterat våld som resulterar i, eller kan resultera i fysisk, 

psykisk eller sexuell skada och lidande för kvinnor. Även hot, tvång eller godtyckliga 

frihetsberövanden inkluderas. FN (1993) beskriver inte i denna deklaration hur relationen 

mellan de berörda parterna ser ut eller var våldet sker.   

  Relation är ett begrepp där innebörden kan skilja sig åt beroende definition (Frenzel, 

2014). Relation kan benämnas som en kärleksrelation mellan två personer, mellan syskon 

eller mellan förälder och barn. Frenzel definierar relation som en pågående eller avslutad 
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parrelation som har varat i minst en månad. Författarna till litteraturöversikten kommer att 

förhålla sig till definitionen heterosexuell parrelation.  

 

2.2 Våldets normaliseringsprocess 

Normaliseringsprocessen är en process som sker i en nära relation där våld förekommer och 

utvecklas under en lång tid (Lundgren, 2004). Kvinnan som utsätts börjar efter en tid att 

betrakta våldet som ett vanligt inslag i sitt vardagliga liv. Detta kallas för en 

normaliseringsprocess då våldet normaliseras både för den våldsutsatta kvinnan och den 

misshandlande mannen (Grände, Lundberg & Eriksson, 2014).  

 Den som utsätts för våld utvecklar strategier för att förklara våldets förekomst (Lundgren, 

2004). I sin tur skuldbelägger våldsutövaren kvinnan för sina handlingar och anser att dessa är 

den bakomliggande orsaken till våldet. Genom hot och kontroll minskas hennes utrymme 

gradvis. Med normaliseringsprocessen kan en grundläggande förståelse implementeras då 

faktorer som påverkar kvinnan att inte lämna relationen förtydligas (Lundgren, 2004).   

 I en studie om kvinnor som lämnar våldsamma relationer framgår det att kvinnorna 

beskriver att männen till en början inte var aggressiva och våldsamma utan att det var något 

som utvecklades under relationens gång (Rezande Pacheco, Medeiros & Garcia, 2014). Efter 

ett utbrott kunde männen i efterhand ångra sig och be om förlåtelse men processen fortlöpte. 

 

2.3 Våldets uttryck 

 Våld i nära relationer är ofta en kombination av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld (Nationellt 

centrum kvinnofrid, u.å.b). Det sexuella våldet definieras som exempelvis ofrivillig beröring 

eller att mot sin vilja tvingas utföra sexuella handlingar. Denna form av våldsutövande kan 

även ske i samband med ett misshandelstillfälle.  

 Fysiskt våld kan ta sig uttryck i form av slag, sparkar eller att bli fasthållen (Nationellt 

centrum kvinnofrid, u.å.b). Förövaren kan också välja att medvetet rikta sina aggressioner mot 

särskilda områden på kroppen enbart för att blåmärken och andra synliga märken inte ska 

upptäckas av andra. 

  I sin studie om kvinnors erfarenheter av fysiskt våld i parrelationer nämner Madzimbalale 

och Khoza (2010) att kvinnorna förutom att bli sparkade och knuffade även blev utsatta för 

strypgrepp och brännmärken. I studien uppgav kvinnorna att alkohol och droger ofta var 

grundorsaken till det fysiska våldet. Flera kvinnor uppgav att männen var kärleksfulla i 
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nyktert tillstånd. Det framkom även i studien att kvinnorna ofta blev utsatta för både fysiskt 

och psykiskt våld. 

 Psykiskt våld definieras som direkta eller indirekta hot och förlöjliganden (Grände et al., 

2014). Det psykiska våldet kan starta med små kommentarer och pikar men när kritiken 

kommer tätare börjar kvinnan att påverkas. Det kan leda till att hennes självkänsla påverkas 

negativt och självförtroendet minskar och att kritiken efter en tid upplevs som sanningsenlig.  

Det är vanligt att en kvinna som utsätts för våld i nära relationer har ett litet socialt nätverk 

med få personer att vända sig till och har inte heller någon chans att se en annan bild av 

verkligheten än den som hon själv lever i. Det psykiska våldet kan efter en tid eskalera till hot 

om att göra kvinnan och hennes närstående illa.  

  Queen, Brackley och Williams (2009) beskriver i sin studie om psykiskt våld i nära 

relationer att psykiskt våld är en faktor som påverkar livskvaliteten. Kvinnorna upplever det 

psykiska våldet som tyngre än det fysiska. De berättar att de flera år efter relationen där de 

utsattes för psykiskt våld känner att våldet förföljer dem trots att de inte längre är utsatta. De 

beskriver det avslutade våldet som en påverkan på sin hälsa, livskvalitet samt relationer till 

andra personer. 

 

2.4 Våldets konsekvenser på hälsan  

 Våld i nära relationer har blivit ett folkhälsoproblem eftersom de våldsutsatta kvinnornas 

livssituation påverkas vilket även uttrycks i en sämre hälsa (De Albuquerque Netto, 

Vasconcelos Moura, Azevedo Queiroz, Rubio Tyrrell & Del Mar Pastor Bravo, 2014).  

 Slag som lokaliseras mot huvud, ansikte och nacke är vanligt förekommande (Sheridan & 

Nash, 2007). Även skador på övre extremiteter som armar och revben då kvinnan försöker 

skydda sig vid slag. Andra fysiskt synliga skador är blåmärken samt bröst- och bukskador 

(Wendt & Enander, 2013). Även mer diffusa fysiska symtom som kroniska smärtsyndrom, 

gynekologiska och gastrointestinala sjukdomar är vanligt förekommande (De Albuquerque 

Netto et al., 2014).  Kroniska hälsoproblem som en följd av våld är kardiovaskulära 

komplikationer och neurologiska symtom som migrän.  

 Sheridan och Nash (2007) beskriver att även strypning är vanligt förekommande och att 

denna form av misshandel inte är lika synlig men kan ge symtom som andnings- och 

sväljningssvårigheter, röstförändringar och sår i halsen. 

 Scheffer Lindgren och Renck (2008) samt Lundgren, Heimer, Westerstrand och 

Kalliokoski (2001) beskriver att våldsutsatta kvinnor påverkas av psykiska besvär och 
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framförallt uppsöker sjukvård på grund av sömnproblem, trötthet, ångest och posttraumatiskt 

stressyndrom. Även psykosomatiska besvär som uttryckts i diffusa smärtor i buken samt värk 

i leder och muskler var orsaker till uppsökandet av sjukvård. Dessa kvinnor hade även en 

högre självmordsbenägenhet och konsumtion av psykofarmaka. Andra psykiska 

hälsokonsekvenser av våldet kan resultera i alkohol- och narkotikamissbruk, depression och 

självskadebeteende (Campbell, 2002).  

 Övergrepp har en tydlig negativ inverkan på både hälsa och livssituation (Berglund, 2010). 

Våldsutsatta kvinnor söker framförallt hjälp inom den somatiska vården relaterat till fysiska 

och psykiska besvär, därför är det viktigt att sjukvården har kunskap och beredskap för att 

kunna erbjuda rätt hjälp. Det är få kvinnor som utsätts för våld i nära relationer som vänder 

sig till sjukvården på grund av rädsla att genomgå till exempel gynekologiska undersökningar 

på grund av att dolda skador kan bli synliga. 

 

2.5 Sjukvårdens ansvar för våldsutsatta kvinnor 

Sjukvården kan definieras som en verksamhet riktad till omhändertagandet av sjuka och 

skadade (”Sjukvård”, u.å). Detta innefattar att medicinskt förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar samt skador (”Hälso- och sjukvård”, 2005). 

 Endast få av de kvinnor som någon gång har blivit utsatta för våld i nära relationer söker 

hjälp inom sjukvården och därför har bemötandet stor betydelse för om den drabbade väljer 

att berätta (Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å.a). Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

för sjuksköterskor (2005) belyser att sjukvårdspersonal ska bemöta patienter på ett lyhört, 

respektfullt och empatiskt sätt samt respektera patientens integritet och värdighet, för att 

eftersträva en mer personcentrerad vård. McCormack & McCance (2006) belyser att 

personcentrerad vård innebär att involvera patienten i vården. Med det menas att patienten har 

rätt att ta egna beslut, vara delaktig gällande sin vård samt att sjukvårdspersonalen betraktar 

patientens livsvärld.  

 WHO (2005) har definierat sju ledord som sjukvårdspersonal ska förhålla sig till i samband 

med bemötande och undersökning av en utsatt person. Dessa ledord är hälsa, värdighet, 

integritet, självbestämmande, jämlikhet, information och sekretess. Patienten har möjlighet att 

själv bestämma över vilka behandlingar och undersökningar som denne vill genomgå. Vården 

ska vara av god kvalitet vilket innebär att den ska tillgodose kvinnans behov av trygghet samt 

vara lättillgänglig och bygga på respekt för hennes självbestämmande och integritet (Hälso- 

och sjukvårdslagen [HSL], SFS1982:763).  
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  Sjukvårdens ansvar för våldsutsatta kvinnor kan definieras som att erbjuda lämplig 

medicinskt och psykosocialt omhändertagande (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], 

2006). Utöver det är ansvaret även att upptäcka bakomliggande orsaker i de fall då våldet inte 

är den direkta orsaken till uppsökandet av sjukvård. Sjukvården bör identifiera kvinnor som 

utsätts för våld i nära relationer samt dokumentera, informera, vårda, motivera, samverka och 

hänvisa dem till rätt instans för vård och uppföljning. 

 

2.6 Sjuksköterskans roll i samband med omvårdnad av våldsutsatta kvinnor 

Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för omvårdnadsarbetet kring en patient och i det 

inkluderas att se patienten ur ett helhetsperspektiv (Socialstyrelsen, 2005). Det innefattar 

fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella behov. Sjuksköterskan ska 

uppmärksamma patientens behov och sätta in lämpliga omvårdnadsåtgärder för att tillgodose 

dessa. Omvårdnaden sker utifrån gällande författningar, riktlinjer, rutiner och vilar på en 

vetenskaplig grund.  

  International Council of Nurses (2012) framhäver i den etiska koden för sjuksköterskor att 

sjuksköterskan har ett ansvar att uppmärksamma samt vidta åtgärder om en persons hälsa är 

hotad av andra personers handlande. Sjuksköterskan har även ett ansvar för att återställa hälsa 

och lindra lidande. En patients trosuppfattning, kön, ålder eller sexuella läggning är exempel 

på andra faktorer som inte får påverka sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS1982:763). 

  Forensisk omvårdnad är ett nytt begrepp vars definition kortfattat innebär att 

sjuksköterskans kompetens möter rättsväsendets (Svensk sjuksköterskeförening, u.å). Det 

finns ett behov av denna kunskap då sjuksköterskor möter patienter som utsatts för våld eller 

övergrepp inom såväl somatisk som psykiatrisk vård. Att vara vaksam och ha kunskap om 

våld samt övergrepp, känna till lagar och författningar, säkra dokument och bevis, samverka 

med polis och rättsväsendet samt andra professioner är kunskaper som ryms inom forensisk 

omvårdnad. Den forensiska omvårdnaden fyller en viktig och betydande roll mellan det 

rättsliga och medicinska, speciellt i situationer där våldsutsatta kvinnor är inblandade (Turner, 

2011). Sjukvården, framförallt akutmottagningen, är en av de första instanser som våldsutsatta 

möter och tidigare forskning stärker det faktum att sjuksköterskor och övrig 

sjukvårdspersonal har bristfällig kunskap inom forensisk omvårdnad (Rahmqvist Linnarsson, 

Benzein & Arestedt, 2015).   
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 Forskning visar att sjuksköterskor har en rädsla för att ställa frågan om våld (Häggblom, 

Hallberg & Möller, 2005). Det finns även en rädsla för att inkräkta på kvinnans integritet och 

för att sjuksköterskor samt övrig sjukvårdspersonal saknar kunskap och erfarenhet om 

våldsutsatthet. Rädsla över konsekvenserna av svaret kan hämma att våga fråga om kvinnan 

är utsatt för våld i nära relationer. Andra faktorer som påverkar huruvida sjuksköterskor väljer 

att ställa frågan är tidsbrist och att det känns irrelevant för den åkomma kvinnan söker 

sjukvård för. Sjuksköterskorna beskrev även att de var rädda för att fråga för att de själva 

skulle må psykiskt dåligt av kvinnans berättelse (Häggblom & Möller, 2006).  

3. Problemformulering 

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som utvecklats till ett folkhälsoproblem. På 

grund av att våldet ofta sker i det privata, i kvinnans hem, finns ett stort mörkertal. Våldet kan 

ta sig i olika uttryck som fysiskt, psykiskt och sexuellt våld vilket leder till sämre hälsa för 

kvinnan. Sjukvårdspersonal kommer att möta dessa kvinnor i olika verksamheter och därför 

är dessa kvinnor en patientgrupp som behöver uppmärksammas. Eftersom sjuksköterskan har 

omvårdnadsansvaret är det viktigt att tillgodose dessa kvinnors omvårdnadsbehov och även 

ha en medvetenhet om våldets konsekvenser på hälsan. I yrkesrollen ingår det även att möta 

patienter på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt för att möjliggöra deras delaktighet. För 

att bemöta dessa kvinnor på bästa sätt krävs ett synliggörande av kvinnors upplevelser från 

sjukvårdens bemötande. 

4. Syfte 

Att belysa hur kvinnor som utsätts för våld i nära relationer upplever bemötandet från 

sjukvården. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Joyce Travelbees (1971) teori om mellanmänskliga aspekter grundar sig på viktiga begrepp 

som människa, lidande, mening, mänskliga relationer och kommunikation. I 

omvårdnadsteorin beskrivs omvårdnad som en mellanmänsklig process och begrepp som 

patient och sjuksköterska betraktas som generaliserande. I Travelbees teori beskrivs två 

generella metoder i omvårdnaden. Den ena där en mellanmänsklig relation upprättas genom 

terapeutisk användning av interaktion och kommunikation. Den andra är en professionell och 
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intellektuell metod som innebär att identifiera omvårdnadsbehov och planera åtgärder som 

kan tillgodose dessa. 

 Det viktigaste redskapet i en mellanmänsklig relation består av ett ömsesidigt förtroende 

mellan individ och sjuksköterska (Travelbee, 1971).  Denna relation kan ses som en process 

och ett medel för att kunna tillgodose individens omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan har ett 

ansvar för att etablera och upprätthålla relationen men kan aldrig utveckla den ensam då en 

relation är ömsesidig.    

  Den mellanmänskliga relationen är ett mål som uppnås efter att ha gått igenom flera 

interaktionsfaser som identifieras som följande: första mötet, framväxt av identiteter, empati, 

sympati samt ömsesidig förståelse och kontakt (Travelbee, 1971). Vid det första mötet är 

parterna främmande för varandra och det är viktigt att sjuksköterskan är självmedveten om att 

den stereotypa uppfattningen präglar hennes syn på individen. Det är därför viktigt att hon 

kan bryta sig ur sitt kategoritänkande så att hon upptäcker den unika individen i patienten.  

  När interaktionen utvecklas kommer framväxt av identiteter att etableras (Travelbee, 

1971). Sjuksköterskan får en begynnande förståelse för individens upplevelse av sin situation 

och individen kommer att betrakta sjuksköterskan som en individ och inte enbart en roll. 

Empati är en upplevelse där en individ går in eller delar och förstår en annan individs 

psykologiska tillstånd i ett visst ögonblick. Sympati är ett resultat av den empatiska processen. 

Med sympati önskas lidandet lindras och fasen kännetecknas av medkänsla. Genom att lindra 

lidande känner sig individen inte ensam med sin börda. Dock ingår inte sympati i processen 

att lära känna den andra personen utan betraktas som en attityd. Ömsesidig kontakt och 

förståelse är den avslutande fasen i den mellanmänskliga relationen och resultatet av den 

interaktion som individen och sjuksköterska gradvis har byggt upp i föregående faser. I denna 

fas delas de involverade personernas tankar, känslor och attityder.  

 Travelbee (1971) lägger stor vikt på individens upplevelser och därför är kommunikation 

ett av sjuksköterskans viktigaste medel för att hjälpa patienten att finna mening i sin situation. 

Kommunikation definieras som en ömsesidig process där tankar och känslor förmedlas och 

som omfattar verbal och icke-verbal kommunikation. Syftet är att lära känna patienten för att 

därefter kunna utforska och tillgodose hennes behov vilket innebär att vården måste återta sin 

stödjande och upprätthållande funktion.     

Konsensusbegreppet vårdande belyser vikten av att patienten blir delaktig i sin vårdprocess 

(Dahlberg & Segesten, 2010). För att vårdandet ska kunna lindra lidande och skapa en grund 

för välbefinnandet är det av relevans att det finns en mellanmänsklig relation där 

sjukvårdspersonalen stödjer och stärker individen. Inom vårdandet beaktas flera olika 
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aspekter som samtal och möten vilket sedan utvecklas till en vårdrelation mellan 

sjukvårdspersonal och individ. En vårdrelation mellan individ och sjukvårdspersonal 

kännetecknas av ett professionellt engagemang och innebär att fokus finns på individen och 

hennes behov av vård (Dahlberg & Segesten, 2010; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). En vårdrelation baseras därför på tillit mellan involverade parter och det är 

av vikt att sjukvårdspersonalen visar sin närvaro.  

  Travelbees (1971) omvårdnadsteori parallellt med begreppet vårdande belyser vikten av 

sjukvårdens bemötande, empati, kommunikation och förtroende framhävs i hennes 

omvårdnadsteori. Litteraturöversiktens bakgrund påvisar att mörkertalet gällande våldsutsatta 

kvinnor är stort och Travelbee (1971) belyser hur viktig kommunikationen är för att som 

sjuksköterska få en inblick i hur individen upplever sin hälsa och situation. Utefter detta kan 

omvårdnadsbehoven studeras och därefter tillgodoses. 

 

6. Metod 

En litteraturöversikt ger en överblick över kunskapsläget inom ett visst område samt skapar 

en beskrivande sammanställning av redan publicerade forskningsresultat relaterat till det 

angivna området (Friberg, 2012a). Befintlig forskning studeras och analyseras för att 

möjliggöra en fördjupad kännedom av det fenomen som litteraturöversikten belyser.  

 

6.1 Datainsamling  

Databaserna som har använts till denna litteraturöversikt är CINAHL Complete och PubMed 

då att dessa databaser har ett brett utbud av vårdvetenskaplig forskning. Sökningarna gjordes i 

slutet av februari och i början av mars 2015. Valda sökord var Domestic violence, Intimate 

partner violence, Battered women, Nursing, Caring, Perceptions, Health care, Health care 

interventions, Health care providers, Phenomenological, Patient experiences, Trust, 

Emergency care, Qualitative, Patient-centered care och Ask. Sökorden har därefter 

kombinerats på olika sätt för att finna artiklar som besvarar litteraturöversiktens syfte. Därför 

har boolesk söklogik genomförts och i detta fall har endast operatorn AND använts för att 

kombinera flera sökord (Östlundh, 2012). Detta för att påverka vilket samband sökorden ska 

ha till varandra vilket har effektiviserat sökningsprocessen. 

 

6.2 Urvalskriterier 

För att avgöra om valda artiklar var relevanta för ämnet studerades titel men framför allt 

abstrakt och syfte. De valda resultatartiklarna var vetenskapliga originalartiklar som 
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besvarade litteraturöversiktens syfte. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle belysa våld i 

nära relationer, ha ett kvalitativt förhållningssätt och att kvinnorna i studierna skulle vara över 

18 år. Exklusionskriterier var att inte belysa barn som utsatts för våld, enbart sexuellt och 

hedersrelaterat våld, samkönade relationer samt artiklar från utvecklingsländer. En 

begränsning var att artiklarna skulle vara på engelska då det anses vara det formella 

forskningsspråket (Segesten, 2012a). För att säkerställa den vetenskapliga tillförlitligheten i 

artiklarna har begränsningen peer reviewed använts vilket innebär att granskning har utförts 

av kunniga forskare inom det valda forskningsfältet (Vetenskapsrådet, 2011; Östlundh, 2012).  

 Begränsningen Full Text valdes bort för att inte begränsa på ett tidigt stadium då relevanta 

artiklar kunde uteslutas (Östlundh, 2012). Författarna till litteraturöversikten har valt artiklar 

som publicerats mellan åren 2000-2015 för att få den senaste forskningen samt en begränsad 

mängd inom området (se bilaga 1).  

 

6.3 Dataanalys 

Artiklarna har granskats och sammanfattats utifrån syfte, design, metod och resultat för att 

säkerställa kvaliteten (Friberg, 2012a). Därefter valdes tolv originalartiklar till resultatet (se 

bilaga 2). För att analysera artiklarna arbetade författarna utifrån att läsa varje artikel enskilt 

ett flertal gånger för att ha en neutral opåverkad förståelse för dess innehåll. Sedan läste 

författarna artiklarna gemensamt för att jämföra upplevda likheter och skillnader. Därefter har 

artiklarnas innehåll diskuterats författarna emellan för att identifiera eventuella 

meningsskiljaktigheter. Sammanfattningar av artiklarna diskuterades och anteckningar 

gjordes för att nå konsensus i artiklarnas resultat. För att tydliggöra och förenkla processen 

använde sig författarna av markeringspennor och antecknade återkommande teman från 

artiklarnas resultat för att därefter sammanställa dessa. Utifrån dessa teman delade författarna 

in materialet i huvudkategorier med tillhörande subkategorier. Nordstedts Engelsk-Svensk 

lexikon har används vid svåröversatta ord, dels för att vara konsekvent samt för att minimera 

feltolkning vid översättning.  

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Kritik har riktats mot litteraturöversikter då det finns en risk att urvalet blir selektivt på grund 

av begränsad mängd forskning för översikten (Friberg, 2012b). Detta medför en risk att 

författarna väljer artiklar som stödjer den egna ståndpunkten.  Därför har författarna till denna 

litteraturöversikt eftersträvat att studera artiklarna objektivt och ha en neutral inställning till 



 
 10 (35) 

 

urvalet av studier, vilket är i enlighet med Northern Nurses' Federations forskningsetiska 

riktlinjer (2003).   

 Eftersom denna uppsats är en litteraturöversikt kommer den inte att behöva ett etiskt 

formulerat godkännande. Det är dock av stor vikt att etiska överväganden och godkännanden 

har gjorts i samband med studier där individer är involverade (Forsberg & Wengström, 2008; 

Olsson & Sörensen, 2011). Att intervjua våldsutsatta kvinnor kan vara känsligt och smärtsamt 

för de drabbade eftersom de berättar sin livshistoria för en utomstående (Vetenskapsrådet, 

u.å). I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning beskrivs principer som ska efterföljas när forskningsområdet 

är av sårbar karaktär. De grundläggande principerna innebär att kvinnorna ska informeras om 

studien, samtycka till att medverka, bli utlovad sekretess och att studien inte kommer i 

kontakt med andra forskningsändamål eller brottsutredning.  

 Författarna till litteraturöversikten har eftersträvat att artiklarna har följt forskningsetiska 

riktlinjer och överväganden. Alla artiklar har inte haft tydligt formulerat etiskt godkännande 

men det har framkommit i löpande text att etiska överväganden har funnits i åtanke och dessa 

överensstämmer med Vetenskapsrådets (u.å) forskningsetiska riktlinjer. Vid översättning från 

engelska till svenska har författarna till litteraturöversikten varit medvetna om att fakta kan 

feltolkas och förvrängas vid ogenomtänkta översättningar.  

 

8. Resultat 

För att belysa olika dimensioner som framkommit utifrån valda artiklar är resultatet uppdelat i 

huvudkategorier med samhörande subkategorier. De definierade kategorierna var 

återkommande inslag i samtliga resultatartiklar och belyser därför resultatet. I den första 

huvudkategorin Upplevelsen av mötet med sjukvården uppmärksammades Positiva och 

Negativa upplevelser samt Miljöns betydelse och kommer därför att redovisas i tre 

subkategorier. Den andra huvudkategorin Att lyfta frågan om våld belyste aspekter som 

Känslomässiga upplevelser, Vikten av sjukvårdspersonalens professionella förhållningssätt 

samt Kvinnornas råd till sjukvården. Även dessa kommer därför att redovisas i tre 

subkategorier.   

 

8.1 Upplevelsen av mötet med sjukvården 

I ett flertal artiklar återkom teman gällande hur våldsutsatta kvinnor upplever sjukvården. 

Tydliga teman var kvinnornas positiva och negativa upplevelser samt hur miljön var en 
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betydande aspekt gällande deras trygghet. Flera artiklar belyste att sjukvårdens fokus var på 

de fysiska skadorna vilket upplevdes som hämmande för att delge sin situation. Dock 

framkom det även att kvinnorna värderade egenskaper som empati hos sjukvårdspersonal. 

 

8.1.1 Positiva upplevelser 

Positiva aspekter som kvinnorna upplevde i mötet med sjukvården var empati och förståelse, 

att sjukvårdspersonalen lyssnade och signalerade att de brydde sig (Bacchus, Mezey & 

Bewley, 2003; Hathaway, Willis & Zimmer, 2002; Nemoto, Rodriguez och Mkandawire-

Valhmu, 2008). Det ledde till en känsla av lättnad hos kvinnorna att sjukvården försökte 

förstå när exempelvis anhöriga var anklagande (Nemoto et al., 2008). Det ansågs hjälpsamt 

om sjukvårdspersonalen erbjöd kvinnorna ett samtal där dem fick uttrycka sina känslor, i en 

förhoppning om att motivera dem till att berätta om sina erfarenheter av våld. Utifrån detta 

samtal kom kvinnorna till insikt om att våldet inte var deras fel och därmed betraktades 

samtalet och återkopplingen som positivt.   

 Att bli respekterad och sedd som en individ var viktigt för kvinnorna för att bevara sin 

autonomi och skapa en god vårdrelation till sjukvårdspersonal (Battaglia, Finley & 

Liebschutz, 2003; Nemoto et al., 2008; Kelly, 2006; Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 

2014). När sjukvårdsvårdpersonalen visade att de brydde sig om kvinnornas välbefinnande 

och bekräftade våldets existens kände de djupare förtroende för dem (Bacchus et al., 2003; 

Battaglia et al., 2003; Kelly, 2006). Kvinnorna belyste vikten av att få ta egna beslut utifrån 

vad de ansåg ökade deras välbefinnande (Battaglia et al., 2003). Ett visat tålamod för att få 

kvinnan att delge sin situation upplevdes respektfullt, positivt och vårdande. När 

sjukvårdspersonalen engagerade sig på en personlig nivå och förde en öppen dialog med 

kvinnorna kände de sig hörda och sedda och upplevde därför tillit i vårdrelationen (Bacchus et 

al., 2003; Battaglia et al., 2003; Belknap & Sayeed, 2003; Kelly, 2006).  

 

8.1.2 Negativa upplevelser  

Dåligt bemötande från sjukvården är en återkommande aspekt som framkommit i flera artiklar 

(Bacchus et al., 2003; Battaglia et al., 2001; Chang, Decker & Moracco, Martin, Petersen & 

Frasier, 2003; Hathaway et al., 2002; Kelly, 2006; Pratt-Eriksson et al, 2014; Yam, 2000; 

Wendt Mayer, 2000). Nedlåtande attityd, att inte bli tagen på allvar, stressad 

sjukvårdspersonal, brist på medkänsla och förståelse samt att enbart fokusera på det fysiska 

och medicinska var faktorer som kvinnorna upplevde som hämmande för att skapa förtroende 



 
 12 (35) 

 

för sjukvårdpersonalen.     

  Kvinnorna kände en besvikelse över att sjukvårdspersonalen inte brydde sig om deras 

psykiska välmående, utan enbart fokuserade på det fysiska, detta för att bevara effektiviteten i 

vården (Chang et al., 2003; Kelly, 2006; Pratt-Eriksson et al., 2014; Yam, 2000). Kelly (2006) 

och Pratt-Eriksson et al. (2014) belyste att kvinnorna kände sig osynliga och ignorerade på 

grund av sjukvårdens belastade situation och fick därför anstränga sig för att bli sedda och 

hörda. Pratt-Eriksson et al. (2014) rapporterar även att kvinnor med utländsk bakgrund kände 

sig mer ignorerade och nedvärderade då sjukvårdspersonalen undrade om våldet var 

kvinnornas fel (Pratt-Eriksson et al., 2014). Kvinnor beskrev även negativa upplevelser av att 

sjukvårdspersonalen hade kategoriserat dem utifrån klass och destruktiva levnadsförhållanden 

(Battaglia et al., 2003). Bacchus et al. (2003) framför att en av deltagarna hade givit upp 

hoppet om sjukvården, då hon enbart haft negativa erfarenheter och av den anledningen inte 

vill involvera sjukvården. En annan kvinna belyste att hon blev nekad sjukvård om hon inte 

ville väcka åtal (Wendt Mayer, 2000).  

  Flera studier visar också att kvinnorna hade uppskattat om sjukvårdspersonalen hade frågat 

hur de fysiska skadorna hade uppkommit (Bacchus et al., 2003; Wendt Mayer, 2000; Yam, 

2000). Det framkom att kvinnorna kände sig illa bemötta och enbart stannade för att få 

behandling för sina fysiska skador. Kvinnorna upplevde också att de upptog dyrbar tid från 

sjukvårdspersonalen och skapade problem när det framkom att de hade blivit utsatta för våld 

(Pratt-Eriksson et al., 2014). Detta ledde till att kvinnorna kände sig förminskade och inte 

blev tagna på allvar. Sjukvårdspersonalens vilja att få kvinnan att berätta samt deras 

kontrollbehov upplevdes påträngande eftersom autonomin då inte respekterades (Battaglia et 

al., 2003: Chang, Cluss, Ranieri, Hawker, Buranosky, Dado, McNeil & Scholle, 2005a; 

Hathaway et al. 2002; Yam, 2000). Kvinnorna upplevde också att sjukvårdspersonalen 

signalerade en känsla av icke-vårdande attityder då de saknade empati i form av bristande 

tålamod och ovänlighet (Kelly, 2006; Pratt-Eriksson et al., 2014). Sjukvårdspersonalen 

upplevdes som kall och kvinnorna hade önskat att de hade visat medlidande även om de 

egentligen saknade en genuin förståelse för vad de gått igenom (Hathaway et al., 2002; Kelly, 

2006; Pratt-Eriksson et al., 2014).  

  Den långa väntetiden på akutmottagningen i kombination av bristande uppföljning 

upplevdes som ett dåligt bemötande (Wendt Mayer, 2000). Kvinnorna rapporterade också att 

sjukvårdspersonalen uttryckte egna värderingar om hur de upplevde kvinnorna och att de inte 

visade förståelse för att kvinnorna levde kvar i ett våldsamt förhållande och att de därför 
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ansåg att det var självförvållat (Battaglia et al., 2003; Chang et al., 2003; Pratt-Eriksson et al., 

2014; Yam, 2000; Wendt Mayer, 2000).  

 Bacchus et al. (2003) och Yam (2000) redogör att kvinnorna hade önskat att 

sjukvårdspersonalen skulle avläsa och bedöma situationens allvarlighetsgrad för att kunna se 

kvinnornas behov utan att de själva behövde lyfta problematiken. I en situation valde en 

kvinna att berätta för sjukvårdspersonalen men trots det ställdes inga följdfrågor och därmed 

vidtogs inga åtgärder (Yam, 2000). En annan kvinna berättade för sjukvårdspersonalen på 

akutmottagningen om hur hennes skador hade uppkommit och fick då frågan vad hon hade 

gjort för att våldet hade uppstått. Detta upplevdes som kränkande och hon hade önskat att bli 

erbjuden stöd i form av samtal och information istället. 

 

8.1.3 Miljöns betydelse 

En inbjudande och trygg miljö skapades om sjukvårdspersonalen var lugn, sansad och mötte 

kvinnan på hennes nivå (Battaglia et al., 2003; Chang, Decker, Moracco, Martin, Petersen & 

Frasier, 2005b; Hathaway et al., 2002; Kelly, 2006). Med det menades att 

sjukvårdspersonalen uppsökte ögonkontakt, inte distanserade sig från kvinnan samt 

signalerade ett avslappnat och vänligt kroppsspråk. För att säkerställa en trygg och stödjande 

omgivning önskade kvinnorna att partnern inte skulle vara närvarande under samtalet och att 

han inte fick agera tolk om hon inte behärskade språket (Bacchus et al., 2003; Belknap & 

Sayeed, 2003; Chang et al., 2005b; Pratt- Eriksson et al., 2014; Yam, 2000; Wendt Mayer, 

2000). Den främsta anledningen var att kvinnorna inte vågade berätta om sin situation om han 

var närvarande. En kvinna uttryckte en önskan om att det borde finnas generella riktlinjer 

kring hur sjukvårdspersonalen ska hantera våldsutsatta kvinnor situationen och därmed kunna 

skapa trygghet för dem (Bacchus et al., 2003).  

 Många kvinnor ansåg att sjukvårdspersonal inte bör ställa frågan om våldsutsatthet under 

en pågående undersökning när de var avklädda på grund av upplevelsen av underlägsenhet 

(Chang et al., 2005b). De poängterade även att sjukvårdspersonal inte bör ställa frågan på en 

akutmottagning, då det inte är en privat miljö och eftersom det kan minimera deras känsla av 

trygghet (Bacchus et al., 2003). För att skapa en trygg miljö uttryckte kvinnorna betydelsen av 

att kunna stiga in i ett samtal- eller undersökningsrum med tillgänglig information i form av 

upphängda posters och broschyrer om våldsutsatthet (Chang et al., 2005b; Hathaway et al., 

2002; Kelly, 2006; Yam 2000). Kvinnorna tyckte även att det var viktigt att i förväg veta om 

konsekvenserna av att avslöja våldet (Bacchus et al., 2003; Chang et al., 2003; Kelly, 2006).  
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8.2 Att lyfta frågan om våld 

En aspekt som framkom var att kvinnorna undanhöll att berätta om våldet på grund av rädsla 

men definierade det ändå som en börda att bära. I ett flertal studier framkommer det att 

kvinnorna önskade att sjukvårdspersonalen självmant skulle lyfta frågan om våldsutsatthet. 

Kvinnorna belyste att de upplevde olika känslor som exempelvis rädsla vid uppsökande av 

sjukvård och därför var det av stor vikt att de kände förtroende till sjukvårdspersonalen. En 

känsla av tillit i form av att hålla utlovad tystnadsplikt skapade en förtroendefull vårdrelation. 

Kvinnorna uppskattade att sjukvårdspersonalen bekräftade deras upplevelser för att inte 

förminska deras känslor.  

 

8.2.1 Känslomässiga upplevelser 

Känslor som kvinnorna upplevde under sitt besök på akutmottagningen var ilska, oförmåga 

att tänka klart, ensamhet och frustration (Pratt-Eriksson et al., 2014; Yam, 2000). Känslor av 

rädsla, skam och skuld var även gemensamt för ett flertal kvinnor (Bacchus et al., 2003; 

Battaglia et al., 2003; Belknap & Sayeed, 2003; Chang et al., 2003; Hathaway et al., 2002; 

Pratt-Eriksson et al., 2014; Kelly, 2006; Yam, 2000; Wendt Mayer, 2000).  

 Många kvinnor trodde att avslöjandet om våldsutsatthet till sjukvårdspersonalen skulle få 

konsekvenser i form av att förlora vårdnaden av sina barn eller hämnd från 

gärningsmannen(Kelly, 2006; Yam, 2000). Detta resulterade i känslor av rädsla och bristande 

kontroll.  

 Kvinnorna upplevde sig sårbara och att diskutera våldet med sjukvårdspersonal ledde till 

en ökad känsla av sårbarhet, även om de hade en förhoppning om att få hjälp (Bacchus et al., 

2003; Kelly, 2006). Att berätta om våldet upplevdes därför som påfrestande då det 

uppfattades som att de förlorade kontrollen över sin situation. Dessa känslor förknippades 

med deras relation till gärningsmannen (Bacchus et al., 2003). Några kvinnor uttryckte att det 

var naturligt att berätta om sin våldsutsatthet till kvinnlig sjukvårdspersonal och relaterade det 

till en ökad känsla av förtroende (Bacchus et al., 2003; Belknap & Sayeed, 2003; Hathaway et 

al., 2002; Nemoto et al., 2008; Pratt-Eriksson et al., 2014). Ett fåtal kvinnor belyste att om 

inget fördömande skedde och medkänsla visades så hade däremot sjukvårdspersonalens kön 

ingen betydelse (Bacchus et al., 2003; Battaglia et al., 2003).  
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8.2.2 Vikten av sjukvårdspersonalens professionella förhållningssätt 

Behovet av att känna tillit var en återkommande aspekt bland kvinnors upplevelser av 

sjukvården och en förutsättning för en ärlig kommunikation (Kelly, 2006). Ett flertal kvinnor 

uttryckte att om de litade på sjukvårdspersonalens kompetens så var sannolikheten större att 

hon skulle känna ett förtroende i vårdrelationen (Battaglia et al., 2003; Belknap & Sayeed, 

2003). Kvinnorna upplevde också att det var viktigt att sjukvårdspersonalen inte enbart var 

kunniga utan även grundliga att exempelvis lyfta sociala problem som kan påverka hälsan 

(Battaglia et al., 2003). Konfidentialitet var av stor vikt för deltagarna och trots att 

sjukvårdpersonalen utlovade detta uttryckte ett flertal deltagare en oro över att tystnadsplikten 

inte skulle bevaras (Battaglia et al., 2003; Hathaway et al., 2002).  

 Att lyssna beskrevs som en betydande och bidragande faktor till att öka kvinnans mod för 

att våga tala om sin situation (Belknap & Sayeed, 2003; Kelly, 2006). Om 

sjukvårdspersonalen inte lyssnade ansåg kvinnorna det hämmande för deras vårdrelation. 

Flertalet kvinnor beskrev att sjukvårdspersonalen ofta ställde frågor men sällan tog sig tid att 

lyssna på svaret. De beskrev vikten av respektfullt lyssnande vilket synliggjorde att de 

uppfattade kvinnans individuella oro (Battaglia et al., 2003; Kelly, 2006). 

Sjukvårdspersonalen skulle inte heller uppvisa ett aggressivt beteende i form av att ställa 

privata frågor om gärningsmannen, vilket ansågs irrelevant för kvinnans vård (Belknap & 

Sayeed 2003).  

 Kvinnorna hade uppskattat om sjukvårdspersonalen ställt frågan som en del av anamnesen 

som en rutinfråga för att minska känslan av att bli dömd (Chang et al., 2005b; Hathaway et 

al., 2002). Att frågan ställs öppet i samband med frågor gällande rökning, alkoholvanor, kost 

samt tidigare sjukdomar (Chang et al., 2005b). Att belysa att de tidigare har mött flera kvinnor 

som är våldsutsatta minimerade också känslan av skam och skuld (Hathaway et al., 2002; 

Yam, 2000). Ett flertal kvinnor definierade att de inte visste huruvida våldsutsatthet var ett 

problem som var relevant för sjukvården. Kvinnorna försökte därför signalera faktorer som 

depression för att sjukvårdspersonalen skulle få en ingång till grundläggande problematik 

(Bacchus et al., 2003; Kelly, 2006). Ett flertal kvinnor beskrev att de till en början inte var 

medvetna om sin situation och belyste därför vikten av att någon utomstående identifierade 

och lyfte deras livssituation (Chang et al., 2003; Kelly, 2006).  

Men kvinnorna uppskattade också om sjukvårdspersonalen visade en genuin omtanke och inte 

enbart ställde frågan om våldsutsatthet för att det ingår som en del av deras arbetsuppgift 

(Belknap & Sayeed, 2002; Chang et al., 2003; Hathaway et al., 2002; Kelly, 2006). 
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8.2.3 Kvinnornas råd till sjukvården 

Kvinnornas råd till sjukvårdspersonalen baserades på ett flertal upplevelser om huruvida de 

skulle våga berätta om sin situation (Kelly, 2006; Yam, 2000). De uppskattade att 

sjukvårdspersonalen visade medkänsla, tog initiativ till ett samtal, tillhandahöll information 

samt gav stöd före och efter undersökning gällande våldsutsatthet. De belyste även att 

sjukvårdspersonalen regelbundet och återkommande bör ställa frågan om våldsutsatthet 

(Hathaway et al., 2002; Yam, 2000). Om frågan tidigare har ställts är sannolikheten större att 

kvinnan berättar vid nästa tillfälle (Chang et al., 2005a; Hathaway et al., 2002).  

 Många kvinnor belyste att det relevanta för dem var att få rådgivning och information 

gällande rättsliga processer som exempelvis besöksförbud och skilsmässa (Chang et al., 

2005a). Ett fåtal kvinnor uttryckte vikten av att sjukvårdspersonalen journalförde det som 

framkom under samtalen då det underlättade för dem vid rättsliga åtgärder (Hathaway et al., 

2002). De uppskattade även när sjukvårdspersonalen uppmanade till en livsförändring och 

gav uttalanden om att de inte förtjänade att utsättas för våldet. Detta var viktigt för kvinnorna 

då det bekräftade deras upplevelser som våldsoffer och minimerade känslan av skuld och 

skam (Battaglia et al., 2003).  

  Att ha ett annat tillvägagångssätt än att enbart ställa frågan var att ge information i form av 

posters och broschyrer om våldsutsatthet (Chang et al., 2005b; Hathaway et al., 2002; Yam, 

2000). Att få ett formulär med påståenden och kunde få dem att inse att de blivit utsatta för 

våld i nära relationer (Hathaway et al., 2002).  

 Ett flertal kvinnor rekommenderade att sjukvårdspersonal får utbildning inom ämnet 

våldsutsatthet för att bemöta dessa kvinnor professionellt (Hathaway et al., 2002; Chang et al., 

2005a). Ett förslag på hur de kan gå tillväga var att sjukvårdspersonalen emotionellt upplevde 

hur det känns att vara våldsutsatt. Det skulle kunna ske via dokumentärer med tidigare 

våldsutsatta eller att besöka kvinnojourer (Hathaway et al., 2002). Oavsett hur 

sjukvårdpersonalen lyfte frågan om våld så kände kvinnorna att denna förfrågan väckte tankar 

om huruvida våldet var normalt eller förtjänat och ville att någon skulle ta kontroll över deras 

situation (Kelly, 2006). Passiviteten och sjukvårdspersonalens misslyckande till att ställa 

frågan skapade en tystnad kring våldet. 

 

9. Diskussion 

I metoddiskussionen diskuteras litteraturöversiktens styrkor, svagheter samt hur 

tillvägagångssättet kan ha påverkat resultatet. I resultatdiskussionen diskuteras det 
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framkomna resultatet med den valda teoretiska utgångspunkten samt andra för resultatet 

relevanta artiklar.  

 

9.1 Metoddiskussion 

Litteraturöversikten baseras på tolv kvalitativa vetenskapliga originalartiklar. Då översiktens 

syfte har varit att belysa våldsutsatta kvinnors subjektiva upplevelser ansågs därför den 

kvalitativa metoden vara mest fördelaktig (Segesten, 2012b).  En nackdel med att endast 

använda artiklar med en kvalitativ ansats är att resultatet av dessa grundar sig på ett fåtal 

utvalda individers upplevelser och därför kan generaliserbarheten ifrågasättas. Detta har 

funnits i åtanke hos författarna som samtidigt vill belysa att samtliga utvalda artiklar har haft 

återkommande huvudmotiv. Detta betraktas som en styrka för resultatets trovärdighet och 

tillförlitlighet då samtliga artiklar har besvarat litteraturöversiktens syfte.  

  Det finns begränsad svensk forskning kring det valda ämnet och därför har författarna 

inkluderat artiklar som berör våldsutsatthet ur ett globalt perspektiv. Det har funnits en 

eftertanke om att välja resultatartiklar från västerländska länder eftersom det hade kunnat bli 

en annan infallsvinkel om utvecklingsländer behandlades i litteraturöversikten. Nio 

resultatartiklar är från USA och resterande tre artiklar från England, Japan och Sverige. 

Författarna är medvetna om att Nemoto, Rodriguez och Mkandawire-Valhmus (2008) artikel 

från Japan inte är västerländsk men Japan definieras inte som ett utvecklingsland och ansågs 

därför relevant för litteraturöversikten. Detta urval kan anses vara missvisande och kan ha 

påverkat resultatet men författarna till litteraturöversikten har valt denna begränsning för att få 

ett resultat som kan efterlikna den svenska kulturen. Därför anser författarna också att 

resultatet blir mer anpassningsbart till svensk sjukvård. Däremot påvisades ett mångkulturellt 

perspektiv i samtliga resultatartiklar. Detta kan ses som en styrka då resultatet blir 

applicerbart i andra länder utöver Sverige. 

 Författarna till litteraturöversikten vill betona att det saknas en direkt formell översättning 

gällande våld i nära relationer från svenska till engelska och därför har sökorden Intimate 

partner violence och Domestic violence inkluderats. Domestic violence kan översättas till våld 

i hemmet vilket även ansågs vara relevant för att uppnå syftet.  

 Författarna har valt att exkludera samkönade relationer på grund av för lite befintlig 

forskning samt andra relationer som inte är parrelationer. Enbart hedersrelaterat våld 

exkluderades för att litteraturöversikten inte skulle bli alltför omfattande.  

 Tre av de utvalda resultatartiklarna har Chang som huvudförfattare och författarna har varit 
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medvetna om att detta kan ha påverkat resultatet, däremot har dessa valts då de stärker syftet 

och belyser kvinnornas upplevelser. I två av Changs artiklar uppmärksammades likheter i 

metoden gällande fokusgruppernas omfång, ålder samt hur de har kommit i kontakt med 

kvinnorna. Detta kan anses som en svaghet då artiklarna möjligtvis utgått från samma 

grundstudie. 

 Ett exklusionskriterium har varit att inte använda artiklar publicerade innan år 2000. Först 

valdes en begränsning på de senaste tio åren men författarna insåg att användbara artiklar för 

resultatet uteslöts på grund av detta.  Under litteratursökningen fann författarna relevanta 

artiklar som var publicerade innan år 2000 men denna begränsning utfördes för att få en 

hanterbar mängd forskning till litteraturöversikten. Det anses inte negativt att författarna till 

litteraturöversikten enbart har använt två databaser, Cinahl Complete och PubMed, eftersom 

de har ett utbrett utbud av vårdvetenskaplig forskning samt relevanta artiklar (Backman, 

2008).   

 Slutligen har benämningen patient exkluderats då Travelbees (1971) omvårdnadsteori 

betraktar denna term som generaliserande, därför har författarna medvetet exkluderat denna 

benämning i litteraturöversikten och har istället använt begreppen individ och kvinnor. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Författarna till litteraturöversikten har uppmärksammat att resultatartiklarna till stor del 

belyser kvinnornas negativa upplevelser av mötet med sjukvården. Ett flertal kvinnor 

uttryckte att de önskade att sjukvårdspersonalen skulle lyfta frågan om våldet och ta 

kontrollen över deras situation. Detta stärker att det befaras finnas ett stort mörkertal gällande 

våldsutsatthet och det faktum att sjukvården ofta är en av de första instanser som våldsutsatta 

kommer i kontakt med. Det är därför av stor vikt att denna patientgrupp uppmärksammas. 

Dessa kvinnor söker all typ av sjukvård och därför bör kompetens finnas om hur de ska 

bemötas för att skapa trygghet och förtroende för sjukvården.  

 Travelbees (1971) omvårdnadsteori och begreppet vårdande belyser vikten av 

kommunikation, förtroende, meningsskapande och framhäver empati samt ömsesidig 

förståelse och kontakt i den mellanmänskliga relationen. Dessa faktorer är betydande för att 

sjuksköterskan ska få en initial förståelse för kvinnan och hennes upplevelser. Därefter kan 

sjuksköterskan tillgodose och utvärdera hennes omvårdnadsbehov. Detta är grunden för ett 

gott vårdande då sjuksköterskan kan stödja och stötta kvinnans hälsoprocess, vilket 
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eftersträvas för att respektera hennes autonomi som i sin tur kan utvecklas till en god 

vårdrelation. 

 Tower, McMurray, Rowe och Wallis (2006) beskriver i sin studie om våldsutsatta kvinnors 

känslor och erfarenheter vid uppsökande av sjukvård, att de kände sig dömda på grund av 

sjukvårdspersonalens förutfattade meningar och attityder. Bemötandet upplevdes som 

kränkande och kvinnorna kände att de blev utmålade som offer vilket i deras tycke bidrog till 

stigmatisering. Detta framkommer också i litteraturöversiktens resultat. Travelbee (1971) 

belyser att den mellanmänskliga vårdrelationen grundar sig på respekt och är en ömsesidig 

process mellan sjukvårdspersonal och den våldsutsatta kvinnan. Hon betonar att 

sjuksköterskan därför bör bryta sig ur sitt kategoritänkande så att hon upptäcker kvinnan och 

ser henne utifrån ett helhetsperspektiv. Författarna till litteraturöversikten menar att om detta 

uppnås visar sjuksköterskan ett professionellt engagemang och en närvaro samt bortser från 

sina egna personliga känslor. Detta kan förhoppningsvis bidra till att den våldsutsatta kvinnan 

känner ett förtroende till sjukvårdspersonalen.  

 Travelbee (1971) betonar att individens upplevelser ska vara i fokus och att 

kommunikation är en ömsesidig process och ett av sjuksköterskans viktigaste medel för att 

stötta och stärka henne i sin upplevelse. I ett flertal artiklar har kvinnorna uppmärksammat 

känslor som rädsla, skam och skuld. I detta sammanhang upplevde författarna till 

litteraturöversikten att det blir tydligt hur viktig kommunikation är i ett samtal för att skapa 

förtroende, men även för att låta kvinnorna reflektera över sin situation tillsammans med 

sjuksköterskan samt annan sjukvårdspersonal. Reflektion i form av att avsätta tid till att 

fundera över vad kvinnorna går igenom ansåg kvinnorna i Tower et al. (2006) studie vara av 

stor vikt. Detta bidrog också till att sjukvårdspersonalen visade en mer empatisk sida.  

 Kommunikation innebär inte enbart ett verbalt språk utan även ett icke-verbalt, i form av 

ögonkontakt och ett naturligt kroppsspråk. Det icke-verbala språket var något som kvinnorna 

värdesatte då trygghet skapades och de kände sig omhändertagna. Flink, Paavilainen och 

Åstedt- Kurki (2005) samt Tower et al. (2006)  stärker detta genom att betona att kvinnorna 

tolkade sjukvårdspersonalens kroppsspråk och äkthet i relation till det verbala. Även Dahlberg 

och Segesten (2010) beskriver kroppsspråket som viktiga faktorer inom konsensusbegreppet 

vårdande.  

 Grunden för att skapa trygghet är att sjuksköterskan signalerar ett professionellt 

förhållningssätt, bryr sig om kvinnornas välbefinnande samt har en genuin förståelse för att 

försöka förstå vad kvinnorna går igenom. Dessa aspekter var av betydelse för hur 

vårdrelationen skulle fortlöpa och detta stärks både av Travelbee (1971) och 
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konsensusbegreppet vårdande. Återkommande tema var att sjukvårdspersonalen inte bör ställa 

frågan om våld om de inte är genuint intresserade av svaret och lyssnade respektfullt. I sin 

studie om vad våldsutsatta kvinnor önskade från sjukvården belyste Usta, Antoun, Ambuel & 

Khawaja (2012) att de uppskattade att sjuksköterskor lyssnade. Att lyssna och ha en ökad 

medvetenhet anser författarna kan leda till att kvinnor uppsöker sjukvård för sina problem, 

vilket gör att sjukvården lättare kan försöka bevara kontinuiteten i form av återkoppling. Detta 

kan i sin tur leda till en bättre vård där kvinnans behov beaktas och vården blir utformad efter 

hennes önskemål.  

 Utifrån litteraturöversiktens resultatartiklar finns en infallsvinkel om att kvinnorna kände 

sig mestadels dåligt bemötta från sjukvårdspersonalen, vilket utvecklades till att de inte 

vågade lyfta problematiken på grund av bemötandet. Flink et al. (2005) betonar att kvinnor 

som har upplevt våldsamma relationer också i allmänhet var missnöjda med 

sjukvårdspersonalens bemötande. Fördömande sjukvårdspersonal som underskattade våldet 

bidrog till missnöjet. Vidare belyste Flink et al. (2005) att ett flertal kvinnor var besvikna på 

att sjukvården inte uppmärksammade deras psykiska hälsa. Här önskade kvinnorna att 

sjukvårdspersonalen skulle våga lyssna på djupa problem samt att de skulle vara uppriktiga 

och empatiska. Kvinnorna önskade också att sjukvården skulle observera deras mående och 

hänvisa dem till rätt instans. Sjuksköterskorna uttryckte däremot att det var okunskap och 

tidsbrist som var orsak till varför de inte lyfte frågan om våld. Tower et al. (2006) belyser att 

kvinnorna önskade att sjukvårdspersonalen konfronterade och vågade fråga om deras 

livssituation. Därför identifieras inte alla omvårdnadsbehov och sjukvårdspersonalen erbjuder 

därmed inte ett fulländat stöd. Detta skiljer sig från hur Travelbee (1971) beskriver vårdandet 

samt hur Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) och ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2012) beskriver är sjuksköterskans professionella förhållningssätt.  

 Det som blir hämmande är att sjuksköterskans rädsla för att ställa frågan hindrar henne från 

att ge ett gott vårdande. Tystnaden som skapas kring att ingen av parterna lyfter 

problematiken mynnar ut i en ond cirkel där kvinnorna inte erbjuds den vård de behöver och 

har rätt till. Sjukvården har därmed inte uppfyllt målet med omsorg där bemötande och 

kompetens är centrala aspekter. 

 Om sjukvården formulerar frågan om våld som en kontinuerlig rutinfråga när kvinnorna 

uppsöker sjukvård kan de lättare nå ut till dem, vilket kan bidra till en reducering av 

kvinnornas emotionella lidande samt våldets kostnader för sjukvården (Socialstyrelsen, 2006). 

Enligt tidigare beräkningar medför mäns våld mot kvinnor en kostnad för Sverige på cirka 3,3 

miljarder kronor per år, utifrån det så bekostar sjukvården runt 23-38 miljoner kronor per år. 
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Kostnaderna kan antas vara högre i och med svårigheten att beräkna den faktiska summan. 

Effekterna av våldet i form av diverse skador kan sträcka sig över en lång tid och vara svåra 

att härleda till våldet. Författarna till litteraturöversikten tror att en tidig identifiering kan 

hjälpa kvinnan innan hennes situation blir ohållbar och eskalerar. Om detta efterföljs kan det 

bidra till att kvinnan får hjälp från rätt instans från början och slipper därmed skickas vidare 

och återberätta sin situation vilket kan upplevas som påfrestande. 

  Med professionell sjukvårdspersonal som bemöter den våldsutsatta kvinnan på ett 

respektfullt och empatiskt sätt ges en förhoppning om att hon väljer att berätta vid en tidig fas 

i hennes kontakt med sjukvården. Utifrån detta kan kostnaderna för sjukvården minimeras. I 

beräkningen saknas dock läkemedelskostnader för kvinnor som utsätts för våld i nära 

relationer. Det saknas även forskning som stärker det faktum att kvinnors 

läkemedelskonsumtion är högre än mäns vad gäller depression och andra psykiska besvär 

(Socialstyrelsen, 2006). Utöver kostnaderna kan det emotionella lidandet förhindras om 

sjukvårdspersonal tidigt uppmärksammar dessa kvinnor.  

  Kvinnorna i resultatartiklarna ville framhäva sina synpunkter kring bemötandet från 

sjukvården för att bidra till en utveckling och förbättring kring hur dessa kvinnor ska bemötas. 

Flink et al. (2005) betonar att sjuksköterskor bör utbildas inom området våldsutsatthet för att 

identifiera och behandla emotionellt lidande. Detta är något som författarna till 

litteraturöversikten instämmer i och anser att råd och upplevelser från våldsutsatta är den 

främsta resursen för att få en insikt i hur bemötandet egentligen upplevs.  

 Författarna till litteraturöversikten anser även att forensisk omvårdnad som belyser våld ur 

olika aspekter bör få ett större utrymme inom sjukvården. Detta bidrar till effektivisering 

gällande bemötande, riktlinjer och rutiner kring mötet med våldsutsatta kvinnor. Med hjälp av 

riktlinjer och rutiner arbetar sjukvårdspersonalen enligt samma mål och erbjuder därför 

lämpligt stöd. Även ett observerande gällande kvinnornas livssituation är viktigt, vilket även 

var en aspekt som kvinnorna i resultatartiklarna önskade att sjukvårdspersonalen kände till. 

 Empati var en central punkt som återkom i resultatartiklarna och är även en aspekt som 

Travelbee (1971) belyser. De kvinnor som kände sig dåligt bemötta saknade empati hos 

sjukvårdspersonalen. De kvinnor som beskrev positiva upplevelser poängterade att de 

uppskattade när sjukvårdspersonalen väl visade empati. När kvinnorna upplevde empati så 

kände de ett större förtroende i deras vårdrelation vilket utmynnades till att de kände sig 

trygga i sjukhusmiljön. Det framkommer i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor (2005) att empati och respekt är grundläggande aspekter inom bemötande för 

att kunna skapa och eftersträva en personcentrerad vård. 
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  Författarna till litteraturöversikten anser att sjukvårdspersonalen i resultatartiklarna inte 

utformade en personcentrerad vård. Med det menas att de inte såg kvinnan ur ett 

helhetsperspektiv och därmed inte heller hennes omvårdnadsbehov. Detta är av stor vikt för 

att kunna erbjuda henne relevant hjälp för att därefter hänvisa henne till rätt instans. Det 

innebär att ha en god planering samt känna till vilken hjälp kvinnan kan erbjudas och därefter 

informera om detta. En sådan riktad insats till kvinnorna redan vid första kontakten med 

sjukvården skulle kunna minimera känslor som rädsla, som i sin tur kan bidra till att hon 

vågar eftersöka hjälp och därmed finna mening i sin situation.  

 Travelbees (1971) belysande av samtalets vikt och den mellanmänskliga relationens 

interaktionsfaser anses vara applicerbart i förhållande i mötet med den våldsutsatta kvinnan. 

Sjuksköterskan samt övrig sjukvårdspersonal bör skapa en förtroendefull relation på kvinnans 

nivå för att bemöta henne på bästa sätt. Mötet med sjukvården behöver inte vara långvarigt 

men genom att sjuksköterskan aktivt lyssnar och har färdigheter i att kommunicera, bidrar det 

till att hon uppmärksammar kvinnan ur ett helhetsperspektiv. Detta stärks av 

litteraturöversiktens resultat där det framkom att bemötande och kommunikation var aspekter 

som ansågs vara viktiga för denna patientgrupp.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9.3 Kliniska implikationer  

Våldsutsatta kvinnor upplever att bemötandet inom sjukvården kan förbättras och att 

sjukvårdspersonal behöver ökad kunskap kring ämnet. För att uppnå en god vård behöver 

sjukvårdspersonalen stöd, handledning och utbildning i hur de främst ska nå fram till 

våldsutsatta kvinnor. Detta kan ske med hjälp av föreläsningar, kurser och filmer. För att 

bemöta och identifiera dessa kvinnor bör sjukvården ha riktlinjer som exempelvis en 

rutinfråga gällande våldsutsatthet inom all typ av sjukvård. För att optimera vårdandet kan det 

vara av relevans att en sjuksköterska på en avdelning har ett ansvar och fått en utbildning 

gällande forensisk omvårdnad för att kunna handleda övrig sjukvårdspersonal vid oklarheter 

och funderingar. Eftersom våldet anses vara ett folkhälsoproblem önskar författarna till 

litteraturöversikten att undervisning om våldets komplexitet bör finnas i 

sjuksköterskeutbildningen samt andra vårdutbildningar. 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Författarna till litteraturöversikten skulle finna det önskvärt om vidare forskning gjordes kring 

huruvida kvinnorna fick någon uppföljning av sjukvården efter att ha berättat om sin situation. 
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Om uppföljning har skett av dessa kvinnor kan det eventuellt framkomma vad som ansågs 

vara givande för kvinnorna och om sjukvården bidrog med rätt resurser. Det skulle även vara 

intressant om forskning gjordes om sjukvårdspersonalens forensiska utbildning bidrog till ett 

bättre bemötande och stöd för kvinnorna. Annan intressant forskning gällande våldsutsatthet 

hade varit att belysa hur våldsutsatta män upplever sjukvårdspersonalens bemötande då våld 

sker i alla relationer oavsett genus.   

 

10. Slutsats  

Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer upplevde känslor som rädsla, skam och skuld 

samt en känsla av isolering gällande deras relation till männen. Deras livssituation bidrog till 

ohälsa som uttrycktes i form av fysiska, psykiska och psykosomatiska besvär. Resultatet 

beskriver kvinnornas upplevelser av sjukvårdens bemötande som till stor del upplevdes 

negativt. Detta på grund av att sjukvårdspersonalen ansågs vara stressade för att bevara 

effektiviteten inom sjukvården, hade förutfattade meningar och saknade en genuin förståelse 

för kvinnornas situation. Likväl uppskattade kvinnorna när sjukvårdspersonalen uttryckte 

empati vilket bidrog till att kvinnorna kände ökad tillit och förtroende till 

sjukvårdspersonalen. Slutligen belystes det att kvinnorna uttryckte en uppskattning om 

sjukvårdspersonalen ställde frågan om våld då de själva kände rädsla inför att lyfta 

problematiken. Ett flertal kvinnor föreslog därför sjukvårdspersonalen om att de bör ställa 

frågan om våldsutsatthet som en del av anamnesen.    
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Belknap, A.R., & 

Sayeed, P. 

Te Contaria 

Mi Vida: I 

Would Tell 

You My Life 

If Only You 

Would Ask. 

2003, 

USA, 

Health Care for Women 

International 

Syftet med studien var att 

framhäva kvinnors tankar och 

känslor gällande att bli 

tillfrågad om våld i hemmet 

av en vårdgivare.  

 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Sju kvinnor mellan 19- 

38 år som invandrat från 

Mexiko till USA deltog. Alla 

hade upplevt partnervåld.  

Datainsamling: Djupgående 

öppna intervjuer genomfördes. 

Analys: Intervjuerna 

transkriberades av författarna 

för att sedan kodas och därefter 

delas in teman.  

I resultatet framgick det att kvinnorna uttryckte 

att det var av betydelse att vårdpersonalen 

visade engagemang, tog sig tid att lyssna och 

visade intresse gällande deras liv. De hade även 

uppskattat om frågan om våldsutsatthet hade 

ställts.  

Chang, J.C., Cluss, 

P.A., Ranieri, L., 

Hawker, L., 

Buranosky, R., 

Dado, D., McNeil, 

M., & Scholle, S.H 

Health care 

interventions 

for Intimate 

Partner 

Violence: 

What women 

want 

2005, 

USA, 

Women’s Health Issues 

Syftet med studien var att 

fastställa vad kvinnor som 

utsätts för våld i nära 

relationer vill ha för stöd från 

sjukvården samt beskriva 

olika interventioner som var 

givande och inte. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: För att finna deltagare 

delades flygblad ut på boenden 

och sjukhus men det utfördes 

även direkt rekrytering på 

vårdcentraler etc. Sammanlagt 

deltog 21 kvinnor.   

Datainsamling: Individuella 

semistrukturerade intervjuer 

genomfördes.  

Analys: Grounded theory. 

Dataprogrammet Atlas.ti 

kvalitativ användes till grund 

för analys.  

I resultatet framgick det att interventioner som 

ansågs vara hjälpsamma var individuell terapi 

samt information från sjukvårdpersonal. 

Ingripanden som inte ansågs hjälpsamma var 

telefonsamtal hem till kvinnan från 

sjukvårdpersonal och att vårdpersonalen 

kontaktar polisen. Kvinnorna poängterade även 

vikten av trygghet, avskildhet och bevarandet 

av autonomin. 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Chang, J.C., 

Decker, M., 

Moracco, K.E., 

Martin, S.L., 

Petersen, R., & 

Frasier, P.Y 

Asking about 

intimate 

partner 

violence: 

advice from 

female 

survivors to 

health care 

providers 

2005, 

USA, 

Patient Education and 

Counseling 

Syftet med studien var att 

identifiera vilka råd som 

kvinnor som utsätts för våld i 

nära relationer skulle vilja ge 

vårdgivare gällande frågan om 

våldsutsatthet.  

Metod: Kvalitativ 

Urval: Sammanlagt deltog 41 

kvinnor mellan 27-77 år. Dessa 

kvinnor valdes ut från specifika 

program genom vården som 

författarna varit i kontakt med.   

Datainsamling: 

Fokusgruppsintervjuer med 

totalt sju grupper.  

Analys: Dataprogrammet 

Atlas.ti kvalitativ analys 

användes till grund för analys. 

I resultatet framgick det att kvinnornas råd till 

vårdpersonalen var att de skulle ange en orsak 

till varför de lyfte frågan om våldsutsatthet för 

att minimera stigma och anklagelser. Detta för 

att skapa en trygg och säker miljö samt att 

informera om vilka möjligheter till stöd som 

fanns.  

Chang, J.C., 

Decker, M.,  

Moracco, K.E., 

Martin, S.L.,  

Petersen, R., & 

Frasier, P.Y. 

What 

Happens 

When Health 

Care 

Providers 

Ask About 

Intimate 

Partner 

Violence? A 

Description 

of 

Consequenses 

From the 

Perspectives 

of Female 

Surivors 

2003, 

USA, 

Journal of the American 

Medical Women’s 

Association 

Syftet med studien var att 

beskriva positiva och negativa 

konsekvenser av sjukvårdens 

involvering i frågan om 

partnervåld från de kvinnliga 

överlevarnas perspektiv.  

Metod: Kvalitativ 

Urval: 41 kvinnor i åldrarna 

27-77 år deltog. Kvinnorna har 

valts ut till studien från 

specifika program genom 

vården  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer.  

Analys: Dataprogrammet 

Atlas.ti kvalitativ användes till 

grund för analys. 

I resultatet framgick det att kvinnorna ansåg att 

positiva konsekvenser av screeningen var att de 

erkände att våldet var ett problem, ledde till 

minskad isolering och att de fick en känsla av 

att vårdgivaren brydde sig.  

Negativa konsekvenser var att de kände sig 

dömda, fick ökad oro gällande sin egen 

situation. De kände sig även besvikna över 

bemötandet och att screeningen kunde upplevas 

som påträngande.  
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Hathaway, J.E., 

Willis, G., & 

Zimmer, B. 

Listening to 

Survivor’s 

Voices 

2002 

USA, 

Violence Against 

Women 

 

Syftet med studien var att 

synliggöra vad som påverkade 

kvinnor att våga berätta för 

vårdgivare om våldet och 

vilken hjälp som ansågs vara 

mest hjälpsam. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 49 kvinnor deltog 

sammanlagt. De valdes ut från 

en verksamhet inom vården för 

våldsutsatta kvinnor. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade 

fokusgruppintervjuer.  

Analys: Innehållsanalys 

I resultatet framgick det att kvinnorna upplevde 

en rädsla att berätta då de inte kände till 

konsekvenserna av att avslöja. De upplevde 

skuld, skam och rädsla och ansåg att det var 

viktigt att vårdpersonalen engagerade sig och 

inte vara rädda för att lyfta frågan om våld.  

Kelly, U. “What Will 

Happen If I 

Tell You?” 

Battered 

Latina 

Women’s 

Experiences 

of Health 

Care 

2006, 

USA, 

Canadian Journal of 

Nursing Research 

Syftet med studien var att 

beskriva hur kvinnorna 

upplever vården, identifiera 

kvinnornas förväntningar av 

personalen och öka 

personalens kunskaper om hur 

kvinnorna upplever vården. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 17 kvinnor valdes ut 

från en verksamhet för 

våldsutsatta kvinnor. 

Datainsamling: Individuella 

intervjuer. Om det fanns 

möjlighet skulle varje kvinna 

intervjuas två- tre gånger. 

Analys: Data analyserades med 

Van Manens fenomenologiska 

metod. 

I resultatet framgick det att kvinnorna upplevde 

en rädsla för vilka konsekvenser som skulle 

kunna uppstå om de valde att berätta om våldet 

de utsatts för. Trots rädslan ville kvinnorna att 

vårdpersonalen skulle ställa frågor för att de 

skulle kunna få hjälp.  

Nemoto, K., 

Rodriguez, R., & 

Mkandawire-

Valhmu, L. 

Battered 

Japanese 

women’s 

perceptions 

and 

experiences 

of beneficial 

health care. 

2008, 

Japan, 

Japan Journal of Nursing 

Science  

Syftet med studien var att 

utforska misshandlade 

japanska kvinnors 

uppfattningar och erfarenheter 

av sjukvårdens hantering av 

partnervåld. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 15 kvinnor som alla var 

över 18 år deltog.  

Datainsamling: 
Semistrukturerade individuella 

intervjuer.  

Analys: Tematisk analysmetod 

I resultatet framgick det att kvinnorna 

mestadels upplevde positiva upplevelser 

gällande mötet med sjukvården. De belyste att 

de upplevde sjukvårdspersonalen som empatisk 

och förstående samt bemötte dem på ett 

professionellt vis.  
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Pratt-Eriksson, D., 

Bergbom, I., & 

Lyckhage, E.D. 

Don’t ask 

don’t tell: 

Battered 

women living 

in Sweden 

encounter 

with 

healthcare 

personell and 

their 

experience of 

the care 

given. 

2014, 

Sverige, 

International Journal of 

Qualitative Studies on 

Health and Well-being 

Syftet med studien var att få 

en djupare förståelse av 

kvinnors erfarenhet av våld i 

parrelationer och deras möte 

med sjukvårdspersonal, 

socialtjänst och polis.   

Metod: Kvalitativ  

Urval: 12 kvinnor som alla 

bodde på ett härbärge i 

Stockholm deltog. Kvinnorna 

som deltog var mellan 23- 56 

år.  

Datainsamling: Data samlades 

in genom individuella 

intervjuer. 

Analys: Fenomenologisk 

hermeneutisk metod 

I resultatet framgick det att kvinnorna upplevde 

att sjukvårdspersonalen saknade en vårdande 

känsla, tålamod, empati, hade en ovänlig attityd 

samt förminskade deras känslor.  

Wendt Mayer, B. Female 

Domestic 

Violence 

Victims: 

Perspectives 

on 

Emergency 

Care 

2000, 

USA, 

Nursing Science 

Quarterly 

Syftet med studien var att 

beskriva hur kvinnor som 

utsatts för våld i nära 

relationer upplevde mötet med 

akutsjukvården.  

Metod: Kvalitativ  

Urval: 35 kvinnor rekryterades 

från en kvinnojour i sydöstra 

USA och var mellan 18-48 år.  

Datainsamling: De fick 

frågeformulär med 13 

påståenden. För att sedan delas 

in i sju fokusgrupper för 

intervju. 

Analys: Innehållsanalys.  

I resultatet framgick det att kvinnorna främst 

upplevde ett dåligt bemötande av 

sjukvårdspersonalen på akutmottagningen. 

Detta på grund av att sjukvårdspersonalen 

uttryckte egna värderingar gällande deras 

förhållande vilket ansågs vara kränkande. 

Vidare önskade kvinnorna att sjukvården 

informerade om vilket stöd som kunde 

erbjudas.  

Yam, M. Seen but not 

heard: 

Battered 

Women’s 

perceptions 

of the ED 

experience 

2000, 

USA, 

Journal of emergency 

nursing 

Syftet med studien var att 

beskriva våldsutsatta kvinnors 

upplevelser av deras besök på 

akutmottagningen. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Deltagarna rekryterades 

från ett härbärge för 

misshandlade kvinnor i 

delstaten New York. 5 kvinnor 

deltog i studien.  

Datainsamling: Djupgående 

semistrukturerade individuella 

intervjuer. 

Analys: Colaizzis 

fenomenologiska analys.  

I resultatet identifierades kvinnornas 

upplevelser av mötet med sjukvården. Det 

framkom att sjukvårdspersonalen enbart 

prioriterade medicinska och fysiska skador. De 

uppvisade även en bristande medkänsla samt 

hade ett forcerat tillvägagångsätt. 

 


