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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kvinnor som utsatts för våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem och 

strider mot de mänskliga rättigheterna. Konsekvenserna av våldet innebär ett liv i rädsla, skam 

och lidande. Detta leder ofta till att kvinnorna söker vård först vid akut skada. Vanligare är dock 

att söka vård för indirekta skador och följdsjukdomar vilket ofta leder till att vårdgivare missar 

att identifiera våldet. Syfte: Att beskriva kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och deras 

upplevelse av mötet med vårdpersonal. Metod: Litteraturstudie baserad på 14 kvalitativa artiklar 

vilka granskades och fyra teman identifierades: Bemötande, Att bli sedd och hörd, Tillit och 

Skam. Resultat: Kvinnor som utsatts för relationsvåld upplevde vårdpersonal som stressad och 

oförstående. Vidare var avskild kommunikation en viktig del i mötet och kvinnorna önskade få 

frågan om våld i hemmet ställd. Mötet med vårdpersonal kunde även bidra till att förstärka 

upplevelsen av skam och skuld. Slutsats: Vårdpersonal bör uppmärksamma bemötandet av 

kvinnor och se bakom yttre symtom för att kunna identifiera relationsvåld. Frågan om våld 

måste ställas regelbundet och på ett respektfullt sätt. Det är nödvändigt att samtal sker avskilt 

från kvinnans man och omgivning. Information bör finnas tillgänglig i miljö där patienter vistas. 

Klinisk betydelse: Resultatet i denna studie visar att vårdpersonal med små medel kan förbättra 

mötet med kvinnor som utsatts för våld i nära relation. Ytterligare kunskap är nödvändig och 

specialiserad vårdpersonal bör finnas för att kunna tillgodose denna patientgrupps specifika 

omvårdnadsbehov. Nationella riktlinjer borde framarbetas och vårdprogram följas.  

 

Nyckelord: partnerrelaterat våld, upplevelse, bemötande, tillit, vårdpersonal 

 



ABSTRACT 

Background: Women subjected to intimate partner violence is both a global health issue and a 

violation of basic human rights. The result of the violence is a life of fear, shame, and suffering. 

Consequently, these women do not seek healthcare until acute injuries occur. More common is 

to seek care for indirect injuries or associated illnesses, which frequently leads to a misdiagnosis 

of the violence. Aim: The aim of this study was to describe how women who have been 

subjected to domestic violence experience the interactions with their caregivers. Method: A 

literature review based on fourteen qualitative articles that have been closely studied and four 

main themes were identified: Interaction, To be seen and heard, Trust and Shame. Result: 

Women who have been subjected to domestic violence experienced care givers as stressed and 

lacking in understanding. Private conversation was an important part of the interaction and the 

women wished to be asked about domestic violence. However, the interaction with care givers 

could potentially enhance the feeling of shame and guilt. Conclusion: Care givers need to be 

perceptive in their interactions with the women in order to see beyond superficial symptoms and 

identify domestic violence. Questions about violence should be asked respectfully and on a 

regular basis. It is also essential that these questions are asked separately, not in the presence of 

the spouse or in public. Information should be available in patient environment. Clinical 

implication: The result of this study shows that care givers can improve their interaction with 

women subjected to domestic violence by small means. Further knowledge is necessary and 

specialized staff are required to provide for this group's specific care needs. National guidelines 

should be created and care programs should be followed. 

 

Keywords: domestic violence, experience, women, trust, care givers    
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INLEDNING 

Kvinnomisshandel är ett globalt problem och i Sverige uppger varannan kvinna att de 

någon gång utsatts för våld i en nära relation. Den största delen av våld mot kvinnor 

sker i hemmet av en partner eller före detta partner (Berglund, 2010a). Ett liv i förtryck 

och våld påverkar hälsan negativt och det är vanligt att kvinnor som utsatts för våld i 

nära relation söker vård för indirekta symtom och psykosomatiska problem. Vi har 

under vår verksamhetsförlagda utbildning observerat att frågan om våld ej ställs till 

kvinnorna och att attityden till och bemötandet av dessa kvinnor är otillfredsställande.  

Vi ser att omvårdnaden kan förändras genom ökad kunskap om hur kvinnor som utsatts 

för våld i nära relationer upplever mötet med vården. 
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BAKGRUND 

Definition  

Förenta nationerna (FN), definierar våld mot kvinnor enligt följande: ”Varje 

könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller 

lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 

frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet” (Berglund, 2010a, 

s. 43). Världshälsoorganisationen (WHO, 2005) definierar partnerrelaterat våld som 

beteende i ett intimt förhållande vilket orsakar fysisk, sexuell eller psykisk skada. Detta 

inkluderar fysisk aggression, sexuellt tvång, psykologisk misshandel och 

kontrollbeteende. Som relationsvåld definieras händelser av misshandel, sexuellt våld, 

trakasserier eller hot av partner eller före detta partner (Hradilova Selin, 2009). Denna 

studie använder en kombination av ovanstående definitioner och begrepp som används 

är våld i nära relation, relationsvåld, våld i hemmet och kvinnomisshandel. 

Förekomst 

Mäns våld mot kvinnor är ett påtagligt globalt problem och ett brott mot de mänskliga 

rättigheterna. En studie visar att det finns en vid variation i prevalensen mellan olika 

länder vilket leder till att 15-71 procent av kvinnor i åldern 15-49 år uppger att de 

någon gång blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld i nära relation (WHO, 2005). 

Bland kvinnor i västvärlden som levt i en parrelation, rapporterar 49 procent att de 

någon gång upplevt partnerrelaterat våld. I pågående relationer rapporterar fem till elva 

procent att de utsatts för våld. Det är få kvinnor som söker vård och endast en fjärdedel 

av våldet anmäls (Berglund, 2010a). I Sverige är våld mot kvinnor ett betydande 

folkhälsoproblem där män står för majoriteten av våldet utanför och inom hemmet och 

de som främst drabbas är kvinnor och barn (Hammarström & Hensing, 2008). Slagen 

dam, en studie utförd i Sverige år 2001, visar att nästan varannan kvinna har utsatts för 

relationsvåld av en man någon gång efter sin 15-årsdag. De våldsutsatta kvinnorna 

rapporterar ofta om flera våldserfarenheter och var fjärde kvinna uppger att hon utsatts 

för systematiskt våld av en före detta make eller sambo (Lundgren, Heimer, 

Westerstrand & Kalliokoski, 2001). Under perioden 1990-2004 dödades 17 kvinnor per 

år av en man som de vid brottstillfället hade eller hade haft en nära relation till (Rying, 

2007). År 2007 rubricerades 27 000 brott som misshandel mot kvinnor. Av dessa 

utgjorde drygt två tredjedelar misshandel av bekant gärningsperson och drygt 
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80 procent av de som anmäls som gärningsmän är män (Hradilova Selin & Westlund, 

2008). Våld förekommer även i samkönade relationer men denna grupp är särskilt 

sårbar på grund av samhällets diskriminering. Då det kan vara svårt att skilja på om 

upplevelsen av bemötandet av denna grupp beror på deras sexuella läggning eller på 

grund av att de utsatts för våld i hemmet valde författarna att exkludera denna grupp. 

Den här studien berör endast mäns våld mot kvinnor.  

Riskgrupper 

Våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper, men på 

grund av kvinnors olika livsförutsättningar är sårbarheten olika. Fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning, missbruk eller prostitution gör att kvinnor i högre grad riskerar 

att utsättas för våld (Berglund, 2010b). Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 

visar på att ytterligare risk för relationsvåld är unga kvinnor mellan 16-24 år och 

ensamstående kvinnor, framförallt de med barn (Frenzel, Irlander & Töyrä, 2011).  

Konsekvenser 

Socialstyrelsen beräknar att våld mot kvinnor i nära relationer orsakar stora kostnader 

för samhället varje år. Kostnaden uppgår till milliontals kronor för exempelvis hälso- 

och sjukvård, sjukskrivningar, produktionsbortfall, rättsprocesser, socialtjänst och 

administration. Utöver direkta kostnader finns även så kallade immateriella kostnader 

för exempelvis smärta, oro och lidande som påverkar de berördas livskvalité 

(Socialstyrelsen, 2006). Känslomässig misshandel leder till både fysisk och psykisk 

ohälsa, samt en tillvaro som är outhärdlig där partnern med små manipulativa strategier 

gör kvinnan beroende både fysiskt och mentalt av honom (Queen, Brackley & 

Williams, 2009). Barn som lever i familjer där våld förekommer löper större risk att 

själva bli utsatta för våld. Att se sin förälder bli slagen räknas som psykisk misshandel 

(Janson, 2010). Kvinnor som upplevt våld i nära relation löper en ökad risk att drabbas 

av mentala hälsoproblem som depression, svår oro och panikattacker vilka kan leda till 

självmord. Kvinnor uppger en rad psykologiska problem både vid tidpunkten för 

misshandeln och senare i livet. Äldre kvinnor med tidigare erfarenhet av våld i hemmet 

uppger exempelvis en rad känslomässiga problem så som frustration, ilska, hjälplöshet, 

hopplöshet och låg självkänsla (McGarry & Simpson, 2011). När våldsutsatta kvinnor 

söker vård är det bland annat för de direkta skadorna, som blåmärken, 

avvärjningsskador på underarmar, stickmärken, brännmärken och frakturer. Vanligast 
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är dock att kvinnan kontaktar hälso- och sjukvården för de indirekta följderna av våldet, 

exempelvis psykosomatiska och stressrelaterade symtom, som kronisk smärta utan klar 

anledning, smärta i rygg och axlar, hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar, 

magtarmstörningar och riskbruk av alkohol eller andra droger (Campbell, 2002). 

Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer lider av rädsla, osäkerhet, skam, skuld och 

har ofta långvariga psykologiska stressreaktioner och symtom på posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD). Vidare framgår att självmordstankar är vanligt förekommande 

då kvinnorna inte ser någon annan utväg (Scheffer Lindgren & Renck, 2008). 

Normaliseringsprocessen 

Våldets normaliseringsprocess innebär att våldet normaliseras både för den som blir 

misshandlad och den som misshandlar (Lundgren, 2004). Misshandeln beskrivs som en 

process som ofta börjar med ett kontrollerande beteende från förövarens sida där offret 

kritiseras, hindras att umgås med vänner och tvingas anpassa sig till förövarens behov. 

Mannen växlar mellan våld och värme i syfte att tillfredsställa sina egna behov där den 

växelvisa hotfullheten och ömsintheten gör kvinnan förvirrad. Lundgren menar att 

mannen överför ansvaret för våldet på kvinnan och får kvinnan att tro att det är hon 

som måste förändra sig. Gradvis sker en anpassning och isolering av kvinnan där hon 

utvecklar strategier för att undvika att utsättas för ytterligare hot och våld. Främsta 

anledningen till att kvinnan inte lämnar mannen beror på att hon påverkas psykiskt av 

förtrycket hon utsätts för och slutligen blir våldet helt normalt och en del av kvinnans 

vardag, något som är svårt att ändra på (Lundgren). Nylen och Heimer (1999) beskriver 

att normaliseringsprocessen visar skillnaden i hur män och kvinnor normaliserar våld i 

nära relation. För män är processen en målorienterad strategi som skapats för att 

kontrollera kvinnan och bevisa maskulinitet. För kvinnor representerar processen en 

försvarsmekanism, ett sätt att rationalisera, acceptera och överleva mannens beteende 

genom att ursäkta mannen exempelvis ”it was her fault, he did not mean to do it, he is 

worried about something” (Nylen & Heimer, 1999, s. 20). Gränser för vad samhället 

anser vara acceptabelt eller oacceptabelt beteende suddas ut och så småningom 

accepteras våldet som en del av livet (Nylen & Heimer).  
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Lagar och riktlinjer 

Internationellt har FN engagerat sig genom WHO, 1993 kom en deklaration om 

avskaffandet av våld mot kvinnor och en handlingsplan för jämställdhet (Rying, 

2007).  

I Sverige hade mannen laglig rätt att aga sin hustru fram till år 1864 och rätten att 

våldta sin hustru upphävdes år 1965 (Brottsoffermyndigheten, 2000). År 1998 

infördes en bestämmelse i brottsbalken som är tillämplig på det fall där en man 

utsätter en kvinna, som han har eller har haft en nära relation med, för upprepade 

kränkningar vilka varit ägnade att skada kvinnans självkänsla. Mannen gör sig då 

skyldig till brottet grov kvinnofridskränkning enligt SFS 1999:845 ur Brottsbalken 

1962:700.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är målet för hälso- och sjukvården en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt 

för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Hälso- och 

sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa och tillgodose patientens behov av 

trygghet i vård och behandling, med respekt för patientens självbestämmande och 

integritet (SFS 1982:763). Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har tagit fram ett 

vårdprogram för våldsutsatta kvinnor över 18 år i nära relationer. Detta program skall 

ge vårdpersonal basal vägledning för handläggning (Heimer, 2010).  

Hälso- och sjukvården 

Sjuksköterskor bör kunna hantera och skilja på privatliv och profession enligt Goldblatt 

(2009), vilket kan vara svårt i mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relation. Det är en utmaning att behålla en professionell roll vid emotionellt 

engagemang och sjuksköterskan måste kunna hantera de känslostormar och den 

dömande attityd som riskerar att uppstå vid dessa möten (Goldblatt). När kvinnors 

redogörelse för hur en skada uppstått inte stämmer överens med själva skadan eller när 

hon har blåmärken och en överbeskyddande partner förstår vårdgivare att kvinnan 

utsatts för misshandel enligt Sundborg, Saleh Stattin, Wandell och Tornkvist (2012, 

s.11).  Problem att identifiera relationsvåld kan bero på vårdgivarens attityder, känslor, 

övertygelser, utövande och förståelse. Vårdpersonal på akutmottagningar upplever att 

de är för upptagna för att screena eller att de saknar avskildhet. Hinder kan även vara 

brist på kunskap om hur de skall ta upp ämnet vilket leder till att vårdpersonal känner 
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sig obekväma i situationen. Andra anledningar är rädsla att förolämpa patienten, rädsla 

att orsaka direkt fara för patienten och frustration över att inte kunna hjälpa till. Även 

personliga erfarenheter av partnerrelaterat våld kan utgöra hinder för att ta upp frågan 

(Leppäkoski, Åstedt-Kurki & Paavilainen, 2010).  
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PROBLEMFORMULERING 

Kvinnor som utsätts för våld av närstående är ett folkhälsoproblem både internationellt 

och nationellt. Våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper. 

Mäns våld mot kvinnor innefattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Våldet 

normaliseras och kvinnan stannar kvar i relationen. Konsekvenserna av våldet innebär 

stort lidande. Kvinnor som utsätts för våld i nära relation söker vård för de skador som 

uppkommit av det direkta våldet men även för indirekta skador och följdsjukdomar. 

Problemet med att identifiera våld kan bero på vårdpersonalens erfarenhet, känslor och 

förståelse. Målet med denna studie är att belysa kvinnor som blivit utsatta för våld i 

nära relationers upplevelser av mötet med vårdpersonalen. Detta för att få en ökad 

förståelse för denna patientgrupp och kunna erbjuda en anpassad och individuell 

omvårdnad.  

SYFTE 

Att beskriva kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer och deras upplevelse av 

mötet med vårdpersonalen. 
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METOD 

Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativa artiklar. Litteraturstudie 

används då befintlig forskning sammanställs inom ett visst kunskapsområde. 

Kvalitativa studier har ökad förståelse som yttersta mål och med denna utgångspunkt 

kan patienters upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov beskrivas (Friberg, 

2006).  Litteraturstudier har en viktig del i sjuksköterskans utveckling av 

evidensbaserad omvårdnad (Polit & Beck, 2010). I en kvalitativ studie strävar forskaren 

efter helhetsförståelse för att få en så fullständig bild som möjligt av en specifik 

situation (Olsson & Sörensen, 2011).  

Urval 

I studien ingick artiklar publicerade mellan år 2000 och 2011 och vid urvalet 

fokuserades på att artiklarna skulle svara på studiens syfte. Inklusionskriterier: kvinnor 

som utsatts för våld i hemmet av manlig partner, relationsvåld och erfarenheter av 

läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Artiklarna skulle vara kvalitativa och 

komma från Europa och övriga västvärlden. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

eller något av de skandinaviska språken. Exklusionskriterier: våld i samkönade 

relationer. Studien baserades på 14 vetenskapliga artiklar. En av artiklarna innehöll 

både kvantitativ och kvalitativ metod, men endast den kvalitativa delen har analyserats. 

Datainsamlingsmetod 

Artikelsökning har gjorts i databasvärd EBSCO där databaserna CINAHL with Full 

Text, MEDLINE, AMED och Academic Search Elite genomsöktes. Sökning gjordes 

även i databasvärd PRIMO med databas PubMed/MEDLINE. De sökord som 

användes var: “domestic violence”, “intimate partner violence”, “battered women”, 

“help-seeking”, “experience*”, “perspective*”, “survivor*” och “health care”. 

Sökningen har gjorts enligt boolesk sökteknik med operatorn AND mellan sökorden. 

Artikelsökningen begränsades med kriterierna ”Full text”, ”References Availible” och 

”Peer Reviewd”. I databasen PubMed/MEDLINE begränsades sökningarna 

ytterligare med inklusionskriterie ålder 19+ då studiens avsikt var att beskriva vuxna 

kvinnors erfarenheter. I databasvärd EBSCO gjordes inget inklusionskriterie 

angående ålder då antalet träffar vid tidpunkten ansågs överskådligt. 

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl01$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl01$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl02$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl04$ctl00$titleLink','')
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Sökning i databaserna CINAHL with Full Text, MEDLINE, AMED och Academic 

Search Elite med sökorden ”domestic violence” AND ”help-seeking” gav 14 träffar. 

Av dessa lästes 14 abstracts, tre av artiklarna lästes i sin helhet och två av artiklarna 

valdes ut. Sökning på ”domestic violence” AND ”health care” gav 75 träffar. Av dessa 

lästes 19 abstracts, sju av artiklarna lästes i sin helhet och en artikel valdes ut. Den 

initiala gallringen bestod av att läsa artiklarnas titlar, artiklar som inte svarade mot 

studiens syfte valdes bort. Efter att ha läst abstracts exkluderades artiklar på grund av 

att de inte uppfyllde övriga inklusionskriterier, det vill säga de var kvantitativa, meta-

analyser eller hade inte ett för studien intressant geografiskt läge. De artiklar som 

genomlästes men inte valdes ut för analys var främst artiklar som trots att de uppfyllde 

inklusionskriterier inte svarade mot studiens syfte (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Sökning i databasvärd EBSCO. 
Sökord Träffar Lästa Abstacts Utvalda för 

genomläsning 

Utvalda artiklar 

Nr. 

”Domestic 

Violence”  AND 

”Help-seeking” 

14 14 3 1, 9 

“Domestic 

Violence” AND 

“Health Care” 

75 19 7 3 

 

 

Sökning i databasen PubMed/MEDLINE med sökorden ”battered women” AND 

”experience*” AND ”health care” gav 241 träffar. Av dessa lästes 41 abstracts, 14 

artiklar i sin helhet och sju valdes ut. Sökning med orden ”domestic violence” AND 

”perspective*” AND ”emergency care” gav åtta träffar. Av dessa lästes sju abstracts 

och fem artiklar i sin helhet av vilka två valdes ut. Sökning med orden ”intimate partner 

violence” AND ”survivor*” AND ”health care” gav 41 träffar varav 18 abstracts lästes. 

Vidare lästes nio artiklar av dessa i sin helhet och två valdes ut. Ett stort antal träffar 

uppstod i databasen PubMed/MEDLINE, vilket resulterade i läsning av ett visst antal 

abstracts för att sedan mynna ut i läsning av hela artiklar och slutligt urval. Det stora 

antalet träffar berodde på att det ej var möjligt att lägga till geografiska 

exklusionskriterier i databasen. Flertalet artiklar valdes således bort på grund av sitt 

geografiska läge. Efter att ha läst abstracts exkluderades artiklar på grund av att de 

bland annat beskrev vårdgivarens perspektiv, var litteraturstudier eller hade kvantitativ 

ansats. Efter att ha läst artiklar i sin helhet valdes de ut som var mest relevant för 

studiens syfte (Tabell 2).  

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl01$ctl00$titleLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl04$ctl00$titleLink','')
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Tabell 2. Sökning i databas PubMed/MEDLINE 
Sökord Träffar Lästa Abstracts Utvalda för 

genomläsning 

Utvalda artiklar 

Nr. 

“Battered Women” 

AND 

“Experience*” 

AND “Health 

Care”  

241 41 14 5, 7, 8, 10, 12, 13, 

14 

 

“Domestic 

Violence” AND 

“Perspective*” 

AND “Emergency 

Care” 

8 7 5 6, 11 

“Intimate Partner 

Violence” AND 

“Survivor*” AND  

“Health Care” 

41 18 9 2, 4 

 

Förutom ovan nämnda sökningar gjordes ytterligare kombinationer av sökorden samt 

sökningar med sökord som ”nurs*”, ”abuse”, ”violence” och ”nurse-patient 

relationship”, dessa resulterade dock inte i ytterligare för studien användbara artiklar. 

Samma sökkombinationer gjordes dessutom i de olika databaserna och flera artiklar 

återkom i de olika sökningarna. Utvalda artiklar granskades med hjälp av en 

kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa studier vilken modifierats (Bilaga 1) för att 

kunna poängsätta och på så vis bedöma artiklarnas kvalitet, detta för att stärka studien. 

Mallen modifierades enligt följande; samtliga kommentarsfält raderades liksom 

delmoment angående datamättnad och analysmättnad. Vidare togs delmoment gällande 

teoretisk referensram samt hypotes bort då författarna inte ansåg detta vara relevant för 

att besvara studiens syfte. Varje artikel genomgick granskning enligt 

kvalitetsgranskningsmall och poängsattes efter hur väldefinierad, definierad respektive 

odefinierad varje delmoment var. Som högst kunde varje artikel få 34 poäng och som 

lägst 0 poäng. Artiklar med 27-34 poäng bedömdes ha hög kvalitet, vidare bedömdes 

artiklar med 24-26 poäng vara av medelhög kvalitet och artiklar under 23 poäng 

bedömdes ha låg kvalitet. Resultatet av granskningen visade att samtliga utvalda 

artiklar utom en höll hög kvalitet (Bilaga 2).  

Dataanalys 

Analysen av valda artiklar baserades på Fribergs (2006) analys av kvalitativa studier 

där analysarbetet kan beskrivas som en rörelse från helhet till delar till en ny helhet. 

Helheten utgörs av de valda studierna och delarna uppstår när studiernas resultat 
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sönderdelas för att hitta aspekter som har betydelse för syftet. Sammanfogningen av 

aspekterna skapar sedan den nya helheten. Forsberg och Wengström (2008) menar att 

forskaren på ett systematiskt och stegvis sätt klassificerar data för att identifiera 

mönster och teman med målet att beskriva specifika fenomen. Denna studie 

analyserades på följande sätt: valda studier lästes igenom av båda författarna flera 

gånger för att få en känsla för vad de handlade om. Efter genomläsning diskuterades 

studiernas resultat igenom för att kontrollera att båda författarna uppfattat studierna på 

samma sätt. De resultat som besvarade studiens syfte det vill säga kvinnor som utsatts 

för våld i nära relationers erfarenhet av vårdpersonal färgkodades efter innehåll. För att 

få en översikt och lättare se likheter och skillnader mellan de olika studiernas resultat 

klipptes resultatdelarna ut och grupperades enligt färgkodning in i elva olika subteman.  
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ETISKA ASPEKTER 

Ansökan om etisk prövning gjordes inte, eftersom författarna har granskat forskning 

som redan är gjord. Författarna var medvetna om att förförståelse kunde påverka 

studiens resultat och granskade därför valda artiklar så objektivt som möjligt och 

använde ett kritiskt förhållningssätt. Fullständigt resultat redovisas. Ingen av författarna 

hade engelska som sitt modersmål och därför fanns risk för misstolkning och 

nyansförlust. För att undvika detta har bästa möjliga översättning eftersträvats vid 

översättning av artiklar.  
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RESULTAT 

Vid genomgång av subteman framkom fyra övergripande teman: Bemötande, Att bli 

sedd och hörd, Tillit samt Skam. De valda studierna sammanställdes i en litteraturmatris 

(Bilaga 2). Resultatet presenteras först överskådligt i en resultatmatris (Tabell 3) och 

därefter i löpande text efter teman och subteman. 

 

Tabell 3. Resultatmatris 

Tema &  

         Subtema 

 

 

 

Artikelnr 

författare 

och årtal 

Bemötande 
 

Attityder 

 

Att inte bli 

Förstådd 

 

Information 

Att bli sedd och hörd 

 

Kommunikation  

 

Inte bli Tillfrågad 

 

 

Missar tecken 

 

Tillit 

 

Rädsla 

 

Förtroende 

 

Tid och Avskildhet 

Skam 

 

Skam och Skuld 

 

Fördömande 

 

1. Bacchus et al. 

(2003) 
X X X X 

2. Battaglia et al. 

(2003) 
X X X X 

3. Belknap & 

Sayeed  (2003) 
 X   

4. Chang et al. 

(2005) 
X X X  

5. Kelly  

(2006) 
X X X X 

6. Leppäkoski et 

al. (2011) 
 X X X 

7. Lutenbacher et 

al. (2003) 
X X X X 

8. Nicolaidis 

(2002) 
X X X X 

9. Peckover 

(2003) 
X X X  

10. Tower et al.  

(2006) 
X X  X 

11. Wendt Mayer 

(2000) 
X  X X 

12. Wester et al.  

(2007) 
X X X X 

13. Yam 

(2000) 
X  X X 

14. Zink et al.  

(2004) 
X X X X 
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Bemötande 

Attityder 

Det som mest av allt påverkade om en kvinna valde att avslöja våld i hemmet var 

vårdpersonalens attityd och bemötande (Bacchus, Mezey & Bewley, 2003).  

Resultatet visade att den attityd kvinnor som utsatts för våld i hemmet upplevde i 

kontakten med hälso- och sjukvården framförallt var att personalen agerat stressat. De 

hade exempelvis rört sig och talat snabbt utan att ta ögonkontakt (Kelly, 2006; Wendt 

Mayer, 2000; Yam, 2000; Zink, Jeffrey, Jacobson, Regan & Pabst, 2004).  ”Sit down. 

How are you? What do you need? Here you go. Goodby!” (Kelly, 2006, s. 88). 

Vårdgivare upplevdes även som opersonliga, oengagerade, arroganta, kontrollerande 

och med bristande medkänsla (Bacchus et al., 2003; Wendt Mayer, 2000; Yam, 2000). 

Vårdgivare upplevdes ha en negativ attityd till kvinnorna på grund av deras 

socioekonomiska tillhörighet, missbruksproblematik eller att de levde i en relation där 

våld förekom (Battaglia, Finley & Liebschultz, 2003). Dessutom framkom att 

kvinnorna upplevde sig stigmatiserade och placerade i ett fack (Tower, McMurray, 

Rowe & Wallis, 2006). En studie uppgav dock att nära hälften av deltagarna upplevt att 

sjuksköterskan brytt sig om dem, varit hjälpsam och snäll (Wendt Mayer, 2000).  

 

Att inte bli förstådd 

Vårdpersonal uppfattades som oförstående till den livssituation kvinnor som utsatts för 

relationsvåld befann sig i. De förstod inte det känslomässiga band kvinnan hade till 

mannen och hemmet. De förstod heller inte hur kvinnan kunde tro på de ursäkter som 

mannen gav efter misshandeln, den nedbrutna självkänslan hos kvinnan, bristen på 

alternativa lösningar eller faran det innebar att lämna mannen (Bacchus et al., 2003; 

Lutenbacher, Cohen, & Mitzel, 2003; Nicolaidis, 2002; Wester, Lo Fo Wong & Largo-

Janssen, 2007). ”He‟s still my husband and the father of my children. I know I 

shouldn‟t stay, but I love him” (Lutenbacher et al., 2003, s. 60). Att vårdpersonal inte 

förstod kvinnornas livssituation ledde till att de inte fick den respons och omvårdnad de 

önskat. Exempel på detta var när en läkare remitterade mannen till en terapeut medan 

kvinnan inte fick någon hjälp alls. En annan kvinna uppmanades att vila upp sig eller 

åka på semester efter det att våld i hemmet avslöjats (Bacchus et al., 2003). Däremot 

visade Zink et al. (2004) i sin studie att mer än hälften upplevde vårdpersonal som 

förstående och att de fått god hjälp.  
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Information 

Kvinnorna uppskattade när de fick information och broschyrer från vårdpersonal. Ett 

exempel var att vårdpersonalen delade ut broschyrer till samtliga kvinnor som kom till 

kliniken utan urskildring. Kvinnorna önskade kunna läsa broschyren själva utan att 

personalen blev involverad. Detta för att kunna behålla en känsla av autonomi och 

själva fatta beslutet att avslöja våldet eller inte (Bacchus et al., 2003; Chang, Decker et 

al., 2005; Kelly, 2006).  

Maybe the patient isn‟t ready to discuss it with his or her doctor. But if you see a 

brochure about a support group [you might think] „Okay I‟m going to go and my 

doctor will never know I was here.‟ And then you start to open up. (Chang, Decker et 

al., 2005, s. 145) 

 

De flesta kvinnor hade dock inte fått någon information eller blivit remitterade vidare 

till andra hjälporganisationer ens efter att de avslöjat sin situation (Bacchus et al., 2003; 

Chang, Decker et al., 2005; Kelly, 2006). Endast ett fåtal kvinnor fick praktisk och 

konkret hjälp under tiden de lämnade förhållandet. Detta gällde bland annat 

säkerhetsinformation, hjälptelefonnummer, vad de skulle ta med sig och vart de kunde 

bege sig (Peckover, 2003; Wendt Mayer, 2000; Wester, 2007).  

Att bli sedd och hörd 

Kommunikation 

Det var en förutsättning att vårdpersonalen visade en villighet att lyssna med respekt 

och svara på ett sätt som uttryckt att de hört och förstått kvinnornas individuella behov. 

Dessutom behövde de visa intresse för kvinnans liv och person för att kvinnorna skulle 

känna sig trygga och berätta om sin situation (Battaglia et al., 2003; Belknap & Sayeed, 

2003). Att lyssna, återspegla och validera kvinnornas upplevelse samt att tala om 

våldets betydelse upplevdes som god omvårdnad (Tower et al., 2006; Zink et al., 2004). 

Resultatet visade att vårdgivare som verkligen uppmärksammade både verbal och icke-

verbala kommunikation kunde upptäcka lika mycket från en kvinnas tystnad som från 

hennes ord (Kelly, 2006). Den icke-verbala kommunikationen hos vårdpersonalen var 

någonting som kvinnor utsatta för relationsvåld var mycket uppmärksamma på 

(Battaglia et al., 2000; Kelly, 2006; Tower et al., 2006). Kroppsspråk, gester och 

blickar upplevdes kunna förmedlade en negativ inställning (Battaglia et. al., 2003; 

Belknap & Sayeed, 2003; Tower et. al., 2006). Ett leende, ögonkontakt och en klapp på 

axeln från vårdgivare associerades med värme och omtanke om patienten (Battaglia et 

al., 2003; Chang, Decker et al., 2005). Vidare framkom att kvinnor som var i behov av 
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tolk för att kunna kommunicera med vårdpersonal inte alltid fick tillgång till detta 

(Belknap & Sayeed, 2003; Chang, Decker et al., 2005; Peckover, 2003; Wester et al., 

2007). De tillfällen vårdgivare valde att använda mannen som tolk resulterade i att 

kvinnan inte kunde uppge sanningen om sin situation eller vad som föranledde besöket 

(Belknap & Sayeed, 2003; Wester et al., 2007).  

 

Inte bli Tillfrågad 

Majoriteten kvinnor som utsatts för relationsvåld blev inte blev tillfrågade om våld i 

hemmet av hälso- och sjukvårdspersonal (Bacchus et al., 2003; Kelly, 2006). Av de 

kvinnor som regelbundet besökte hälso- och sjukvården fick mer än 60 procent aldrig 

frågan (Lutenbacher et al., 2003). Kvinnor som utsatts för relationsvåld hade gärna 

blivit tillfrågade för att öka chansen att kunna berätta och få hjälp att ta kontroll över sin 

situation (Kelly, 2006). Även om kvinnan svarat nej vid frågan om våld, är det viktigt 

att fortsätta ställa frågan (Bacchus et al., 2003; Chang, Decker et al., 2005; Peckover, 

2003; Tower et al., 2006; Wendt Mayer, 2000, Wester, 2007; Zink et al., 2004).  

Resultatet visade att kvinnor inte avslöjade relationsvåld av fler olika anledningar trots 

att de fick frågan av våld (Battaglia et al., 2003; Kelly, 2006;Wester et al., 2007). Om 

frågan exempelvis ställdes för öppen var det lätt att neka. Kvinnor föredrog att 

vårdpersonalen ställde en direkt fråga angående förekomst om våld i hemmet (Bacchus 

et al., 2003; Belknap & Sayeed, 2003). Dock var det viktigt att inte vara för ihärdig i 

utfrågandet då detta upplevdes som en kränkning av autonomin (Battaglia et al., 2003). 

Det kunde dessutom uppfattas som nyfikenhet när frågan ställdes om vårdgivaren inte 

förklarade sitt syfte med att ställa frågan om våld (Chang, Decker et al., 2005). Det var 

av vikt att inte endast ställa frågan, utan att även våga diskutera problemet på ett öppet 

och respektfullt sätt (Battaglia et al., 2003). Ytterligare en anledning till att de inte 

avslöjade våldet var att kvinnorna inte alltid själva kunde se den våldsamma situation 

de befann sig i. Att få frågan vid upprepade tillfällen kunde hjälpa kvinnorna till insikt 

(Nicolaidis, 2002).  

 

Resultatet visade att då frågan om våld i hemmet ställdes och svaret var jakande så 

ignorerades eller förminskades det positiva svaret ofta, vårdgivaren började prata om 

någonting annat eller avskrev avslöjandet som beklagan (Lutenbacher et al., 2003; 

Tower et al., 2006; Wester et al., 2007; Zink et al., 2004). ”I would tell them, this is 



 

  17 

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).  

 

Dessutom framkom att trots tecken på att våld förekommit hade frågan om våld i nära 

relation inte alltid ställts (Leppäkoski, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2011). Av fem 

kvinnor som sökt akutvård på grund av skärskador, blåmärken, tandskador, brutna ben 

och hjärnskakning, fick två frågan om våld i nära relation (Bacchus et al., 2003).  

 

Missar tecken 

Vårdgivare missade ofta att identifiera våld i hemmet både vid fysisk skada och då mer 

subtila symtom som depression, brist på självkänsla och andra ledtrådar funnits (Kelly, 

2006; Peckover, 2003; Tower et al., 2006). När hälso- och sjukvårdspersonal inte 

identifierat våld i hemmet visade studier att kvinnor gav ledtrådar för att försöka 

framkalla samtal som skulle leda till att de kunde berätta om sin situation. Många 

kvinnor använde ord som stressad, spänd och deprimerad som ledtrådar men dessa 

uppfattades inte av vårdgivaren. Flera kvinnor beskrev sina partner som att ha dåligt 

temperament, men ingen vårdgivare förstod vad de försökte säga. En kvinna sade att 

hennes man talat om för henne att hon var fet, men det resulterade endast i att 

vårdgivaren föreslog diet och träning för att hon skulle kunna gå ned i vikt (Kelly, 

2006). 

Tillit  

Rädsla 

På grund av rädslan talade kvinnorna ogärna om våld i hemmet med sina vårdgivare 

utan föredrog att vänta med att söka vård till dess situationen blev extremt allvarlig 

(Peckover, 2003). Kvinnor som utsatts för våld i nära relation levde i rädsla. De var 

rädda för förövaren som ofta var med inne i behandlingsrummet och rädda att 

förövaren skulle hämnas på familjen om hon avslöjade misshandeln. De upplevde även 

rädsla för rättsväsendet vilka ibland kunde anhålla både mannen och kvinnan för våld, 

även då kvinnan endast försvarat sig (Wendt Mayer, 2000; Yam, 2000). Dessutom 

visade resultatet att kvinnorna var rädda att förlora vårdnaden om barnen vilket 

hämmade dem i kontakten med hälso- och sjukvården gällande att berätta om orsaken 

till deras hälsoproblem (Leppäkoski et al., 2011; Peckover, 2003; Yam, 2000). 

Invandrarkvinnor beskrev dessutom rädsla för att bli utvisade samt att förlora barnen 
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till mannen eller sociala myndigheter. Kvinnorna redan var djupt sårade och därför 

rädda att diskutera våldet öppet med en vårdgivare, vilket blottade dem ytterligare, med 

risk för att bli sårade igen (Kelly, 2006).  

 

Förtroende 

Kvinnor som utsatts för våld i nära relation kände förtroende när en vårdgivare visade 

kompetens inom yrket. Detta uppstod då vårdgivare uppvisade noggrannhet vilket 

enligt kvinnorna innebar att de tillfrågades om sociala problem som påverkade hälsan. 

En fördjupad tillit fick kvinnorna när vårdgivare var mer personliga och visade ett 

seriöst intresse i deras välmående (Battaglia et al., 2003). Vid längre vårdkontakter och 

vid hembesök upptäcktes fler sociala problem och vårdpersonal upplevdes som mindre 

formella (Bacchus et al., 2003). Vid brist på kontinuitet minskade tilliten och kvinnorna 

hemlighöll situationen i hemmet (Bacchus et al., 2003; Lutenbacher et al., 2003; 

Nicolaidis, 2002; Wester et al., 2007). Kvinnor som sökte sig till akuten var redo att 

avslöja misshandeln då de kände sig trygga och säkra. Ibland var dock riskerna större 

än fördelarna vid avslöjande exempelvis om mannen kunde få reda på att de avslöjat 

våldet och sedan hämnas på familjen (Bacchus et al., 2003). Avslöjandet om våld i nära 

relation måste hanteras strikt konfidentiellt då det annars satte kvinnan i fara för hämnd 

(Wendt Mayer, 2000). Tystnadsplikt var särskilt viktigt för deltagarna när 

informationen potentiellt kunde få konsekvenser såsom att misshandeln skulle bli 

allmänt känd hos familj, grannar och vänner (Battaglia et al., 2003). I de fall kvinnorna 

inte visste om tystnadsplikten, kunde de inte ta upp problematiken om våld i hemmet på 

grund av rädslan (Peckover, 2003). Kvinnorna kände att de kunde lita på vårdgivaren 

när de blev behandlade som individer kapabla att fatta övervägda beslut. När tilliten var 

så stark att vårdrelationen upplevdes som jämlik, kände kvinnan att hon hade 

tillräckligt med stöd för att lämna mannen (Battaglia et al., 2003). 

 

Tid och avskildhet 

Besök hos läkare upplevdes för korta för att våldsutsatthet skulle kunna tas upp 

(Peckover, 2003). Detta bekräftades av andra studier vilka även visade att kvinnor som 

utsatts för våld i nära relation upplevde att de ofta fick sitta i offentliga väntrum och att 

väntetiden var lång, här betonades bristen på avskildhet från omgivningen (Bacchus et 

al., 2003; Leppäkoski et al., 2011; Wendt Mayer, 2000; Yam, 2000). ”Every single 

patient around the waiting room must have heard the doctor ask if my husband had 
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punched me” (Leppäkoski et al., 2011, s. 33). Kvinnor påtalade även brist på avskildhet 

från partner eller medföljande (Bacchus et al., 2003; Chang, Decker et al., 2005; 

Lutenbacher et al., 2003; Yam, 2000; Zink et al., 2004). 

 

When I went to the doctor and he [her husband] went with me, I was pregnant and very 

beaten up . . .. I was asked what had happened, but he [her husband] was talking. And 

he was interpreting: „My girl, isn‟t that right that nothing happened? Isn‟t it true that 

you hit yourself with the door? (Chang, Decker et al., 2005, s. 144) 

 

Skam 

Skam och skuld 

Upplevelsen av skam och skuld var någonting som återkom i nästan samtliga studier 

och var en starkt bidragande faktor till att kvinnor inte avslöjade relationsvåld för 

vårdgivaren (Bacchus et al., 2003; Battaglia et al., 2003; Kelly, 2006; Leppäkoski et 

al., 2011; Luthenbacher et al., 2003; Nicolaidis, 2002; Tower et al., 2006; Wendt 

Mayer, 2000; Wester et al., 2007; Yam, 2000; Zink et al. 2004). Att ha valt en man 

som slår och inte lämnat honom ledde till känslor av skuld och skam, dessa var 

orsaker till att kvinnor som utsatts för relationsvåld inte sökte hälso- och sjukvård. 

(Leppäkoski et al., 2011). Resultatet visade att skuldkänslan ledde till att kvinnorna 

upplevde sig vara ovärdig vård (Tower et al., 2006).  

 

Fördömande 

Kvinnor som utsatts för våld i nära relation upplevde att det fanns en generell känsla 

av fördömande från vårdpersonalens sida gentemot dem (Lutenbacher et al., 2003; 

Tower et al., 2006; Wendt Mayer, 2000; Yam, 2000; Zink et al., 2004). De upplevde 

att vårdpersonal ändrade attityd från att vara varm och omtänksam till att bli kall och 

distanserad då kvinnan inte förmådde lämna mannen (Tower et al., 2006). Det 

framkom att det fanns tillfällen då vårdpersonalen upplevdes som ömkande eller 

fördömande ”…why would you stay? It‟s your fault, you know?” (Yam, 2000, s. 

466). Kvinnorna upplevde att om de inte anmälde misshandeln så blev de illa 

behandlade och var inte värdiga vården (Wendt Mayer, 2000). 

They did not take care of me because I said I did not want to press charges. They didn‟t 

want to give anything to me or listen to me. They were like, “You aren‟t welcome here; 

if you don‟t want to press charges, you don‟t need our help. (Wendt Mayer, 2000 s. 

344)  
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Det var av vikt att vårdgivare kunde behandla kvinnan som vem som helst och se det 

inre kaoset utan att döma henne för den situation hon befann sig i (Tower et al., 2006). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnor som utsatts för våld i nära relationer 

och deras upplevelse av mötet med vårdpersonal. En litteraturstudie baserad på 

kvalitativt material genomfördes för att besvara studiens syfte. Denna metod var enligt 

författarna lämplig och syftet har kunnat besvaras. Metoden var passande då intresset 

låg i att få en överblick över kunskapsläget av ett fenomen, samt fånga olika subjekts 

erfarenheter och upplevelser (Dahlborg Lyckhage, 2006). Datainsamlingsmetoden för 

samtliga artiklar bestod av intervjuer vilket gav ett homogent urval. Dessutom hade 

samtliga artiklar ett deltagarperspektiv vilket stärker denna studies resultat som i sitt 

syfte har att beskriva patientens perspektiv. Då det inte gick att finna artiklar 

genomförda i Sverige i valt ämne, valdes artiklar utifrån inklusionskriteriet västvärlden. 

De flesta artiklar kom från USA vilket kan begränsa överförbarheten då författarna 

saknar kunskap om landets hälso- och sjukvårdssystem. Författarna hade önskat finna 

fler artiklar från Norden då detta eventuellt bidragit till ökad överförbarhet. Artiklarna i 

denna studie visade dock upp liknande resultat så till viss del kanske resultatet i denna 

studie kan vara överförbart till likande sammanhang i Sverige. Om studien gjorts om 

hade sökningar i ytterligare databaser genomförts för att eventuellt få tillgång till fler 

artiklar från Norden. Databassökningen avslutades då författarna ansåg att de uppnått 

en tillfredställande mängd artiklar och där fakta kunde ses som mättad. Materialet anses 

vara mättat då ny data inte tillför ny fakta utan är överflödig (Polit & Beck, 2010).   

 

Samtliga artiklar i studien har kvalitetsgranskats med en kvalitetsgranskningsmall för 

kvalitativa studier (Bilaga 1). Granskningsmallen baserades på den mall Statens 

beredskap för medicinsk forskning (SBU) tagit fram och modifierades för att kunna 

poängsätta och förenkla granskningen av artiklarna. De delmoment i originalmallen 

som inte ansågs relevanta för denna studie togs bort. Samtliga artiklar utom en höll 

enligt granskningsmallen hög kvalitet vilket stärker studiens resultat. Då sökning på 

ämnet ur patientperspektiv från år 2002 inte gav tillfredsställande antal träffar och 

författarna var tvungna att utöka sökning till år 2000 kan de tidigaste artiklarnas 

aktualitet ifrågasättas. Detta kan påverka överförbarheten. Att exkludera artiklar på 

grund av titel i början av urvalsförfarandet innebär en risk för att relevanta artiklar valts 

bort i ett alltför tidigt skede. Författarna har ej tagit fram resultat utifrån egen 
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förförståelse, men då analys har skett genom att dela olika resultat för att kunna skapa 

teman och subteman har det varit svårt att helt bortse från egen tolkning. Även då 

forskaren försöker bortse från egen förförståelse inom ämnet så är det omöjligt att helt 

frigöra sig från sina förutfattade meningar (Forsberg & Wengström, 2008). Detta 

innebär att resultatet därför hade kunnat bli ett annat om artiklarna analyserats på ett 

annat sätt eller om författarna haft andra erfarenheter och annan förförståelse. Andra 

teman och subteman än de valda hade då kunnat uppkomma. Då syftet med denna 

studie var att beskriva kvinnors upplevelser uppstod svårighet i att definiera väl 

avskilda teman. Hade studien gjorts om så hade färre övergripande teman och 

eventuellt fler subteman skapats. Författarna anser dock att metoden varit relevant för 

att på ett objektivt sätt analysera ämnesval och skapa teman som besvarar syftet i denna 

studie.  

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar ett flertal olika upplevelser i mötet med vårdpersonal. Ett av de 

mest anmärkningsvärda resultat i denna studie är att vårdgivare missar att identifiera 

våld både vid diffusa, indirekta symtom och vid direkta tecken på våld (Bacchus et al., 

2003; Kelly, 2006; Peckover, 2003; Tower et al., 2006). Att som kvinna leva i en 

relation där våld förekommer påverkar hela hennes livssituation. Studien ger flertal 

exempel på både fysiska och psykiska konsekvenser av våldet, vilka leder till att 

kvinnan söker hälso- och sjukvård vid upprepade tillfällen. Kvinnor som utsatts för 

våld i nära relation kan utveckla långvariga psykologiska stressreaktioner och även 

PTSD (Walker, 2006; Scheffer Lindgren & Renck, 2008). Misshandel är dessutom 

relaterad till sämre fysisk hälsa och ökad läkemedels användning. Relationsvåld som 

involverar skalltrauma kan medföra Alzheimers demens och kognitiva konsekvenser 

flera decennier senare (Cook, Dinnen & O´Donnell, 2011).  

 

Det mest framträdande resultatet är att kvinnor som utsatts för våld inte får frågan om 

våld (Bacchuset al., 2003; Belknap & Sayeed, 2003; Chang, Decker et al., 2005; 

Peckover, 2003; Tower et al. 2006; Wendt Mayer, 2000; Wester et al., 2007; Zink, 

2004). Att ställa frågan om våld regelbundet är ett sätt att föra ämnet på tal utan att 

kvinnan känner sig utpekad. I en svensk studie undersöktes attityder till allmän 

screening för våld i hemmet bland kvinnor i slutet av graviditeten. Den visade att 

majoriteten (80 procent) ansåg att rutinmässig screening var bra. Det var ett tillfälle att 
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reflektera och öppna en dialog, vilket gjorde det lättare för kvinnorna att berätta 

sanningen och få hjälp och behandling vid behov (Stenson, Saarinen, Heimer & 

Sidenwall, 2001). En studie som jämfört två olika screeninginstrument visade att på 

akutmottagning avslöjas fysisk misshandel lättare vid intervju, medan psykisk och 

sexuell misshandel avslöjas enklare via frågeformulär. På vårdavdelning avslöjas 

psykisk och fysisk misshandel i lika stor utsträckning oavsett metod. Screeningmetod 

bör alltså anpassas efter situation (Svarvarsdottir, 2010). Detta är någonting som 

betonas i denna studie där kvinnor uttrycker att det inte bara är att screena, utan de vill 

känna att vårdgivaren frågar för att vilja hjälpa dem (Chang, Decker et al., 2005). Det 

finns både en uttalad och outtalad önskan hos patienten att vårdaren skall bry sig om. 

Ett sätt att visa omtanke är att fråga hur patienten har det. Att fästa avseende vid och 

lägga märke till hur patienten tar hand om sig (Karlsson, Sivonen & von Post 2007). 

Studien visar att det inte endast är angeläget att frågan ställs utan även hur den ställs, 

vilket överensstämmer med resultat från tidigare studier (Rodriguez, Sheldon, Bauer & 

Perez-Stable, 2001; Hathaway, Willis & Zimmer, 2002; Gutmanis, Beynon, Tutty, 

Wathen & MacMillan, 2007). Studien uppmärksammar att vårdgivare som saknar 

kunskap och erfarenhet i ämnet missar att identifiera våld i nära relation. Gutmanis et 

al. (2007) betonade att vårdgivarens otillräckliga utbildning och erfarenhet inom 

området är ett avgörande hinder.  

 

Studien visar även att kvinnorna behöver få hjälp att komma till insikt i sin egen 

situation, varför det är viktigt att öppna en dialog i ämnet. Normaliseringsprocessen 

leder till att våldet normaliseras och blir en del av vardagen, det normala, någonting 

som är svårt att se och förändra (Nylen & Heimer, 1999). Detta bekräftas i en studie där 

forskare studerat kvinnor som utsatts för mordförsök av sina män. Resultatet visade att 

nära hälften av kvinnorna inte förstod att deras liv var i fara utan fokuserade mer på 

relationsproblem relaterade till ekonomi, alkohol och kontrollbehov (Nicolaidis et al., 

2002). Även då vårdpersonal ställer frågan är det alltså inte säkert att kvinnan avslöjar 

sin utsatthet i hemmet (Battaglia et al., 2003; Kelly, 2006; Wester et al., 2007). Det kan 

bero på att kvinnor utsatta för relationsvåld vid olika tidpunkter och situationer i livet är 

mer eller mindre benägna att ta emot hjälp. Curnow (1997) förklarar det i en studie som 

fokuserade på misshandlade kvinnors beteenden gällande att söka hjälp och 

information. Curnow beskriver att kvinnor som utsätts för våld i hemmet lever i en 

våldscykel med fyra faser däribland en fas som kallas ”The Open Window”. Det är i 
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denna fas kvinnan inser att hon är ett våldsoffer och inte kan stoppa våldet, det är nu 

hon är mottaglig för intervention. Fasen beskrivs som en tid av hopp och mottaglighet 

för kvinnan. Då våldscykeln är svår att bryta kan det hända att kvinnan lämnar mannen 

för att senare återgå till honom ett antal gånger. Dock finns det möjlighet att ta emot 

positivt stöd och insikt om sin våldsutsatthet varje gång kvinnan kommer in i fasen 

”The Open Window”. Så småningom kommer det positiva stödet att stärka henne så att 

hon kan lämna mannen beskriver Curnow. Att kvinnor som erfarit relationsvåld kan 

vara i olika stadier av villighet att söka förändring och ta emot hjälp stöds även av 

andra studier (Chang, Cluss et al., 2005; Cook et al., 2010; Hathaway et al., 2002).  

 

Att vårdpersonal inte ser till att kvinnorna har avskildhet är någonting som författarna 

uppmärksammat. Det är ett tydligt resultat att kvinnor upplever brist på avskildhet från 

partner och omgivning vid anamnes och undersökning (Chang, Decker et al., 2005; 

Lutenbacher et al., 2003; Yam, 2000; Zink et al., 2004). Brist på tid och avskildhet 

utgör hinder för att avslöja våld i nära relation menar Hathaway et al. (2002). För att 

minska patienters vårdlidande måste patientens behov av avskildhet beaktas. Det bör 

finnas tillräckliga utrymmen för enskilda samtal mellan patient och vårdgivare. 

Organisation och struktur bör anpassas till patienten och inte tvärtom (Kasén, 

Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008). Enligt HSL skall hälso- och sjukvården arbeta 

för att förebygga ohälsa och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och 

behandling, med respekt för patientens självbestämmande och integritet (SFS 

1982:763). För att kunna respektera autonomin är det viktigt att vårdgivare kan 

kommunicera väl med sina patienter. Detta kan vara svårt på akutmottagningen på 

grund av brist på avskildhet, ljudnivå, avbrott i samtal och brist på en redan etablerad 

vårdrelation (Aacharya, Gastmans & Denier, 2011; Leppäkoski et al., 2010). Vikten av 

avskildhet och att skapa en trygg och icke-dömande miljö framkom även i en studie där 

man forskat på offer för trafficking (Patel, Ahn & Burke, 2010). Här insisterar ofta 

medföljande på att översätta samtalet. För att identifiera denna patientgrupp behöver 

vårdgivare en ökad medvetenhet om fenomenet, använda professionell tolk samt 

erbjuda patienten avskildhet vilket möjliggör avslöjande (Patel et al.). Resultatet styrks 

ytterligare i en studie gjord av Olsen och Sabin (2003) som undersökt övergripande 

erfarenhet av avskildhet och sekretess vid vårdbesök. Det framkom att patienter som 

samtalat i rum med väggar var mer bekväma att tala om sin bakgrund och genomgå 

fysisk undersökning jämfört med patienter i rum som avskilts endast med draperier 
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(Olsen & Sabin). Kvinnor i studien upplevde en generell känsla av fördömande från 

vårdpersonalen (Lutenbacher et al., 2003; Tower et al., 2006; Wendt Mayer, 2000; 

Yam, 2000; Zink et al., 2004).  Okunskap och naivitet hos vårdpersonal kan med andra 

ord leda till att kvinnan ej får den avskildhet hon behöver för att kunna avslöja sin 

våldsutsatthet. Vidare kan stigmatisering och synen på kvinnorna leda till att vårdgivare 

inte uppfattar att avskildhet är viktigt.  

 

Dock bör noteras att trots att studien framhäver vikten av att kvinnorna skall känna sig 

tillräckligt trygga för att avslöja våldet, så visar resultatet att det finns vårdgivare som 

av olika anledningar ignorerar eller förminskar kvinnans situation efter det att hon 

avslöjat våldet (Lutenbacher et al., 2003; Tower et al., 2006; Wester et al., 2007; Zink 

et al., 2004). Att förneka det individuella lidandet skapar en otrygghet och maktlöshet. 

Det är dessutom kränkande och förödmjukande att bli förnekad rätten att tala med 

någon om sitt lidande och inte bli tagen på allvar (Dahlberg, 2002). 

 

Slutsats 

Skam, skuld och rädsla är någonting som genomsyrar livet hos kvinnor som utsatts för 

våld i nära relationer. Detta leder till att kvinnor inte spontant avslöjar sin utsatthet i 

mötet med vårdpersonal. Det är därför av största vikt att vårdpersonal ställer frågan om 

våld i hemmet på en regelbunden basis. Att även tänka på hur frågan ställs och under 

vilka omständigheter är betydelsefullt. Vårdgivare behöver skapa en trygg miljö med 

tid och avskildhet för att kvinnan skall kunna känna tillit och avslöja våldet. Att 

informera om våld i nära relation kan hjälpa kvinnor att inse sin situation och sätta ord 

på våldet. Att regelbundet ställa frågan minskar risken för vårdgivare att missa subtila 

tecken och symtom. I en god vårdande relation måste vårdpersonal kunna se och 

uppmärksamma hela människan. Det är därför viktigt att vårdpersonal kan sätta egen 

förförståelse åt sidan för att kunna se kvinnans livssituation samt respektera om hon 

inte är redo att lämna relationen.  

Klinisk betydelse 

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskan med små medel kan förbättra mötet 

med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Resultatet visar även att 

vårdpersonal behöver ytterligare kunskap om våld i nära relation. Ämnet behöver 
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införlivas redan under sjuksköterskeutbildningen och utbildningsdagar för verksam 

vårdpersonal bör finnas. Dessutom är det önskvärt att hälso- och sjukvården tar fram 

nationella riktlinjer gällande att fråga om våldsutsatthet. Författarna efterlyser en 

specialiserad enhet enkom för denna patientgrupp där personal som är van att möta dem 

finns. Alternativt att olika vårdinstanser följer de handlingsplaner som framtagits av 

NCK mer rigoröst. Det är även önskvärt att ställa frågan om våldsutsatthet regelbundet 

och ge information, framför allt då patienten söker med regelbundenhet och för diffusa 

symtom.  

Förslag på vidare forskning/utveckling 

En påtaglig brist på aktuella studier i ämnet relationsvåld har uppmärksammats framför 

allt studier utförda i Sverige. Studier som har ett patientperspektiv saknas, då de flesta 

studier har valt att beskriva ämnet från vårdpersonalens perspektiv. Vidare skulle det 

vara intressant med studier där de jämförde prevalensen av våld i nära relation i olika 

socioekonomiska grupper i Sverige. Detta för att eventuellt påvisa att våld även 

förekommer i grupper i samhället vilka inte räknas till riskgrupper samt för att i 

förlängningen kunna rikta insatser mer fokuserat. Det vore även givande att se studier 

som tog upp män som utsatts för relationsvåld, då de kan uppleva en annan sorts skam 

relaterad till samhällets syn på män och kvinnor. Samtliga studier kan bidra till 

utveckling av den evidensbaserade omvårdnaden. Förslag på preventiva åtgärder är att 

fråga om våld rutinmässigt vid anamnes. Detta för att motverka känslan av att känna sig 

utpekad då frågan ställs, samt ge fler tillfällen att avslöja våld i hemmet. Information i 

form av affischer och broschyrer bör finnas tillgängliga och uppsatta i patientnära 

miljö. Andra förslag är att se över logistiken på akutmottagningar så att det finns fler 

avskilda undersökningsrum. Dessutom ser författarna ett behov av specialiserade 

sjuksköterskor i ämnet på varje vårdenhet vilka har huvudansvaret för att 

verksamhetens arbete kring aktuell patientgrupp fungerar.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Mall för kvalitetsgranskning av studier. (Av Larsson och Qvarforth, 2012 inspirerad av SBUs 

mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser, version 

2012:1.2) 

  Poäng 

Artikelinnehåll Delmoment 2 1 0 

Syfte  Väldefinierat Definierat Odefinierat 

Urval Är urvalet relevant? Ja Oklart Nej 

Är urvalsförfarandet tydligt 

beskrivet? 

Ja Oklart Nej 

Är kontext tydligt 

beskriven? 

Ja Oklart Nej 

Finns relevant etiskt 

resonemang? 

Ja Oklart Nej 

Är relationen forskare/urval 

tydligt beskriven? 

Ja Oklart Nej 

Datainsamling Är datainsamling tydligt 

beskriven? 

Ja Oklart Nej 

Är datainsamling relevant? Ja Oklart Nej 

Har forskaren hanterat sin 

egen förförståelse i relation 

till datainsamling? 

Ja Oklart Nej 

Analys Är analysen tydligt 

beskriven? 

Ja Oklart Nej 

Är analysförfarandet 

relevant i relation till 

datainsamlingsmetoden? 

Ja  Oklart  Nej 

Har forskaren hanterat sin 

egen förförståelse i relation 

till analysen? 

Ja Oklart Nej 

Resultat Är resultatet logiskt? Ja Oklart Nej 

Är resultatet begripligt? Ja Oklart Nej 

Är resultatet tydligt 

beskrivet? 

Ja Oklart Nej 

Är resultatet överförbart till 

liknande sammanhang? 

Ja Oklart Nej 

Är resultatet överförbart till 

ett annat sammanhang? 

Ja Oklart Nej 

 

Total bedömning av studiekvalitet: 

Hög 27-34 (80-100 %)    

Medelhög 24-26 (70-79 %)    

Låg ≤ 23 (≤ 69 %) 
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Bilaga 2.  Litteraturmatris med sammanställning av valda artiklar samt respektive studies kvalitet. 

Art. Nr. 

Studie- 

kvalitet 

Författare, År, 

Titel, Tidskrift, 

Land,  

Syfte Metod, Urval, 

Perspektiv, Antal 

deltagare (= N) 

Resultat 

1 

Hög 

Bacchus, H. L., 

Mezey, G., 

Bewley, S. 

 

(2003) 

 

Experiences of 

seeking help from 

health 

professionals in a 

sample of women 

who experienced 

domestic violence 

 

Health and Social 

Care in the 

community 

 

UK 

 

Att utforska 

våldsutsatta 

kvinnors erfarenhet 

av att söka vård från 

vårdpersonal samt 

att bedöma den  

psykologiska 

hälsan. 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

N=16 

Kvinnor 

Ålder: 18-36 år 

Resultatet visade att vid 

jämförelse är allmänläkare 

och akutpersonal mindre 

hjälpsam än BVC. Få 

avslöjar frivilligt 

misshandeln på grund av 

skam och rädsla. 

2 

Hög 

Battaglia, T. A., 

Finley, E., 

Liebschultz, J. M. 

 

(2003) 

 

Survivors of 

Intimate Partner 

Violence Speak 

Out-Trust in the 

Patient-provider 

Relationship 

 

Journal of General 

Internal  Medicine 

 

USA 

 

Att identifiera 

egenskaper som 

bidrar till tillit I 

patient-vårdar 

relationen bland de 

som överlevt våld i 

nära relation. 

Etnografiska intervjuer 

Kvalitativ analys 

N=27 

Kvinnor 

Ålder: 18-56 år 

Resultatet visade att en 

öppen dialog kunde leda till 

en tillitsfull relation. Vikten 

av vårdpersonalens 

kompetens och att bry sig 

om kvinnorna framkom.   

 

3 

Hög 

Belknap, R. A., 

Sayeed, P 

 

(2003) 

 

Te contaria mi 

vida: I would tell 

you my life, if 

only you would 

ask. 

 

Health Care for 

Women 

International 

 

USA 

 

Att utforska tankar 

och känslor hos 

mexikan-

amerikanska 

kvinnor gällande att 

bli tillfrågade om 

våld i hemmet av 

vårdpersonal. Samt 

att utforska vilka 

egenskaper 

vårdpersonal 

behöver för att inge 

förtroende för att 

diskutera ämnet.  

Obervation och 

djupgående 

fokusintervjuer 

Kvalitativ analys 

N=7 

Kvinnor  

Ålder: 19-38 år 

Resultatet visade att  

vårdpersonal med särskilda 

egenskaper och god 

kommunikation påverkade 

om  kvinnan tog upp 

misshandelsproblemet. 
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4 

Hög 

Chang, J. C., 

Decker, M. R., 

Moracco, K. E., 

Martin, S. L., 

Petersen, R., 

Frasier, P. Y. 

 

(2005) 

 

Asking about 

intimate partner 

violence: advice 

from female 

survivors to health 

care providers 

 

Patient Education 

and Councelling 

 

USA 

 

Att identifiera vilka 

råd våldsutsatta 

kvinnor skulle ge 

vårdgivare gällande 

att ta upp och fråga 

om våld I nära 

relation. 

Fokusgrupp intervjuer 

Kvalitativ analys 

N=41 

Kvinnor 

Ålder: 22-77 år 

Resultatet visade att det är 

viktigt att skapa en trygg 

miljö där partner ej är 

närvarande vid läkarbesök. 

Önskar information oavsett 

avslöjande av misshandel 

eller ej. 

 

5 

Hög 

Kelly, U. 

 

(2006) 

 

”What Will 

Happen If I Tell 

You?” Battered 

Latina Women´s 

Experiences of 

Health Care 

 

Clinical Journal of 

Nursing Research 

 

USA  

 

Att öka vårdgivares 

förståelse för 

våldsutsatta 

Latinamerikanska 

kvinnors 

erfarenheter av 

hälso- och 

sjukvården. 

 

Inervjuer 

Kvalitativ 

fenomenologisk analys 

N=17 

Kvinnor 

Ålder: 19-53 år 

Resultat visade att kvinnor är 

rädda för våldsutövaren, 

vilket visade sig i rädslan att 

avslöja misshandeln för 

vårdpersonalen. Trots 

rädslan önskade kvinnorna 

bli tillfrågade om våld. 

 

6 

Hög 

Leppäkoski, T., 

Paavilainen, E., 

Åstedt-Kurki, P. 

 

(2011) 

 

Experiences of 

emergency care by 

the women 

exposed to acute 

physical intimate 

partner violence 

from the Finnish 

perspective 

 

International 

Emergency 

Nursing 

 

Finland 

 

Att beskriva 

partnerrelaterat våld 

och dess 

konsekvenser för 

hälsan gällande 

akuta skador samt 

hur kvinnor 

upplevde vården.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ analys 

N=35 

Kvinnor 

Ålder: 19-67 år 

Resultatet visade positiva 

och negativa erfarenheter av 

mötet med vården, inkluderat 

fysiskt och psykiskt 

omhändertagande, oro och 

skam. 
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7 

Hög 

Lutenbacher, M., 

Cohen, A., Mitzel, 

J. 

 

(2003) 

 

Do we really help? 

Perspectives of 

Abused Women 

 

Public Health 

Nursing 

 

USA 

Beskriva faktorer 

som hämmar, 

stödjer eller 

upprätthåller 

kvinnors förmåga 

att lämna 

förhållanden där 

våld förekommer. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ 

Innehållsanalys  

N=24 

Kvinnor 

Ålder: 21-51 år 

Resultatet visade att kvinnor 

upplevde en dömande attityd 

och blev ignorerade när de 

berättade om misshandeln. 

Kvinnor får inte frågan om 

misshandel. 

8 

Hög 

Nicolaidis, C. 

 

(2002) 

 

The Voices of 

Survivors 

Documentary: 

Using Patient 

Narrative to 

Educate 

Physicians About 

Domestic 

Violence 

 

Journal of General 

Internal  Medicine 

 

USA 

 

Att utveckla 

utbildningsmaterial 

till läkare genom att 

analysera 

våldsutsatta 

kvinnors 

erfarenheter och 

beskrivning av deras 

upplevelser. 

Semistrukturerad 

Intervju 

Kvalitativ analys 

N=21 

Kvinnor 

N=20 

Ålder: 22-64 år 

 

Tema som identifierades: 

1. Våld i hemmet är 

universellt; 2 Att det är mer 

än bara fysisk misshandel; 3. 

Det handlar om makt, 

kontroll; 4. Det påverkar hela 

familjen. 

9 

Hög 

Peckover, S. 

 

(2003) 

 

”I could have just 

done with a little 

more help”: an 

analysis of 

women´s help-

seeking from 

health visitors in 

the context of 

domestic violence. 

 

Health and social 

Care in the 

Community 

 

UK 

 

Att utforska 

våldsutsatta 

kvinnors 

redogörelse för 

kontakten med 

disktriktssköterskor 

(health visitors). 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ analys 

N=16 

Kvinnor 

Ålder: Nämns ej 

Resultatet visade att kvinnor 

hade svårighet att söka hjälp 

på grund av rädsla egen 

säkerhet, brist på kunskap 

om stöd och skydd, och oro 

över att förlora vårdnaden 

om barnen. 

10 

Hög 

Tower, M., 

McMurray, A., 

Rowe, J., Wallis, 

M. 

 

(2006) 

 

Domestic 

Att utforska hälsa 

och vårderfarenheter 

hos kvinnor som 

utsatts för våld i 

nära relation. Detta 

för att bland annat 

öka vårdpersonals 

kunskap inom 

Narrativa intervjuer 

Kvalitativ analys 

N=9 

Kvinnor 

Ålder: 29-45 år 

Resultatet visade att 

kvinnorna kände sig 

ignorerade och 

stigmatiserade. Ej värdiga 

vård. Vårdpersonalen 

undersöker inte 

bakomliggande orsak. 
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violence, health 

and health care: 

Women´s 

accounts of their 

experiences 

 

Contemporary 

Nurse 

 

Australien 

 

ämnet. 

 

11 

Medelhög 

Wendt Mayer, B. 

 

(2000) 

 

Female Domestic 

Violence Victims: 

Perspectives of 

Emergency Care 

 

Nursing Science 

Quarterly 

 

USA 

 

Att beskriva 

upplevelsen av 

våldsutsatta 

kvinnors erfarenhet 

av akutsjukvård och 

att fastställa 

potentiella barriärer.  

 

Djupgående intervjuer 

Kvalitativ 

fenomenologisk analys 

N=35 

Kvinnor 

Ålder: 18-48 år 

Resultatet visade att 

kvinnorna upplever långa 

väntetider, opersonlighet, 

fördömande, avsaknad av 

uppmärksamhet och att ej bli 

tagen på allvar. Besvikelse 

över att frågan inte ställs. 

Rädsla för gärningsmannen.  

 

12 

Hög 

Wester, W.,  

Lo Fo Wong, S.,  

Lagro-Janssen, A. 

L. M.  

 

(2007) 

 

What Do Abused 

Women Expect 

from Their Family 

Physicians? 

A Qualitative 

Study 

Among Women in 

Shelter Homes 

 

Women & Health 

  

Holland 

 

Att få insikt i behov 

och förväntningar 

som misshandlade 

kvinnor i härbärgen 

har gällande mötet 

med husläkare. 

Intervjuer 

Kvalitativ analys 

Kvinnor 

N=12 

Ålder: 

Resultatet visade att 

huvudsakliga anledningar till 

att inte avslöja misshandel 

beror på skam och rädsla, 

samt kontrollbehov från 

mannen. Önskar främst 

lösning på fysiska problemet 

men känner ambivalens 

gällande 

misshandelsproblematiken. 

Läkarens attityd spelade stor 

roll  och de ansåg det vara 

hans uppgift att ge stöd. 

13 

Hög 

Yam, M.  

 

(2000) 

 

Seen but not 

heard: Battered 

women´s 

perceptions of the 

ED experience 

 

Journal of 

emergency 

nursing 

 

USA 

 

Beskriva slagna 

kvinnors 

uppfattning av sina 

erfarenheter på 

akutmottagning. 

Semistrukturerade 

intervjuer Kvalitativ 

fenomenologisk analys 

N = 5 

Kvinnor 

Ålder: 22-36 år 

 

Resultatet visade att kvinnor 

har svårt att avslöja 

misshandel relaterat till 

rädsla och skam.  

Vårdpersonal är fördömande, 

opersonlig och oförstående.  
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14 

Hög 

Zink, T.,  

Jeffrey, C., 

Jacobson, J., 

Regan, S.,  

Pabst, S. 

 

(2004) 

 

Hidden Victims: 

The Healthcare 

Needs and 

Experiences 

of Older Women 

in Abusive 

Relationships 

 

Journal of 

Women‟s Health 

 

USA 

 

Att undersöka äldre 

kvinnor som varit 

utsatta för våld i 

hemmets 

erfarenheter av 

hälso- och 

sjukvården. 

 

Intervjuer 

Kvalitativ analys 

N=38 

Kvinnor 

Ålder: 55-90 år 

 

Resultatet visade att 

anledningar till att inte 

avslöjade misshandel var 

liknande de som hos yngre 

kvinnor men dessutom 

kohortbunden. Positiva och 

negativa erfarenheter av 

vårdpersonal. 

 

 


