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Abstrakt 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors 

upplevelser av bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal 

efter våld i nära relationer. Femton vetenskapliga studier 

analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen 

resulterade i fyra kategorier; Att känna tillit och få förståelse för 

att våga berätta om våldet; Att känna behov av direkta frågor för 

att kunna berätta; Att känna sig ignorerad och förödmjukad 

ökade oviljan att avslöja våldet; Att behöva kontinuitet för att 

minska oron över sin situation. Resultatet visar att kvinnor som 

blivit utsatta för våld i nära relationer beskriver att de upplevt 

både ett gott och ett icke tillfredsställande bemötande. Att känna 

tillit till vårdgivaren och känna sig trovärdig var tydliga behov 

hos kvinnorna. Samtidigt visar resultatet att kvinnorna beskrev 

att deras behov ignorerades, vilket ökade deras skuldkänslor och 

påverkade känslan av att bli sedd som trovärdig. Kvinnornas 

vilja att och möjligheter till att berätta om våldet var relaterat till 

vårdgivarens frågor och kunskap. 

 

 

Nyckelord: våldsutsatta kvinnor, våld i nära relationer, 

upplevelser, bemötande, hälso- och sjukvårdspersonal, 

kvalitativ, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, 

omvårdnad. 
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För att människor ska kunna känna hälsa och välbefinnande kan jämlikhet, social 

rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter ses som något grundläggande (World 

Health Organization, 1986). Carlstedt (1992) visade att kvinnors hälsa har ett samband 

med formella och informella maktstrukturer mellan könen. Dessa maktstrukturer kan 

också ses som en förklaring till skillnader vad gäller kvinnors och mäns livsvillkor. 

Lindemann (2012) menade att kvinnors hälsa inte har prioriterats genom tiderna. 

Kvinnor har på grund av sin fysik setts som avvikande från normen, och ofta som 

mindre värda än män, även psykiskt. Det har gjort att kvinnors hälsoproblem inte 

uppmärksammats i lika stor utsträckning som mäns, och åtgärder för att stödja mäns 

hälsa är inte nödvändigtvis desamma som krävs för att stödja kvinnors hälsa. 

Lindemann (2012) menade vidare att detta finns än idag i sättet som forskning bedrivs, 

de behandlingar som ges och det bemötande kvinnor får inom hälso- och sjukvården. 

 

En studie av Söderberg, Skär och Olsson (2011) visade att kvinnors klagomål till 

patientnämnden var starkt relaterade till hälso- och sjukvårdspersonals bemötande och 

kvinnors egna förklaringar till varför de fått ett icke tillfredsställande bemötande 

kunde relateras till deras kön. Carlstedt (1992) visade att kvinnor i alla 

samhällsgrupper är oftare sjukskrivna än jämförbara män, vilket kan förklaras utifrån 

orsaker som hör det privata livet till. Carlstedt (1992) rapporterade att maktstrukturer i 

hemmet kan ha en negativ inverkan på kvinnors hälsa. Våld mot kvinnor i nära 

relationer har först under senare år uppmärksammats och under 1980-talet tillkom en 

lagstiftning som betraktar mäns våld mot kvinnor i hemmet som brott (Carlstedt, 

1992; Nordell, 2002).  

 

Våld i nära relationer definierades av Stark och Flitcraft (1991) som våld mot kvinnan 

utfört av dennes make, sambo eller annan person involverad i intim relation med 

kvinnan. Länsstyrelsen Västernorrland (2012) menade att våld i nära relationer 

innefattar alla typer av våldshandlingar som resulterar i sexuell, psykisk eller fysisk 

skada utförda av närstående gentemot deras partner eller familjemedlemmar. 

Länsstyrelsen Västernorrland (2012) menar vidare att våld i nära relationer som 

kvinnor utsätts för oftast utförs av en manlig partner och handlar om grovt och 

upprepat våld. När kvinnor utsatts för våld i nära relationer är detta ett allvarligt hot 

mot deras hälsa, inte bara under tiden de utsatts för det, utan även senare i livet (Krug, 

Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 2002). De kvinnor som utsatts för våld, oavsett 
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form, har en långvarig försämrad hälsa i jämförelse med kvinnor som aldrig har blivit 

utsatta för våld. Att som kvinna bli utsatt för våld medför betydande konsekvenser för 

både den fysiska och den psykiska hälsan (Leander, Berlin, Danielsson, Eriksson, 

Gillander Gådin, Hensing, Krantz & Swahnberg, 2009). Exempelvis visade Krug et al. 

(2002) att de hade fler riskbeteenden som att de rökte eller konsumerade mer alkohol 

och mediciner, samt att de oftare fick psykiska problem såsom depressioner, kroniska 

smärtsyndrom eller psykosomatiska handikapp. Samtidigt kunde dessa kvinnor även 

drabbas av svåra sociala konsekvenser såsom isolering, ekonomiska problem och 

sjukskrivning (Leander et al., 2009). 

 

Våldet mot kvinnor har genomgått en stor ökning. Brottsförebyggande rådet (2008) 

rapporterade att våldet mot kvinnor i Sverige ökat med 30 procent under föregående 

decennium. Dock menade de att det kan bero på att anmälningarna hade ökat; sådant 

som tidigare inte anmäldes till polisen rapporteras nu i större utsträckning, och att 

sådant våld där kvinnor ofta setts som utsatta, exempelvis i arbetslivet har ökat. 

Brottsförebyggande rådet (2008) menade också att överföringen av misshandel av 

kvinnor till allmänt åtal gjorde att det inte längre är familjens privata angelägenheter. 

Därmed kan även personer runt omkring kvinnan, såsom hälso- och sjukvårdspersonal 

eller familjemedlemmar anmäla misshandel mot henne, med eller mot hennes vilja, 

vilket gjort att fall som tidigare inte skulle ha rapporteras nu framkommer. 

 

Trots flera försök att minska våldet mot kvinnor så har det varit ett fortsatt stort 

problem i samhället och våld mot kvinnor i nära relation rapporterades av UNICEF 

(2000) vara ett stort problem i hela världen. Enligt UNICEF (2000) framkom det att 

det fanns specifika grupper av kvinnor som var mer utsatta än andra. Det handlade 

bland annat om migrerande kvinnor, flyktingar, kvinnor med funktionshinder, kvinnor 

med barn, kvinnor som vårdas vid institutioner och häkten samt äldre kvinnor. Studier 

(Richardson, Coid, Petruckevitch, Shan Chung, Moorey & Feder, 2002; Trevillion, 

2011) har också funnit att det finns specifika grupper av kvinnor som blir mer utsatta 

för våld än andra, till exempel skilda eller separerade, arbetslösa, kvinnor med dålig 

hälsa, kvinnor med ekonomiska svårigheter samt gravida. Samtidigt rapporterade 

Holmberg (2003, s. 20-27) att våld mot kvinnor förekommer oavsett socioekonomisk 

tillhörighet eller grupp. 
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Många gånger hindrades de utsatta kvinnorna av männen som utfört våldet eller 

anhöriga att söka hjälp från hälso- och sjukvården, men trots detta uppskattade 

Leander et al. (2009) att mellan 12 000 och 14 000 drabbade kvinnor uppsöker hälso- 

och sjukvård i Sverige varje år. Kvinnorna har visats ha höga förväntningar på att få 

hjälp och genom detta menade Heimer och Stenson (2008) att hälso- och sjukvården 

har en mycket viktigt roll att uppfylla, gällande att upptäcka och hjälpa kvinnorna att 

komma bort från våldet. 

 

Oavsett om en person blivit utsatt för våld eller inte, är det viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonal har ett gott bemötande och gör sitt yttersta för att skapa en god 

vårdrelation till personen som besöker hälso- och sjukvården. Genom att ge tid och 

möjlighet för enskilda samtal finns goda chanser att upprätta en sådan relation. På så 

vis byggs en god vårdrelation upp grundad på trygghet, tillit och förtroende som gör 

att personen vågar öppna sig och berätta om sin situation (Berg & Danielsson, 2007). 

De övergripande målen för hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763), 2 §, är att alla som söker till hälso- och sjukvården ska behandlas på lika 

villkor. Vidare ska människans lika värde och enskilda värdighet behandlas med 

respekt samt att de som har störst behov av vård får det först. Detta innebär att 

bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalens sida måste vara respektfullt, att de 

har i åtanke att personen är en individ och att de ska värna om människans värdighet 

samt integritet. 

 

Jacobsson (2007) visade att omkring 38 procent av de som besökt hälso- och 

sjukvården någon gång upplevt att de blivit illa bemötta av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Hälso- och sjukvårdspersonal innefattade här läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor samt vårdbiträden. Croona (2003) menade att många 

av de anmälningar som kom in till Socialstyrelsens ansvarsnämnd handlade om dåligt 

bemötande mot patienter eller besökare i hälso- och sjukvården. Av dessa gick att 

utläsa att antalet personer som ansett sig bli dåligt bemötta av hälso- och 

sjukvårdspersonal ökat sedan 1990-talet, även om anmälningar av andra sorters 

ärenden också ökat (Croona, 2003). 

 

De flesta personer som upplevt dåligt bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal 

var unga eller medelålders personer i åldrarna 30 till 44 år. Det har visat sig att 



6 
 

kvinnor utsätts för dåligt bemötande i större utsträckning än män. Det var även 

vanligare att uppleva dåligt bemötande vid sjukdomstillstånd där symtomen var 

subjektiva och inte tydliga för hälso- och sjukvårdspersonal. Detta kunde till exempel 

handla om smärtor, nedstämdhet eller sömnbesvär (Jakobsson, 2007). 

 

Croona (2003) visade att bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal kan ge olika 

resultat av behandlingar beroende på om bemötandet var positivt eller negativt. 

Croona (2003) menade att om hälso- och sjukvårdspersonal bemötte patienter på ett 

negativt sätt påverkade det de förväntningar som fanns på behandlingen negativt och 

då även resultatet av behandlingen i negativ riktning. Enligt Jakobsson (2007) var det 

viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal hade en god förmåga att bemöta olika 

människor i utsatta situationer. Hälso- och sjukvårdspersonal behövde därför mer 

kunskap om bemötande och hur det påverkade patienten i olika utsträckningar. En 

patient som besökt hälso-och sjukvården ska inte bli kränkt eller känna sig illa till 

mods för att denne behöver hjälp. Trots flera försök att förbättra hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande gentemot patienter menade Bengtsson-Tops, 

Saveman och Tops (2009) samt Jakobsson (2007) att det fanns en fortsatt stor grupp 

patienter som upplevde bemötandet som bristfällig. 

 

Inom hälso- och sjukvården är det vanligt att kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relationer söker stöd och hjälp. Avsikten med denna litteraturstudie var att öka 

förståelsen för hur hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande påverkar kvinnors 

upplevelser. De kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer har behov av att bli 

bemötta på ett sätt som innebär att de känner sig förstådda och respekterade. Genom 

ökad kunskap och förståelse för kvinnors upplevelse av mötet ökar möjligheten för 

hälso- och sjukvårdspersonal att tillgodose det förväntningar och behov kvinnorna har. 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av bemötande 

från hälso- och sjukvårdspersonal efter våld i nära relationer. 

 

Metod 

Denna litteraturstudie har designats för att samla och beskriva den kunskap som finns 

kring kvinnor som utsatts för våld i nära relationers upplevelser av bemötande från 

hälso- och sjukvårdspersonal. Ansatsen är kvalitativ och litteraturstudien har ett 
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inifrånperspektiv (jfr. Söderberg, 2009, s. 15) där kvalitativa studier har värderats 

kritiskt och dess innehåll analyserats med en manifest kvalitativ innehållsanalys. 

 

Litteratursökning 

Innan litteratursökningen startade genomfördes en pilotsökning för att få en bild av 

omfattningen av vetenskapliga publikationer inom det valda ämnet. En sökning 

genomfördes även i The Cochrane Library för att undersöka vilka databaser som 

kunde ge bäst resultat för litteratursökningen. 

 

Efter den initiala sökningen beslutades att en systematisk sökning skulle genomföras i 

de bibliografiska referensdatabaserna CINAHL, PubMed, MEDLINE samt SveMed+ 

som enligt Polit och Beck (2008, s. 111) är det mest omfattande databaserna att 

använda vid omvårdnadsforskning. En komplettering skedde genom att en manuell 

sökning genomfördes, där de litteraturlistor som tillhandahölls i studierna som 

framkommit via den systematiska sökningen genomsöktes (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Enligt Willman et al. (2006, s. 66-67) är det är det fördelaktigt att 

använda den booleska termen AND för att förhöja möjligheten att få så relevanta 

studier som möjligt, följaktligen användes detta vid sökningen. 

 

Vid litteratursökningen användes sökorden; abused women, domestic violence, 

intimate partner violence, care, attitudes, communication, experiences, patient 

experiences, health professionals, encounter, patient-satisfaction och domestic 

violence women. Sökningen skedde i huvudsak med hjälp av MeSH-termer samt 

fritext i olika kombinationer för att generera så relevanta studier som möjligt. 

Inklusionskriterier som valdes inför studien var att det skulle vara kvalitativa studier 

med fokus på kvinnor som utsatts för våld i nära relationers upplevelse av bemötande 

från hälso- och sjukvårdspersonal. Studier som inkluderades skulle vid bedömning 

anses hålla hög eller medel kvalitet. Inkluderades gjordes studier publicerade på 

engelska och svenska mellan 2000 och 2012, eftersom målet var att sökningen skulle 

resultera i den senaste forskningen inom ämnet. Studierna skulle även vara peer 

reviewed, för att få forskning som var expertgranskad innan publicering, vilket ökade 

möjligheterna för att de inkluderade studierna höll en god vetenskaplig kvalitet (Polit 

& Beck, 2008, s. 55-56). 
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Tabell 1. Översikt litteratursökning. 

Söknr  *)      Söktermer                           Antal träffar       Antal valda

CINAHL 2012-09-10

1 CH Domestic violence  3814 
2 CH Intimate partner violence 3592 

3 CH Care    352939 

4 CH Attitudes   56156 

5 CH Communication  40432 

6 CH Health professionals  13978 

7  CH Patient-satisfaction  16539 

8  FT Abused women  439 

9 FT Experiences   33027 

10 FT Patient experiences  693 

11 FT Encounter   3211 

12 FT  Domestic violence women 385 

13 MH 2 AND 8   167  

14 MH 2 AND 8 AND 4  25 

15 MH 2 AND 8 AND 9  33027 

16 MH 2 AND 8 AND 7  1   1 

17 MH 8 AND 9 AND 6  5 

18 MH 8 AND 4   47 

19 MH 1 AND 9   421 

20 MH 1 AND 6   95 

21 MH 3 AND 1 AND 6  61   2 

22 MH 10 AND 2   35   4 

23 MH 1 AND 5   117 

24 MH 2 AND 11 AND 6  0 

 

PubMed 2012-09-10 

 
1 MSH Domestic violence  2354 

2 MSH Care    701115 

3 MSH Attitudes   147771 

4 MSH Communication  243500 

5 MSH Experiences   52753 

6 MSH Health professionals  200087 

7 MSH Patient-satisfaction  51529 

8 FT Abused women  2354 

9 FT Intimate partner violence 2669 

10 FT Patient experiences  21212 

11 FT Encounter   11940 

12 FT Domestic violence women 4672

 
*) MSH - Meshtermer i databasen PubMed, MEDLINE och SveMed+, CH - Cinahl 

heading i databasen CINAHL, FT - Fritext sökning, MH - Kombinerade sökningar 
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Forts. Tabell 1. Översikt litteratursökning 

Söknr  *)      Söktermer                           Antal träffar       Antal valda

 
13 MH 8 AND 5   382 

14 MH 8 AND 5 AND 2  125 

15 MH 8 AND 6   207 

16 MH 8 AND 6 AND 5  50   1 

17 MH 1 AND 2   3833 

18 MH 1 AND 4 AND 6  825 

19 MH 9 AND 2 AND 6  41 

20 MH 9 AND 10 AND 3  21   1 

21 MH 12 AND 11   34 

22 MH 1 AND 7   79   1 

23 MH 9 AND 4 AND 6  40   1 

 
MEDLINE 2012-09-10 

 
1 MSH Domestic violence  410 

2 MSH Care    99027 

3 MSH Attitudes   5785 

4 MSH Communication  16061 

5 MSH Experiences   5341 

6 MSH Health professionals  3910 

7 MSH Patient-satisfaction  3370 

8 FT Abused women  25 

9 FT Intimate partner violence 198 

10 FT Patient experiences  146  

11 FT Encounter   1969 

12 FT Domestic violence women 44 

13 MH  8 AND 5    2 

14 MH 8 AND 6   1 

15 MH 8 AND 2   11 

16 MH 1 AND 5   6   2 

17 MH 1 AND 6   9   2 

18 MH 9 AND 3   13  

19 MH 9 AND 5   11 

20 MH 9 AND 6   4   1 

21 MH 12 AND 5   3   1 

22 MH 12 AND 4   2  

23 MH 12 AND 6   6   1 

24 MH 12 AND 2   17 

 
*) MSH - Meshtermer i databasen PubMed, MEDLINE och SveMed+, CH - Cinahl 

heading i databasen CINAHL, FT - Fritext sökning, MH - Kombinerade sökningar 

 

 

 



10 
 

Forts. Tabell 1. Översikt litteratursökning 

Söknr  *)      Söktermer                           Antal träffar       Antal valda 

 SveMed + 2012-09-10

1 MSH Domestic violence  183 

2 MSH Care    5833 

3 MSH Attitudes   1970 

4 MSH Communication  2244 

5 MSH Patient-satisfaction  687 

6 FT Abused women  56 

7 FT Intimate partner violence 5 

8 FT Experiences   758 

9 FT Patient experiences  342 

10 FT Health professionals  561 

11 FT Encounter   42 

12 FT Domestic violence women 53 

13 MH 7 AND 9    20 

14 MH 7 AND 10   7   1 

15 MH 7 AND 8 AND 2  2 

16 MH 1 AND 9   3                    

17 MH 1 AND 10   3 

18 MH  1 AND 8   7 

 
*) MSH - Meshtermer i databasen PubMed, MEDLINE och SveMed+, CH - Cinahl 

heading i databasen CINAHL, FT - Fritext sökning, MH - Kombinerade sökningar 

 

Litteratursökningen resulterade i 22 studier, varav 19 var från den systematiska 

sökningen och tre från den manuella sökningen. Efter närmare granskning av studierna 

exkluderades sju av dessa då de inte svarade mot syftet. Detta resulterade i att 15 

studier ingick i analysen. 

 

Kvalitetsgranskning  

Sedan genomfördes en kvalitetsgranskning av studierna och de studier som hade en 

kvalitetsnivå på låg eller lägre exkluderades från analysen. För att värdera kvalitén på 

de vetenskapliga studierna som svarade mot inklusionskriterierna genomfördes en 

granskning av kvalitén med stöd av instrument för kvalitetsbedömning av studier. För 

kvalitetsgranskning finns olika granskningsunderlag, för att det lättare ska gå att 

identifiera om studierna når den validitet, reliabilitet samt överförbarhet som krävs för 

att studien ska hålla de olika nivåerna av kvalitet. Det underlag som valts för 

användning i denna litteraturstudie är det som Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, 
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s. 156-157) beskriver. Den innebär bland annat att urval, metod, giltighet och 

kommunicerbarhet kontrolleras och därefter, beroende på sammanlagda resultatet, 

bedöms studien som hög, medel eller låg. Dessa delades in efter ett exempel i Willman 

et al., (2006, s. 96) där studier delades in i hög, medel eller låg kvalitet beroende på 

hur många procent av studien som uppfyller kvalitetskraven. Studier med hög kvalitet 

uppfyller 80-100%, medel kvalitet uppfyller 70-79% och låg kvalitet uppfyller 60-

69% av kvalitetskraven. 

 

Under kvalitetsgranskningen genomfördes först en enskild gransknings av varje studie 

för att öka pålitligheten genom granskning av fler än en författare, efterföljt av en 

gemensam sammanställning av resultaten som framkommit av granskningen. Detta för 

att granskningen skulle bli så korrekt som möjlig och upprätthålla trovärdighet i 

resultatet. Genom att två personer granskar studierna menar Willman et al. (2006, s. 

83) att det ger en högre trovärdighet och tillförlitlighet. Endast studier som den 

sammanlagda bedömningen visade har en hög eller medel kvalitet inkluderades i 

studiens analys samt resultat. Totalt granskades femton vetenskapliga studier som 

presenteras i tabell 2 och samtliga inkluderades i studiens anlays. Elva av dessa 

bedömdes vara av hög kvalitet medan resterande fyra bedömdes vara av medel 

kvalitet. 

 

Tabell 2. Översikt av studier inkluderade i analysen (n=15). 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Dataanalys 
Huvudfynd 

Kvalitet 

(hög/medel) 

Bacchus, Mezey 

& Bewley 

2003 

Storbritannien 

Kvalitativ 10 (0) 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Kvinnorna kände en rädsla 

för vårdgivaren. De ville 

ha förståelse, respons och 

tid att prata same ett 

trevligt bemötande vid 

ankomsten till sjukvården. 

 

Hög 

Battaglia, Finley 

& Liebschutz 

2003 

USA 

Kvalitativ 27 (0) 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Grounded theory. 

Vid ett bemötande är 

kommunikationen viktig 

för att kvinnorna ska 

känna trygghet och 

förståelse. Genom en 

noggrann identifiering 

skapade vårdgivare en 

förutsättning för kunskap 

och empati. 

Medel 
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Forts. Tabell 2. Översikt av studier inkluderade i analysen  

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Dataanalys 
Huvudfynd 

Kvalitet 

(hög/medel) 

Chang, Decker, 

Moracco, 

Martin, Petersen 

& Fraiser 

2005 

USA 

Kvalitativ 41 (0) 

Fokusgrupper/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Kvinnorna upplevde att de 

inte fick trygghet nog att 

avslöja våld, och inte heller 

information eller 

anledningar till varför 

vårdgivare frågade vid 

undersökningar.  

Hög 

 

Chang, Cluss, 

Ranieri, 

Hawker, 

Buranosky, 

Dado, McNeil 

& Scholle 

2005 

USA 

Kvalitativ 

 

21 (0) 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Grounded theory. 

 

Kvinnorna identifierade 

flera faktorer som 

försvårade att avslöja våld 

såson hot mot deras 

säkerhet, konfidentialitet 

och autonomi. 

Hög 

Dienemann, 

Glass & Hyman 

2005 

USA 

Kvalitativ 26 (0) 

Fokusgrupper/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Kvinnorna upplevde att 

antalet patienter gjorde att 

hälso- och 

sjukvårdspersonal inte 

kunde lyssna på dem, de 

uppmärksammade inte 

makten som våldspersonen 

hade över dem då de 

besökte kliniker. 

 

Medel 

Kelly 

2006 

USA 

Kvalitativ 

 

17(0) 

 

Kvalitativa 

forskningsintervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

De upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonal försatte 

dem och deras barn i svåra 

situationer, där de riskerade 

att få sociala myndigheter 

som tog barnen från 

hemmet. Hälso- och 

sjukvårdspersonal frågade 

aldrig om bakomliggande 

orsaker till 

skador/depression, eller 

andra sjuk domar. 

 

Hög 

      

Lettiere & 

Nakano 

2011 

Brasilien 

Kvalitativ 10 (0) 

Semistrukturerade 

intervjuerer/ 

Tematisk 

innehållsanalys. 

 

Vårdgivare tog hand om 

de uppenbara skadorna, 

men förbisåg de 

psykologiska behov som 

fanns. 

 

Hög 
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Forts. Tabell 2. Översikt av studier inkluderade i analysen 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Dataanalys 
Huvudfynd 

Kvalitet 

(hög/medel) 

      

Liebschutz, 

Battaglia, 

Finley & 

Averbuch 

2008 

USA 

Kvalitativ 

 

27 (0) 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Grounded theory. 

 

Vid ett bemötande är 

kommunikationen viktig 

för att kvinnorna ska 

känna trygghet och få 

förståelse. Genom en 

noggrann identifiering 

skapade vårdgivaren 

förutsättningen för 

kunskap och empati. 

 

Medel 

Lutenbacher, 

Cohen & 

Mitzel 

2003 

USA 

Kvalitativ 

 

24 (4) 

 

Fokusgrupper/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Kvinnor upplevde att 

hälso- och 

sjukvårdspersonal inte 

kunde göra något så fanns 

ingen anledning att prata 

om det. De upplevde att 

potentiella hjälpkällor 

skulle döma dem, eller att 

de inte lyssnade och bara 

skickade hem dem till 

partnern. 

 

Hög 

Nemoto, 

Rodriguez, & 

Mkandawire-

Valhmu 

2006 

USA 

Kvalitativ 7 (1) 

Individuella intervjuer/ 

Fokusgrupper/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Kvinnorna som utsatts för 

olika sorters våld i intima 

relationer, IPV, upplevde 

att problemen 

trivialiserades av 

vårdgivarel, att de inte tog 

sig tid, och att deras 

psykiska. problem 

bagatelliserades. 

Hög 

Nemoto, 

Rodriguez & 

Mkandawire- 

Valhmu 

2008 

Japan 

Kvalitativ 

 

6(0) 

 

Fokusgruppsintervjuer/ 

Tematisk 

innehållsanalys 

 

Kvinnorna förväntade att 

hälso- och 

sjukvårdspersonalen 

visade respekt och 

medkänsla när de fick ta 

del av kvinnornas 

berättelser. Det krävs tid 

och tillit för att kvinnorna 

ska kunna berätta eftersom 

det känns skamligt för 

dem. 

Hög 

Peckover 

2003 

Storbritannien 

 

Kvalitativ 

 

16 (10) 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

Kvinnorna upplevde att de 

inte blev sedda av 

vårdgivare som borde ha sett 

att något var fel. Endast en 

av kvinnorna rapporterade 

att hon upplevt positiv 

respons av hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Medel 
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Forts. Tabell 2. Översikt av studier inkluderade i analysen 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Dataanalys 
Huvudfynd 

Kvalitet 

(hög/medel) 

Usta, 

Antoun, 

Ambuel & 

Khawaja 

2012 

Libanon 

 

Kvalitativ 

 

72 (0) 

 

Fokusgrupper/ 

Tematisk 

innehållsanalys. 

 

De flesta kvinnorna 

upplevde vårdinträttningen 

som en trygg plats för dem 

att uttrycka sig på, då ingen 

kände dem. Det fanns även 

en del som kände att det 

skulle vara svårt att berätta 

för vårdgivaren på grund av 

skam och vårdgivarens brist 

på kunskap. 

 

Hög 

Yam 

2000 

USA 

Kvalitativ 5 (0) 

Halvstrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Många upplevde långa 

väntetider på akuten. De 

kände sig ensamma. 

Upplevede att hälso- och 

sjukvårdspersonalen 

saknade kunskap om vad 

kvinnorna gick igenom 

och dömde dem för att de 

inte lämnat sina män. 

Kvinnorna upplevde att 

frågorna de fick inte var 

anpassade för dem och 

svaren hälso- och 

sjukvårdspersonal gav var 

fåordiga. Kvinnorna var i 

behov av medkänsla och 

många hade svårt att 

berätta om våldet. 

 

Hög 

Zink, 

Jacobson, 

Regan & 

Pabst 2004 

USA 

 

Kvalitativ 38 (0) 

Kvalitativa 

forskningsintervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Olika upplevelser av 

bemötande från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. En del 

upplevde ett bra bemötande, 

medan andra upplevde 

motsatsen. Många hade 

svårt att berätta om våldet. 

 

Hög 

 

Analys 

Den kvalitativa analysen av data har ofta en induktiv karaktär, vilket innebär att 

integration sker med empirin och insamling av data för att sedan kunna formulera svar 

på det syfte eller den forskningsfråga som ställts (Polit & Beck, 2008, s. 515). Det 

finns olika förfaringssätt för att analysera kvalitativ data. Polit och Beck (2008, s. 515-

518) beskriver hur de generella riktlinjerna för den kvalitativa dataanalysen ser ut. 

Den innebär att textenheter identifieras från den data som samlats in, vilket kan 

syntetiseras till kategorier som beskriver innehållet i textenheterna. Sedan sammanförs 
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de kategorier som har liknande innehåll och bildar större kategorier. Detta upprepas 

fram tills det inte går att ytterligare sammanföra kategorier på ett relevant sätt, och de 

slutliga enheterna är kategorier, eller teman, från vilka studiens resultat går att utläsa. 

 

För denna litteraturstudie valdes en metodbeskrivning av en kvalitativ innehållsanalys 

som har sin grund i Burnard (1991). Burnard (1991) har delat in analysförfarandet i 14 

steg, varav de steg som hör till analysen av en empirisk studie uteslöts ur denna 

litteraturstudies analys, då detta inte är en empirisk studie. Det innebar att steg ett, tre, 

sex, åtta, tio, elva och fjorton som Burnard (1991) beskrev inte genomfördes.  

 

Första steget i analysen innebar att de vetenskapliga studier som inkluderades lästes i 

sin helhet för att få en överblick av innehållet i texten samt för att få en känsla av 

helheten i studien. Andra steget handlade om att ta ut textenheter som kunde knytas 

till syftet, samtidigt som dessa textenheter skulle representera innehållet i studien. För 

att bibehålla representationen av innehållet inkluderades även omkringliggande text i 

fall det skulle behövas för att säkerställa att innehållet i textenheten inte skulle gå att 

utläsa på annat sätt än som det menades i studien. Totalt valdes 208 textenheter ut och 

översattes till svenska. Som tredje steg kondenserades textenheterna så att onödiga ord 

togs bort för att endast bibehålla kärnan i dem. Det fjärde steget i analysen innebar att 

textenheterna numrerades för att de skulle kunna spåras genom hela analysprocessen, 

samt att de skulle kunna spåras till källan, det vill säga originalstudien varifrån de 

tagits. Detta för att öka trovärdigheten i studien genom att möjligheter fanns att 

kontinuerligt återgå till originalstudien och kontrollera så att ingen tolkning av 

innehållet gjort. I det femte steget kategoriserades textenheterna, vilket innebär att 

varje textenhet gjordes om till kategorier. Dessa jämförs med varandra varpå 

kategorier med liknande innehåll sammanfördes. Textenheterna sammanfördes i det 

sjätte steget till bredare kategorier, där återigen olika textenheter som hade liknande 

innehåll lades under samma kategori. Burnard (1991) beskriver att kategorisering av 

innehåll innebär både analys och syntes, där analysen betyder att dela upp innehåll i 

mindre enheter för att sedan sammanföra likande innehåll på ett syntetiserat sätt. Steg 

sex upprepades till dess att kategorierna inte längre kunde sammanföras ytterligare på 

ett relevant sätt, vilket gav kategorier som beskrev resultatet och svarade mot syftet. 

För att validera analysförfarandet i denna litteraturstudie lästes studierna som 

textenheterna identifierats ifrån kontinuerligt för att säkerställa att kategoriernas 
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innehåll bibehållit det som sagts i respektive studie utan att det tolkats eller förvrängts. 

Detta går att jämföra med Burnard (1991) som menar att resultatet och den analys som 

genomförts kan valideras med hjälp av citat från data. 

 

Resultat  

Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 3). Kategorierna presenteras nedan i 

löpande text med hänvisning till refererad studie och med citat från original texten. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=4). 

Kategorier

 

Att känna tillit och få förståelse för att våga berätta om våldet 

Att känna behov av direkta frågor för att kunna berätta 

Att känna sig ignorerad och förödmjukad ökade oviljan att avslöja våldet 

Att behöva kontinuitet för att minska oron över sin situation

 

 

Tabell 4. Översikt av studier i respektive kategori 

Studier som 

ingår i 

analysen. 

Att känna 

tillit och få 

förståelse för 

att våga 

berätta om 

våldet. 

Att känna 

behov av 

direkta frågor 

för att kunna 

berätta. 

Att känna sig 

ignorerad och 

förödmjukad 

ökade oviljan 

att avslöja 

våldet. 

Att behöva 

kontinuitet 

för att minska 

oron över sin 

situation. 

Bacchus et al., 

2003 
X X  X 

 

Battaglia et al., 

2003 

X X X X 

 

Chang et al., 

2005a 

X    

 

Chang et al., 

2005b 

X  X X  
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Forts. Tabell 4. Översikt av studier i respektive kategori  

Dienemann et 

al., 2005 
X X   

 

Kelly, 2006 
X X X  

 

Lettiere et al., 

2011 

 X  X 

 

Liebschutz et 

al., 2008 

 X   

 

Lutenbacher et 

al., 2003 

 X   

 

Nemoto et al., 

2006 

X X X  

 

Netmoto et al., 

2008 

 

X X X  

Peckover, 2003 X X   

 

Usta et al., 

2012 

X  X X 

 

Yam, 2000 
X X X  

 

Zink et al., 

2004 

X X   

 

Att känna tillit och få förståelse för att våga berätta om våldet 

Studier (Battaglia, Finley & Liebschutz 2003; Yam, 2000; Zink, Jabobsson, Regan & 

Pabst, 2004) visar att en del kvinnor upplevde att de hade blivit bra bemötta av hälso- 

och sjukvårdspersonal. Det handlade om att de upplevt medkänsla, bekräftelse och 

respekt från hälso- och sjukvårdspersonal som de träffat. Medkänslan var något som 

flera kvinnor belyste var viktigt för att de skulle uppleva en känsla av tillit till 

vårdgivaren och på så sätt kunna få hjälp. Även ett ihållande intresse för kvinnan och 

hennes välmående samt omtanke och omsorg var viktigt för att tillit skulle utvecklas. 

Två studier (Battaglia et al., 2003; Kelly, 2006) menar att kvinnorna behövde känna en 

trygghet och tillit till sin vårdgivare för att kunna öppna sig och prata om den situation 

de befann sig i. Om vårdgivaren började med att berätta om andra kvinnor som 
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upplevt detsamma som kvinnorna och genomgått samma situation kunde det bidra till 

att de kände sig mer trygga och lättare avslöjade våldet. Studier (Battaglia et al., 2003; 

Nemoto, Rodriguez & Mkandawire-Walhmu, 2008; Usta, Antoun, Ambuel & 

Khawaja, 2012) visade att kvinnor kunde känna tillit till sin vårdgivare då dessa såg 

kvinnan som viktig, inte undanhöll något från henne, var villiga att engagera sig 

personligen och dela kontrollen över situationen med henne. 

 

Studier (Battaglia et al., 2003; Kelly, 2006; Peckover, 2003; Usta et al., 2012) beskrev 

hur kvinnorna upplevde att vårdgivaren tog sig tid att lyssna noggrant och respektfullt. 

Vårdgivaren kunde sitta ned med dem och prata om situationen kvinnorna befann sig 

i. Det visade att vårdgivaren hade ett intresse för vad kvinnorna hade att säga och de 

svarade på kvinnornas frågor på ett sådant sätt som visade på ett gott bemötande. I tre 

studier (Battaglia et al., 2003; Dienemann et al., 2005; Nemoto et al., 2008) framkom 

det också att kvinnorna upplevt att hälso- och sjukvårdspersonalen brydde sig om 

dem, att de visade förståelse för kvinnornas individuella oro och tvekade inte på vad 

hon sa. Vårdgivaren erbjöd även lugna och avskilda platser till kvinnorna så att de 

lättare kunde avslöja våldet.  

 

...this particular nurse, she was my little angel... usually everybody’s in a 

rush... but she always took time,... she really spent a lot of time. I don’t 

know if she ever got in trouble for that, but she spent a lot of time with me 

and a lot of time with my family. (Battaglia et al., 2003, s. 619) 

 

Yam (2000) menar att kvinnor som fick uppleva att vårdgivaren inte ansåg att de bar 

någon skuld och att det var partnern som hade gjort fel kände en lättnad och att 

relationen till vårdgivaren därmed förbättrades. Hälso- och sjukvårdspersonal som var 

stödjande och positiva i relationen till kvinnorna gjorde det mycket lättare för dem att 

avslöja våldet de utsatts för (Bacchus, Mezey & Bewley, 2003; Chang, Decker, 

Moracco, Martin, Petersen & Fraiser, 2005a; Nemoto et al., 2008). En studie av Zink 

et al. (2004) visade att remisser till andra myndigheter eller social hjälp såsom 

härbärgen, var något som kvinnorna upplevde som hjälpsamt och kännetecknade en 

vårdgivare med tillitsfullt och bra bemötande. Samtidigt skulle de inte tvinga dem till 

något, och att ge olika alternativ att välja mellan var det som uppskattades mest och 

gav dem en känsla av tillit till vårdgivaren (Yam, 2000). Detta kunde vara att trots att 
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kvinnan valt att stanna med den som utsatta henne för våld var vårdgivaren villig att 

ge henne hjälp och alternativ (Battaglia et al., 2003; Dienemann, Glass & Hyman, 

2005; Zink et al., 2004).  

 

She talked to me...and explained what a shelter would...be able to do for 

me, even if I didn’t want to make any changes, that I can at least have 

space to be somewhere other than home, to make some decisions. 

(Battaglia et al., 2003, s. 619) 

 

Studier (Battaglia et al., 2003; Kelly, 2006) beskrev att kvinnan många gånger kunde 

säga hur hälso- och sjukvårdspersonal var som person samt om de kunde skapa en bra 

vårdrelation med dem eller inte genom att se deras kroppsspråk och uppförande. Det 

kunde vara att visa med gester eller kroppsspråk att de gav uppmärksamhet, värme och 

tålamod. Ofta kunde det handla om något så enkelt som att ta ögonkontakt med 

kvinnan och på så sätt förmedla stöd (Chang, Claus, Ranieri, Hawker, Buranosky, 

Dado, McNeil & Scholle, 2005b; Kelly, 2006). Många kvinnor upplevde att de hade 

ett speciellt personligt band till vårdgivaren, där de behandlades som 

familjemedlemmar och att vårdgivaren brydde sig om både kvinnan och hennes barn, 

och delgav kvinnan saker om sitt eget liv (Battaglia et al., 2003; Kelly, 2006; Nemoto 

et al., 2008). 

 

Att känna behov av direkta frågor för att kunna berätta 

Studier (Bacchus et al., 2003; Usta et al., 2012) visade att kvinnor upplevde att det var 

av betydelse att få frågor om våldet. Kvinnorna upplevde att det var viktigt att få 

frågan, men den skulle ställas på ett bra sätt. Enligt en studie (Bacchus et al., 2003) 

ansåg många kvinnor att det var lättare att svara på frågan om de utsatts för våld i nära 

relationer då vårdgivaren frågade på ett rakt och ärligt sätt, istället för att ställa öppna 

frågor som kvinnorna själva måste berätta svaren på. Det innebar att kvinnorna ville 

ha en fråga de kunde svara ja eller nej på istället för att själva benämna vad som hänt. 

I de fall där de upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal inte frågade ärligt och rakt, 

ville de inte heller berätta. 

Studier av Bacchus et al. (2003) och Nemoto et al. (2008) visade att de intervjuade 

kvinnorna upplevde det var lättare att prata om våldet om vårdgivaren initierade 
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samtalet eller bjöd in till att prata om det. Inbjudan att prata om det kunde vara genom 

att sätta upp en miljö som upplevdes som trygg och lugn, och att vårdgivaren började 

samtalet genom att ge exempel på andra personer som blivit utsatta för samma sak och 

hur det gått för dem innan de frågade om våldet som kvinnan utsatts för. Detta gav 

kvinnorna en känsla av trygghet till vårdgivarens kompetens (Usta et al., 2012; Yam, 

2000). 

 

She started telling me stories about other women and then asked me. I felt 

more comfortable talking then. She gave me a whole list of places to call 

and I started calling them from then on. (Yam, 2000, s. 468) 

 

Studier (Kelly, 2006; Nemoto et al., 2006; Nemoto et al., 2008) beskrev att kvinnor 

upplevde att vårdgivaren inte förstod hur det var att leva med våld. De frågade inte på 

rätt sätt, eller var passiva i samtalet om våld, vilket gjorde att kvinnorna upplevde dem 

som ointresserade och att det inte var säkert att berätta om våldet de utsatts för. Kelly 

(2006) beskrev hur kvinnorna hade upplevt att det fanns en kod av tystnad. Att 

tystnaden var något som bibehölls av vårdgivaren, och även kvinnan för att hon inte 

ansåg att det var tryggt att prata om det med denne. Vårdgivaren ställde inte heller 

tillräckligt många frågor och kvinnorna upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal inte 

gick djupt nog; att de aldrig frågade om orsakerna till skadorna. Hälso- och 

sjukvårdspersonal frågade inte heller hur kvinnorna kände sig, trots att de försökte ge 

ledtrådar för att bli inbjudna att prata om våldet (Kelly, 2006; Nemoto et al., 2006; 

Yam, 2000). Kvinnorna som deltagit i studierna önskade att någon frågat om våldet de 

utsatts för, men trots att de ville berätta upplevdes det som att vårdgivaren inte hade 

något intresse av att fråga, och inte heller hänvisa dem till andra resurser där de kunnat 

få hjälp (Kelly, 2006; Yam, 2000). 

 

They didn’t ask so I didn’t tell... They never asked me why I was crying 

every day, they just wrote down... Sometimes you’re afraid to tell. But 

when someone asks you , and you feel that you can trust them, you could 

be able to talk. (Kelly, 2006, s. 87) 

 

Chang et al. (2005b) visar att osäkerheten kring frågan om våldet var stor och att 

många kvinnor upplevde att de inte fick någon förklaring till varför vårdgivaren 
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frågade, samt att de inte visste vad det skulle få för konsekvenser om de berättade om 

våldet. Vårdgivaren kunde uppfattas som envis och påtryckande vilket upplevdes av 

kvinnorna som ett hot, både mot dem och deras partner och behovet av att skydda sig 

själv resulterade i att de inte berättade om våldet (Battaglia et al., 2003). Kvinnorna 

kunde också hitta likheter mellan förövaren och hälso- och sjukvårdspersonal. Det 

kunde vara att de ingav kvinnorna en upplevelse av brist på kontroll, att vara osynlig 

eller att känna sig rädd (Kelly, 2006). Battaglia et al. (2003) samt Usta et al. (2012) 

menar att kvinnor upplevde en rädsla för att konsekvenser skulle uppkomma i de fall 

de berättade. Många gånger upplevde de att det var farligt att berätta om våldet, för att 

hälso- och sjukvårdspersonal skulle koppla in myndigheterna,vilket skulle kunna 

resultera i att vårdnaden av deras barn tas ifrån dem samt att hämnd från partnern 

skulle förvärra situationen för kvinnorna.  

 

...several participants expressed concern that a provider’s failure to keep 

confidentiality could lead to retribution from the abuser or involvement of 

Child Protective Services. (Battaglia et al. 2003, s. 620) 

 

Att vårdgivaren försäkrade kvinnan om konfidentialitet var viktigt för att bygga upp 

tryggheten i patient-vårdgivarrelationen (Battaglia et al., 2003; Usta et al., 2012). Det 

var viktigt att kvinnan upplevde att konfidentialitet fanns för att oron för konsekvenser 

inte skulle hindra dem att berätta om våldet de utsatts för. 

 

Att känna sig ignorerad och förödmjukad ökade oviljan att avslöja våldet 

Studier (Kelly, 2006; Nemoto et al., 2006; Yam, 2000; Zink et al., 2004) visade att 

kvinnor som besökte hälso- och sjukvården ansåg att bemötande av hälso- och 

sjukvårdspersonal inte var tillfredsställande för deras behov. De upplevde 

vårdgivarens attityder som dömande och kände att de blivit förödmjukande. Att 

vårdgivaren visade okänslighet och nonchalans gjorde det svårt för kvinnorna att våga 

öppna sig och avslöja våldet. Det framgick i studier av Battaglia et al. (2003) samt 

Dienemann et al. (2005) att kvinnor upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal 

nedvärderade dem och att de var nedlåtande, kalla, okänsliga och klentrogna. 

Kvinnorna upplevde även att hälso- och sjukvårdspersonalen drog sig undan och var 

falska då de mitt i mötet kunde lämna kvinnan ensam kvar i rummet utan att berätta 

orsaken. 
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They were surprised and dismayed to receive cold and distant treatment 

from their providers. (Kelly, 2006, s. 88) 

 

Studier (Battaglia et al., 2003; Liebschutz et al., 2008; Nemoto et al., 2006) visade att 

kvinnorna saknade känslomässig kontakt och stöd från deras vårdgivare samt brist på 

öppen kommunikation. Detta försvårade för kvinnorna att känna tillit till sin 

vårdgivare och påverkade även kvinnans vilja att avslöja våldet (Bacchus et al., 2003; 

Nemoto et al., 2006). Tre studier (Kelly, 2006; Lutenbacher, Cohen & Mitzel, 2003; 

Yam, 2000) beskrev att vårdgivaren inte gav den som tid kvinnorna behövde för att 

kunna prata. De upplevde att vårdgivaren bara rusade in i rummet, ställde några 

snabba frågor och utan att gå djupare eller följa upp det kvinnan sade. Vårgivaren 

visade inget intresse av att vilja lyssna på kvinnans situation och vad hennes partner 

gjorde mot henne. Vårdgivaren uppfattades vara för upptagen för att lyssna, att de var 

bara där för att göra sitt jobb och det de absolut måste göra, sedan var det bra. Den 

begränsade tiden med vårdgivaren gjorde det svårt för kvinnorna att avslöja våldet och 

de menade att de hade varit hjälpsamt om vårdgivaren hade tagit sig tid att lyssna och 

prata med dem (Kelly, 2006; Nemoto et al., 2006; Yam, 2000). 

 

.. and I would tell them this is what he is doing to me. But they would not 

listen and they would send me home with him. (Lutenbacher et al., 2003, s. 

60) 

 

Kvinnorna upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen behandlade dem respektlöst 

och nonschalant och bristen på stöd och skydd för kvinnorna var upprepad (Kelly, 

2006; Peckover, 2003). Genom att hälso- och sjukvårdspersonal inte välkomnade 

kvinnan, upplevde de sig mer som en siffra än en människa och att de blev behandlade 

som delar på ett rullande band (Kelly, 2006; Lettiere & Nakano, 2011). Studier av 

Liebschutz et al. (2008) och Zink et al. (2004) visade att kvinnorna upplevde hälso- 

och sjukvårdspersonalens bemötande som att de inte visste vad de skulle göra eller hur 

de skulle agera. Hälso- och sjukvårdspersonal saknade förståelse för kvinnornas 

situation och  förmedlade att det inte fanns någonting de kunde göra för att hjälpa 

dessa kvinnor på något sätt (Bacchus et al., 2003; Nemoto et al., 2006; Nemoto et al., 

2008; Zink et al., 2004). 
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 The women believed that health care professionals did not really 

understand the essence of their abusive existence. (Yam, 2000, s. 466) 

 

Studier (Kelly, 2006; Nemoto et al., 2006; Nemoto et al., 2008; Yam, 2000) visade att 

kvinnorna upplevde att vårdgivaren la skulden på dem för deras partners våld, att det 

var deras egna fel att de blev straffade av sin partner. Ett flertal kvinnor menade på att 

vårdgivaren inte tog deras situation seriöst och det skador som de ådragit sig ansågs 

inte som allvarliga, utan vårdgivaren bagatelliserade händelsen. 

 Kvinnor upplevde en saknad av att få information från sin vårdgivare om resurser 

som fanns i samhället dit kvinnorna kunde vända sig till för att få hjälp. De upplevde 

också en saknad av att vårdgivaren inte ger information om våld i nära relation som 

hade kunnat bidra med något positivt för kvinnorna (Chang et al., 2005b; Lettiere & 

Nakano, 2011; Nemoto et al., 2006). 

 

Att behöva kontinuitet för att minska oron över sin situation 

Kvinnor som besökte hälso- och sjukvården upplevde att vårdgivarnas mottagande 

skedde på ett fragmenterat sätt. Vårdgivaren var inte villig att vidta åtgärder för vidare 

vård, gällande fysisk, emotionell, social eller och rättslig rehabilitering (Lettiere & 

Nakano, 2011). En studie (Usta et al., 2012) beskrev att kvinnorna upplevde att det 

saknades kontinuitet i vården och genom att det saknades var vården inte heller redo 

att följa upp henne vid senare tillfälle. Detta gjorde att kvinnorna kände en oro över 

sin situation. 

 

Två studier (Bacchus et al., 2003; Battaglia et al., 2003) visade att det var vanligt för 

många kvinnor att de besökte flera olika vårdinstutitioner. Kvinnor upplevde sig trötta 

på att hela tiden behöva träffa nya vårdgivare och upprepa sin situation på nytt. Det 

kändes tryggare att besöka en vårdgivare som kände till problemen och som visste 

vilka frågor de kunde ställa till kvinnorna. De kände sig inte oroliga när de kände till 

vårdgivaren och de kunde slappna av på ett bättre sätt (Usta et al., 2012). Usta et al. 

(2012) visade också att det fanns kvinnor som beskrev en trygghet genom att träffa en 

ny vårdgivare eftersom personen inte kände till dem och deras problem.  
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Lack of continuity of care at larger practices was perceived as an obstacle 

to establishing a trusting relationship. (Bacchus et al., 2003, s. 14) 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av bemötande 

från hälso- och sjukvårdspersonal efter våld i nära relationer. Analysen som 

genomfördes baserades på 15 vetenskapliga studier och resulterade i fyra slutliga 

kategorier; Att känna tillit och få förståelse för att våga berätta om våldet; Att känna 

behov av direkta frågor för att kunna berätta; Att känna sig ignorerad och 

förödmjukad ökade oviljan att avslöja våldet; Att behöva kontinuitet för att minska 

oron. De studier som resultatet grundar sig på beskriver både ett gott och ett icke 

tillfredsställande bemötande gentemot kvinnor som uppsökt hälso- och sjukvården. 

Upplevelsen av tillfredsställande eller icke tillfredsställande bemötande berodde bland 

annat på om kvinnorna kände tillräcklig tillit till vårdgivaren för att våga berätta om 

våldet. De upplevde tillit om det fanns en kontinuitet i vården samtidigt som de inte 

blev skuldbelagda för våldet och om de fick sina behov ignorerade. Kvinnornas vilja 

och förmåga att berätta om våldet berodde även på vilket sätt vårdgivaren frågade och 

vilken fråga vårdgivaren ställde till dem. 

 

Gerbert, Abercrombie, Caspers, Love och Bronstone (1999) visar att det finns 

svårigheter i bemötandet då alla människor har olika förväntningar på vården samt 

hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande i samband med vård. Hälso-och 

sjukvårdspersonalens bemötande har också enligt Gerbert et al. (1999) avgörande 

betydelse för hur personer kommer att uppleva den vård de får. Toombs (1992, s. 89-

90) diskuterar relationen mellan den som söker vård och den som vårdar och lyfter 

särskilt fram betydelsen av en vårdrelation byggd på ömsesidig förståelse. Grunden till 

en ömsesidig förståelse är den vårdsökandes berättelse om sin situation och denna 

berättelse beskrivs som en nödvändighet för att utveckla en empatisk förståelse för det 

som faktiskt upplevs av en individ. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor som utsatts för våld i nära relationer vid 

olika tillfällen upplevt ett bemötande från hälso- och sjukvårdspersonalen som svarade 

mot de behov kvinnorna hade. Det handlade om att känna sig sedd som människa och 

att känna tillit och förtroende till den som vårdar. Då kvinnorna upplevde ett gott 
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bemötande kändes det också lättare att berätta om våldet för vårdgivaren. Resultatet 

visar också att vårdgivarens inställning till kvinnorna hade betydelse för att de skulle 

kunna upplevda en känsla av tillit och trygghet. Enligt Heimer (2010) som beskriver 

omhändertagande av kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer, är ett gott 

bemötande alltid en förutsättning för att kvinnor ska känna tillit och våga berätta om 

våldet. Enligt Svavarsdottir och Orlygsdottir (2008) är det oftast sjuksköterskor som är 

den första hälso- och sjukvårdspersonal som utsatta kvinnor möter, och i detta första 

möte är det viktigt att sjuksköterskor inger förtroende, då det är av betydelse för den 

kvinna de möter att kunna känna tillit till vårdgivaren för att våga öppna sig och 

berätta om våldet. Tillit är något som Dinç och Gastman (2011) definierar som en 

viktig del av alla relationer mellan vårdgivare och patienter och handlar om positiva 

förväntningar från patienten. Vidare är tillit något som beror på hälso- och 

sjukvårdspersonalens värderingar, karaktärer och beteende och detta går inte att 

definiera på ett sätt som tilltalar alla (Dinç & Gastman, 2011). 

 

Resultatet av litteraturstudien visar att kvinnor som utsatts för våld i nära relationer 

upplevt att de fått förståelse, medkänsla och trygghet från vårdgivare vid hälso- och 

sjukvårdsbesök. Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande upplevdes som gott då 

kvinnorna kände att de fått bekräftelse från och hade tillit till vårdgivaren. Williams 

och Irurita (2004) menar att patienter känner en känslomässig trygghet när hälso- och 

sjukvårdspersonal hjälper patienten att känna sig säker, informerad och värdig. När 

vårdgivare visade sig kompetenta genom att visa kunskap och självsäkerhet samt hade 

möjlighet och tid att skapa en relation med patienterna ökade känslan av känslomässig 

trygghet hos patienterna. Resultatet av litteraturstudien visar också att vårdgivaren gav 

kvinnorna den tid de behövde och lyssnade både noggrant och respektfullt. Kvinnorna 

upplevde att de blev tagna på allvar av hälso- och sjukvårdspersonal och att de 

verkligen hade ett genuint intresse för kvinnans hälsa. Arman och Rehnfeldt (2007) 

menar att ge tid till patienter, att verkligen se dem som individer och respektera dem 

fick dem att uppleva tröst från vårdgivaren, och att denne tog ett ansvar för just 

patientens hälsa och vård. Heimer (2010) menar att ett gott bemötande bygger på att 

lyssna, fråga och tro på kvinnans berättelse om sin situation. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att kvinnor inte alltid upplevde hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande som positivt och tillfredsställande. Kvinnor upplevde 
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ibland att vårdgivare hade dömande attityder och inte lyssnade på dem. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen visade okänslighet, något som gjorde att kvinnorna kände sig 

ignorerade och förödmjukade, vilket ökade oviljan att prata om våldet med hälso- och 

sjukvårdspersonal. Jangland, Gunningberg och Carlsson (2008) beskriver i sin studie 

att patienter upplevde brist på empati och respekt hos hälso- och sjukvårdspersonal 

och det var också de vanligaste klagomålen som framkom vid det professionella 

mötet. Saknaden av empati och respekt från vårdgivaren gjorde att patienterna kände 

en rädsla för att besvära. Jangland et al. (2008) beskriver vidare att när patienter 

uppsökte vården för att få hjälp upplevde de att hälso- och sjukvårdspersonal visade 

ovilja och nonchalerade de behov som patienterna hade. Enligt Goldblatt (2009) kan 

känslor av ilska uppkomma hos hälso- och sjukvårdspersonal då kvinnorna som utsatts 

för våld väljer att stanna hos mannen. Detta gör att vårdgivare kan börja kritisera 

kvinnan i hennes val och situation, som i sin tur kan leda till att kvinnorna ser detta 

som en dömande attityd och en ovilja att samtala med hälso- och sjukvårdspersonal 

om våldet uppkommer.  

 

I litteraturstudiens resultat beskrivs hur kvinnor upplevde en osäkerhet då 

kontinuiteten i vården var bristfällig. Det var vanligt att kvinnorna besökte olika 

institutioner och vårdgivare och att de då var tvungna att upprepa sin historia på nytt 

varje gång. Kvinnor upplevde minskad oro då de gick till en vårdgivare de kände och 

kunde då slappna av på ett bättre sätt. Travelbee (2002) menar att en god vårdrelation 

tar tid att skapa, men för varje möte ökar vårdgivarens möjlighet till en bättre 

förståelse för hur patienten tänker och känner. Enligt Shatell, Starr och Thomas (2007) 

är det av betydelse att få möjlighet att besöka samma vårdgivare vid sina besök inom 

hälso- och sjukvården. Shatell et al. (2007) menar att vårdrelationen blir djupare för 

varje möte och interaktion som sker, där patienten och vårdgivaren lär känna varandra 

på ett personligare plan. Heimer (2010) beskriver i sin studie vikten av att vårdgivaren 

vågar fråga sina patienter om våld i nära relationer, eftersom detta kan göra att fler 

våldsutsatta kvinnor uppmärksammas och får hjälp. Vidare menar Heimer (2010) att 

genom att vårdgivaren ställer frågan om våld rutinmässigt visar det för patienterna att 

hälso- och sjukvården tycker det är en viktigt del i bedömningen av patientens hälsa. 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor upplevde det lättare att avslöja våld om 

vårdgivaren ställde raka frågor istället för öppna frågor. Trots att kvinnorna i studiens 

resultat uppgett att de vill ha raka frågor så beskriver Heimer (2010) att en öppet ställd 
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fråga om våld i nära relationer är att föredra då den stimulerar patienten att aktivt 

överblicka situation. En öppen fråga gör att patienten får ta ställning till om och hur 

denne vill och kan förändra den. 

 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att kvinnor upplevde både trygghet och 

osäkerhet inför att få frågan om våld från sin vårdgivare. Resultatet visar också att 

kvinnorna kunde uppleva vårdgivaren som ett hot mot dem och deras partners 

säkerhet. De kände sig oroliga för eventuella konsekvenser som kunde uppstå genom 

samtal om våldet, och att ingen information getts om detta. För att undvika 

konsekvenserna var det viktigt att vårdgivaren värnade om konfidentialiteten i 

samtalet med kvinnorna för att deras oro inte skulle förhindra dem att tala om våldet. 

En studie som Cheng, Savageu, Sattler och Dewitt (1993) gjort visar att 

konfidentialitet är viktigt inom fler områden inom vården. De visar i sin studie att 

studenter inte sökte vård för privata problem av orsaken att de inte litade på att 

vårdgivaren inte skulle berätta för deras familj om besöket. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer 

har i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal behov av att bli tagna på allvar och 

känna sig trovärdiga. Detta kan förstås i relation till Edlund (2002, s. 82) som menar 

att en människas värdighet stärks när denne känner sig trovärdig. Att bli sedd och 

lyssnad till bekräftar känslan av att vara värdefull. Trovärdighet kan alltså ses som 

något som stärker värdigheten medan misstro istället kan kränka känslan av värdighet. 

Vidare menar Edlund (2002, s. 81-85) att alla människor upplever en kränkt värdighet 

olika och det kan förekomma i situationer där patienten inte blir trodd på, inte blir 

sedd, samt blir lämnad ensam och isolerad. Eriksson (1994, s. 93-98; 1997) menar att 

ett vårdlidande uppstår till följd av att inte känna sig trovärdig och att detta är ett 

onödigt lidande som inte ska förekomma. Rodgers och Cowles (1997) förklarar 

vårdlidandet som en individuell, subjektiv och komplex upplevelse som kännetecknas 

av en negativ känsla gentemot situationen eller något i situationen som individen 

uppfattar som hotfullt. Vidare kan vårdlidandet uppstå då personen upplevt en förlust 

av självet och har tidigare setts som kopplat till sjukdomar, men ses numera också som 

ett lidande som kan uppstå vid sociala problem. Vårdlidande kan räknas som en första 

skada, men i de fall som patienten inte blir betrodd av hälso- och sjukvårdspersonalen 
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innebär detta ett dubbelt lidande för patienten; ett lidande både fysiskt och psykiskt 

(Rodgers och Cowles, 1997). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal agerar oftast omedvetet när de utövar makt över 

patienterna utan att ha tillräcklig kunskap eller reflektera över det. Patienten kan då 

uppleva sig tvungen att göra sådant som de inte skulle ha gjort om dennes autonomi 

var intakt, vilket kan resultera i en reducerad känsla av egenvärde och ökat 

vårdlidande (Eriksson, 1994 s. 93-98). Det är viktigt att vårdgivaren visar respekt för 

personens värdighet och autonomi för att minska dennes lidande. Samtidigt är det 

nödvändigt för hälso- och sjukvårdspersonalen att värna om personens integritet då 

bristande respekt för integriteten enligt Weaver, Morse och Mitcham (2008) kan leda 

till moralisk stress hos hälso- och sjukvårdspersonal och därmed öka lidandet för 

personerna som de möter. För att minska lidandet hos kvinnorna måste hälso- och 

sjukvårdspersonal se till de behov kvinnan har. Edlund (2002, s. 125-126) menar att 

det är först när kvinnan ses som en helhet som värdighet uppnås och lidandet kan 

lindras. 

 

Relaterat till resultatet i denna litteraturstudie har kvinnorna som utsatts för våld i nära 

relationer ett behov av att känna sig trovärdiga och för att tillgodose behovet bygger 

bemötandet på en ömsesidig förståelse mellan hälso- och sjukvårdspersonal och 

patienter (jfr. Toombs, s. 93). Heimer (2010) menar att en specifik kunskap om de 

behov kvinnorna har är viktiga för att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna 

tillmötesgå kvinnornas behov av att känna sig betrodda och trovärdiga. Edlund (2002, 

s. 82) har beskrivit att tillit och tilltro mellan människor har en avgörande betydelse 

för om en relation ska vara gynnsam och stärkande. Att misstro sin medmänniska kan 

leda till skuldkänslor hos både den som berättar och den som lyssnar. Detta kan förstås 

som att både kvinnan och hälso-och sjukvårdspersonal påverkas av relationen och 

Goldblatt (2009) har också visat på hur svårt det kan vara för hälso-och 

sjukvårdspersonal att inte låta känslor och värderingar påverka synen på och 

förhållningssättet till den kvinna de möter. 

 

Litteraturstudiens resultat visar tydligt på att kvinnor har många behov som behöver 

tillgodoses i samband med våld i nära relationer och hälso- och sjukvårdspersonalens 

bristande kunskap och tid kan medföra att de inte har möjlighet att tillgodose behoven 
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på ett sätt som gynnar kvinnorna. Edlund (2002, s. 82) menar vidare att när hälso- och 

sjukvårdspersonalens kunskap för att förstå en situation är bristfällig kan människors 

känsla av värdighet kränkas och detta kan medföra att skuld upplevs hos personer som 

uppsöker hälso- och sjukvården. Detta kan förstås i relation till Häggblom, Hallberg 

och Möller (2005) vilka visade att hälso- och sjukvårdspersonal inte alltid har kunskap 

eller erfarenhet kring hur de ska bemöta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer 

och att de ibland på grund av detta samt tidsbrist valde att ignorera kvinnornas behov 

av att bli lyssnade på. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att kvinnorna efterlyser ett gott bemötande av 

hälso- och sjukvårdspersonal som ska visa sig kompetenta och ha den kunskap som 

krävs för att ge kvinnorna det stöd de förväntar sig. Detta innebär också att de 

kommunicerar på ett sätt som är tillfredsstsällande för de kvinnor som utsatts för våld i 

nära relationer. Björck och Sandman (2007) som har studerat förutsättningar för 

vårdrelationer, menar att kontinuerlig utbildning och reflektion kring människosyn och 

förhållningssätt ökar möjligheterna till att etablera en god relation där patienters behov 

kan identifieras. Vårdrelationen är alltid starkt påverkad av hur hälso- och 

sjukvårdspersonalen ser på människor och vilket förhållningssätt dessa har.  

 

Metodkritik 

Den här litteraturstudien utgår ifrån ett inifrån perspektiv som beskriver kvinnors 

upplevelser av bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal efter våld i nära 

relationer. Då syftet var att beskriva den faktiska kunskap som finns kring kvinnors 

upplevelser av bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal användes en manifest 

analys av innehåll i vetenskapliga studier. För att visa att litteraturstudien är gjort på 

ett riktigt sätt menar Polit och Beck (2008, s. 539) att studien ska sträva efter att uppnå 

tillförlitlighet.  Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 254-255) och Polit och Beck 

(2008, s. 35-36, 539) ska tillförlitligheten granskas utifrån begreppen pålitlighet, 

trovärdighet, bekräftbarhet och överförbarhet när värdering sker av en kvalitativ 

studie. Tillförlitlighet innebär att studien är noggrant och konsekvent utförd, och 

hänvisas ofta till att studien ska ha gjorts med mätningsmetoder som är lämpliga för 

den sorts studie som genomförts. Vidare innebär tillförlitlighet att studiens resultat går 

att upprepa; det vill säga att studien genomförts på ett sådant sätt att det genom en ny 
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studie kan uppnås samma resultat i en annan grupp av deltagare (Polit & Beck, 2008, 

s. 196, Willman et al., 2006, s. 165).  

 

I denna litteraturstudie har genomförandet beskrivits på ett sätt som möjliggör en 

värdering av forskningsprocessens olika delar. Tillvägagångssättet är tydligt beskrivit 

och tillsammans med det har både databaser och sökord redovisats. Holloway och 

Wheeler (2002, s. 250-255) samt Polit och Beck (2008, s. 539) beskriver att pålitlighet 

innebär att forskaren ska ha beskrivit sitt tillvägagångssätt i detalj för att läsaren ska 

kunna se hur forskaren gjort för att nå resultatet. Denna litteraturstudie innehåller 

också en tabell över de datasökningar som genomförts vilket stärker pålitligheten. 

Utöver detta har alla studier som ingick i resultatet kvalitetsgranskats och ingen studie 

med låg kvalitet har inkluderats, vilket innebär att pålitligheten stärkts ytterligare. 

Holloway och Wheeler (2002, s.250-255) beskriver också att pålitlighet innebär att 

någon annan kan göra en liknande studie och komma fram till samma resultat, vilket 

är möjligt att göra med denna litteraturstudie. 

 

För att studien ska visa på trovärdighet menar Holloway och Wheeler (2002, s. 254-

255) och Polit och Beck (2008, s. 430) att resultatet ska överensstämma med 

upplevelserna som beskrivits i de inkluderade studierna. Vidare menar Polit och Beck 

(2008, s 539) att trovärdighet handlar om att resultatet ska vara korrekt på så sätt att 

det är möjligt att generera samma resultat på en snarlik grupp i samma situation. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdighet också är beroende av hur väl 

genomförd datainsamlingsmetoden samt analysprocessen är. Genom att textenheter 

som svarade mot syftet noggrannt valdes ut och inga egna tolkningar gjordes under 

analysen eller resultatet, anser vi att trovärdigheten i litteraturstudien stärkts. 

Kategorierna har omsorgsfullt formulerats för att på bästa sätt återspegla innehållet i 

resultatet. Graneheim och Lundman (2004) menar vidare att trovärdighet stärks 

ytterligare när citat används i resultatet från de studier som ingår i analysen, vilket är 

inkluderat i denna litteraturstudie. Detta visar att ingen tolkning har gjorts i resultatet 

som inte återspeglar det som den insamlade datan visar. Genom att både handledare 

och studiekamrater kontinuerligt granskat arbetet, anses trovärdigheten av denna 

litteraturstudie har ökat. Eventuella små brister som däremot kan ha uppkommit kan 

vara i samband med översättningen av studier på engelska då feltolkningar kan ha 
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gjorts. Dock anser vi att dessa brister är alltför små för att ha betydelse på varken 

trovärdigheten eller resultatet som framkommit. 

 

Resultatet av denna litteratursstudie har genomförts genom att varje del av resultatet 

bygger enbart på textenheter som framkommit från de studier som granskats och 

analyserats. Detta har gjorts utan att tolkat den information som de studier som ingått 

gett. Utöver detta har orginaldatan som framkommit från de studier som ingår 

kontinuerligt återgåtts till för att säkerställa att ingen tolkning gjorts, vilket tyder på att 

bekräftbarhet finns i studien. För att en studie ska ha bekräftbarhet menar Holloway 

och Wheeler (2002, s. 254-255) att resultatet av studien ska motsvara syftet och att 

resultatet kommer från empirin och inte från forskarens egna antaganden eller 

erfarenheter. Enligt Polit och Beck (2008, s. 539) innebär bekräftbarhet även att 

läsaren ska kunna spåra informationen i studien till orginalkällan. Detta har 

säkerställts genom att källor för resultatet och citat har redovisats under varje kategori. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) och Holloway och Wheeler (2002, s. 255) 

innebär överförbarhet i vilken grad resultatet av studien kan överföras till andra 

situationer eller populationer. I de olika studier som ingått i analysen kan en 

överförbarhet ses mellan de olika studierna oavsett i vilket kontext de genomförts. 

Detta kan förstås som att det finns en gemensam kärna för de upplevelser som kvinnor 

som blivit utsatta för våld i nära relationer har och de som besökare upplever i mötet 

med hälso-och sjukvårdspersonal. 

 

Slutsatser 

Fokus för denna litteraturstudie var kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och 

hur de upplever bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen. Kvinnor som möter 

hälso- och sjukvårdspersonal erfar olika bemötanden; både goda och icke 

tillfredsställande beroende på vilken vårdgivare som tar emot dem. Upplevelsen av ett 

gott bemötande handlar om att vårdgivaren ska ha medkänsla, bekräftelse och visa 

respekt. Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer har ett stort behov av att känna 

sig betrodda och få möta någon som har tid att lyssna och därmed kunna få sin 

värdighet stärkt. Kvinnor som utsatts för våld i nära relationer har genom våldet de 

upplevt, troligtvis även upplevt att deras värdighet varit hotad och därför är det viktigt 

att hälso- och sjukvårdspersonal undviker att deras värdighet blir hotad igen, eftersom 
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detta kan skapa dubbelt lidande för kvinnan. 

 

För kvinnorna är det viktigt att få ett bemötande som stärker deras känsla av kontroll 

över situationen de befinner sig i. Även om kvinnornas behov ofta inte kan 

standardiseras på grund av olika behov beroende på den individuella situationen, 

behöver hälso- och sjukvårdspersonal vidare kunskap inom området för att på ett 

professionellt sätt identifiera och tillgodose de behov som kvinnorna har när de 

uppsöker hälso- och sjukvård. 
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