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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem och kan ge negativa följder 

för kvinnors psykiska hälsa. Våldsutsatta kvinnor söker ofta vård inom sjukvårdens olika 

instanser av andra orsaker, och tidigare studier tyder på att våldsutsatta kvinnors erfarenheter i 

mötet med sjukvården, tenderar att vara negativa.  

Syfte: Syftet var att studera kvinnors erfarenheter av sjuksköterskor och övrig vårdpersonals 

bemötande sedan de upplevt våld i nära relation. 

Metod: En deskriptiv studie med kvalitativ ansats som gjordes i form av en allmän 

litteraturöversikt, enligt Friberg (2017). Studien byggde på 10 vetenskapliga originalartiklar 

vilka har granskats, analyserats och sammanställts till ett resultat. Benner och Wrubels 

omsorgsteori tillämpades som teoretisk utgångspunkt. 

Resultat: Som svar på syftet framträdde resultatet i 6 kategorier, där huvudresultatet 

avslöjade att majoriteten av kvinnorna upplevt negativa erfarenheter i mötet sjuksköterskor 

eller övrig vårdpersonal. De våldsutsatta kvinnorna kände sig inte respekterade eller lyssnade 

på och saknade information och stöd från vårdpersonalen, vilket upplevdes som att de 

saknade kompetens om hur man bemöter kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. 

Slutsats: Sjuksköterskor och övrig vårdpersonals bemötande är väsentligt för huruvida 

kvinnorna ämnar avslöja att de är utsatta för våld i nära relation eller ej. Därför är det av 

yttersta vikt att all vårdpersonal har passande kvalifikationer i ämnet, vågar fråga om det, och 

vet hur de skall hjälpa den våldsutsatta kvinnan vidare. Detta inger förtroende och kan ge 

kvinnorna en möjlighet att bli medvetna om att de är utsatta för våld, även om de just i 

stunden inte är medvetna om det. 

 

Nyckelord: våldsutsatt kvinna, erfarenhet, attityder, sjuksköterska, sjukvård



   

 

 

 

ABSTRACT 

Background: Intimate partner violence is a global public health issue and can have negative 

consequences for women´s mental health. Abused women often seek help from a wide range 

of health care institutions of other reasons, and former studies indicates that abused women’s 

experiences of the encounters with health care, tends to be negative. 

Aims: The aim of this study, was to explore the women´s experiences of nurses and other 

health care professionals’ attitudes and caring, when they had been subjected to intimate 

partner violence. 

Methods: A descriptive study with a qualitative approach, which was done as a general 

literature review, according to Friberg (2017). The study was based upon 10 scientific articles 

in original, which were reviewed, analyzed and compiled into a result. Benner and Wrubel´s 

nursing theory was used as a theoretical preference. 

Findings: As an answer to the purpose 6 categories appeared in the results, where the main 

result revealed that the majority of women experienced negative consequences in meetings 

with health care professionals. The abused women did not feel respected or listened to and 

lacked information and support from the health care providers, which the women felt like the 

health care providers lacked competence in how to respond to women who have suffered from 

intimate partner violence. 

Conclusion: The nurse and other health care professional’s response is essential for whether 

the women discloses intimate partner violence or not. It is therefore, of utmost importance 

that all health care professionals do have suitable qualifications in the subject, dare to ask 

about it, and know how to help the abused woman further. This instill confidence and can 

give women an opportunity to become aware of the abuse, even if they are unaware of the 

violence in the moment. 

 

Keywords: abused woman, experience, attitudes, nurse, health care 
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Inledning 

Våld mot kvinnor i nära relationer är ett frekvent återkommande ämne i media och 

samhällsdebatter, sålunda även ett aktuellt ämne att lyfta för hälso- och sjukvårdspersonal. 

För att kunna sätta in förebyggande insatser mot våld i nära relationer, saknas reell 

kompetens, men enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) (2010) bör hälso- och 

sjukvården aktivt arbeta för ett bredare synsätt genom att betona att våld aldrig är acceptabelt 

och att det kan leda till ohälsa. Att människors hälsa påverkas negativt av våld och förtyck 

finns ett starkt vetenskapligt stöd för enligt en rapport från NCK (2010). I rapporten står också 

att läsa att alla patienter som söker vård bör tillfrågas om våld, och att det sker avskilt på ett 

empatiskt och intresserat sätt som inbjuder till vidare konversation, vilket även stöds i Tower, 

Mcmurray, Rowe & Wallis (2006) studie. Dock är det vanligt förekommande att kvinnor 

upplever möten med vårdpersonal som negativa. Det brister i kunskap hos vårdpersonal vilka 

även upplevs som oengagerade och oempatiska med personliga attityder och negativa 

värderingar (Tower et al., 2006). Ett bra bemötande av vårdpersonalen är ofta avgörande om 

kvinnorna vågar avslöja våldet eller ej (Chang, Decker, Moracco, Martin, Petersen & Frasier, 

2005). Våldet finns mitt ibland oss, oavsett socioekonomisk status, kultur, religion, etnicitet, 

ålder eller sexualitet, och det orsakar ett allvarsamt folkhälsoproblem och räknas idag som ett 

globalt samhällsproblem enligt NCK (i.d.a) vilket stöds av Ali & McGarry (2018). Även män 

kan vara offer för våld i nära relationer, men denna studie ämnar fokusera utifrån kvinnornas 

perspektiv då de är drabbade i betydligt högre utsträckning än män (NCK, i.d.b). 

1.BAKGRUND 

1.1 Att få frågan och våga berätta 

Våldsutsatta kvinnor söker ofta vård för andra symtom, som huvudvärk, magont, yrsel eller 

andra somatiska besvär. De bär också ofta på negativa erfarenheter gällande sjukvård och dess 

bemötande då våldsutsatta kvinnor upplever att de inte blir betrodda och att deras beteende 

ses som ”onormalt” eller ”oacceptabelt” och lägger skulden för våldet på kvinnan (Ali & 

McGarry, 2018; Tower, Rowe & Wallis, 2012).  När kvinnor i kontakt med vårdpersonal inte 

tillfrågas om våldsutsatthet, finns risk att kvinnornas berättelser om våld uteblir. Således 

uppdagas inte våldet och kvinnorna får då inte den omvårdnad de behöver, som att bli lyssnad 

på, få råd, stöd och information om vart de kan vända sig (Chang et al., 2005). Rädsla att inte 

bli tagen på allvar, bli ifrågasatt eller att erfarenheten av våld ignoreras, är också anledningar 

till att kvinnorna inte berättar (Örmon & Hörberg, 2016). Dock är förtroendet för andra 

människor ofta allvarligt skadat och hur kvinnan kommer handla efter att ha blivit våldsutsatt, 
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beror på erfarenheten hon bär med sig i mötet med vårdpersonalen (Björck & Heimer, 2011). 

Alla inom sjukvården har en etisk kod och värdegrund att följa, kanske framförallt 

sjuksköterskan gällande omvårdnaden. Det innebär att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal, 

ska vårda människor med hänsyn till mänskliga rättigheter, respekt för individens värderingar, 

dennes seder och religion (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) vilket inte efterlevs enligt 

kvinnorna i en studie av Damra, Abujilbab, Rock, Tawalbeh, Ghbari & Ghaith (2015). Den 

etiska koden innebär även att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal, alltid ska verka för att 

skapa förtroende så patienten (kvinnan) ska kunna känna sig trygg i vårdmötet (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Samma källa uppger även att det finns ett moraliskt ansvar att 

ingripa när människors hälsa hotas och att vårdpersonal alltid ska ha patientens välmående för 

ögonen utan att avvika från principen om människors lika värde. 

Studier visar att få kvinnor väljer att spontant berätta att de är utsatta för våld, dock har de 

inget emot att frågan ställs utan kvinnorna önskar få frågan då det kan underlätta att berätta 

om våldsutsattheten (Chang et al., 2005; Tower et al., 2006; Damra et al., 2015). Avsaknad av 

kunskap hos gemene man, gör att det bildas en uppfattning om hur den stereotypiska 

våldsutsatta kvinnan ser ut, stämmer kvinnan inte överens med bilden, ställs inte frågan om 

hon är utsatt för våld i nära relation (Tower et al., 2012). Sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal behöver rutinmässigt fråga alla kvinnor som söker vård, för att upptäcka dem 

som är utsatta (Björck & Heimer, 2011). Själva frågan från vårdgivaren kan inte stoppa 

våldet, men genom att fastställa problemet och för kvinnan, ge värdefull information, vet hon 

vart hon kan vända sig och kanske bryta våldsspiralen skriver Björck & Heimer (2011) där 

även Bradbury-Jones, Clark & Taylor (2016) instämmer, men tillägger att det gäller oavsett 

om kvinnorna avslöjar våldet eller inte. Detta får även stöd av Chang och medarbetare (2005), 

som även nämner att bemötandet kvinnorna får av sjuksköterskor och övrig vårdpersonal, ofta 

är orsak till om den utsatta kvinnan väljer att berätta om våldet. 

1.2 Hur förekommande är våldet?  

Under 2018 anmäldes 16 000 misshandelsbrott i Sverige, där gärningspersonen var en nära 

anhörig till offret (Brottförebyggande Rådet, 2019c). I Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) 

(2019b) Nationella Trygghetsundersökning (NTU) uppger 18% av de som blivit utsatta för 

någon form av misshandel, att gärningspersonen var en nära anhörig. Differensen i siffror är 

markant mellan män och kvinnor, då 40 procent av kvinnorna angav att de blivit utsatta av en 

nära anhörig, medan jämförelsen med män, var 3 procent (BRÅ, 2019c). Av de 6 procent som 

2018, anmälde att de utsattes för sexualbrott, var kvinnorna betydligt fler än männen. Den 
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mest utsatta gruppen var unga kvinnor i åldern 20–24 år, där 34,4 procent någon gång blivit 

utsatt (BRÅ, 2019a). De kvinnor som utsattes för så grovt våld att de behövde uppsöka 

sjukvård i någon form var 2,4 procent män, och 29,1 procent kvinnor. Kvinnor är i allmänhet 

utsatta för grövre våld än männen (BRÅ, 2019d), vilket leder till att de oftare behöver hjälp 

och stöd i någon form av insats, och då i synnerhet sjukvård.  

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) 

(i.d.), uppger att 35 procent av världens kvinnor, någon gång blivit utsatta för fysiskt och/eller 

sexuellt våld av någon närstående. I vissa länder är andelen kvinnor som någon gång blivit 

utsatt för fysiskt och/eller sexuellt våld av en nära anhörig, så hög som 70 procent. WHO 

(2013) uppger i sin rapport Prevalence and health effects of intimate partner violence and 

non-partner sexual violence, att det framkommer tydligt i deras studie att våld mot kvinnor är 

ett globalt folkhälsoproblem, och att ungefär en tredjedel av världens kvinnor är drabbade. 

1.3 Våldets koppling mellan hälsa och samhälle 

Det finns få vetenskapliga studier som kan berätta om de faktiska kostnaderna för samhället i 

samband med våld i nära relationer, då mörkertalet tros vara stort. Det finns trots allt ett fåtal 

rapporter från olika myndigheter, bland annat en från Socialstyrelsen som gjordes 2006, dock 

med kostnader beräknade med 2004 års priser (Socialstyrelsen, 2006). I den rapporten gjordes 

en uppskattning av samhällets kostnader för våld i nära relationer. Resultatet visade en 

kostnad som uppgick till runt 3 miljarder SEK per år, och då ingick inte kostnader för 

tandvård, psykiatri, läkemedel, psykiskt och fysiskt lidande/smärta. Ej heller kostnader för 

vård/insatser eller läkemedel gällande eventuella barn i familjen. Enligt NCK (i.d.c), skulle 

kostnaderna öka med mer än det dubbla, om man räknade med olaga hot, trakasserier, 

våldtäkt och andra former av mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen har haft i uppdrag av 

regeringen, att arbeta fram en nationell vägledning vilket resulterat i ett beräkningsverktyg 

med inlagda schablonkostnader för insatser som vanligen förekommer vid våld i nära 

relationer. Med hjälp av verktyget som ska finnas tillgängligt i alla kommuner och landsting, 

kan kostnadsskattningar skapas, och med stöd av dessa kan exempelvis en jämförelse mellan 

preventiva åtgärder och våldets fortskridande, göras (Socialstyrelsen, 2018).  

För de kvinnor som blir våldsutsatta finns en ökad risk för psykisk ohälsa, depression, ångest 

och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) är relativt vanligt enligt Ali & McGarry (2018) och 

Lövestad, Löve, Vaez & Krantz (2017) studier. Fysiska besvär såsom värk i leder och muskler 

kan också vara en konsekvens av att vara utsatt för våld i nära relation (Ali & McGarry, 2018; 
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Chandana, Thomasa, Bradbury-Jones, Taylor, Bandyopahyayd & Nirantharakumar, 2019). 

Våldsutsatthet och ohälsa leder även ofta till allvarliga sociala problem, som exempelvis 

social isolering, ekonomisk utsatthet, akuta bostadsproblem, sjukskrivningar och arbetslöshet 

(Socialstyrelsen, 2006). Att de kvinnor som blir våldsutsatta upptäcks och får stöd och 

insatser tidigt, är av stor betydelse då det kan minska långvarig ohälsa. De tidiga insatserna 

och stödet är ett betydelsefullt folkhälsoarbete och har också en samhällsekonomisk vinning 

(Socialstyrelsen, 2006).  

1.4 Definition av våld och nära relation 

En nära relation, eller närstående, är ett könsneutralt begrepp och avser den person som den 

drabbade har en nära och tillitsfull relation till. Likväl som det kan vara en sambo, särbo, äkta 

make/maka, pojk- eller flickvän, kan det även innefatta förälder, syskon, barn eller annan 

släktning (Socialstyrelsen, 2016, s.12). 

FN definierar våld i nära relation enligt citatet (NCK, i.d.a): 

"Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att leda till, 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." 

1993 antog FN en deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, vilken innebär att all 

slags våld mot kvinnor är en kränkning mot mänskliga rättigheter (Socialstyrelsen, 2016). 

Med våld avses exempelvis att bli slagen, knuffad, fasthållen mot sin vilja, våldtäkt, 

förlöjligande, frihetsinskränkningar, materiell eller ekonomisk utsatthet (Socialstyrelsen, i.d.). 

Observera att dessa våldshandlingar endast är några få exempel på vad som kan förekomma. 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 

Valet föll på Benner och Wrubel (1989) då deras teori har sitt ursprung utifrån 

patientberättelser och situationer i praktiken, och för sjuksköterskor börjar ofta omvårdnaden 

av en patient just genom att lyssna på dennes berättelse. Genom att bekanta sig med patienten 

underlättar det för sjuksköterskan eller annan vårdpersonal, att öka förståelsen och 

medkänslan för patienten vilket främjar ett gott bemötande och förtroende (Benner & Wrubel, 

1989). Att lära känna patienten ger även sjuksköterskan en god insikt i vad patienten har för 

vardagliga behov. Då behov och livssituationer ser olika ut hos alla individer, är det enligt 

Benner och Wrubel (1989) bra att ha kunskap om, och att kunna tolka olika individer, då det 

ger god omvårdnad. Benner och Wrubel´s (1989) omvårdnadsteori utgår från 
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nyckelbegreppen omsorg, situation, coping och stress. De menar på att omsorg är grunden till 

allt liv och omvårdnad, och med omvårdnad menas att stötta och hjälpa en patient, att öka 

dennes copingförmåga till att bättre kunna hantera sin situation/sjukdom, istället för att följa 

de kliniska tillvägagångssätten. Deras teori utgår ifrån att kropp och själ är ett, och att 

människan har en förkroppsligad intelligens, där tidigare händelser och erfarenheter påverkar 

människan i sin helhet utan att det krävs eftertanke och reflektion. Enligt Benner och Wrubel 

(1989) vilar begreppet omvårdnad på en omsorgsetik där patienten ses som en helhet, och att 

huvudgrunden i omvårdnaden, är bearbetning av psykiska problem, stress och känslor. 

Omsorg anses vara förenat med saker och händelser som har betydelse, då det smälter 

samman med tankar, känslor och handlingar, att omsorg är att jämställa med att “bry sig om”, 

och att omsorg alltid kommer först. Benner och Wrubel (1989) anser att omsorg (att bry sig 

om) sätter villkoren för våra liv. Om vi inte brydde oss om något, skulle människan inte heller 

kunna bli stressad eller reagera över olika situationer och händelser. När nya obekanta 

situationer uppstår i människans liv, kan hon inte använda den kroppsliga intelligensen och 

sin bakgrundsförståelse - vilken formas under uppväxten och ur vilken miljö hon växer upp i, 

fullt ut. När förändringar sker, exempelvis äktenskap, sjukdom, skilsmässa, dödsfall, 

befordran eller arbetslöshet, är det en obekant situation och hon måste då stanna upp och 

reflektera över den nya händelsen. Denna reflektion har en tendens att bryta ner människan, 

och detta benämner författarna som stress (Benner & Wrubel, 1989), de menar också på att 

människan hanterar stressen genom coping. Hur människan uppfattar sin omgivning, står i 

direkt förhållande till hennes bakgrundsförståelse. 

Benner och Wrubel (1989) anser att det är genom sjuksköterskans upprepade erfarenheter 

med patientmöten, som vården blir individualiserad istället för standardiserad och planering 

blir till handling, istället för att endast vara lyhörd för förändring. Författarna skriver vidare 

att sjuksköterskan ”går i fronten” för sina patienter och finns till för dem. Sköterskan är en 

knytpunkt mellan olika avdelningar och tjänster, och blir den som ersätter för andra 

avdelningars tillkortakommanden. Benner & Wrubels teori kommer att användas för att 

diskutera resultatet i föreliggande arbete. 

1.6 Problemformulering 

Mörkertalet gällande våldsutsatta kvinnor är stort. Kvinnor tar inte alltid kontakt med hälso- 

och sjukvård, men söker annars allmänt sett vård i större utsträckning än andra kvinnor. Till 

exempel söker de oftare vård av andra orsaker än våldet. Det ställer således stora krav på 
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sjuksköterskor som möter patienter inom hälso- och sjukvård, att ge omvårdnad till 

våldsutsatta kvinnor på ett individualiserat sätt. Hur detta bäst ges vet bara kvinnorna själva. 

Kan detta delges sjuksköterskor och övrig vårdpersonal som möter kvinnor inom hälso- och 

sjukvård, kan bemötandet ske utifrån kvinnornas önskemål och perspektiv. Mot denna 

bakgrund avser föreliggande examensarbete göra våldsutsatta kvinnors röster hörda, för att 

optimera evidensbaserat mottagande inom vården av våldsutsatta kvinnor. 

1.7 Syfte 

Syftet var att studera kvinnors erfarenheter av sjuksköterskors och övrig vårdpersonals 

bemötande sedan de upplevt våld i nära relation. 

 

2. METOD 

2.1 Design  

Examensarbetets design är deskriptiv med kvalitativ ansats. Arbetet kommer att göras i form 

av en allmän litteraturöversikt, som enligt Friberg (2017) lämpar sig väl att användas för att 

skapa sig en översikt av kunskapsläget inom ett särskilt område. 

2.2 Sökstrategi 

Inklusionskriterier var att det skulle vara originalartiklar med kvalitativ ansats som publicerats 

i vetenskapliga tidskrifter mellan 2013 och 2019, och finnas tillgängliga i fulltext via 

databaserna i Cinahl och PubMed. De skulle vara skrivna på engelska, svara till syftet och 

handla om kvinnor över 18 år som utsattas för våld i nära relation. Artiklar om gravida 

kvinnor exkluderades då de oftast träffar barnmorskor på särskilda kliniker. Artiklar som inte 

håller medium eller hög kvalité exkluderades. 

Datamaterial för litteraturundersökningen gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. För att 

hitta artiklar som motsvarade syftet användes sökorden intimate partner violence, disclosure, 

help seeking, abused women, experience in healthcare, nurse attitudes, domestic violence och 

screening i olika kombinationer vilket ledde till 6 olika sökningar med totalt 819 träffar som 

redovisas i figur 1. Inledningsvis lästes titlarna i det resultat som framkom av sökningen. 

Därefter gjordes en första gallring och om titeln verkade kunna svara till syftet för studien, 

lästes abstraktet. Artiklar med relevanta abstrakt, där artikeln kunde svara till syfte, togs de 

sedan vidare för att läsas i fulltext. Totalt lästes 17 artiklar i fulltext och togs vidare för 

kvalitetsgranskning. 
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Figur 1. Översikt sökresultat. *Artikeln hittades via sidotips på liknande studier på PubMed. 

 

2.3 Bearbetning och analys 

2.3.1 Kvalitetsanalys 

För att göra en kvalitetsgranskning har; Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser från Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (bilaga 2) använts. För att kunna granska artiklarnas kvalité tillsattes ett 

poängsystem där ett “ja” gav 1 poäng och övriga svar 0 poäng. 14 poäng och högre är de 

poäng som artikeln ska erhålla för att bedömas som hög kvalité. 10 – 13 poäng bedöms som 

medelkvalité och under 10 som låg kvalité. Resultatet av analysen presenteras i en 

översiktstabell (bilaga 1) och där framgår; författare/år/land, syfte, metod, deltagare, resultat 

och kvalité. 

2.3.2 Resultatanalys 

Fribergs metod innebär att alla studieartiklar först läses igenom flera gånger, för att få en 

förståelse och helhetsbild av innehållet. Därefter sammanfattas artiklarna skriftligt, för så 

uttömmande och objektiv information som möjligt. Sedan söks i texten nyckelfynd från 

respektive artikel, vilka tas vidare till sammanställning av resultat. Slutligen jämförs 

artiklarna gällande likheter och skillnader. 

PubMed
abused women 
nurse attitudes 

healthcare

72 träffar 

18 relevanta 
abstrakt lästes

7 st lästes i fulltext 
och 

kvalitetsgranskades

4 + 1* togs med i 
studien

PubMed
abused women 
experience in 

healthcare

119 träffar

13 relevanta 
abstrakt lästes

3 lästes i fulltext 
och 

kvalitetsgranskades 

1 + 1* togs med i 
studien

PubMed

domestic violence 
AND abused 
women AND 
screening in 

helthcare

275 träffar

17 relevanta 
abstrakt lästes

3 lästes i fulltext 
och 

kvalitetsgranskdes

0 togs med i 
studien

PubMed
domestic violence 
AND experience 

AND help seeking

101 träffar

12 relevanta 
abstrakt lästes

2 lästes i fulltext 
och 

kvalitetsgranskades

2 togs med i 
studien

PubMed

intimate parter 
violence AND 

disclosure AND 
attitudes

168 träffar

4 relevanta abstrakt 
lästes

1 lästes i fulltext 
och 

kvlitetsgranskades

0 togs med i 
studien

Cinahl

intimate partner 
violence AND 

helpseeking AND 
abused women

84 träffar

4 relevanta abstrakt 
lästes

1 lästes i fulltext och 
kvalitetgranskades

1 togs med i studien
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I första steget lästes artiklarna igenom flera gånger av författarna var för sig, detta för att få en 

individuell förståelse och helhetsbild av innehållet, sedan gjordes en skriftlig sammanställning 

av artiklarna var för sig. I steg nummer två träffades författarna för att tillsammans gå igenom 

vad som var och en summerat från varje artikel. Det gjordes för att komma fram till ett 

gemensamt material med nyckelfynd från respektive artikel som sedan togs vidare till 

resultatanalysen. I steg nummer tre sammanfattades de inkluderade artiklarna i en tabell 

(bilaga 1) med; författare/år/land, syfte, metod, deltagare, resultat och kvalité, för att få en 

överblick över utvalda artiklar. Därefter jämfördes artiklarna i avseende av likheter och 

skillnader med fokus på artiklarnas resultat och färgkodades för att i nästa steg delas in i 

kategorier med utgångspunkt från denna studies syfte.  

2.4 Forskningsetiska överväganden 

En allmän litteraturöversikt består av redan insamlade data. Således har ingen ansökan vid 

etikprövningsnämnd behövt göras. Alla artiklar är originalartiklar, publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter och med etiskt godkännande, vilket höjer trovärdigheten på studien. Då artiklarna 

varit skrivna på engelska, har ett svensk-engelskt lexikon använts för korrekt översättning. 

Författarna har stävat efter att undvika egna åsikter och värderingar, så även lägga till, dra 

ifrån eller ändra fakta. Objektiva diskussioner har fortlöpande eftersträvats under studien. 

 

3. RESULTAT 

Som svar på syftet om kvinnors erfarenheter av sjuksköterskor och övrig vårdpersonals 

bemötande sedan de upplevt våld i nära relation, framträdde i 6 kategorier. Dessa var: 1) Det 

känns uppskattat att få frågan om våldsutsatthet, 2) Att inte känna sig lyssnade på, 3) Att 

känna sig skuldbelagda, 4) Att sakna information och stöd, 5) Att sjuksköterskor/vårdpersonal 

ej haft tillräcklig kunskap om våld i nära relationer och 6) Vikten av att tystnadsplikt och 

sekretess efterföljs. 

3.1 Det känns uppskattat att få frågan om våldsutsatthet 

De flesta vårdinstanser har avtal som säger att alla kvinnor bör tillfrågas gällande våld, så 

kallad screening enligt Bradbury-Jones och medarbetare (2014), trots det visar samma studie 

att det finns ett motstånd hos vårdpersonal att göra just så. En studie av Prosman och 

medarbetare (2014), var kvinnornas erfarenhet att frågan om våld sällan eller aldrig ställdes 

vid sjukbesök, oavsett orsak de sökte vård för. Detta stöds i de tio artiklar som ingår i denna 

studie (Bradbury-Jones et al., 2014; Dichter et al., 2015; Evans & Feder, 2014; Keeling & 
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Fisher, 2015; Othman et al., 2014; Wallin Lundell et al., 2017; Örmon et al., 2013; A. Reeves 

& C. Humphreys, 2017; Prosman, H. Lo Fo Wong & Lagro-Janssen, 2014).  

I en större studie av Dichter och medarbetare (2015) där de även intervjuade vårdpersonal 

som arbetade med våldsutsatta kvinnor på olika kliniker, berättade en ur vårdpersonalen, att 

innan hon lärde sig om våld i nära relationer, hade hon tagit för självklart att om patienten 

inte levde i ett förhållande, kunde denne inte vara utsatt för våld, och vidare antagit att en 

screening då ej var nödvändig. Dock finns det vårdgivare, även om de är få, som ställer frågan 

om våld, men där kvinnan väljer att inte avslöja sina problem då hon inte är redo av en eller 

flera anledningar enligt Dichter och medarbetare (2015) och Keeling och Fisher (2015). I 

Bradbury-Jones, Taylor, Kroll och Duncan, (2014) framkom att även om kvinnorna ibland 

fick frågan, var de antingen inte redo för att avslöja sin situation, rädd för konsekvenserna 

eller kände inte förtroende för sin vårdgivare. 

Kvinnorna i sex av studierna tog upp att de ville bli tillfrågade om våld, och genom att frågan 

ställdes blev det lättare för kvinnorna att avslöja att de blivit/var våldsutsatta. Om frågan inte 

hade ställts till kvinnorna, hade de heller inte tagit upp det spontant på egen hand (Bradbury-

Jones et al., 2014; Dichter et al., 2015; Othman et al., 2014; Pratt-Eriksson et al., 2014; 

Prosman et al., 2014; Örmon et al., 2013). Det var viktigt att vårdpersonalen visade empati 

och ställde frågan på ett respektfullt sätt för att kvinnorna skulle känna sig trygga nog att 

avslöja våldet (Bradbury-Jones et al., 2014; Dichter et al., 2015; Örmon et al., 2013). En 

kvinna i Dichter och medarbetares (2015) studie, berättade att om hon kände förtroende för en 

vårdgivare, så skulle hon kunna berätta allt, men om hon inte kände sig bekväm, berättade 

hon ingenting. I samma studie beskrevs det att kvinnorna kunde behöva flera besök innan 

förtroendet infann sig och då valde att berätta om sin situation och erfarenheter. 

3.2 Att inte känna sig lyssnad på 

I åtta av studierna (Reeves & Humphreys, 2017; Dichter et al., 2015; Evans & Feder, 2014; 

Keeling & Fisher, 2015; Othman et al., 2014; Pratt-Eriksson et al., 2014; Wallin Lundell, 

Eulau, Bjarneby & Westerbotn, 2017; Örmon, Torstensson-Levander, Sunnqvist & 

Bahtsevani, 2013;) rapporterar deltagarna att de inte kände att vårdpersonalen lyssnade på 

dem när de försökte berätta att de blivit utsatta för våld av sin partner. I ovan nämnda studier 

beskrev kvinnorna om erfarenheter hur de blev ignorerade, avvisade och förminskade när de 

avslöjade att de blev utsatta för våld i nära relation. De våldsutsatta kvinnorna upplevde att de 

inte fick någon bekräftelse av vårdpersonalen rörande sin situation vid mötet med sjukvården 
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(Dichter et al., 2015; Evans & Feder, 2014; Keeling & Fisher, 2015; Pratt-Eriksson et al., 

2014). 

Studien gjord av Bradbury-Jones och medarbetare (2014) vittnade kvinnorna om att de kunde 

känna ”en brist på motivation” hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal att avslöja våldet, 

då det skulle sätta igång en stor process av krävande undersökningar och utredningar vilket 

personalen ville undvika. Dichter och medarbetare (2015) beskriver i sin 2-fasstudie, med 

patienter och vårdpersonal, att kvinnorna upplevde en enig tystnad mellan kvinnorna och 

vårdpersonalen, då ingen tog upp frågan om våld i hemmet. Stressade vårdgivare och känslan 

av att kvinnorna slösade personalens tid med onödiga problem, var en annan orsak till att 

kvinnorna inte kände sig lyssnade på (Dichter et al., 2015; Evans & Feder, 2014; Pratt-

Eriksson et al., 2014). Vidare beskrev kvinnorna ett behov av att vårdpersonalen skulle ha tid 

att lyssna på deras avslöjanden, tid att prata, ha ögonkontakt och använda kvinnornas namn 

för att kvinnorna skulle känna att omvårdnaden blev personcentrerad och äkta (Dichter et al., 

2015; Keeling & Fisher, 2015; Othman et al., 2014; Prosman et al., 2014). Konsekvenserna 

när dessa behov uteblev, var att kvinnornas psykiska ohälsa ökade, de kände sig osynliga och 

ignorerade av vårdpersonalen, vilket kvinnorna upplevde som ett bekräftande på att våldet var 

deras eget problem (Keeling & Fisher, 2015).   

3.3 Att känna sig skuldbelagda 

Kvinnorna fick känslor av skuld och skam, och de kände sig dömda och ifrågasatta av 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal när de avslöjade våldet (Reeves & Humphreys, 2017; 

Dichter et al., 2015; Wallin Lundell et al., 2017; Örmon et al., 2013). Studierna vittnade om 

att kvinnorna lämnades med skuldkänslor efter att ha berättat om våldet för vårdpersonalen, 

då de menat på att kvinnorna överdrev och att det var deras eget fel att de blev utsatta för 

våld. Händelser där vårdpersonal frågat ”varför kvinnorna inte sagt något tidigare” eller 

”varför de inte bara lämnat sin partner”, vilket kvinnorna uppfattade som anklagande och 

skuldbeläggande (Reeves & Humphreys, 2017; Wallin Lundell et al., 2017; Örmon et al., 

2013). Liknande händelser återfanns i andra studier, där kvinnorna rapporterade om negativa 

erfarenheter i möten med vårdpersonal, vilket resulterade i att kvinnorna trodde att våldet var 

deras eget problem (Evans & Feder, 2014; Keeling & Fisher, 2015; Othman, Goddard & 

Piterman, 2014; Pratt-Eriksson, Bergbom & D. Lyckhage, 2014).  

3.4 Att sakna information och stöd  

Brist på information om uppföljning efter avslöjande, samt information om vart kvinnorna 
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kunde söka vidare stöd och hjälp i form av jourhem och liknande, var något som kvinnorna i 

fyra av studierna hade erfarenhet av (Dichter et al., 2015; Evans & Feder, 2014; Othman et 

al., 2014; Pratt-Eriksson et al., 2014). Kvinnorna i studien av Dichter och medarbetare (2015) 

samt Othman och medarbetare (2014), hade en gemensam önskan om mer praktisk hjälp i sina 

försök att lämna mannen. Den praktiska hjälpen kunde bestå av att få hjälp med ekonomin i 

början, att få hjälp att hämta sina tillhörigheter, kontakt med kvinnojour, advokat, ett skyddat 

boende eller remitteras till annan vårdinstans. Keeling & Fisher (2015) berättar om en kvinna, 

vars läkare omgående hade kontaktat en kvinnojour vilken genast hjälpte kvinnan att fly från 

sin man. En annan kvinna i samma studie uppgav i sin intervju, att hon från sjukvården erhöll 

en broschyr med information och telefonnummer till en kvinnojour, som ledde till att hon 

själv tog kontakt och därefter fick hjälp, hon betonade vikten av att ge information även om 

kvinnorna inte ville avslöja våldet. Att se affischer, posters, och broschyrer om olika 

kvinnoorganisationer i väntrummen, var något kvinnorna saknade enligt Chang och 

medarbetare (2005). Andra kvinnor berättade att de inte fått vara delaktiga i diskussioner 

gällande sig själva, information om sina egna behandlingsplaner eller eventuella 

uppföljningar, resulterade i att kvinnorna upplevde en förlust av autonomi och bristande 

förtroende för vårdpersonalen (Othman et al., 2014; Pratt-Eriksson et al., 2014). 

3.5 Att sjuksköterskor/vårdpersonal ej haft tillräcklig kunskap om våld i nära relationer 

Flera studier tog upp att kvinnorna upplevde en brist på kunskap hos sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal (Dichter et al., 2015; Evans & Feder, 2014; Keeling & Fisher, 2015; Othman et 

al., 2014; Pratt-Eriksson et al., 2014). Till följd av våldet led många kvinnor av psykisk 

ohälsa, och när de berättade det för vårdpersonalen, blev de remitterade till psykiatrin, istället 

för att få hjälp med den våldssituation de befann sig i (Prosman, Lo Fo Wong & Lagro-

Janssen, 2014). Psykiatrin kunde dock inte erbjuda den önskade hjälpen, då de inte 

tillhandahöll den form av kunskap, erfarenhet och hjälp som efterfrågades enligt Pratt-

Eriksson och medarbetare (2014). I Pratt-Eriksson och medarbetares studie (2014) 

rapporterade kvinnorna att de förlorade insikt i vad som ansågs ”normalt” och kunde inte se 

sin partners beteende som våldsamt utan normaliserade det, och bad därför inte om hjälp,  

medan i Evans och Feders studie från 2014 uppgavs att typiska tecken på våld missades och 

ignorerades av sjuksköterskor och övrig vårdpersonal, trots vetskapen om vad kvinnorna 

blivit utsatta för, detta på grund av okunskap. 

Kvinnorna blev sällan bemötta med respekt och empati, tagna på allvar och lyssnade på, 

vilket var motsatsen till deras förhoppningar när de väl kom fram till ett avslöjande. Detta 
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upprepades i alla tio studier där negativa erfarenheter av sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal varit övervägande i olika former vid hjälpsökande (A. Reeves & C. Humphreys, 

2017; Bradbury-Jones et al., 2014; Dichter et al., 2015; Evans & Feder, 2014; Keeling & 

Fisher, 2015; Othman et al., 2014; Pratt-Eriksson et al., 2014; Prosman et al., 2014; Wallin 

Lundell et al., 2017; Örmon et al., 2013). I den större studien från Dichter och medarbetare 

(2015) beskrev vårdpersonalen att de inte vågade fråga kvinnan om de var utsatta för våld i 

rädsla för att få ett ja. Vårdpersonalen saknade utbildning, kunskap och resurser för att hjälpa 

kvinnorna, vilket gjorde att de undvek att fråga. Konsekvensen blev att kvinnorna kände sig 

frustrerade när de väl avslöjat våldet, då de närde en förhoppning om information, råd och 

stöd om vart de kunde vända sig för att ta sig ur sin situation. Istället kände kvinnorna sig än 

mer hjälplösa. Även kulturella skillnader kunde utgöra hinder för att söka hjälp enligt Othman 

och medarbetare (2014), då sjuksköterskor och övrig vårdpersonal ofta saknade tillräcklig 

kunskap gällande kulturella och religiösa olikheter. Studien gav exempel på att kvinnan 

ansågs lojal mot sin make genom att stanna kvar i äktenskapet trots att hon blev utsatt för 

våld, och att utomstående skulle fördöma kvinnorna om de talade illa om mannen. 

3.6 Vikten av att tystnadsplikt och sekretess efterföljs. 

Kvinnorna i studierna berättade att många gånger följde mannen med kvinnan till sjukhuset 

och var med inne på rummet under hela undersökningen. Det gjorde att det blev omöjligt för 

kvinnorna att avslöja våldet då de var rädda för repressalier (A. Reeves & C. Humphreys, 

2017; Keeling & Fisher, 2015; Othman et al., 2014; Pratt-Eriksson et al., 2014). 

Wallin Lundell och medarbetare (2017) ger exempel på där etik, tystnadsplikt och sekretess 

bryts. I deras studie hade en av kvinnorna ett möte med en manlig sjuksköterska, och när 

kvinnan inte ville genomföra allt sjuksköterskan föreslog, blev han arg och berättade allt för 

kvinnans mor som väntade utanför, vilket kvinnan upplevde som mycket oetiskt. En annan 

kvinna berättade i sin intervju i Dichter och medarbetares (2015) studie, att hon av en 

händelse fick veta att annan vårdpersonal lätt kunde läsa hennes elektroniska journal, vilket 

hade hänt, bara de hade hennes fyra sista siffror i personnumret. Det ledde till att hon var 

försiktig med vad hon avslöjade för vårdpersonal med tanke på vad som dokumenteras i 

journalen. Kvinnorna i Dichter och medarbetares (2015) studie, uppgav att det skulle kännas 

tryggare om sjuksköterskan och övrig vårdpersonal informerade och var tydliga gällande 

sekretess och tystnadsplikt, då flera av kvinnorna var rädda för vedergällning om deras 

avslöjande gällande våldet kom ut. 
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4. DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturöversikt var att studera kvinnors erfarenheter av sjuksköterskor och 

övrig vårdpersonals bemötande, sedan de upplevt våld i nära relation. Resultatet av 

sammanställningen resulterade i sex kategorier; 1) Att det känns uppskattat att få frågan om 

våldsutsatthet, 2) Att inte känna sig lyssnade på, 3) Att känna sig skuldbelagda, 4) Att sakna 

information och stöd, 5) Att sjuksköterskor/vårdpersonal ej haft tillräcklig kunskap om våld i 

nära relationer och 6) Vikten av att tystnadsplikt och sekretess efterföljs. I majoriteten av de 

analyserade artiklarna, framkom i resultatet att hur kvinnorna blev bemötta av vårdpersonalen 

var betydelsefullt, och i många fall avgörande för om de skulle tordas prata om våldet. Vidare 

framkom även, att om misstro uppstod gentemot sjuksköterskan eller övrig vårdpersonal, 

skapades blockeringar hos kvinnorna att själva ta upp frågan om våldsutsatthet, vilket ofta 

grundade sig i skamkänslor. Då kvinnornas erfarenheter sammanställdes inför resultatet 

uppdagades att kvinnorna i de allra flesta fall inte blev tillfrågade om våld vid besök inom 

hälso- och sjukvården, utan deras upplevelser var istället att det fanns ett motstånd hos 

vårdpersonalen gällande att väcka frågan.  

4.2 Resultatdiskussion 

De utvalda artiklarnas innehåll behandlade likvärdiga begrepp utifrån samma perspektiv, 

vilket uppdagades när de olika kategorierna trädde fram under bearbetningen. Artiklarna har 

behandlat kvinnors erfarenheter av bemötandet från vårdpersonal, och därifrån har 

uppsatsförfattarna även kunnat ta del av hur kvinnorna önskade bli bemötta när de besökte 

någon av hälso- och sjukvårdens instanser.  

Av de tio studier som ingått i denna studie, fann uppsatsförfattarna det förvånande att 100% 

av de medverkande kvinnorna i studieartiklarna, upplevde att de ej blev tillfrågade om våld i 

möten med hälso- och sjukvården. Som framgick i bakgrunden, benämndes att kvinnor sällan 

tog upp frågan själva, utan sökte istället vård av andra orsaker, vilket stöds av Ali & McGarry 

(2018) respektive Damra och medarbetare (2015) samt Tower och medarbetare (2012).  

Benner och Wrubel (1989) beskriver i sin teori att om sjuksköterskan (eller övrig 

vårdpersonal) inte ser eller förstår patienten, blir det svårt att lära känna och att ”bry sig om” 

den enskilda individen. Saknas detta blir det omöjligt för sjuksköterskan att också förstå 

individens situation och därmed känna medkänsla och empati. Detta tolkar uppsatsförfattarna 

som att det skulle kunna vara en del av det negativa bemötandet i vilket kvinnorna beskriver 
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som att de känner sig oförstådda och ifrågasatta. Det finns ingen lagtext som säger att frågan 

om våld måste ställas. I Sverige finns endast rekommendationer från Socialstyrelsen (SOSFS, 

2014:4) om att alla bör tillfrågas om våld vid uppsökande av vård. I en av uppsatsförfattarnas 

många diskussioner, ansågs att frågan om våld, borde vara lika självklar som frågan om 

alkohol, tobak och övriga levnadsvanor, vilket även var önskvärt av kvinnorna i studien från 

Chang och medarbetare (2005) där kvinnorna inte hade något emot att få frågan utan tvärtom 

uppskattade den, vilket stöds av Damra och medarbetare (2015) respektive Tower och 

medarbetare (2006).  

Ytterligare en sak alla artiklar hade gemensamt, var att 100% av de medverkande kvinnorna 

uttryckte en önskan om att bli bemötta med empati, respekt, bli tagna på allvar och att 

sjuksköterskan eller annan vårdpersonal verkligen lyssnade på kvinnornas berättelser och tog 

sig tid att förstå. Detta är även av vikt i Benner och Wrubels (1989) teori, där författarna 

skildrar betydelsen av att förstå patienten i sin helhet för att kunna hjälpa henne i sin situation. 

För en sjuksköterska börjar ofta omvårdnaden av en patient genom att lyssna på dennes 

berättelse. Enligt Benner och Wrubel (1989) är det under själva vårdandet som man lär känna 

det unika hos varje patient, exempelvis genom att lyssna och tolka kroppsspråk, och på så sätt 

kan få en djupare förståelse för patientens reaktioner över dennes situation och ge 

individanpassad vård på en god etisk grund. Våldet kan ha många olika skepnader (NCK, 

i.d.a), och det är viktigt att både sjuksköterskor, övrig vårdpersonal och kvinnorna är 

medvetna om det för att kunna ha öppna dialoger och kunna ”sätta namn” på våldet de blir 

utsatta för, då det hjälper kvinnorna att acceptera sin situation. Kvinnorna behöver inte ha 

synliga skador, utan kan exempelvis vara utsatta för psykiskt våld vilket för kvinnorna kan 

vara svårare att identifiera som våld (Länsstyrelsen Hallands län, 2019). Studier i bakgrunden 

gav en bild av hur kvinnorna upplevde våldet som orsak till psykisk ohälsa, men att de sällan 

kände sig lyssnade på av vårdpersonalen, vilket här bekräftas av Ali & McGarry, (2018) samt 

av Lövestad och medarbetare (2017). Både studieartiklarna och teorin erhåller även stöd i 

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) där står att läsa, att god vård skall ges på lika villkor för 

hela befolkningen och att vården skall handla med respekt för människans lika värde och den 

enskilda individens värdighet samt förebygga ohälsa. 

Som resultatet visade bör sjuksköterskans (och övrig vårdpersonal) bemötande i patientmöten 

vara förtroendeingivande för att de våldsutsatta kvinnorna ska våga avslöja sin situation, 

vilket även ingår i sjuksköterskans värdegrunder (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016), detta 

styrker också Chang och medarbetare (2005) samt Tower och medarbetare (2006). 
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Uppsatsförfattarna anser att vårdpersonalen i de studier som rannsakats, har brustit i 

vårdarbetet då de etiska koderna (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014) inte har efterföljts. I 

de etiska koderna och i värdegrunden för all vårdpersonal, ingår det bland annat, att behandla 

patienterna (kvinnorna) med respekt och utifrån människans lika värde samt att patienten ska 

få den information och behandling denne har rätt till, oavsett religion, sexualitet, 

socioekonomisk bakgrund/social status, ålder, kön, etnicitet, politisk tillhörighet, 

funktionsnedsättning eller sjukdom. Bradbury-Jones och medarbetare (2016) rapporterar i sin 

studie att när kvinnorna sökte hjälp under pågående kris, stärkte det förmågan till självhjälp 

och försök till att stoppa våldet och övergreppen, vilket också återfinns i resultatet. Bradbury-

Jones och medarbetare (2016) rapporterar i sin studie att när kvinnorna sökte hjälp under 

pågående kris, stärkte det förmågan till självhjälp och försök till att stoppa våldet och 

övergreppen, vilket också återfinns i resultatet. Benner och Wrubels (1989) teori har stor 

betydelse vid sjuksköterskans arbete med våldsutsatta kvinnor. De beskriver att om 

situationen är okänd, exempelvis vid våld, kan patienten hamna i kris. Det uttrycker sig i 

stress vilket kan te sig olika hos olika individer, men individen kan inte själv tydligt se vilka 

möjligheter som finns tillgängliga. Det är då sjuksköterskans uppgift som ”hjälpare” att 

anpassa sig till individen och se vilka villkor och möjligheter patienten omges av. På så sätt 

kan sjuksköterskan även hjälpa individen till nya möjligheter och coacha denne till rätt beslut 

vilket stärker denne i sin situation. Benner och Wrubel (1989) menar också, att inte ifrågasätta 

och att ta individen på allvar är betydande och likaså här, är det viktigt att sjuksköterskan ger 

vård utifrån en god etisk grund för att etablera en relation och kontakt med individen vilket 

underlättar sjuksköterskans förståelse för individen. Det här är extra viktigt då det ofta är just 

detta som fråntagits kvinnorna. 

Resultatet som framkom i denna litteraturstudie, visade att det kunde vara nödvändigt att 

ställa frågan om våld flera gånger innan kvinnan vågar eller vill avslöja att hon utsatts för 

våld, vilket styrks av kvinnorna i studien av Chang och medarbetare (2005) som ger rådet till 

vårdpersonal att ha tålamod, oavsett om kvinnorna avslöjar våldet eller inte. Som en 

bekräftelse på kvinnornas erfarenhet i denna studie, kan som beskrivs i Tower, Rowe & 

Wallis (2012) studie, vara att arbetsklimatet är stressigt och att sjuksköterskorna upplever att 

de inte kan ge patienten den tid som behövs för att etablera en god relation, och väljer därför 

att inte ta upp frågan. Benner och Wrubel (1989) beskriver sjuksköterskans stress som att de 

har många och höga krav på sig från flera håll och oftast är styrda hur de ska utföra 

omvårdnaden, vilket får som följd att de inte kan ge omvårdnad som önskat då tiden inte 



   

 

16 

 

räcker till. Yrket är hotat genom nedskärningar vilket vidare hotar kvalitén på omvårdnaden. 

Benner och Wrubel (1989) anser att om sjuksköterskan ägde friheten att ge den omvårdnad de 

ville och kunde använda sin kunskap till fullo med rätt belöningar, skulle stressade 

sjuksköterskor minska till en acceptabel nivå. 

De barriärer kvinnorna upplevde i sina försök att nå hjälp var varierande. Känslor som skuld 

och skam beskrevs som ett stort hinder för att avslöja våldet och kvinnorna upplevde att 

vårdpersonalen ansåg att våldet var deras eget fel, vilket verifieras av Damra och medarbetare 

(2015), Tower och medarbetare (2006) samt Örmon & Hörberg (2016). I Tower och 

medarbetares (2012) studie, bekräftade sjuksköterskor att det fanns en dömande attityd 

gentemot alkoholpåverkade och skadade kvinnor, vilka de kategoriserar som den typiska 

utsatta kvinnan, vilket bestyrker bakgrunden. Sjuksköterskorna återger i samma studie, att det 

fanns en misstro till hur skadorna på kvinnorna uppkommit, och att kvinnorna själva åsamkat 

skadorna till följd av psykisk sjukdom. Här vågar uppsatsförfattarna påstå, att 

sjuksköterskorna missat att tillämpa de etiska koderna för yrket, vilka ska ge vägledning för 

ett etiskt tillvägagångssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) vilket bevisligen inte kan ha 

gjorts, då kvinnorna vittnar om ovanstående erfarenheter. I flera studier upplevde kvinnorna 

att de inte fick den praktiska hjälp i form av råd, stöd och information om vart de kunde vända 

sig, och detta uppger även kvinnorna i Chang och medarbetares (2005) studie. Kvinnorna i 

samma studie berättar att de önskade att vårdpersonalen kunde läsa deras tankar då de ville 

berätta, men inte vågade, vilket även visade sig i studiens resultat. Mot bakgrund av lagen 

(SFS 2017:30) och Benner och Wrubels teori (1989), finner uppsatsförfattarna det 

anmärkningsvärt att våldsutsatta kvinnor upplever att så basala rättigheter, som att bli bemött 

med respekt och empati, bli tagen på allvar och lyssnad på, inte är verklighet för många. 

Flera av studierna visar på att kvinnornas erfarenheter av mötet med sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal varit bristande gällande kunskap om våld i nära relationer, även om empati fanns 

(Chang och medarbetare (2005). Detta styrks av Tower och medarbetares (2012) studie, som 

även vittnar om att sjuksköterskor saknar adekvat utbildning i hur de ska screena kvinnor för 

våld. Anledningen till att så inte görs kan bero på att sjuksköterskan eller övrig vårdpersonal 

inte äger den kunskapen eller erfarenheten från tidigare våldsutsatta kvinnor. Enligt Benner 

och Wrubel (1989) äger individen en förkroppsligad intelligens, vilken man erfar utifrån sin 

bakgrund – erfarenheter. Har vårdpersonalen ingen erfarenhet av våldsutsatta kvinnor, kan det 

vara en möjlig anledning till motståndet att ta upp frågan då man inte vet hur man skall agera 

för individens bästa. Eftersom grunden i Benner och Wrubels teori är att ”bry sig om” då det 
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ger möjligheterna att både ge och få hjälp, ser uppsatsförfattarna det som förvånande att 

vårdpersonal inte arbetar utifrån detta då det även stöds i ICN:s etiska kod (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). I alla avsnitt faller uppsatsförfattarna tillbaka på att det oftast 

beror på adekvat utbildning och kompetens som saknas för att kunna hantera frågan om våld. 

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva våldsutsatta kvinnors erfarenheter gällande 

det bemötande de erhöll i samband med besök hos hälso- och sjukvården. Uppsatsförfattarna 

ansåg att Fribergs (2017) analysmetod med fördel kunde väljas för kvalitativa 

litteraturöversikter, vilka utgörs av vetenskapliga analyser utifrån upplevelser. Kvalitativa 

forskningsmetoder kan ge en mer djupgående förståelse för en enskild individs subjektiva 

erfarenheter, uppfattningar och situationer. Det är essentiellt för att förstå 

helheten/sammanhanget ur individens synvinkel, vilket var uppsatsförfattarnas avsikt. 

Metoden lämpar sig såväl till enskilda individer som till grupp vilket sågs som en styrka för 

denna studie då den grundar sig i erfarenheter. 

Sökorden kändes ganska självklara då uppsatsförfattarna var på det klara med vad de ville 

skriva om, och orden togs fram utifrån den rubrik som gavs arbetet. Den rubriken har dock 

ändrats ett flertal gånger under arbetets gång. Något ord har även hittats genom att läsa 

abstract precis i början innan den riktiga sökningen på studieartiklar kom igång. Sökningarna 

gjordes i databaser som PubMed och Cinahl då de har flest medicinska originalartiklar. De 

avgränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara ”free full text” och gjorda mellan 

2014 och 2019. Dock hittades en artikel som visade sig vara från 2013, så inklusionsåren 

ändrades, då vi valde att ta med studien eftersom den var av hög kvalitét. Uppsatsförfattarna 

hade en snävare tidsram från början, men hittade inga studier som motsvarade syftet utifrån 

ett patientperspektiv utan fick då utvidga inklusionsåren. Det kan tyckas att någon artikel var 

för gammal då äldsta var från 2013, dock ansåg uppsatsförfattarna inte att det påverkade 

resultatet då det trots tidsspannet har framkommit tydliga liknelser mellan studierna som varit 

jämförbara då alla utgått från patientintervjuer. 

Uppsatsförfattarna fann en opulens av artiklar gällande våld i nära relationer, vilka mestadels 

handlade om gravida kvinnor utsatta för våld, alternativt studier utifrån sjuksköterskor och 

övrig vårdpersonals perspektiv. Att gravida kvinnor valdes bort berodde på att de kvinnorna 

endast träffade barnmorskor och inga sjuksköterskor, samt uteslutande var på 

mödravårdskliniker. Detta kan i efterhand ses som en svaghet då barnmorskor ingår under 
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”övrig vårdpersonal” och studien endast baserats på 10 artiklar. Uppsatsförfattarna fann 

förvisso rikligt med studier baserade på våld i nära relationer, men väldigt få utifrån den 

utsatta kvinnans perspektiv baserade på erfarenheter och bemötande. Dessa 10 artiklar är dock 

alla bedömda med hög kvalité efter kvalitetsgranskning, vilket kan ses som en styrka 

De artiklar som ansågs uppfylla syfte och inklusionskriterier har uppsatsförfattarna 

gemensamt utfört kvalitetsgranskning på, detta för att få en jämgod bedömning. Dock kan en 

viss risk för feltolkning av mallen föreligga, då författarna inte har någon tidigare vana av att 

granska artiklar med mall och detta kan ses som en svaghet. Under bearbetningen av 

artiklarna har flera olika kategorier och subkategorier identifierats vilka skrivits ner på 

färgade post-its och satts upp på en karta tillsammans med syftet för att få en överblick. 

Genom gemensamma diskussioner kom uppsatsförfattarna fram till att flera kategorier gick in 

i varandra vilka då slogs ihop till de 6 som är idag.  

Uppsatsförfattarna har inte på något sätt letat just negativa erfarenheter, och finner resultatet 

något överraskande, då sjuksköterskan anses ha en vårdande och omtänksam roll, så även 

övrig vårdpersonal. Det kan ses som en styrka för denna studie, att varierande former av 

samma fenomen förekom i de utvalda artiklarna, vilket ger en bredd på kvinnornas 

upplevelser om våldsutsatthet, som annars skulle ha saknats då kvalitativa intervjustudier 

normalt inte har så stort antal medverkande. Några globala avgränsningar gjordes inte, vilket 

gav studier med ursprung från flera länder, vilkas vårdorganisationer förekom i varierande 

form, men där studierna ändå visat likheter trots stora geografiska avstånd. De länder som 

studierna genomfördes i är USA (A. Reeves & C. Humphreys, 2017), Skottland (Bradbury-

Jones et al., 2014), USA (Dichter et al., 2015), England (Evans & Feder, 2014; Keeling & 

Fisher, 2015), Malaysia (Othman et al., 2014), Sverige (Pratt-Eriksson et al., 2014), 

Nederländerna (Prosman et al., 2014), Mexiko (Wallin Lundell et al., 2017), Sverige (Örmon 

et al., 2013).Variationen på länder där erfarenheterna ändå är lika, sammantaget med den 

varierande formen av våld i studien, gör att uppsatsförfattarna lämnar över till läsaren att 

bedöma studiens transferabilitet. 

Då uppsatsförfattarna till denna studie ämnat göra de våldsutsatta kvinnornas röster hörda, har 

studiernas etiska kompass extra noga rannsakats. Alla studier hade erhållit etiskt godkännande 

av en etisk kommitté, och alla studier tog hänsyn till att kvinnor som utsatts för våld var extra 

sårbara, och således givit information både muntligen och skriftligen för att försäkra sig om 

att de medverkande kvinnorna till fullo förstått och tagit till sig informationen som givits dem. 
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Medverkande kvinnor har tillfrågats via skyddade boenden, kvinnokliniker, väntrum eller via 

husläkaren, och i en studie fick kvinnorna anmäla sig själva om de ville medverka. Alla 

studier tog även hänsyn till att genomföra intervjuerna på, en för kvinnorna säker plats, vilket 

har varit exempelvis kontor, samtalsrum på skyddade boenden och i hemmet. Två av 

studierna erbjöd även support efter intervjuerna. Ingen av studierna hade medverkande 

kvinnor under 18 år. Då det är ett ämne som berör och författarna har en viss förförståelse till 

det valda ämnet, har det under processen förts objektiva diskussioner för att undvika färga 

resultatet med egna tolkningar. 

4.4 Slutsats 

Kvinnornas erfarenheter av sjuksköterskor och övrig vårdpersonal var att bemötandet var 

övervägande negativt och att kunskapen var låg gällande våld i nära relation. Därför är det 

viktigt att vårdpersonal hos sjukvårdens alla olika instanser vågar ställa frågan om våld och 

också äger kunskapen hur de ska behandla svaret, för att hjälpa kvinnan vidare. En god 

omvårdnad med ett bra bemötande ur ett etiskt perspektiv från vårdpersonalen, kan ingjuta det 

mod de utsatta kvinnorna behöver för att ta sig ur ett destruktivt förhållande, vilket reducerar 

konsekvenser på lång sikt, både för kvinnans hälsa, belastningen på vården samt 

samhällsekonomiskt. De flesta kvinnor uppskattar att bli tillfrågade om våld i nära relation. 

Dock är inte alla kvinnor medvetna om att de är utsatta, och alla kvinnor ser inte ut som den 

bild vi målat upp i vårt inre. Att finna de drabbade krävs goda kunskaper om könsbaserat våld 

– oavsett om det är kvinnor, män, transpersoner eller annan tillhörighet. Nyckeln som 

uppsatsförfattarna kommit fram till, är att våga ställa frågan, visa empati och medlidande, 

utbilda personalen i hur de ska våga ställa frågan och hantera svaret. Därför ser 

uppsatsförfattarna det som en absolut nödvändighet att skolor som utbildar i vårdande yrken, 

ingående undervisar i ämnet och att vidare forskning gällande erfarenheter och bemötande vid 

våld i nära relationer erfordras. 
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primary 
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onal. Godkänd 

av etisk 

kommitté. 

Patient och 

sjukvårdspers

onals 

perspektiv på 

medvetenhet 

och 

identifiering 

av våld i nära 
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Olika nivåer av 

medvetenhet 

och 

erkännande 

både bland 

utsatta kvinnor 

och 

sjukvårdsperso

nal.  

Hög kvalité 

Dichter, 

Wagner, 

Goldberg & 

Iverson. USA, 

(2015) 

 

 

 

“Intimate 

Partner 

Violence 

Detection and 

Care in the 

Veterans 

Health 

Administratio

n: Patient and 

Provider 

Perspectives” 

Kvalitativ 

studie. 

Semistrukture

rade intervjuer 

med 25 

deltagare. 

Godkänd av 

etisk 

kommitté. 

Patienter och 

vårdpersonals 

perspektiv på 

identifiering 

av våld i nära 

relation. 

Att det finns 

ett behov av 

rutiner för 

screening av 

våldsutsatta. 

Hög kvalité 

Evans & 

Feder. 

Storbritannien

, (2016) 

 

 

 

 

“Help-seeking 

amongst 

women 

survivors of 

domestic 

violence: a 

qualitative 

study of 

pathways 

towards 

formal and 

informal 

support.” 

Kvalitativ 

studie med 31 

deltagare. 

Godkänd av 

etisk 

kommitté. 

 

Att undersöka 

hur kvinnor, 

som utsatts för 

våld i nära 

relation, sökt 

vård. Vad som 

varit bra och 

vad som varit 

svårt. 

Det tar lång tid 

för kvinnorna 

att avslöja att 

de blivit 

utsatta. Svårt 

att få rätt hjälp 

om inte 

vårdpersonalen 

har erfarenhet 

av våld i nära 

relation. 

Hög kvalié 
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Keeling & 
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Storbritannien

, (2015) 

 

 

 

“Health 

Professionals 

Responses to 

Women´s 

Disclosure of 

Violence.” 

Kvalitativ 

studie med 15 

deltagare. 

Godkänd av 

etisk 

kommitté. 

Att få en 

djupare 

förståelse för 

kvinnors 

upplevelse av 

att avslöja 

våld i nära 

relation till 

vårdpersonal. 

Det finns en 

maktbalans 

mellan 

vårdpersonal-

patient som 

kan förhindra 

avslöjandet. 

Miljön har 

betydelse. 

Hög kvalité 

Othman, 

Goddard & 

Piterman. 

Malaysia, 

(2014) 

 

 

 

 

“Victims' 

barriers to 

discussing 

domestic 

violence in 

clinical 

consultations: 

a qualitative 

enquiry. 

Journal of 

Interpersonal 

Violence” 

Kvalitativ 

studie med 10 

deltagare. 

Godkänd av 

etisk 

kommitté. 

Vilka 

barriärer gör 

att kvinnor 

inte avslöjar 

för 

vårdpersonal 

att de blir eller 

blivit utsatta 

för våld i nära 

relation? 

 

Kvinnorna 

blev inte 

tillfrågade om 

våld trots 

uppenbara 

skador. Om 

våldet 

avslöjades, 

erbjöds ingen 

konkret hjälp i 

frågan. 

Hög kvalité 

 Prosman, Lo 

Fo Wong & 

Lagro-

Janssen. 

Nederländerna

, (2014) 

 

“Why 

abused 

women do not 

seek 

professional 

help: a 

qualitative 

study” 

Kvalitativ 

studie med 14 

deltagare. 

Godkänd 

av etisk 

kommitté. 

Undersöka 

hur det går till 

när 

våldsutsatta 

kvinnor söker 

hjälp vid sin 

familjeläkare. 

Bristande 

rutiner och 

support för 

kvinnor som 

söker hjälp. 

Hög kvalité 

Pratt-

Eriksson, 

Bergbom & 

Lyckhage. 

Sverige, 

(2014) 

 

 

 

“Don´t ask 

don´t tell: 

Battered 

women living 

in Sweden 

encounter 

with 

healthcare 

personnel and 

their 

experience of 

the care 

given” 

Kvantitativ 

studie med 12 

deltagare. 

Godkänd 

av etisk 

kommitté. 

Kvinnors 

upplevelse av 

mötet med 

sjukvårdspers

onal när de 

utsatts för 

våld i nära 

relation. 

Studien 

visar på 

bristande 

kvalité på 

vårdomhändert

agandet. 

Kvinnorna 

känner sig 

misstrodda, 

ignorerade och 

felbehandlade.  

Hög kvalité 
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Reeves & 

Humphreys. 

USA, (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

“Describing 

the healthcare 

experiences 

and strategies 

of women 

survivors of 

violence” 

Kvalitativ 

studie med 14 

deltagare. 

Godkänd 

av etisk 

kommitté. 

Våldsutsatta 

kvinnors 

strategier för 

svåra 

vårdmöten 

och 

upplevelse 

och 

bemötande av 

sjukvårdspers

onal. 

Ett dåligt 

bemötande av 

vårdpersonal 

gör att 

patienten 

känner sig 

misstrodd och 

inte tagen på 

allvar. Samt att 

förövaren är 

närvarande vid 

undersökning 

och behandling 

som leder till 

att våldet inte 

avslöjas. 

Hög kvalité 

Wallin 

Lundell, 

Eulau, 

Bjarneby & 

Westerbotn. 

Mexico, 

(2017). 

 

 

 

“Women's 

experiences 

with 

healthcare 

professionals 

after suffering 

from gender‐

based 

violence: An 

interview 

study” 

Kvalitativ 

studie med 7 

deltagare. 

Godkänd av 

etisk 

kommitté. 

Hur upplever 

våldsutsatta 

kvinnor mötet 

med vården? 

Kvinnorna 

uttryckte att de 

inte kände sig 

respekterade 

och värda 

vården när 

personalen 

visade 

ointresse och 

var stressade.  

Hög kvalité 

Örmon, 

Torstensson‐

Levander, 

Sunnqvist & 

Bahtsevani. 

Sverige, 

(2013). 

 

 

 

 

“The duality 

of suffering 

and trust: 

abused 

women's 

experiences of 

general 

psychiatric 

care – an 

interview 

study” 

Kvalitativ 

studie med 9 

deltagare. 

Godkänd av 

etisk 

kommitté. 

Hur kvinnor 

som blivit 

våldsutsatta 

upplever 

vården på en 

allmänpsykiat

risk klinik 

efter att det 

avslöjats. 

Kvinnorna 

upplevde 2 

läger bland 

personalen. De 

som trodde att 

våldet var den 

primära 

orsaken till 

psykisk ohälsa, 

och de som 

enbart 

fokuserade på 

psykisk ohälsa 

och våldet som 

sekundärt. 

Hög kvalité 

 


