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Sammanfattning Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer 

är ett globalt folkhälsoproblem, då våldets 

konsekvenser innebär ett liv av skuld, skam 

och lidande hos kvinnorna. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen har en unik och viktig roll 

i att hitta och identifiera kvinnorna. Syftet med 

studien var att beskriva hur kvinnor som 

utsätts för våld i nära relationer upplever mötet 

med hälso- och sjukvården. En litteraturstudie 

där tolv vetenskapliga artiklar har granskats 

och analyserats och som ligger till grund för 

resultatet. Resultatet bygger på tre kategorier: 

Att inte bli sedd och hörd, Att känna rädsla, 

skam och skuld samt Att inte känna stöd. 

Kvinnorna upplevde ett dåligt bemötande, brist 

på tid och kontinuitet, vilket också försvårade 

för kvinnorna att avslöja sin våldsutsatthet. 

Hälso- och sjukvårdspersonal behöver kunskap 

om våld i nära relationer samt handlings-

planer och riktlinjer för att bättre förstå och 

hjälpa den våldsutsatta kvinnan. Mer forskning 

ur ett patientperspektiv för både manliga och 
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Inledning 

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och innefattar inte bara hälso- och 

sjukvården utan även de rättsliga och sociala myndigheterna (Socialstyrelsen, 2010). 

Sedan 1970-talet har den svenska kvinnorörelsen bidragit till att detta ämne lyfts fram 

från den privata sfären upp på den politiska agendan. Idag finns ett stort nationellt 

centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala som bedriver forskning kring våld i nära 

relationer (Sveriges kvinnor och tjejjourers riksförbund, u.å.). 

 

World Health Organization (WHO) rapporterar att våld mot kvinnor är globalt utbrett 

och förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper. Det framkommer att 35 % av 

kvinnor över hela världen har upplevt fysiskt eller sexuellt våld. Globalt sett har nästan 

en tredjedel av alla kvinnor som har varit i en relation upplevt fysiskt eller sexuellt våld 

av sin partner (WHO, 2013). I Sverige visade en undersökning att våld mot kvinnor 

långt ifrån är ett marginellt problem. Där kunde ses att nästan varannan kvinna har 

erfarenheter av att utsättas för våld av en man någon gång efter sin 15-årsdag 

(Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). I Sverige dör varje år cirka 17 

kvinnor av våld i nära relationer och under 2013 anmäldes 27100 misshandelsbrott mot 

kvinnor över 18 år varav 17000 fall var misshandelsbrott som skett inomhus av en 

bekant. De senaste tio åren har antalet anmälningar ökat men enligt 

brottsförebygganderådet är mörkertalet stort då bara var fjärde till femte fall anmäls 

(Polisen, 2013). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) innefattar en god hälsa och vård på lika 

villkor. Den skall vara av god kvalité, tillgodose patientens trygghet och behandling, 

vara lätt tillgänglig, samt bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet. Enligt International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod för sjuksköterskor 

ska sjuksköterskan främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 

lidande. Sjuksköterskan ska även arbeta för att de mänskliga rättigheterna respekteras 

och stödja de svagare befolkningsgruppernas hälsa och sociala behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Goldblatt (2009) beskriver att sjuksköterskor som möter 

våldsutsatta kvinnor påverkas både känslomässigt och beteendemässigt. Det kan vara en 

utmaning såväl professionellt som personligt vilket kan leda till en känsla av 

inkompetens, problemet kan kännas överväldigande och kan leda till att frågan om våld 

undviks. 

 

Våld i nära relationer har en djup inverkan på kvinnors fysiska och psykiska hälsa. 

Hälso- och sjukvården har ett ansvar och en möjlighet att hjälpa våldsutsatta kvinnor 

som söker för akuta skador eller kroniska effekter orsakade av våld (Wendt & Enander, 

2013). Ett bra bemötande är en förutsättning för att de våldsutsatta kvinnorna ska känna 

tillit och våga söka vård (Heimer & Sandberg, 2008). För att bättre kunna bemöta och 

förstå den våldsutsatta kvinnans situation i vården vill vi med denna uppsats göra en 

sammanställning av dessa kvinnors upplevelser av mötet med hälso- och sjukvården. 
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Bakgrund 

Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer innefattar alla typer av våld som kan förekomma i heterosexuella 

och samkönade relationer samt inom syskonrelationer och andra släkt- och 

familjerelationer. Detta innebär att det finns en nära relation och ofta starka emotionella 

band till förövaren, vilket gör möjligheten till motstånd och uppbrott mycket svårare 

(Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2014a). Det vanligaste våldet vid våld i nära 

relationer är mäns våld mot kvinnor. Därför omfattar våld i nära relationer i den här 

litteraturstudien det våld mot kvinnor som begåtts av en nuvarande eller tidigare partner 

(Wendt & Enander, 2013). En övergripande definition av mäns våld mot kvinnor antogs 

av Förenta Nationerna (FN) 1993 i deklarationen om avskaffandet av mäns våld mot 

kvinnor: 

 

”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller 

psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, 

tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga 

eller privata livet” (UN, 1993, s. 2). 

 

Våld i nära relationer kan innefatta våld i många olika former, det kan vara fysiskt, 

psykiskt och sexuellt. Våldet blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår. Genom att 

systematiskt använda olika former av våld och hot försöker förövaren kontrollera och 

utöva sin makt över den våldsutsatta (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2014b). Isdal 

(2001) skriver att alla har en egen uppfattning om vad våld är. De flesta anser att det är 

förknippat med fysiska handlingar såsom att slå någon, men våld kan innebära mycket 

mer än bara fysiska handlingar. Isdals definition av våld är: 

  

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna 

handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra 

något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” (Isdal, 2001, s. 

34). 

 

Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling, som orsakar fysiska 

skador och fysisk smärta (Wendt & Enander, 2013). Fysiskt våld kan vara allt från en 

knuff till en knivhuggning (Eliasson & Ellgren, 2006). Ofta väljer våldsutövaren att 

medvetet orsaka fysisk skada på delar av den utsattas kropp som inte så lätt upptäcks av 

utomstående (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2014b). 

 

Psykiskt våld är dels att skada, skrämma eller kränka på alla sätt som inte är fysiska, 

dels att dominera och styra andra människor genom makt och hot (Isdal, 2001). Psykiskt 

våld kan ta sig många olika former och kan till exempel innefatta alla typer av hot och 

skrämsel, förödmjukande och kränkande beteende, isolering av kvinnan, skapande av ett 

ekonomiskt beroende för kvinnan, förstörelse av kvinnans viktiga och kära ägodelar 
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samt utnyttjande av barnen för att få kontroll över kvinnan (Eliasson & Ellgren, 2006). 

Det psykologiska spelet att ena dagen visa kärlek och ömhet för att nästa dag hota, slå 

och kränka leder ofta till att den våldsutsattas känslomässiga band till förövaren stärks 

medan självförtroende och självkänsla påverkas negativt. Detta försvårar möjligheterna 

att ta sig ur relationen (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2014b). 

 

Sexuellt våld innebär alla handlingar som riktas mot en annan persons sexualitet, som 

genom att skrämma, kränka eller fysiskt skada en person att göra något mot sin vilja 

eller att avstå från att göra något den vill. Sexuellt våld sträcker sig från sexuella 

trakasserier till brutal våldtäkt och sexuell tortyr (Isdal, 2001). 

 

Våldets normaliseringsprocess 

Våldets normaliseringsprocess är en teoretisk modell som kan hjälpa till att förstå varför 

en våldsutsatt kvinna inte lämnar sin förövare. Denna process innebär att våldet blir ett 

normalt inslag i vardagen där kvinnan efter ett tag både accepterar och försvarar sin 

partners agerande. En relation där mannen utsätter kvinnan för våld har oftast börjat i en 

förälskelse och med kärlek. Hade mannen börjat relationen med kränkningar, hot och 

fysiskt våld hade kvinnan i de flesta fall lämnat relationen. Istället sker det en 

utveckling över tid i relationen (Wendt & Enander, 2013). Kvinnan vänjer sig vid våldet 

och gör allt för att vara mannen till lags och undvika våldet och mannen vänjer sig vid 

att använda våldet för att kontrollera kvinnan, gränserna för vad som är acceptabelt 

förändras (Heimer & Sandberg, 2008). Det som händer i dessa relationer är att mannen 

krymper kvinnans livsutrymme och med det menas hennes relationer, hennes åsikter, 

hennes självkänsla samt hennes fritidsintresse. De här förändringarna börjar smått och 

det är svårt att se skillnaden mellan omsorg och ren kontroll. Det kan börja som lätt 

svartsjuka och kommentarer om kvinnans klädsel och hennes sätt att prata, men går 

sedan över till mer kränkande kommentarer och ett ökat kontrollbehov (Grände, 

Lundberg & Eriksson, 2009). 

 

Våldets konsekvenser 

Både fysiska och psykiska symtom påvisades efter våldsutsatthet i nära relationer. De 

fysiska symtomen var dels synliga skador på kroppen såsom rivmärke, blåmärke, 

frakturer, ögonskador och tandskador. Det var även mer diffusa symtom såsom 

huvudvärk, kronisk värk i kroppen, magbesvär, hjärtklappning, yrsel och domningar. De 

psykiska symtomen var oftast kraftlöshet, irritation, sömnproblem, överansträngning, 

nedstämdhet, panikattacker och dåligt minne. En del av kvinnorna hade haft 

själmordstankar och några hade gjort försök till att ta sitt liv. Det framkom även att de 

kvinnor som utsattes för hot var de som upplevde mest och flest negativa konsekvenser 

(Lundgren et al., 2001; Cerulli, Poleshuck, Raimondi, Veale & Chin, 2012). Enligt 

Cerulli et al. (2012) beskrev kvinnorna att deras fysiska och psykiska symtom förstörde 

deras självkänsla och de upplevde sig oförmögna att fatta beslut i det dagliga livet. 
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Konsekvenserna av förövarnas övergrepp påverkade kvinnorna dagligen långt efter 

övergreppen upphört, kvinnorna lämnades att bära extrema ekonomiska svårigheter och 

brist på sociala nätverk. Isolering och ensamhet fortsatte att plåga kvinnorna (ibid.). 

Många gånger söker sig de våldsutsatta kvinnorna till hälso- och sjukvården med 

diffusa fysiska symtom och med psykisk ohälsa. De såg kanske inte själva sambandet 

med att de var eller hade varit utsatta för våld (Wendt & Enander, 2013). 

 

År 1998 införde riksdagen en ny bestämmelse i brottsbalken som syftar till att 

tydliggöra och skärpa straffet för upprepade kränkningar som till exempel misshandel, 

ofredande, hemfridsbrott och sexuellt tvång. Bestämmelsen avser dels grov 

fridskränkning som tillämpas på fall av upprepade kränkningar mot närstående 

personer, dels grov kvinnofridskränkning som särskilt tar sikte på mäns kränkningar av 

kvinnor i nära relationer. ”Brottet lyder under allmänt åtal vilket innebär att polis eller 

åklagare är skyldiga att utreda brottet, när det blivit känt av dem, även om den som är 

utsatt inte vill det” (Polisen, 2013). Våld i nära relationer utgör ett allvarligt hot mot 

kvinnors liv såväl i Sverige som i övriga världen. Det innebär inte bara fysiskt och 

psykiskt lidande, utan försvårar även möjligheterna till arbete och ekonomisk trygghet. 

För hälso- och sjukvården medför det stora ekonomiska påfrestningar för samhället. Det 

är inte bara öppen- och slutenvården som kostar samhället. Kostnader för läkemedel och 

sjukskrivningar tillkommer, kunskaperna om kostnaderna är begränsade, då det finns ett 

mörkertal om våldets omfattning (Heimer & Sandberg, 2008). 

 

Bemötande av våldsutsatta kvinnor i hälso- och sjukvården 

Hälso- och sjukvårdpersonalens bemötande har en stor betydelse när det gäller 

kvinnornas omvårdnad efter att ha blivit utsatta för våld. Om hälso- och 

sjukvårdspersonalen är oengagerad, missförstår kvinnan och bagatelliserar skador, finns 

det risk att kvinnorna isolerar sig och inte berättar om sina upplevelser. Ett bra 

bemötande gör att kvinnorna vågar öppna sig och berätta om sina upplevelser. 

Kvinnorna vill prata om våldet om miljön är säker och trygg samt om hälso- och 

sjukvårdspersonalen är respektfull, empatisk och tar sig tid att lyssna, utan att pressa 

den våldsutsatta kvinnan. Härigenom kan en ond cirkel brytas och ge kvinnorna en 

möjlighet till bättre hälsa och ett liv utan kränkningar (Heimer & Sandberg, 2008). 

 

För många våldsutsatta kvinnor är tilliten till andra människor förstörd och att ta emot 

hjälp när den erbjuds kan vara svårt. Därför är det viktigt att skapa ett terapeutiskt 

klimat innan frågan om våld ställs (Heimer & Sandberg, 2008). Att använda sig själv 

terapeutiskt är enligt Travelbee (1971) att använda sig själv på ett medvetet och 

ändamålsenligt sätt i samspel med patienten, samt att bidra till en önskad förändring och 

lindra lidandet. Frågan om våld bör ställas i en trygg miljö där de våldsutsatta kvinnorna 

vågar berätta utan att dömas (Brykczynski, Crane, Medina & Pedraza, 2011). 

 

”One of the things that we need to deal with in our practice is the fear factor, 

that fear, and if we could somehow treat these people without judging. The 
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first thing that we have in our minds is, ”Oh, why don´t you just leave him?” 

That´s a judgement. Most of what happens with these individuals when we 

approach it that way is they will close down. So one thing we need to know 

in our practice is don´t approach that way. Just say, ”I´m here. Tell me. Let 

me know what´s happening” (Brykczynski et al., 2011, s. 145) 

 

Hälso- och sjukvården har en stor roll när det gäller att upptäcka kvinnor som utsätts för 

våld i nära relationer, för att på bästa sätt kunna ge god medicinsk och psykosocialt 

omhändertagande. Många kvinnor skäms över sin situation och berättar inte spontant 

om våldet och därför är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen vågar fråga om 

våld och har en beredskap för omhändertagandet. De största hindren till att fråga om 

våld är bristen på kunskap, de sociokulturella normerna och den negativa attityden kring 

våld i nära relationer (Roush, 2012). 

 

Våldsutsatta kvinnor uppsöker ofta akutmottagningar efter en skada, och tillhör ofta den 

patientkategori som inte pratar öppet om sitt hälsotillstånd. Inom akutsjukvården 

kommer ofta samma våldsutsatta kvinna tillbaka flera gånger. Istället för att fråga om 

våldet behandlas de akuta skadorna, smärtstillande mediciner skrivs ut och kvinnorna 

går hem (Efe & Taskin, 2012).  

 

Att inte våga fråga kvinnorna om våldet bottnar i okunskap. Utmaningarna är att hitta 

och identifiera våldsutsatta kvinnor samt att förbättra omvårdnaden för de drabbade. 

Ofta saknas utbildning, riktlinjer och kunskap för att kunna ge bästa omvårdnaden. För 

att förbättra hälso- och sjukvården rekommenderas: att öka medvetenheten om våld i 

nära relationer, upprätta riktlinjer, hänvisningsprocesser samt få återkoppling i sina 

riskbedömningar (Allard, 2013; Efe & Taskin, 2012; Reisenhofer & Seibold, 2007). 

Sjuksköterskor på akutmottagningar behöver specialiserad utbildning för att identifiera 

och agera korrekt när de vårdar patienter som utsatts för våld i nära relationer (McGarry, 

2013). 

 

Om vårdgivaren aktivt ställer frågan om våld, kommer fler våldsutsatta kvinnor 

upptäckas. Därför bör det kommunikativa ansvaret förvaltas av hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Frågor om våld borde vara en obligatorisk uppgift i 

anamnesupptagningen. Därför krävs det att hälso- och sjukvårdspersonalen är utbildad 

och tar sig tid vid första mötet. Ett sätt att hjälpa kvinnorna att berätta om våldet, kan 

vara att inleda med att säga att våld mot kvinnor är vanligt därför ställs alltid denna 

fråga. Genom denna öppning kan kvinnorna ofta känna en trygghet. Därefter kan frågan 

ställas mer direkt eller indirekt (Heimer & Sandberg, 2008). 
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Mellanmänskliga möten enligt Travelbees omvårdnadsteori 

Enligt Travelbee (1971) är omvårdnad en mellanmänsklig process där den personliga 

kommunikationens betydelse betonas. Omvårdnadsteorin syftar till att hjälpa en individ, 

en familj eller ett samhälle att bemästra lidande, samt att bära och finna en mening i 

lidandet. Kommunikationen och samtalet är i Travelbees omvårdnadsteori av central 

betydelse. Där förmedlas känslor, behov och tankar. Kommunikationen är en aktiv 

process i omvårdnadssituationer och utgör en grund för att skapa ett människa-människa 

förhållande. Sjuksköterskans uppgift är att se patienten som en unik och oersättlig 

individ, att utveckla ett mellanmänskligt förhållande samt att tillgodose och bemöta 

patient eller anhörigas behov av omvårdnad. För att skapa en mellanmänsklig process 

krävs att en mellanmänsklig relation etableras, då sjuksköterska och patient inte längre 

ser sig i de roller de har utan ser varandra som unika individer. Travelbee (1971) 

beskriver processen i fem olika faser, den första fasen bygger på att sjuksköterskan och 

patienten möts och lär känna varandra. I andra fasen växer relationen och identiteten 

fram, både patient och sjuksköterska ser individen bakom rollerna. I den tredje fasen 

känner sjuksköterskan empati, förståelse för individens yttre beteende och inre 

upplevelser. En empatisk förmåga innebär att visa förståelse för individens känslor och 

reaktioner som sorg, lidande och besvikelser utan att värdera individen. Detta byggs upp 

genom möten med människor och erfarenheter från livet. Sympati utvecklas under 

fjärde fasen och är sjuksköterskans sätt att visa värme och en önskan att hjälpa 

patienten. Slutligen den femte fasen är när sjuksköterskan med ord och handling visar 

kunskap och vilja att hjälpa patienten, etableras en ömsesidig förstålse och kontakt 

(Travelbee, 1971).   

 

Problemformulering 

Våld i nära relationer innebär att kvinnor utsätts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, 

av män de lever tillsammans med. Detta resulterar i att kvinnorna får en sämre hälsa 

med både fysiska och psykiska symtom. Hälso- och sjukvårdspersonalen har en viktig 

roll i att hitta och identifiera de våldsutsatta kvinnorna. Hur hälso- och 

sjukvårdspersonalen bemöter våldsutsatta kvinnor har stor betydelse för kvinnornas 

fortsatta omhändertagande. Ett bra bemötande kan leda till ett ökat förtroende för hälso- 

och sjukvården och därigenom större möjlighet för kvinnorna att få den hjälp de 

behöver. Ett dåligt bemötande kan leda till att våldet aldrig uppmärksammas och att 

kvinnan inte söker hälso- och sjukvård igen. Därför vill vi belysa de våldsutsatta 

kvinnornas upplevelser av mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen så att en ökad 

kunskap inom ämnet kan resulterar i en bättre omvårdnad av den våldsutsatta kvinnan.  

 

 

 



7 
 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur kvinnor som utsatts för våld i nära 

relationer upplevde mötet med hälso- och sjukvården. 

 

Metod 

Denna studie genomfördes som en litteraturstudie, vilket innebär en översikt av 

kunskapsläget inom det valda området. Kunskapen har insamlats genom vetenskapliga 

artiklar som granskats och analyserats (Friberg, 2012). 

 

Datainsamling 

Den inledande informationssökningen påbörjades för att skapa en översikt över det 

valda forskningsområdet samt avgränsa ämnesområdet. Därefter gjordes den 

systematiska sökningen i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO (Friberg, 

2012). CINAHL och PubMed valdes för att de är inriktade mot omvårdnad. Sökningen i 

PsycINFO gav endast någon dubblett och genererade därmed inga nya artiklar. Sökord 

valdes ut som passade studiens syfte och dessa översattes till engelska. De sökord som 

använts var domestic violence, intimate partner violence, nursing, experiences, 

perspective, emergency och healthcare (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

 

Sökord 
 

CINAHL  

(fritext) 

PubMed 

(fritext) 

Våld i hemmet 

 

Domestic violence Domestic violence 

Partner våld 

 

Intimate partner violence Intimate partner violence 

Omvårdnad 

 

Nursing Nursing 

Upplevelse 

 

Experiences Experiences 

Akutsjukvård 

 

Emergency Emergency 

Sjukvård 

 

Healthcare Healthcare 

Perspektiv 

 

Perspectives  

 

Sökorden användes som fritext i samtliga sökningar. Sökorden sattes i olika 

kombinationer med hjälp av boolesk söklogik där operatorn AND använts (se tabell 3 

bilaga A1). Denna operator skapar ett samband mellan sökorden och söker då efter 

dokument som innehåller alla sökorden (Friberg, 2012). Begränsningar som gjordes i 

CINAHL var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, de skulle vara research 
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articles och ha abstract available. Det gjordes inga årtalsbegränsningar då antalet träffar 

ansågs överskådligt. I PubMed gjordes begränsningarna att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska, finnas tillgängligt i fulltext, ha abstract available samt var 

publicerade mellan 2009-2014. 

 

Studiens inklusionskriterier var kvalitativa studier av kvinnor som utsatts för våld i nära 

relationer och deras upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonal samt vara publicerade 

mellan årtalen 2000-2014. Exklusionsktiterierna var kvinnor som levde i samkönade 

relationer och artiklar skrivna på andra språk än engelska. 

 

Sökningarna i CINAHL gjordes genom att använda sökorden domestic violence och 

Intimate partner violence i olika kombinationer med följande sökord nursing, 

emergency, experiences och healthcare. Begränsningar som valdes var English, 

Research article och Abstract available. En av sökningarna i CINAHL gjordes med 

sökorden domestic violence och perspectives och emergency där inga begränsningar 

valdes. Sökningarna i CINAHL gav totalt 117 träffar, av dessa lästes 28 abstract som 

sen gav 13 artiklar. Sökningen i PubMed gjordes med sökorden Intimate partner 

violence och experiences of healthcare, begränsningarna som valdes var English, 

Fulltext available, Abstract available och tidsbegränsning 2009-2014 för att generera så 

ny forskning som möjligt. Sökning i PubMed gav 65 träffar, där 10 abstract lästes och 3 

artiklar valdes ut. Se detaljerad sökhistorik (tabell 3 bilaga A1). Till urval 1 valdes 

artiklarna först efter titel och sen lästes abstraktet, därefter lästes hela artikeln för att få 

en uppfattning om innehållet och för att se om de överensstämde med syftet, varav fyra 

artiklar valdes bort. Till urval 2 granskades artiklarna noggrant för att bedöma den 

vetenskapliga kvalitén. För att kunna mäta kvalitén användes en bedömningsmall enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani för kvalitativ metod (Olsson & Sörensson 2011). 

Mallens maxpoäng var 48 poäng, artiklarnas poäng gjordes därefter om till procent. 

Mallen resulterade i en tregradig skala där grad I innebar hög kvalité med 80-100%, 

grad II var medel kvalité med 70-79% och grad III var låg kvalité med 0-69%. Av de 

utvalda artiklarna höll 11 av 12 hög kvalité och en medel kvalité.  

 

Databearbetning 

För att få en överblick av de utvalda artiklarna sammanställdes de i en artikelöversikt 

(se tabell 4 bilaga B1-B5). Databearbetningen påbörjades med att artiklarnas innehåll 

utifrån studiens syfte lästes i sin helhet igenom enskilt flera gånger. Därefter 

identifierades innehåll som beskrev kvinnornas upplevelse av mötet med sjukvården. 

Dessa upplevelser skrevs för hand ner på ett papper och diskuterades och jämfördes 

gemensamt utifrån likheter och skillnader för att få fram kategorier som svarade på 

studiens syfte (Friberg, 2012). Detta resulterade i tre kategorier vilka blev: Att inte bli 

sedd och hörd, Att känna rädsla, skam och skuld och Att inte känna stöd.  

 

 



9 
 

Tabell 2. Artiklarnas representativitet i kategorierna  

 Att inte bli sedd och hörd Att känna rädsla, skam 

och skuld 

Att inte känna stöd 

Bacchus et al., 

 2002 

X X X 

Bradbury-Jones 

et al., 2011 

 X X 

Flink et al., 

2004 

X X  

Leppäkoski et 

al., 2010 

X X X 

Loke et al., 

2012 

X X X 

Narula et al., 

2012 

 X X 

Pratt-Eriksson 

et al., 2014 

X X X 

Reisenhofer & 

Seibold, 2012 

X X X 

Tower et al., 

2005 

X X X 

Wendt-Mayer, 

2000 

X X X 

Yam, 2000 

 

X X X 

Zink et al., 

2004 

X X X 

 

Resultat 

Att inte bli sedd och hörd 

Resultatet visade tydligt hur hälso- och sjukvårdspersonalens lyssnade, bemötte och 

vilken attityd de intog påverkade kvinnornas förmåga att våga öppna sig och prata om 

det våld de utsatts för av sin partner. De uppfattade hälso- och sjukvårdspersonalen som 

dåliga på att ge emotionellt stöd, visa intresse och förmedla medkänsla (Bacchus, 

Mezey & Bewley, 2002; Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014; Reisenhofer & 

Seibold, 2012; Tower, McMurry, Rowe & Wallis, 2005; Yam, 2000; Zink, Jacobson, 

Regan & Pabst, 2004). Vidare beskrev Pratt-Eriksson et al. (2014) att kvinnorna 

upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen saknade respekt och förståelse för deras 

situation. De kände att det inte fanns plats eller tid för dem i hälso- och sjukvården, och 

de fick känslan av att vara i vägen och skapa problem för hälso- och 

sjukvårdspersonalen (ibid.). Majoriteten av kvinnorna upplevde sjuksköterskorna som 

stressade, och gav många gånger ett förhastat och brådskande omhändertagande inne 

hos kvinnorna. De såg sjuksköterskan som för upptagen för att lyssna på deras svåra 

situation. Kvinnorna förklarade att det hade varit bra om sjuksköterskan hade tagit sig 

tid att se dem, lyssnat och pratat med dem (Wendt-Mayer, 2000; Yam, 2000). 

Kvinnorna upplevde även att hälso- och sjukvårdspersonalens attityder förändrades när 

de talade om att de inte ville anmäla sina skador till polisen. Deras besvär blev då 
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ignorerade, ingen smärtstillande medicin gavs, och deras känsla var att de inte kände sig 

välkomna att söka vård (Wendt-Mayer, 2000). Vården för de fysiska skadorna beskrevs 

ofta positivt, men många av kvinnorna förmedlade att läkare och sjuksköterskor bara 

såg till utsidan och inte tog sig tid att se helheten eller hjälpa dem att hitta vägar till ett 

bättre liv (Loke, Wan & Hayter, 2012; Reisenhofer & Seibold, 2012; Tower et al., 2005; 

Yam, 2000). 

  

The doctor asked: “What happened?” I said, “My boyfriend hit me with a 

bottle.” The doctor asked: “What did you do?” The client stated: What did I 

do? What could I do? He sent me for x-rays, removed the glass, and cleaned 

my eye. The doctor could have said, “This is not right. If you want to talk to 

me I can sit you down. I can let you know there’s a bit more that I can help 

you with if you want to get out of this.” (Yam, 2000, s. 467) 

 

Kvinnorna ansåg att våld i nära relationer borde tas upp i mötet med hälso- och 

sjukvården, men beskrev även hur svårt det var att öppet prata om sin livssituation och 

avslöja hur utsatta de var i sin relation. Många kvinnor tror att även om de blivit 

tillfrågade så skulle de förnekat att deras partner varit våldsam, men att inte bli tillfrågad 

alls var värre och stängde dörrarna för framtida hjälp (Reisenhofer & Seibold, 2012).   

 

Kvinnorna förväntade sig att hälso- och sjukvårdspersonalen vågade fråga om 

våldsutsatthet utan att döma eller skuldbelägga dem (Flinck, Paavilainen & Åstedt-

Kurki, 2004). Studierna visade olikt i frågan om det var bäst att bemöta kvinnorna med 

raka och direkta frågor om deras situation eller om det var bättre att bemöta ämnet med 

mer omsorgsfullt valda ord. Bacchus et al. (2002) fann stöd för direkta frågor vilket 

uppskattades av kvinnorna. Zink et al. (2004) visade dock att äldre kvinnor inte kände 

sig bekväma med raka frågor om sin utsatthet utan istället ville bli bemötta på ett mer 

omsorgsfullt sätt. Yam (2000) visade även på att genom att inte tillfråga om våld 

skapades en försening i att söka hjälp. 

 

”The doctor said nothing to let me know that he was really concerned about 

the fact that my boyfriend hit me with a bottle and I think, had somebody en- 

couraged me back then to leave him, I wouldn’t be here now” (Yam, 2000, 

s. 467) 

 

Något som många kvinnor upplevde negativt var nivån på buller och tumult vid 

akutmottagningarna samt bristen på integritet (Bacchus et al., 2002; Leppäkoski, 

Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2010). En av de intervjuade kvinnorna berättade om hur 

hon blev utfrågad om hon var utsatt för våld av sin man av läkaren så att alla patienter 

som satt och väntade i väntrummet hörde, medan en annan kvinna beskrev hur 

opassande det kändes att sitta i det offentliga väntrummet och vänta. Hon önskade att 

det skulle funnits en plats där hon kunde suttit i fred. Om miljön kändes säker och trygg 

påverkade det kvinnorna till att vara mer beredda att avslöja våld i nära relationer 

(Leppäkoski et al., 2010). 
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Frågan om våld i nära relationer ställdes till kvinnorna när partner fanns med i rummet 

vilket medförde att sanningen om skadorna inte kom fram (Bacchus et al. 2002; 

Reisenhofer & Seibold, 2012; Yam, 2000). Zink et al. (2004) visade att ett flertal av 

kvinnor hade samma läkare som sin make och att de oftast såg läkaren tillsammans, 

vilket gjorde det svårt att ta upp våldsutsattheten.  

 

”One other time, they asked me in front of him what had happened 

and I lied. Obviously I wasn´t gonna say when he was 

standing there! I think there should be some policy that the 

woman should be seen on her own, on a one-to-one basis.”                        

(Bacchus et al., 2002, s. 15) 

 

Att känna rädsla, skam och skuld 

Att sjuksköterskorna hade en icke dömande attityd hade en betydande effekt på att 

frikänna kvinnorna från skam och skuld, minska deras lidande, få deras förtroende och 

därmed främja en positiv vårdrelation (Bradbury-Jones, Duncan, Moy & Taylor, 2011). 

Många av kvinnorna som utsattes för våld i nära relationer beskrev sig begränsade av 

rädsla och att de var skickliga på att hålla deras våldsutsatthet hemlig. Det skyddande 

beteendet var ett sätt att slippa dömas av andra, skydda sina närstående samt att 

förhindra ytterligare våld från sin partner (Flinck et al., 2004; Loke et al., 2012; Narula, 

Agarwal & McCarthy, 2012; Reisenhofer & Seibold, 2012; Wendt-Mayer, 2000; Yam, 

2000). En annan rädsla som beskrevs av kvinnorna var rädslan för sina barns säkerhet. 

Kvinnorna var rädda att uppsöka hälso- och sjukvården då barnen blev ensamma 

lämnade med den våldsutövande partnern (Yam, 2000).  

 

Känslan av skam och skuld hade stor påverkan på de våldsutsatta kvinnorna då de 

skämdes för att vara utsatta för våld i nära relationer. Skammen var ofta så stor att de 

fann det omöjligt att avslöja övergreppen. Kvinnorna upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen lade skulden på dem om de inte lämnade sin partner (Leppäkoski 

et al ., 2010; Reisenhofer & Seibold, 2012; Wendt-Mayer, 2000; Yam, 2000). Tower et 

al. (2005) beskriver att skuldkänslan ofta blev så stor att kvinnorna kände sig ovärdiga 

att söka vård. 

  

“It is so hard to have trust. Trust is a really big thing. When you’re like this 

you don’t trust nobody… it is hard to come out with it [disclosure of 

domestic abuse] because you don’t feel good.You’re embarrassed. You’re 

ashamed’ (Sam).” (Bradbury-Jones et al., 2011, s. 38) 

 

Vissa kvinnor uttryckte reservationer om att avslöja våld i nära relationer till manlig 

hälso- och sjukvårdspersonal och upplevde det lättare att prata kvinna till kvinna 

(Bacchus et al., 2002; Pratt-Eriksson et al., 2014). Andra kvinnor beskrev att det inte 

spelade någon roll om manlig hälso- och sjukvårdspersonal frågade så länge han 
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lyssnade, hade medkänsla och inte fördömde mannen eller kvinnan (Bacchus et al., 

2002). 

 

Zink et al. (2004) visade att ungefär hälften av kvinnorna aldrig någonsin hade 

diskuterat sin våldsutsatthet med en hälso- och sjukvårdspersonal. Deras skäl för att inte 

avslöja var både personliga och relaterade till hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Personliga skäl var främst skam, känslomässigt engagemang till förövaren, och att de 

inte erkände sin relation som våldsutsatt. Dessa skäl liknade de hos yngre kvinnor, men 

det kunde även ses att traditionella seder och ålder spelade stor roll hos de äldre 

våldsutsatta kvinnorna. Att under den period då kvinnorna växte upp, gifte sig och fick 

barn, hade samhället ännu inte erkänt våld i nära relationer som ett problem, och 

resurser fanns inte tillgängliga för offer. De kvinnor som ingick i äktenskap förväntades 

stanna kvar i det (ibid.). 

 

Att inte känna stöd 

Hälso- och sjukvårdspersonalen brast i stödet om att delge information om fortsatt hjälp 

för de våldsutsatta kvinnorna (Bacchus et al., 2002; Leppäkoski et al., 2010; Loke et al., 

2012; Pratt-Eriksson et al., 2014). När de tillfrågades vilken annan hjälp de skulle ha 

behövt men inte fått beskrev kvinnorna att de önskat få information om hur de 

rapporterar våldsbrottet till polisen, om olika skyddsåtgärder samt information om 

kvinnojourer. Några av kvinnorna beskrev ett behov av kristerapi och vissa kvinnor var 

oroliga för sin partners våldsamma beteende och hade velat hjälpa partnern. En kvinna 

beskrev att varken läkarna eller sjuksköterskorna gjorde något för att ta itu med våldet. 

Hon var ensam, rädd och orolig för sina barn. De gav henne smärtstillande men ingen 

erbjöd några råd om vart hon kunde vända sig för att få vidare hjälp (Leppäkoski et al., 

2010). Wendt-Mayer (2000) påvisade att endast ett fåtal kvinnor fick information och 

råd om säkerhetsåtgärder, till exempel vad som skulle packas för att lämna ett våldsamt 

hem och vart de kunde vända sig. Nästan lika dåligt var det med skriftlig information 

om lokala kvinnojourer eller med nummer till stödtelefonlinjer. 

 

Enligt Pratt-Eriksson et al. (2014) var kvinnorna besvikna på hälso- och sjukvården. 

Deras förhoppning var att lidandet skulle upphöra och situationen förbättras om våld i 

nära relationer avslöjades men upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen ägnade mer 

uppmärksamhet till sjukdomar, krämpor och olycksfall än till den våldsutsatta kvinnan. 

Reisenhofer och Seibold (2012), Tower et al. (2005) och Yam (2000) påtalade 

kvinnornas behov av att känna medkänsla hos hälso- och sjukvårdspersonalen och av att 

bli intervjuade privat. De lyfte behovet att hälso- och sjukvårdspersonalen bör ta sig tid 

att fråga kvinnorna om deras skador och lyssna till deras berättelser om övergreppen. De 

beskrev behovet av empatisk behandling både i ord och handling. Kvinnorna beskrev att 

de hade velat känna omsorg och kärlek, att någon skulle sitta på sängkanten, hålla deras 

hand och säga att de förstod. De behövde se, höra och känna empatiskt stöd för sina 

erfarenheter av våld i nära relationer och på så sätt göra det möjligt för dem att 
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återuppbygga en positiv självkänsla (ibid.). Kvinnorna beskrev även att de behövde 

hjälp med att namnge övergreppen, få information om hur stressen av våldsutsatthet 

leder till hälsoproblem, få respekt för deras val, och att deras symtom togs på allvar 

(Reisenhofer & Seibold, 2012; Zink et al., 2004). Kvinnorna upplevde även 

återkopplingen från hälso- och sjukvården som mycket positiv (Narula et al., 2012; 

Yam, 2000). 

 

”But if you get that wee [little] trust in someone and 

that someone takes a wee bit of time with you – 

that goes a long way’ (Jessica).” (Bradbury-Jones et al., 2011, s. 38) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativa studier användes då det syftar till att etablera en förståelse för individens 

livssituation, förståelsen fördjupas genom patientens upplevelser och erfarenheter 

(Friberg, 2012). Databaserna CINAHL och PubMed valdes för att de omfattar 

ämnesområdet omvårdnad. Fritextssökningar gjordes i båda databaserna vilket gav 

totalt 182 träffar. Resultatartiklarna valdes ut genom att titeln svarade mot studiens syfte 

och därefter lästes abstractet, därmed finns en risk att relevanta artiklar kan ha förbisetts 

på grund av titeln. Resultatartiklarna blev till slut tolv kvalitativa artiklar, dessa 

granskades först enskilt för att skapa egna uppfattningar, sedan bearbetades artiklarna 

gemensamt för att hitta samstämmighet i tolkningen vilket stärker litteraturstudiens 

tillförlitlighet. Innehåll som ansågs beskriva de våldsutsatta kvinnornas upplevelser av 

mötet med hälso- och sjukvården bearbetades gemensamt och blev till slut tre 

kategorier: att inte bli sedd och hörd, att känna rädsla, skam och skuld samt att inte 

känna stöd (se tabell 2). Beaktas bör att kategoriseringen av resultatet kan speglas av en 

förförståelse ur ett akutsjuksköterskeperspektiv men för att hålla tillbaka förförståelsen 

har analysen skett genom gemensam diskussion och i samråd med handledaren. 

 

Artiklarna har granskats enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani bedömningsmall för 

kvalitativa studier (Olsson & Sörensson, 2011). Där alla utom en studie höll hög kvalité. 

Granskningsresultatet kan ha påverkats då två debutanter har utfört bedömningen, detta 

kan ha inverkat på tillförlitligheten. Samtliga artiklar som använts i denna 

litteraturstudie har varit godkända från etiska kommittéer eller haft ett noggrant etiskt 

förhållningssätt under forskningstiden. Artiklarna som valdes till resultatet är 

publicerade mellan årtalen 2000-2014. Detta kan ses som en svaghet att använda 14 år 

gamla artiklar men trots årsintervallet uppvisade studierna liknande resultat, vilket tyder 

på att upplevelserna inte förändrats över tiden. En styrka med resultatartiklarna är att de 

kommer från ett flertal länder så som England, Skottland, Finland, Hong Kong, Canada, 

Sverige, USA och Australien.  Kvinnornas subjektiva upplevelser uppfattades dock lika 

oavsett vart i världen studierna genomfördes vilket gör att resultatet i denna 

litteraturstudie känns överförbart till ett mångkulturellt Sverige.  
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Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens mest framträdande resultat är att kvinnorna inte upplever hälso- och 

sjukvårdpersonalens attityder och bemötande positivt. De beskriver brist på 

engagemang och medkänsla, och lämnar ofta sjukhuset med en känsla av skam och 

skuld (Bacchus et al., 2002; Pratt-Eriksson et al., 2014; Reisenhofer & Seibold, 2012; 

Tower et al., 2005; Yam, 2000; Zink et al., 2004). Wendt-Mayer (2000) och Yam 

(2000) belyser även att majoriteten av kvinnorna upplevde sjuksköterskornas 

omhändertagande som förhastat och stressat vilket bidrog till att kvinnornas svåra 

situation ej framkom. Sjuksköterskor jobbar utifrån hälso- och sjukvårdslagen och har 

till uppgift att tillgodose patientens trygghet, behandling och integritet (SFS 1982:763). 

Bemötandet är grunden för att kunna skapa en trygg och tillitsfull relation (Heimer & 

Sandberg, 2008). Travelbee (1971) betonar kommunikationen som en viktig del där 

individen förmedlar tankar och känslor. Kommunikation är ett viktigt redskap för 

sjuksköterskor, där de genom kommunikationen lär känna patienten, och patienten blir 

en unik individ (ibid.). Att så stor del av kvinnorna i vår litteraturstudie upplever att 

hälso- och sjukvårdspersonalen inte kan uppfylla sin professionella roll känns 

skrämmande. Bemöta kvinnorna med respekt och ödmjukhet borde vara en självklarhet. 

Ett bra bemötande är grundläggande för att de våldsutsatta kvinnorna ska känna sig 

trygga nog att berätta om sin situation.  

 

Att fråga om våld är viktigt, men det framkom att många av kvinnorna aldrig blev 

tillfrågade om de varit utsatta för våld (Bacchus et al., 2002; Flinck et al., 2004; 

Reisenhofer & Seibold, 2012;Yam, 2000; Zink et al., 2004). Detta är en stor brist i 

bemötandet då Stenson, Saarinen, Heimer och Sidenvall (2001) visar på att de flesta 

kvinnor upplever det positivt att få frågan om våld och öppnar upp möjligheter för 

bättre hjälp. Vi anser precis som Heimer och Sandberg (2008) att det kommunikativa 

ansvaret ligger på hälso- och sjukvårdspersonalen och att frågan om våld bör vara 

obligatorisk vid anamnesen. Dock upplevs en del hinder inom hälso- och sjukvården, ett 

av dessa hinder är tidsbrist, men också tankar om att frågan kan kränka patientens 

integritet. Ytterligare hinder är kunskapsbristen, då många inte vågar fråga för de vet 

inte hur de ska hantera svaret, trots dessa hinder måste frågan om våld ställas för att 

patienten ska känna sig bekräftad och hörd.  

 

En förklaring till varför bemötandet är så dåligt i hälso- och sjukvården kan vara att 

hälso- och sjukvårdspersonalen upplever en kunskapsbrist inom ämnet våld i nära 

relationer. Tower, Rowe och Wallis (2012) samt Robinson och Ream (2010) framhåller 

att sjuksköterskor i stort sett inte har någon utbildning om våld och därför känner sig 

osäkra på hur de ska agera när de möter de våldsutsatta kvinnorna (ibid.). Finns 

handlingsplaner och klara riktlinjer för våld i nära relationer känner sig hälso- och 

sjukvårdspersonalen tryggare och säkrare på att möta och ställa frågan om våldsutsatthet 

(Allard, 2013; Reisenhofer & Seibold 2007; Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2008). I 

Region Halland finns sedan 2014 en regional handbok om våld i nära relationer. 

Handbokens syfte är att öka kunskapen om våld i nära relationer och att ge ett likvärdigt 
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bemötande och stöd oavsett var i länet individen är bosatt (Region Halland, 2014).  

Förhoppningen är att denna handbok ska öka kunskapen för hälso- och 

sjukvårdspersonalen, göra dem tryggare i att fråga om våld och på så vis 

förhoppningsvis öka chanserna för att kvinnorna ska få ett bättre stöd för att kunna 

förändra sin livssituation. Önskvärt i framtiden är att denna handbok kan bli nationell 

och ge ett likvärdigt omhändertagande i hela Sverige. 

 

Rädsla, skam och skuld påverkar kvinnorna att avslöja sin våldsutsatthet. Kvinnornas 

rädsla skapar ett skyddat beteende att inte avslöja våldsutsattheten för att slippa dömas 

av andra, skydda sin familj och för att undvika ytterligare våld från sin partner (Flinck et 

al., 2004; Loke et al., 2012; Narula et al., 2012; Reisenhofer & Seibold, 2012; Wendt-

Mayer, 2000;Yam, 2000). Travelbee (1971) definierar empati såsom förmågan att 

tränga in och förstå en annan persons psykologiska tillstånd. Empati innebär också att 

förstå andras tankar och känslor, samtidigt som de egna känslorna ska hållas utanför. 

För sjuksköterskor innebär förmåga till empati att kunna förstå patientens inre 

upplevelse och yttre beteende (ibid.). I mötet med våldsutsatta kvinnor är det av stor 

vikt att hälso- och sjukvårdspersonalen arbetar för att skapa en positiv vårdrelation och 

försöker sätta sig in i deras situation utan personliga åsikter. Kvinnorna upplever en stor 

skam av att leva i ett våldsutsatt förhållande, känslan av skam förstärks när hälso- och 

sjukvårdspersonalen har en dömande attityd (Leppäkoski et al., 2010; Tower et al., 

2005; Wendt-Mayer 2000). Leva som kvinna i en relation där våld förekommer 

påverkar hela hennes livssituation. Våldet ger både fysiska och psykiska symtom som 

leder till att kvinnan söker hälso- och sjukvården (Cerulli et al., 2012; Lundgren et al., 

2001). Att känna till våldets normaliseringsprocess, innebär att förstå varför kvinnorna 

inte lämnar sina våldsutövande partner (Wendt & Enander, 2013). Våldsutsatta kvinnor 

är ofta fyllda med känslor av skam och skuld och genom att hälso- och 

sjukvårdspersonalen har en insikt i normaliseringsprocessen kan det bli lättare att förstå 

och möta kvinnorna utan en dömande attityd.  

 

Om miljön känns säker och trygg kan det kännas lättare för kvinnorna att avslöja sin 

våldsutsatthet. Att etablera en trygg och rofylld miljö ser olika ut beroende på vart 

kvinnorna väljer att söka vård. Inom akutsjukvården upplevs miljön oftast negativ, det 

är en högre ljudnivå, en högre arbetsbelastning och tiden till att sitta ner och lyssna på 

den enskilda patienten upplevs mer stressad (Bacchus, 2002; Leppäkoski et al., 2010; 

Tower et al., 2012). Som sjuksköterskor inom akutsjukvården känns problematiken igen 

kring den negativa miljön kvinnorna beskriver. Vid stort patientflöde blir 

arbetsbelastningen och tidsbristen högre och begränsar sjuksköterskans möjlighet att 

upprätthålla den våldsutsatta kvinnans omvårdnadsbehov. 

 

Resultatet i litteraturstudien framhäver även hur dåliga sjukvårdspersonalen är på att ge 

de våldsutsatta kvinnorna avskildhet och integritet. Det visar sig att kvinnan undersöks 

och tillfrågas om våld med anhöriga/närstående med på rummet (Bacchus et al., 2002; 

Leppäkoski et al., 2010; Reisenhofer & Seibold, 2012; Yam, 2000). Detta ökar risken 

för att inte få fram sanningen, då hälso- och sjukvårdspersonal aldrig kan avgöra vilken 
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relation kvinnan och hennes anhörige/närstående har. Därför bör policyn vara att alltid 

undersöka och fråga om våld enskilt med kvinnan. 

 

Reisenhofer och Seibold (2012), Tower et al. (2005) och Yam (2000) påtalar 

kvinnornas behov av att känna medkänsla. De lyfter behovet av att se, höra och känna 

empatiskt stöd för sina erfarenheter av våld i nära relationer samt bli informerade om 

hur stressen av våldsutsatthet leder till hälsoproblem (ibid.). När sjuksköterskan visar 

förståelse och vilja att hjälpa patienten till en förbättrad situation, detta genom handling 

och konkret hjälp. När sjuksköterskan uppnått kunskap och färdigheter som behövs för 

att genomföra omvårdnadsåtgärder som tillgodoser patientens behov, då uppnås den 

femte fasen, att etablera en ömsesidig förståelse och kontakt (Travelbee, 1971). Önskan 

är att alla våldsutsatta kvinnor ska känna tillit och empati vid varje möte med hälso- och 

sjukvården för att kunna få rätt hjälp och stöd. 

 

Konklusion  

Leva med våld i nära relationer skapar stor rädsla, skuld och skam hos de våldsutsatta 

kvinnorna. Detta leder ofta till att kvinnorna inte spontant avslöjar sin våldsutsatthet, att 

fråga om våld är därför viktigt och bör ställas mer regelbundet i mötet med hälso- och 

sjukvården. Hur och när frågan ställs har stor betydelse, skapas en trygg miljö med tid 

för avskildhet känner sig kvinnorna tryggare och avslöjar sin våldsutsatthet lättare. 

Hälso- och sjukvårdens bemötande gentemot kvinnorna har stor betydelse då kvinnorna 

beskriver en avsaknad av stöd i form av medmänsklighet, empati och engagemang. 

Detta bemötande genererar i att kvinnorna inte känner sig sedda och hörda och 

våldsutsattheten förblir hemlig. Hälso- och sjukvårdspersonalens bör delge den 

information om hjälp som finns att få samt stödja kvinnorna till ett självständigt beslut 

om sitt fortsatta liv. 

 

Implikation 

Kunskapsbehovet inom ämnet våld i nära relationer är stort, detta ämne bör 

uppmärksammas redan under sjuksköterskeutbildningen och fortlöpande 

utbildningsdagar för hälso- och sjukvårdspersonal bör etableras. Nationella 

handlingsplaner med lokala riktlinjer bör också eftersträvas för att göra hälso- och 

sjukvårdspersonalen tryggare och bättre i sitt bemötande.  

 

För att skapa en tryggare miljö bör det sättas upp broschyrer och informationsmaterial i 

patientnära utrymmen och på så vis uppmärksamma problemet med våld i nära 

relationer samt öka chansen för våldsutsatta att våga öppna sig. 

 

Forskningen idag är ofta mer fokuserad mot hälso- och sjukvårdspersonalens 

upplevelser i mötet med den våldsutsatta kvinnan och det upplevs finnas en brist på 
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studier ur ett patientperspektiv. Önskvärd och intressant forskning skulle vara att se om 

det infördes nationella riktlinjer för våldsutsatta kvinnor, skulle bemötandet i hälso- och 

sjukvården då upplevas bättre. En annan intressant vinkling av våld i nära relationer 

hade varit att se hur män som utsätts för våld av sin kvinnliga partner upplever mötet 

med hälso- och sjukvården, då de kan uppleva en annan sorts skam relaterad till 

samhällets syn på män och kvinnor. 
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Tabell 3. Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/Boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

140128 CINAHL Domestic violence AND 

Nursing AND emergency 

Limits: 
English Language 

Research article  

Abstract available 

40 10 4 1 

 

140128 CINAHL Intimate partner violence 

AND Emergency AND 

Experiences 

Limits: 
English Language 

Research article 

Abstract available 

21(2*) 8 4 4 

140212 CINAHL 

 

Domestic violence AND 

Emergency AND 

Experiences 

Limits: 
English Language 

Research article 

Abstract available 

10(3*) 2 0 0 

140218 CINAHL Domestic violence AND 

Experiences AND 

Healthcare 

Limits: 

English Language 

Research article 

Abstract available 

15(2*) 2 2 

 

2 

140218 CINAHL Intimate partner violence 

AND Experiences AND 

Healthcare 

Limits: 

English Language 

Research article 

Abstract available 

24(3*) 5 2 

 

2 

140227 PubMed Intimate partner violence 

AND experiences of 

healthcare 

Limits: 
English Language 

Full text 

Abstract available 

2009-2014 

65(3*) 10 3 2 

140306 CINAHL Domestic violence AND 

Perspectives AND 

emergency 

 

7 1 1 1 

(*) dubbletter funna i tidigare sökningar 
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Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2002 

Storbritannien 

CINAHL 

Bacchus, L., 

Mezey, G., & 

Bewley, S. 

Experiences of 

seeking help 

from health 

professionals in 

a sample of 

women who 

experienced 

domestic 

violence. 

Att undersöka 

våldsutsatta 

kvinnors 

erfarenhet av att 

söka sjukvård 

samt deras 

psykiska hälsa. 

Metod: Kvalitativ  

Semistrukturerade intervjuer. 

Urval: 16 kvinnor som 

screenades vid inskrivningen 

på MVC. Där 10st hade 

upplevt våld i nära relationer 

de senaste 12 mån inklusive 

den aktuella graviditeten och 

6st hade upplevt våld i nära 

relationer de senaste 12 mån 

men inte under den aktuella 

graviditeten. 

Bortfall: Inga redovisade. 

Kvinnorna beskrev att de attityder och 

reaktioner som sjukvårdspersonalen 

hade ansågs vara de egenskaper som 

hade störst betydelse för de våldsutsatta 

kvinnornas vilja att berätta om 

övergreppen. De beskrev även att de 

kände sig mer trygga i att svara ärligt 

på en direkt fråga om våldsutsatthet än 

vaga öppna frågor.  

Hög 

2011 

Skottland 

CINAHL 

 

Bradbury-

Jones, C., 

Duncan, F., 

Moy, M., & 

Taylor, J.  

Improving the 

health care of 

women living 

with domestic 

abuse. 

Att utforska 

våldsutsatta 

kvinnors  

upplevelser av 

sjukvården. 

Metod: Kvalitativ 

semistrukturerade intervjuer. 

Urval: 17 kvinnor som hade 

upplevt våld i nära relationer 

och inte längre bodde med den 

våldsutövande partnern, och 

som nu bodde på antingen en 

kvinnojour eller något annat 

boende. 

Bortfall: Inga redovisade. 

3 huvudtema framkom  

1) Systembaserade 

Kvinnorna upplevde att informationen 

mellan olika vårdgivare inte var 

effektiv och de fick upprepa sin 

historia för vårdpersonalen 

2) Psykologiska 

Kvinnorna beskrev att skammen och 

deras låga självkänsla påverkade deras 

användande av hälso- och sjukvården 

3) Mellanmänskliga 

Kvinnorna beskriver vikten av att 

relationen mellan sjukvårdspersonalen 

och den utsatta kvinnan har en 

betydande roll för den fortsatta 

sjukvårdskontakten.  

Hög 
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Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2004 
Finland 
CINAHL 

Flinck, A., 
Paavilainen, 

E., & 
Åstedt-Kurki, 

P. 

Survival of 

intimate partner 

violence as 

experienced by 

women 

Att beskriva 

kvinnors 

upplevelser av 

våld i nära 

relationer. 

Metod: Kvalitativ. 
öppna intervjuer 
Urval: 7 kvinnor som via en 

kvinnojour blev tillfrågade att 

ingå i studien. 
Bortfall: Inga redovisade 

Våld i nära relationer var förenat med 

konflikter mellan familjer, individer 

och religioner. 

Sjukvårdspersonalen behöver öka sin 

kunskap om våld i nära relationer, samt 

bli fri från fördömande attityder.  

 

 

Hög 

2010 
Finland 
PubMed 

Leppäkoski, 

T., 
Paavilainen, 

E., & 
Åstedt-Kurki, 

P. 

Experiences of 

emergency care 

by the women 

exposed to acute 

physical 

intimate partner 

violence from 

the Finnish 

perspective 

Att beskriva våld i 

nära relationer, 

dess hälso-

konsekvenser, 

akuta skador samt 

kvinnornas 

upplevelse av 

vården. 

Metod: Kvalitativ 

Semistrukturerade intervjuer. 
Urval: 7 kvinnor över  
18 år, som sökt vård på en 

akutmottagning för akuta 

fysiska skador efter våld i nära 

relationer. 
Bortfall: Inga redovisade. 

Det viktigaste vid akuta situationer är 

behandling av fysiska skador, 

smärtlindring, information om 

möjligheter till hjälp, psykologiskt stöd 

samt skydd av kvinnan. 

Hög 

2012 

Hong Kong 

CINAHL 

Loke, A.Y., 

Wan, M.L.E., 

& Hayter, M.  

The lived 

experience of 

women victims 

of intimate 

partner 

violence. 

Att utforska 

kvinnornas 

upplevelse av att 

leva i ett våldsamt 

förhållande samt 

deras behov och 

upplevelse av att 

söka hjälp. 

Metod: Kvalitativ 

Semistrukturerade intervjuer. 

Urval: 9 kvinnor över 18 år 

som fortfarande levde i ett 

våldsamt förhållande. 

Bortfall: Inga redovisade. 

Kvinnorna beskrev stor skam över att 

leva i ett våldsutsatt förhållande. Vilket 

ledde till låg självkänsla, depression 

och självmordsförsök. 

Kvinnorna uttryckte en stor rädsla för 

att söka hjälp och bröt inte tystnaden 

förrens de upplevde att våldet trappats 

upp och de var rädda för sitt liv. 

Hög 
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Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2012 

Canada 

PubMed 

Narula, A., 

Agarwal, G., 

& McCarthy, 

L. 

Intimate partner 

violence: 

patients´ 

experiences and 

perceptions in 

family practice. 

Att undersöka hur 

kvinnor utsatta för 

våld i nära 

relationer 

upplever 

sjukvården via sin 

vårdcentral och 

var bristerna i 

vården finns. 

Metod: Kvalitativ 

Semistrukturerade intervjuer 

Urval: 10 kvinnor som hade 

besökt sin distriktläkare och 

fått diagnosen äktenskapliga 

svårigheter eller 

familjestörning, skilsmässa 

eller sorg. 

Bortfall:Inga redovisade. 

5 teman uppstod ur intervjuerna 

1) Barriärer för självinsikt av 

våldsutsatthet 

2) Rädslor för avslöjandet om våld i 

nära relation 

3) uppfattningar om distriktläkarens 

roll 

4) Saker som kvinnorna värdesatte att 

distriktläkaren gjorde. 

5) Orsak till isolering.  

 

Hög 

2014 

Sverige 

PubMed 

Pratt- 

Eriksson, D., 

Bergbom, I., 

& Lyckhage, 

E. 

Don´t ask don´t 

tell: Battered 

women living in 

Sweden 

encounter with 

healthcare 

personnel and 

their experience 

of the given 

care. 

Att få en djupare 

förståelse för 

kvinnors 

erfarenhet av våld 

i nära relationer 

och deras möte 

med 

sjukvårdspersonal

, socialarbetare 

och polisen. 

Metod: Kvalitativ 

Deskriptiv och explorativ. 

Urval: 12 kvinnor som bodde 

på en kvinnojour i Stockholm. 

De skulle vara över 18 år, ha 

goda kunskaper i svenska eller 

engelska språket och 

vara/varit utsatta för våld av 

sin nuvarande eller tidigare 

partner. 

Bortfall: Inga redovisade. 

Kvinnorna beskrev känslor  

1) av att vara förrådda av systemet. 

2) av att inte bli tagen på allvar och 

respekterad. 

3) av likgiltiga attityder. 

4) av att bli nonchalerade och osynliga. 

 

 

 

Hög 

2012 
Australien 
CINAHL 

Reisenhofer, 

S., & 
Seibold, C. 

Emergency 

healthcare 

experiences of 

women living 

with intimate 

partner 

violences 

Att undersöka 

våldsutsatta 

kvinnors 

upplevelser av 

vården. 

Metod: Kvalitativ, 
semistrukturerade intervjuer 
Urval: 7 kvinnor som sökt 

vård via akutmottagningen 

eller via primärvården och 

varit utsatt för våld i nära 

relationer. 
Bortfall: Inga redovisade. 

Kvinnors som lever med våld i nära 

relationer har ofta en begränsad 

möjlighet att söka vård. Trots bra 

fysisk vård som ges till kvinnorna på 

akutmottagningar, saknas ofta 

medkänsla och förståelse från hälso- 

och sjukvårdspersonalen. 

Hög 
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Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Australien 

CINAHL 

Tower, M., 

McMurry, A., 

Rowe, J., & 

Wallis, M. 

Domestic 

violence, health 

and health care: 

Women´s 

accounts of their 

experiences 

Att utforska hälsa 

och 

vårderfarenheter 

hos kvinnor som 

utsatts för våld i 

nära relationer. 

Metod: Kvalitativ, intervjuer 

Urval: 9 kvinnor, 29-45 år 

Bortfall: Inga redovisade. 

Kvinnorna kände sig många gånger 

skuldbelagda, ignorerade och ej 

värdiga sjukvård. De upplevde att 

vårdpersonalen inte undersökte 

bakomliggande orsak. 

Hög 

2000 

USA 

CINAHL 

Wendt-Mayer, 

B. 

Female 

domestic 

violence 

victims: 

Perspectives on 

emergency care 

Att beskriva 

upplevelsen av 

våldsutsatta 

kvinnors 

erfarenhet av 

akutsjukvård och 

att fastställa 

potentiella hinder. 

Metod: Kvalitativ intervjuer  

Urval: Kvinnor, 18-48 år som 

bodde på en kvinnojour och 

sökt vård på en 

akutmottagning med 

våldsrelaterade skador. 

Bortfall: Inga redovisade. 

Kvinnorna upplevde dåliga attityder av 

sjukvårdspersonalen när de inte ville 

göra någon polisanmälan. De upplevde 

sjuksköterskorna som stressade, långa 

väntetider, brist på information och stor 

rädsla för gärningsmannen. 

Medel 
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Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2000 
USA 
CINAHL 

Yam, M. Seen but not 

heard: Battered 

women's 

perceptions of 

the ED 

experience 

Att beskriva 

våldsutsatta 

kvinnors 

upplevelser och 

erfarenheter av 

akutsjukvård. 

Metod: Kvalitativ  
Individuella, djupgående  

intervjuer. 
Urval: 5 kvinnor, 22-36 år 

från härbärgen för våldsutsatta 

kvinnor som inom de senaste 

12 månaderna sökt vård på en 

akutmottagning. 
Bortfall: Inga redovisade.  

Kvinnorna upplevde en rädsla för sin 

partner, oro för sina barn samt 

ensamhet. Kvinnorna kände även att de 

inte blev förstådda, vårdpersonalen var 

ointresserade och visade ingen 

medkänsla. Därav vågade inte 

kvinnorna berätta om våldet. Deras råd 

till personalen var att skapa en trygg 

miljö.  

Hög 

2004 

USA 

CINAHL 

Zink, T., 

Jacobson, J., 

Regan, S., & 

Pabst, S. 

 

Hidden victims: 

The healthcare 

needs and 

experiences of 

older women in 

abusive 

relationships 

Att bättre förstå 

upplevelserna av 

hälso- och 

sjukvården hos 

äldre kvinnor som 

utsatts för våld i 

nära relationer. 

Metod: Kvalitativ, 

semistrukturerade intervjuer 

Urval: 38 kvinnor över 55 år, 

som lever eller har levt i en 

våldsutsatt relation efter 55 års 

ålder. 

Bortfall: Inga redovisade. 

De äldre kvinnorna hade fler faktorer 

som gjorde det svårare för dem att 

avslöja sin våldsutsatthet än yngre 

kvinnor. De hade både positiva och 

negativa upplevelser av 

sjukvårdspersonalen. 

Hög 
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