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Bakgrund: kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relationer vågar inte prata om vad de har blivit 

utsatta för. Det kan bero på att det är ett tabubelagt ämne men även andra orsaker så som att de blir 

dåligt bemötta av sjukvårdspersonalen. Kvinnorna väljer på så sätt att inte prata om problemet, och det 

leder till att våldet inte uppmärksammas. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av bemötandet med sjukvården efter att 

ha blivit utsatta för våld i nära relationer. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie har tillämpats, egentlig informationssökning har gjorts i databaserna 

PubMed och Cinahl Complete för att få fram material till resultatet.  

Resultat: Kvinnor upplevde att de inte blev tagna på allvar samt att de inte fick tillräckligt med stöd av 

sjukvårdspersonalen. Majoriteten upplevde att de blev negligerade av sjukvårdspersonalen, samt att 

sjukvårdspersonalen inte hade förståelse för kvinnornas situation. De blev inte värdigt bemötta när de 

inte kunde vara privata. Det visade dock att ett fåtal kvinnorna upplevde att de är betydelsefulla genom 

att de får praktiskt stöd och att sjukvårdspersonalen var lyhörda. Det visade även att kvinnor upplevde 

mer trygghet när de blev bemötta av kunnig vårdpersonal.  Diskussion: Kvinnor får inte emotionellt stöd, 

inte tillräckligt med tid samt att sjukvårdspersonalen inte har erfarenhet och kunskap om ämnet. Detta 

har lett till att kvinnorna inte väljer att prata om detta med sjukvårdspersonalen.  
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INLEDNING 
Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer blir allt vanligare både nationellt och 

internationellt. Världshälsoorganisationen skriver att antalet kvinnor som blir utsatta för 

våld i nära relationer ökar och att det är ett världsomfattande problem. Många gånger 

behöver kvinnorna som blivit utsatta för våld i nära relationer söka vård för sina skador. 

Det är ett tabubelagt ämne och kan därför vara en bidragande faktor till varför kvinnor 

inte väljer att prata om vad de blivit utsatta för. Det kan finnas andra faktorer till varför 

kvinnor inte väljer att prata om det med sjukvårdspersonalen, exempelvis att de tidigare 

har haft dåliga erfarenheter av bemötandet med sjukvårdspersonalen när de sökt vård 

för samma problem. Denna studie kan ge allmänheten ett utökat kunskapsfält för hur 

kvinnor som blir utsatta för våld i nära relation upplever bemötandet av 

sjukvårdspersonalen när de söker vård.  

BAKGRUND 

Våld i nära relationer 
Definitionen av våld i nära relationer kan vara olika beroende på vilken sorts våld det 

handlar om och vem det är som är berörd. Socialstyrelsen (u.å., b) definierar fysiskt 

våld med all fysisk kontakt som resulterar i en skada och/eller smärta såsom att bli utsatt 

för knuffar, dragen i håret, sparkad eller slagen. Psykiskt våld definieras allt ifrån ord 

till handlingar såsom hot, isoleringar och kontrollerade handlingar, som påverkar 

dennes känsla av sitt människovärde. Psykiskt våld innefattar även när en person skapar 

rädsla hos andra genom aggressiva handlingar mot föremål. Att ha kontroll över en 

annan människas ekonomi utöver dennes vilja är en annan metod av maktinnehav och 

kontroll klassas också som psykiskt våld. Sexuellt våld definieras som påtvingade 

sexuella handlingar eller våldtäkt, samt sexuella handlingar där den utsatte inte vågar 

uttrycka sin motvilja (a.a.) Definitionen av nära relation innebär att en person som har 

eller har haft ett förhållande med någon, såsom pojkvän, flickvän, make eller hustru, 

och det är oberoende om de lever tillsammans eller inte (Brottsförebyggande rådet 

[BRÅ], 2017). 

https://www.facebook.com/
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Bemötande 
Ordet bemötande har en omfattande innebörd. Det brukar oftast handla om hur och på 

vilket sätt ett samtal genomförs. Bemötandet kan ha en betydande inverkan på den 

person som blir bemött av någon. Ejd (2007) beskriver att ett gott bemötande kan bidra 

till att en person kan öppna upp sig. Däremot kan ett dåligt bemötande göra att personen 

blir introvert och stänger in sig. Bemötandet sker i ett möte mellan olika personer, och 

för att bemötandet i mötet ska bli en bra upplevelse krävs det att det finns ett ”jag-och-

du” mellan personerna och inte ”jag-och-det”. Det leder till att man bemöter personen 

subjektivt och ser personen i helhet och inte som ett objekt (a.a.). Genom att ha en ”jag-

och-du” relation kan ett möte med exempelvis sjukvårdspersonalen bli en bra 

upplevelse av bemötandet, men det krävs att det är ömsesidigt. 

Bemötandet från sjukvården 
Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver i en publikation om omvårdnadens 

värdegrund som bland annat bygger på ett humanistiskt synsätt. Det beskriver hur 

sjukvårdare ska vara uppmärksamma och öppna över den situationen som patienter 

befinner sig i, när de söker vård. I en vårdsituation är det viktigt att ha för personens 

värdighet, självbestämmande, integritet och det sårbara. När sjuksköterskan bemöter 

patienten med respekt för dennes värdighet, självbestämmande, integritet och för det 

sårbara, ger det patienten upplevelse av tillit, hopp och mening vilket kan leda till att 

lindra lidandet för patienten (a.a.). Svensk sjuksköterskeförening skriver vidare att 

bemötandet för patienten av sjukvårdaren kan påverka deras vårdsituation. Sjukvårdare 

kan ha ett stort inflytande hos patienten när de befinner sig i en beroendeställning. Det 

är inte endast den fysiska omvårdnaden som sjukvårdaren kan ha ett inflytande på. 

Genom att skapa en förståelse för patientens situation kan sjukvårdaren också ha ett 

inflytande på patientens välbefinnande.  

 

Omvårdnadsteoretikern Hesook Suzie Kim skriver om klient-sjuksköterskeområde och 

att mötet mellan patienten och sjuksköterskan är ett centralt område inom omvårdnad. I 

ett omvårdnadssammanhang är relationen och interaktionen mellan patient och 

sjuksköterska viktiga faktorer i mötet. Det är i detta samspel mellan dessa parter som 

omvårdnad utförs och förmedlas, samt att det är här information, energi, mänsklig 

kontakt och omsorg överförs eller utväxlas. Relationen bygger en kanal mellan patient 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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och sjuksköterska som leder vidare till att patienten får den hjälp och stöd som krävs 

(Kim, 2010). 

Bemötandet från sjukvårdspersonalen i mötet med patienten har därför en stor betydelse 

för upplevelsen av att söka vård. En studie skriven av Snellman, Gustafsson och 

Gustafsson (2012) visar att ett bemötande med empati, mod och värme kan få patienter 

att känna att problemet tas på allvar och att de kan få stöd av vårdgivarna. De skriver 

vidare att dessa egenskaper bör finnas i ett bemötande för att patienterna ska känna sig 

förstådda när de befinner sig i en sårbar situation. Kvinnor som söker vård efter att ha 

blivit utsatta för våld befinner sig en sårbar situation, det krävs därför att hon möter 

lyssnande vårdpersonal. 

Sjukvårdens bemötande av kvinnor som blivit utsatta för våld i 
nära relationer 
Snellman, et al. (2012) studie visar att kvinnor som är i en sårbar situation och som söker 

vård efter att de blivit utsatta för våld kräver ett bra bemötande med en empatisk och 

kunnig sjukvårdspersonal för att mötet ska bli en bra upplevelse oavsett situationen hon 

befinner sig i. I Socialstyrelsens (SOSFS 2014:4) lagsamling står det vilka huvudansvar 

hälso- och sjukvården har vid mötet med patienter som blivit våldsutsatta. Ett av 

huvudansvaren är att hälso- och sjukvården ska kunna förebygga och upptäcka problemet, 

därefter identifiera patienten som blivit utsatta för våld. I ansvaret ingår även att ha 

kunskaper för att kunna bemöta dessa patienter på ett professionellt sätt. Vårdpersonalen 

ska ha de kunskaperna för att kunna utreda skadorna, behandla och om det behövs 

rehabilitera patienten som söker vård.  Vid ett fall som våldsutsatthet så sker ett samspel 

mellan polis, socialtjänsten och andra betydelsefulla aktörer, därför är det viktigt att 

skadorna och mötet blir dokumenterat för att få en tydlig bild av händelseförloppet. 

 

Socialstyrelsen (u.å., a) skriver att det krävs ett samtal mellan patient och sjukvårdspersonal 

där frågor ska ställas för att identifiera bakomliggande orsak till skadorna hon söker för. 

Detta kan ske i samband med den fysiska undersökningen. Vidare skriver Socialstyrelsen 

vilka fysiska skador som kan vara ett tecken på våldsutsatthet, såsom brännskador, 

blåmärken och frakturer. De beskriver vidare att det kan finnas diffusa skador såsom ångest 

och sömnsvårigheter. Vid dessa upptäckter kan frågor ställas men det är av stor vikt att följa 

de rutiner som verksamheten har för hur frågorna ska ställas vid våld i nära relationer. 
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Socialstyrelsen berättar om de förutsättningar som ska finnas för att mötet ska gå bra, och 

det är bland annat att personalen ska ha utbildning i hur frågorna ska ställas till en 

våldsutsatt men även att miljön och personalen inger en trygghetskänsla till kvinnan. (a.a.). 

När frågorna ställs på rätt sätt så att patienten kan öppna sig leder det till att 

sjukvårdspersonalen får en bättre förståelse för patientens livsvärld och situation. 

 

Begreppet livsvärld kommer ursprungligen från filosofen Husserl där han förklarar 

begreppet som den verkliga subjektiva upplevelsen som individen har av sin egen värld. 

Den är unik och kan inte identifieras med andras upplevelser (Bengtsson, u.å.). Med hjälp 

av att ha en ökad förståelse för den andres livsvärld samt att ha en ”jag-och-du” relation kan 

ett möte med exempelvis sjukvårdspersonalen bli en bra upplevelse av bemötandet. 

 

Kvinnorna som blivit utsatta för våld i nära relationer kan ha en annan uppfattning av sin 

livsvärld och situation än den sjukvårdspersonalen har. Socialstyrelsen (2016) skriver att 

flertalet av de kvinnor som söker hjälp på grund av någon anledning, där de har blivit 

utsatta för våld i nära relationer anser inte sig själva som ett brottsoffer. När de blivit utsatta 

för misshandel, våldtäkt eller övergrepp av något slag så brukar de uppleva händelsen som 

en knuff eller ett slag som har lett till en obehaglig upplevelse. Därför är det viktigt att inte 

ställa frågor som “Har du blivit utsatt för våld?”. En bra fråga kan exempelvis vara “Har du 

någon gång känt obehag i hemmet?” eller “Känner du dig säker med din partner”(a.a.). Det 

kan vara svårt för sjukvårdspersonalen att ställa relevanta frågor för att få en förståelse av 

den verkliga händelsen, därför krävs det välutvecklade frågor som sjukvårdspersonalen kan 

använda sig av.   

Förekomst av våld i nära relationer 
Det gjordes cirka 12400 anmälningar i Sverige år 2016, där orsaken till anmälningarna 

var våld i nära relationer. Andelen män och kvinnor som blir utsatta är nästan lika stora, 

dock utsätts kvinnorna för grövre brott än männen. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har 

år 2012 gjort en nationell kartläggning av brott i nära relationer i ett uppdrag från 

regeringen. Statistiken visade att 7,0 % av kvinnorna i Sveriges befolkning hade blivit 

utsatt för våld i nära relationer. Enligt Statistiska Centralbyrån, enheten för 

befolkningsstatistik (SCB, 2013) fanns det cirka 4.7 miljoner kvinnor i Sverige. Med 

denna statistik och resultatet från BRÅ:s kartläggning visar det att cirka 329 000 

https://www.facebook.com/messages/t/kaitoly
https://www.facebook.com/messages/t/kaitoly


 

9 

 

kvinnor i Sverige utsattes för våld i nära relationer år 2012 (a.a.). Av dessa 329 000 

kvinnor har cirka 80 000 (12 %) uppsökt vård. Trots att det är många som blivit utsatta 

är det endast få som anmäler händelsen, cirka 12 800 (3,9 %) av alla utsatta kvinnor 

polisanmälde händelsen. Orsakerna kan vara många till varför det inte anmäls men 

enligt statistiken så visade det att kvinnorna ansåg att händelsen inte var så allvarlig och 

att de trodde att problemet skulle kunna lösas av de båda parterna (BRÅ, 2017).  

 

En studie av Stavrou, Poynton och Weatherburn (2016) visade att orsakerna till att 

kvinnor inte söker hjälp kunde bland annat vara att de oftast förnekade för sig själva att 

de blivit utsatta. Det kunde bero på att de trodde att de kunde lösa problemen själva. En 

del kvinnor var rädda för att bli skadade av sina partner om de skulle få reda på att hon 

sökt hjälp. McCleary-Sills, Namy, Nyoni, Rweyemamu, Salvatory och Steven (2015) 

skriver om att kvinnor tidigare haft negativa upplevelser från när de har sökt vård efter 

att ha blivit utsatt för våld i nära relationer. Denna upplevelse fick kvinnorna att inte 

uppsöka vård igen. Att kvinnor blir utsatta för fysisk, psykisk och sexuellt våld av 

någon de känner är ett problem runt om i världen. World Health Organization (WHO, 

2016) styrker att det är ett globalt problem att kvinnor blir utsatta för våld i nära 

relationer. WHO skriver att en av tre kvinnor i världen har någon gång blivit utsatt för 

våld i nära relationen, vilket motsvarar 35 % av alla kvinnor i världen. Då studier visar 

att kvinnor drar sig från att berätta för sjukvårdspersonalen vad de blivit utsatta för samt 

att de inte vågar öppna upp sig, krävs det att uppmärksamma detta ämne. Denna studie 

kan ge en ökad kunskap om hur bemötandet från sjukvårdspersonalen kan upplevas av 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer.  

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av bemötandet med sjukvården 

efter att ha blivit utsatta för våld i nära relationer. 

METOD 

Design 
En allmän litteraturöversikt baserad på kvalitativa studier har tillämpats för att besvara 

studiens syfte. Litteraturöversikten har utförts utifrån fyra olika faser som Polit och 
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Beck (2016) beskriver. De skriver att litteraturöversikten påbörjas genom att identifiera 

syftet för studien. Därefter ska det fastställas vilken slags datainsamlingsmetod som ska 

tillämpas i studien. Tredje fasen i litteraturöversikten är att samla och analysera data, 

och slutligen föra samman resultaten som identifierats i de olika studierna (Polit & 

Beck, 2016).  

Sökvägar och urval 
En pilotsökning gjordes i databaserna PubMed och Cinahl Complete för att undersöka 

om det fanns tillräckligt med material till studien. I den egentliga informationssökningen 

gjordes det en systematisk sökning i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo, dock var 

det inga relevanta artiklar i sökningen som gjordes i PsychInfo. Sökorden och termerna som 

användes vid den systematiska sökningen var, ”women's experiences”, ”women´s 

attitude”, ”battered women”,"spouse abuse" ,"intimate partner violence", "domestic 

violence", "emergency department", "emergency treatment", "emergency nursing", 

"emergency care", "first meeting", “seeking help”,  “seeking treatment”, “seeking care” 

och “seeking counseling”. Sökorden var en fritextsökning.  Boolesk sökteknik användes 

när sökningarna gjordes. Detta för att kunna utvidga samt avgränsa sökningen. Polit och 

Beck (2012) skriver om boolesk sökteknik och dess operatorer (AND och OR) samt hur de 

används. AND används för att avgränsa sökningen genom att i sökresultatet inkludera båda 

sökorden som blivit bundna till AND. När OR används utvidgas sökningen med att 

resultatet visar antingen det ena eller det andra ordet som är bundet till OR. 

Operatorerna AND och OR användes för att få fram fler relevanta artiklar som besvarar 

studiens syfte. Henricsson och Billhult (2012) förklarar att systematiska sökningar 

betyder att ändamålsenliga sökningar tillämpas för att få svar på syftet med studien.  

 

Det gjordes avgränsningar där endast Peer Reviewed artiklar visades. Östlund (2017) 

beskriver att Peer Reviewed är de artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

Resultatet har lästs ett flertal gånger i de funna artiklarna, först individuellt och därefter 

gemensamt. Inklusionskriterierna för valda artiklar är att de ska vara kvalitativa 

undersökningar, dock har en artikel använts där de tillämpat en mixad metod men där 

endast det kvalitativa resultatet har använts till denna studie. Artiklarna skulle vara 

publicerade mellan årtalen 2010–2017. Dock gjordes det undantag med två artiklar då de 

besvarade studiens syfte samt att resultatet var snarlikt med de andra resultaten i de andra 
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funna artiklarna. Artiklarna skulle ha följt de forskningsetiska principerna eller ha blivit 

godkända av en etisk kommitté. Urvalet i artiklarna var kvinnor som fyllt 18 år eller äldre 

samt att de blivit utsatta för våld i nära relationer och sökt vård på en sjukvårdsanläggning. 

Granskning och analys 
De valda artiklarna har lästs igenom ett flertal gånger individuellt för att förstå 

innehållet och resultatet i artiklarna. Därefter har resultaten från de relevanta artiklarna 

som berör studiens syfte valts ut gemensamt. Friberg (2012) skriver att kvalitén av 

studien beräknas som god om resultat besvarar syftet. En induktiv analys har tillämpats 

i granskningen av de valda artiklarna. Polit och Beck (2016) beskriver att induktiv 

analys innebär att texten ska analyseras i helhet utan att styras av teorier. Artiklarna har 

granskats utifrån Blomqvist, Wallin och Beck (2016) granskningsmall för kvalitativa 

studier. Likheter och skillnader i informationen som framkommit har granskats. 

Analysen utfördes först individuellt och sedan gemensamt, därefter har den 

informationen som framkommit sorterats i underkategorier och huvudkategorier. Detta 

gjordes med hjälp av en figur (se bilaga 4).  Östlund (2017) skriver att denna metod är 

bra för att ge läsaren en bättre förståelse för problemområdet samt att knyta samman 

fynden till en helhet. 

Etiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) har den 

till syfte att skydda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Denna 

studie har grundats utifrån metoden för litteraturstudier, det har därför ingen påverkan på 

forskningspersoner varken psykiskt eller fysiskt. Artiklarna som ligger till grund för 

studiens resultat har utfört forskning i direkt kontakt med människor och där det kan ha 

funnits en psykisk eller fysisk påverkan. Lag (SFS 2003:460) är dock avsedd att tillämpas i 

Sverige. Artiklarna i urvalet kommer från olika länder, trots detta ska de följa de 

forskningsetiska principerna. En av inklusionskriterierna har därför varit att artiklarna skulle 

ha följt de forskningsetiska principerna eller ha blivit godkända av en etisk kommitté. 

 

Författarna till denna studie har ett ansvar för att artiklarna som valts ska ha följt de 

forskningsetiska principerna eller ha blivit godkända av en etisk kommitté, samt att inte 

exkludera några artiklar som besvarar studiens syfte. De forskningsetiska principerna 
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innefattar informationskravet som menar på att de som utför forskningen ska informera 

deltagarna om att det är frivilligt samt att de kan avbryta deltagandet när de vill. Därefter 

ingår samtyckeskravet som betyder att forskarna ska få ett samtycke från deltagarna att de 

vill delta. Konfidentiellkravet betyder att de som deltar ska vara konfidentiella samt att all 

information som de ger ska vara skyddade från obehöriga. Det fjärde och sista kravet i de 

forskningsetiska principerna är nyttjandekravet, vilket betyder att den information som 

deltagarna har gett skall endast gå till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2012).  

FÖRFÖRSTÅELSE 
Förförståelsen som författarna hade innan studiens utförande var att det var ett 

tabubelagt ämne att prata om. Författarna hade en uppfattning om att kvinnorna som 

sökte hjälp inte ville prata om våldet som de hade blivit utsatta för utan att de egentligen 

söker för andra orsaker. Där var även tankar om att sjukvårdspersonalen inte visste hur 

de skulle handskas med dessa fall och vilka frågor som skulle ställas till de utsatta 

kvinnorna, för att kvinnorna inte skulle känna obehag av frågorna. 

RESULTAT 
Resultatet till denna studie är baserad på åtta artiklar från olika länder, så som USA, 

Storbritannien, Finland, Tyskland, Jordanien och Holland. I de valda artiklarna har 

urvalet bestått av 104 kvinnor mellan 18- 64 år, som sökt vård på en vårdanläggning när 

de blivit utsatta för våld i nära relationer. Resultatet visar att bemötandet av 

sjukvårdspersonalen kan upplevas negativ på flera olika sätt efter att ha blivit utsatt för 

våld i nära relationer. Det negativa bemötandet ger kvinnorna upplevelsen av att 

personalen inte tar dem på allvar. Det förekommer även positiva upplevelser där 

kvinnorna känner sig sedda och hörda. Dock upplever många att de inte blir värdigt 

bemötta av sjukvårdspersonalen av olika anledningar. Trots det negativa bemötandet 

pratar kvinnorna till största del om de positiva upplevelserna, om sjukvårdspersonalen 

som befinner sig i den stressiga arbetsmiljön. De fyra huvudkategorierna som 

presenteras i resultatet är upplevelsen av att inte bli tagen på allvar, upplevelsen av att 

inte känna sig sedd och hörd, upplevelsen av att inte bli värdigt bemött och upplevelsen 

av positiva bemötanden i en stressig arbetsmiljö. 
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Upplevelsen av att inte bli tagen på allvar 
I huvudkategorin att inte bli tagen på allvar fokuseras det på de negativa aspekterna i 

bemötandet av sjukvårdspersonalen. I denna huvudkategori ingår två underkategorier: 

känslan av otillräckligt stöd från sjukvårdspersonalen och upplevelsen av bristande 

förståelse hos sjukvårdspersonalen. 

Känslan av otillräckligt stöd från sjukvårdspersonalen 

Kvinnor upplever att de inte får tillräckligt stöd i bemötandet av sjukvårdspersonalen. 

Sjukvårdspersonalen insåg inte hur och vilken sorts hjälp/stöd kvinnorna behövde, det 

vill säga både fysiskt och psykiskt stöd (Yam, 2000; Olive, 2016; Bacchus, Mezey & 

Bewley, 2003; Leppäkoski, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2011; Larsen, Krohn, Puschel 

& Seifert, 2014; Damra, Abujilban, Rock, Tawalbeh, Ghbari & Ghaith, 2015; Prosman, 

Wong & Lagro-Janssen, 2012). Många kvinnor upplevde att sjukvårdspersonalen endast 

behandlade de fysiska skadorna. Vid några tillfällen fick kvinnorna endast 

smärtstillande och blev sedan hemskickade utan att bli erbjudna kuratorstöd 

(Leppäkoski et al, 2011).  En av kvinnorna som intervjuades i en artikel sa, 

” As far as medical treatment, they are great, but as far as knowing 

how you feel and you are feeling pretty lousy-they only see the outside- 

they don’t see the inside.” (Yam, 2000, s. 467). 

Upplevelsen av bristande förståelse hos sjukvårdspersonalen 

Kvinnorna upplever att det dåliga bemötandet beror på att personalen är okunnig och 

saknar förståelse för kvinnans situation. De visste inte hur de skulle bemöta och hjälpa 

kvinnorna som befann sig i detta utsatta läge (Yam, 2000; Bacchus et al., 2003; Larsen 

et al., 2014; Prosman et al., 2012). Damra et al. (2015) skriver om en kvinna som 

beskrev hur det var när hon berättade för sin läkare vad hon hade råkat ut för. Läkaren 

hade svarat henne att detta är ett problem som inte berör hennes arbetsuppgifter och att 

hon får söka hjälp någon annan stans för sina privata problem. En annan artikel 

beskriver hur sjukvårdspersonalen inte förstod varför kvinnorna inte bara kunde anmäla 

sina män. Kvinnorna upplevde det som att sjukvårdspersonalen inte visste vilka risker 

en kvinna tar om hon anmäler sin man. Detta fick kvinnorna att inte öppna sig på grund 

av deras okunskap (Yam, 2000). En kvinna beskrev i nedanstående citat upplevelsen av 

att bli bemött av en oerfaren läkare: 
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“[…]was so embarrassed talking about my IPV1 problem with a young 

doctor; I preferred to have such a discussion with an older one; I think 

having this discussion with an older, more experienced doctor is better 

for me.” (Damra et al., 2015, s. 811) 

I en artikel från Jordanien hade sjukvårdspersonalen ingen förståelse för kvinnans 

situation. Kvinnan valde att berätta om sina problem för läkaren men blev istället 

skuldbelagd av denne, att det var hennes fel att hon blivit slagen av sin man (Damra et 

al., 2015) 

Upplevelsen av att bli sedd och hörd 
I huvudkategorin upplevelsen av att bli sedd och hörd beskrivs de positiva 

upplevelserna av bemötandet från sjukvårdspersonalen. De två underkategorierna som 

berörs här är att få praktiskt stöd och att sjukvårdspersonalen är lyhörd. 

Att få praktiskt stöd 

Kvinnorna upplever att de får tillräckligt med råd och tips för att veta vart de ska vända 

sig för att söka hjälp för våldet de blivit utsatta för. En kvinna berättade att hon fick en 

lista med telefonnummer som hon kunde ringa direkt och att det var till stor hjälp för 

henne (Yam, 2000). Många kvinnor upplevde att de behövde psykiskt stöd då den 

mentala hälsan var mer påverkad än den fysiska. Personalen kunde erbjuda kuratorstöd 

samt vara lättillgängliga när de sökte vård, vilket ledde till att kvinnorna kände att de 

fick stöd av personalen när de behövde dem som mest(Bacchus et al., 2003; Leppäkoski 

et al. 2011; Larsen et al., 2014; Damra et al., 2015) 

Sjukvårdspersonalen är lyhörd 

För att kvinnorna ska känna trygghet i att berätta sin historia för sjukvårdspersonalen 

krävs det att sjukvårdspersonalen är lyhörd. När sjukvårdspersonalen tar kvinnornas 

problem på allvar får det dem att känna sig betydelsefulla. En sjuksköterska uttryckte 

för en kvinna att hon är orolig för kvinnan och att det fick kvinnan att tala om för 

sjuksköterskan vad hon hade blivit utsatt för. Kvinnorna upplevde sjukvårdspersonalen 

som lyhörd när de bekräftade att något inte stod rätt till med kvinnorna (Yam, 2000; 

Olive, 2016; Larsen et al. 2014). När kvinnorna blev tillfrågade hur de mådde och vad 

                                                 
1 IPV- Intimate partner violence 
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som hade hänt dem krävdes det att sjukvårdspersonalen lyssnade samt att de kände 

empati för kvinnorna. Kvinnorna kände sig sedda och hörda när sjukvårdspersonalen 

satt bredvid och lyssnade (Olive, 2016). 

”The nurse who sat with me that day, she was so lovely. She was 

really, really nice. She just listened. Sometimes it´s just nice to have 

someone to listen[…]But I suppose when it´s a crisis you just need 

that, even if it´s just five minutes, just to let all out”                     

(Olive, 2016, s. 2322) 

Yam (2000) skriver om en kvinna som berättade att sjukvårdspersonalen visade empati 

genom att berätta om andra kvinnor i liknande situationer, och hur de kunnat ta sig ur 

detta. Detta fick kvinnan att öppna upp sig mer och känna sig sedd och hörd när hon 

kände empati från Sjukvårdspersonalen. Kvinnor upplever att de får den tid de behöver 

trots att sjukvårdspersonalen har fler patienter som de ska gå till. Sjukvårdspersonalen 

satt ner och pratade med kvinnorna trots att kvinnorna upplevde att de hade annat att 

göra än att prata (Olive, 2016; Leppäkoski et al., 2011; Damra et al., 2015). 

Upplevelsen av att inte bli värdigt bemött 
Upplevelsen av sjukvårdspersonalen blir inte till något positivt när sjukvårdspersonalen 

inte bemöter kvinnorna på ett värdigt sätt, bland annat när kvinnorna placerades bland 

övriga patienter Detta berördes i underkategorin kvinnornas upplevelse av att inte kunna 

vara privata. I andra underkategorin att känna sig negligerad av sjukvårdspersonalen 

upplevde kvinnorna att de inte blev sedda samt att sjukvårdspersonalen inte hade tid för 

dem. 

Kvinnornas upplevelse av att inte kunna vara privata 

I flertals artiklar visar det att kvinnorna blir omhändertagna på en plats där de inte kan 

vara privata, eller skyddade från andra (Olive, 2016; Bacchus et al., 2003; Leppäkoski 

et al., 2011). Det fick kvinnorna att känna att de inte blev bemötta på ett värdigt sätt. I 

två artiklar berättar kvinnor att de fick sitta i ett väntrum bland övriga patienter och att 

alla kunde höra när sjukvårdspersonalen pratade med dem. Detta fick dem att känna sig 

mer sårbara än de redan var (Olive, 2016; Bacchus et al., 2003). 
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Att känna sig negligerad av sjukvårdspersonalen 

Upplevelsen av att bli negligerad av sjukvårdspersonalen framgår i flera studier. 

Sjukvårdspersonalen ignorerade patientens tillstånd genom att inte fråga henne hur 

skadorna hade uppkommit trots att de uppmärksammade att de hade fysiska skador. 

Damra et al. (2015) skriver om en kvinna som hade fysiska skador i ansiktet när hon 

skulle på en rutinkontroll gällande hennes graviditet. Sjukvårdspersonalen, som i detta 

fall var en läkare, ignorerade hennes fysiska tillstånd och frågade endast hur hennes 

graviditet fortskred (a.a.). Kvinnorna blev behandlade för de fysiska skadorna och blev 

sedan hemskickade till samme man som orsakade skadorna, detta fick dem att uppleva 

att sjukvårdspersonalen ignorerade faran utan att vidta andra hjälpinsatser för dem (Yam, 

2000; Leppäkoski et al 2011; Larsen et al. 2014). I något fall var mannen som misshandlat 

kvinnan aggressiv framför sjukvårdspersonalen, personalen ignorerade detta genom att 

gå där ifrån för att sedan ifrågasätta kvinnan varför hennes man betedde sig som han 

gjorde. Som om det skulle vara kvinnans fel (Bacchus, Mezey & Bewley, 2003).  

 

När kvinnorna sökte hjälp befann de sig i ett tillstånd som gjorde att de inte kunde förstå 

vad som hade hänt dem. Trots att kvinnorna inte kunde redogöra hur de mådde eller vad 

som hade hänt ville sjukvårdspersonalen att kvinnorna skulle svara på frågorna så snabbt 

som möjligt. Detta fick kvinnorna att uppleva att deras mentala tillstånd ignorerades 

(Olive, 2016). Kvinnor upplevde att sjukvårdspersonalen var stressade och därmed fick 

kvinnorna inte den tid de behövde. Det fick dem att känna sig negligerade. Resultatet 

visade att känslan att bli negligerad på grund av tidsbristen, påverkade bemötandet mellan 

kvinnorna och sjukvårdspersonalen (Yam, 2000; Bacchus et al., 2003; Leppäkoski et al., 

2011; Larsen et al., 2014). Sjukvårdspersonalen stressade med att ställa frågor och 

kvinnorna upplevde att personalen inte hann lyssna på svaret utan att de bara frågade för 

att skriva upp en anamnes. När det inte fanns tid för dem så ledde detta till att kvinnorna 

upplevde att sjukvårdspersonalen inte kände någon empati för dem och det de varit med 

om (Yam, 2000). En kvinna i en artikel berättade hur hon blev bemött av en läkare, denne 

frågade henne hur hon mådde och signalerade samtidigt med händerna att hon skulle 

skynda sig att svara på frågan. Detta ledde till att hon inte öppnade sig för läkaren och 

berätta därför inte vad hon blivit utsatt för (Damra, 2015). Kvinnornas upplevelse av att 

inte bli sedda när de söker vård. Kvinnorna upplevde att sjukvårdspersonalen inte visade 

någon oro för kvinnorna vilket fick dem att känna sig osynliga (Yam, 2000). I några 
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artiklar gav läkarna ingen möjlighet till kvinnorna att berätta om sina problem, de gav 

kvinnorna en diagnos utifrån sina egna uppfattningar och skrev därefter ut läkemedel. 

Detta medförde att kvinnorna upplevde att de inte blev sedda vid tidpunkten som de sökte 

hjälp. När sjukvårdspersonalen undviker att fråga kvinnorna varför de söker hjälp eller 

hur deras skador har uppkommit, får det kvinnorna att uppleva att de inte blir sedda. De 

upplever att det var svårt att öppna sig när de inte blev tillfrågade om deras problem 

(Bacchus et al., 2003; Leppäkoski et al. 2011; Dichter, Wagner, Goldberg & Iverson, 

2015; Larsen et al., 2014). 

Upplevelsen av positiva bemötanden i en stressig arbetsmiljö 
Trots att arbetsmiljön var stressig och tidsbristen fanns hos sjukvårdspersonalen så blev 

en del kvinnor bra bemötta av sjukvårdspersonalen. I denna huvudkategori berörs två 

underrubriker. Den första underrubriken är kvinnorna kan vara privata när de söker 

vård, det vill säga att de fick ett privat utrymme ostört från omgivningen där de kunde 

öppna sig utan att övriga patienter lyssnade.  Den andra underkategorin är, upplevelsen 

av att sjukvårdspersonalen har kunskaper och erfarenheter. Där skrivs det om att 

kvinnorna blev bemötta av kunnig personal och fick en positiv upplevelse av 

bemötandet trots den hemska situationen de befann sig i 

Kvinnorna kan vara privata när de söker vård 

Kvinnorna upplever att det finns tillräckligt med utrymme för dem för att de ska kunna 

vara privata och avskilda från övriga. Detta skyddar kvinnornas integritet. I endast en 

artikel beskrev en kvinna att hon hade fått ett rum där hon kunde får ro och vara avskild 

från allmänheten (Leppäkoski et al., 2011). 

Upplevelsen av att sjukvårdspersonalen har erfarenheter och kunskap 

När sjukvårdspersonalen har kunskap inom området så upplever kvinnorna en trygghet i 

att kunna öppna sig och att söka vidare hjälp. Kvinnorna upplevde att 

sjukvårdspersonalen att var kunnig samt att de hade erfarenhet. Detta gav dem en 

trygghet att berätta sin historia (Olive, 2016; Leppäkoski et al., 2011). Olive (2016) 

skriver vidare om en kvinna där hon nämner hur viktigt det var att läkaren erbjöd 

familjestöd, men inte tillsammans med mannen som orsakade detta.  Det var de övriga 

familjemedlemmarna som fungerade som ett stöd för henne 
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DISKUSSION 
Diskussionen kommer att presenteras i detta avsnitt och är uppdelad i en 

metoddiskussion och en resultatdiskussion. Metoddiskussionen ämnar utvärdera 

metoden, och resultatdiskussionen att diskutera resultatet som framkommit samt titta på 

resultatet utifrån Joyce Travelbees omvårdnadsteori. 

Metoddiskussion 
Shenton (2004) skriver om de fyra kvalitativa begreppen som används vid bedömning 

av en studies trovärdighet, tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. 

Dessa fyra begrepp kommer att användas i denna del för att bedöma studiens 

trovärdighet.  

 

Innan dess att datainsamlingen påbörjades skrev författarna ner sin förförståelse som 

sedan diskuterades och fördes samman, detta för att inte låta förförståelsen ha en större 

påverkan på resultatet. Polit och Beck (2016)  skriver att det inte går att förbigå att 

förförståelsen har påverkat dataanalysen och resultatet. Dock, skriver de, genom att 

skriva ner sina tidigare erfarenheter och förväntningar samt att diskutera sin 

förförståelse med medförfattaren kan detta begränsa dess påverkan på resultatet. En 

styrka i denna studie är att delar av resultatet som framkommit skiljer sig från 

författarnas förförståelse, vilket tyder på att resultatet som framkommit har valts utifrån 

att det svarar på studiens syfte och inte på författarnas förförståelse. Detta medför att 

studiens pålitlighet ökar.  

 

Under studiens gång har studien diskuterats flertalet gånger på grupphandledningar, 

individuella handledningar och seminarium, där handledare, examinator, klasskamrater 

och opponenter har granskat arbetet och haft positiv och konstruktiv kritik samt 

ifrågasatt vid oklarheter i arbetet. Detta har varit till en fördel för att utveckla arbetet 

och kvalitén i studien. Henricsson (2017) skriver att grupphandledningar där 

studiekamrater kan läsa resultatet och försäkra att analysen är grundad i data gör att det 

stärker trovärdigheten samt pålitligheten i litteraturöversikter med kvalitativ design. 

Shenton (2004) skriver om att tillförlitligheten ökar om det funnits möjlighet för 

kollegor eller kamrater att granska studien. Detta ger en möjlighet till att få nya 

perspektiv på studien då författarnas förmåga att se brister kan hämmas när arbetet 
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utförs under en kontinuerlig period.  

 

Sökningarna gjordes i tre olika databaser, PubMed, Cinahl Complete och i PsycInfo. 

Sökningen i PsycInfo gav dock inga relevanta artiklar till studien. Henricsson (2017) 

skriver att det stärker studiens trovärdighet när sökningarna görs i flera databaser då det 

ökar chansen till att finna relevanta artiklar. En svaghet som har uppmärksammats i 

denna studie är att sökningar hade kunnat göras i flera databaser för att möjligtvis få 

flera relevanta artiklar till studien. När sökningarna gjordes valdes de centrala 

begreppen ut från syftet och därefter översattes de till engelska. Boolesk sökteknik 

tillämpades för att kunna kombinera flera sökord. Det hade kunnat göras fler sökningar 

med flera kombinationer, därför kan det anses vara en svaghet. Sökningarna har endast 

gjorts med sökord som fritext vilket kan anses som en svaghet. Författarna till denna 

studie hade kunnat använda sig av MESH-termer, Headings eller Major topic för att få 

fram fler artiklar till denna studie. Sökningar har redogjorts i form av sökscheman (se 

bilaga 5), detta kan då öka verifierbarheten i studien.  

 

Vid datainsamlingen gjordes det enbart en avgränsning, vilket var att det skulle vara 

Peer Reviwed artiklar. Henricsson (2017) skriver att valet av endast Peer Reviwed 

artiklar stärker studiens trovärdighet då artiklarna bedöms som vetenskapliga. En av 

inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan årtalen 2010 och 

2017. Där har gjorts undantag med två artiklar, varav en är från år 2000 och den andra 

från år 2003. Detta för att resultatet i artiklarna var liknande med resterande artiklars 

resultat och att där fanns bra information i resultatet som skulle vara lämpligt till 

studien. Istället för att ha årtalen på artiklarna som inklusionkriterie kunde detta vara en 

avgränsning men då hade de två artiklarna från år 2000 och 2003 inte kommit fram i 

sökningen. Östlundh (2017) skriver att finns det inte något särskilt intresse av äldre 

material kan en avgränsning i tid göras, då vetenskapligt material är färskvara.  

 

Först lästes och granskades artiklarna individuellt ett flertal gånger, därefter jämfördes 

granskningarna och gemensamt genomfördes det en summering av materialet som 

användes i resultatet. Henricsson (2017) menar att då det är båda författarna som 

granskat materialet ger det en ökad tillförlitlighet. Resultatet som framkommit i 

artiklarna delades in i underkategorier och huvudkategorier med hjälp av en figur (se 
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bilaga 4). Denna figur visar sambanden mellan kategorierna i de valda artiklarna. Detta 

gjordes för att ge en bättre bild av fynden som framkommit vid granskningen av 

materialet samt för att öka verifierbarheten i studien. Shenton (2004) skriver att 

verifierbarheten ökar om analysen är utförligt beskriven och om det finns tabeller eller 

figurer som illustrerar analysprocessen. På så vis kan det underlätta om andra vill utföra 

samma analysprocess. 

 

Artiklarna som valts ut till studien har haft variation gällande vart studien har utförts, 

där finns artiklar från USA, Storbritannien, Finland, Tyskland, Jordanien och Holland 

vilket ger en ökad överförbarhet av studien. Sjukvårdssystemen skiljer sig mellan alla 

ovannämnda länder, dock har det varit ett liknande resultat på alla artiklar vilket kan ge 

en ökad överförbarhet till olika länder.  Henricsson (2017) skriver att en variation i 

urvalet ger en ökad överförbarhet samt att trovärdigheten i urvalet ökat. 

Resultatdiskussion 
De tre huvudfynd som framkommit i denna studie är att kvinnor som blir utsatta för 

våld i nära relationer upplever att de inte får det stöd som de behöver när de söker vård, 

de upplever att sjukvårdspersonalen inte ger dem tillräckligt med tid då 

sjukvårdspersonalen befinner sig i en stressig arbetsmiljö. Det tredje huvudfyndet är att 

kvinnor upplever att de inte känner sig trygga att berätta om våldet när de blir bemötta 

av en oerfaren eller okunnig sjukvårdspersonal.  

 

Det första fyndet är att kvinnor upplever att de inte får tillräckligt med stöd från 

sjukvårdspersonalen. När kvinnor blir utsatta för våld i nära relationer är det inte enbart 

det fysiska skadorna som skall åtgärdas utan kvinnor behöver även mentalt stöd.  I 

artiklarna som användes till denna studie framkom det att sjukvårdspersonalen endast 

fokuserade på de fysiska problemen, kvinnorna hade ett behov av att få mentalt och 

emotionellt stöd av sjukvårdspersonalen. Detta kunde leda till att kvinnor upplevde att 

de inte blev tagna på allvar. I flertalet artiklar i denna studie beskrev kvinnor att det 

emotionella stödet saknades i bemötandet när de var som mest sårbara. De blev inte 

erbjudna kuratorstöd eller annat psykologiskt stöd och detta medförde att de upplevde 

att de inte blev tagna på allvar. Upplevelsen av att inte få tillräckligt stöd beskrevs även 

i andra artiklar och i andra vårdsammanhang. Kvinnorna sökte vård efter en våldtäkt 
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och befann sig i en sårbar situation. De våldtagna kvinnorna beskrev att de saknade 

emotionellt stöd från sjukvårdspersonalen. Det fick dem att känna sig mindre betrodda 

och de fick ett minskat egenvärde när de inte fick det stödet de behövde (Reis, Lopes & 

Osis, 2016; Steinbrenner, Shawler, Ferreira & Draucker, 2017). Kvinnor i de artiklarna 

säger att de ville ha någon att prata med, så som kurator. Med rätt stöd hade de kunnat 

få den hjälp de behövde för att kunna ta sig ur den situation de befann sig i. Fyndet 

visade att det fanns likheter mellan patienterna som befinner sig i en annan sårbar 

situation och kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Det emotionella stödet 

blev en viktig faktor för patientens välmående trots situationen denne befann sig i.  

 

Det är viktigt att belysa detta fynd då detta är ett folkhälsoproblem som fler än 

sjukvårdspersonal kan komma att stöta på. Kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relationer får enligt artiklarna inte hjälp med den psykiska hälsa, vilket kan leda till 

olika psykiska besvär i livet. Med hjälp av folkhälsoarbeten kan samhället förhindra 

psykiska sjukdomar samt främja kvinnornas hälsa. Om det infördes kurser i bland annat 

sjuksköterskeprogrammet, om psykisk omvårdnad, kan det leda till att i framtiden 

kunna främja psykisk ohälsa bland kvinnor som behöver psykiskt stöd.   Detta gäller 

inte bara kvinnor utan även män som blivit utsatta för våld i nära relationer, som är lika 

vanligt förekommande. Pellmer, Wramner och Wramner (2017) skriver att ett 

folkhälsoarbete består av två komponenter. Den första är att kunna förebygga sjukdom 

och den andra är att kunna främja hälsa. De skriver vidare att det ska finnas kunskaper 

om vad som är orsaken till sjukdomen (patogenes) och vad som gör att individer förblir 

friska (salutogenes) (a.a.). För att kunna förebygga att kvinnor eller/och män ska få 

psykiska besvär efter våld i nära relationer är det viktigt att de får rätt 

psykologisk/mentalt stöd redan från första början de söker vård. Detta kan göra att de 

löper mindre risk att hamna i en psykisk sjukdom, som exempelvist depression eller 

PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). För att individerna ska förbli psykiskt friska 

kärvs flera uppföljningar av de utsatta när de får stöd, och det ska fortskrida i en längre 

period för att säkerhetsställa att de inte är i fortsatt behov av stöd.  För att detta ska vara 

möjligt krävs det att sjukvårdspersonalen ska kunna bemöta och kommunicera med 

patienter i liknande situationer för att kunna få tillräckligt med information för att kunna 

ge bäst stöd och behandling.  Kommunikationen i bemötande är en bidragande faktor 

för att veta vilket stöd kvinnorna är i behov av. Travelbee (1972) bekräftar att 
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sjuksköterskan bör bygga upp en professionell relation med patienten för att kunna 

fastställa patientens behov. För att patienten, vilket i detta fall är de utsatta kvinnorna, 

ska öppna sig och förmedla vilket stöd de är i behov av krävs det av sjuksköterskan att 

skapa denna relation samt ha modet till att skapa en möjlighet för kvinnorna att prata 

om det. 

 

Kvinnorna känner ett minskat egenvärde när de blir utsatta för våld i nära relationer. I 

artiklarna som användes visade det att kvinnorna kände att de inte var 

uppmärksammade och att de kände sig mindre värdefulla. I omvårdnadsteorin som 

Trevelbee (1972) skriver om, står det att lidande kan förekomma vid fysik smärta, 

psykisk smärta och förlust, som exempelvis separation eller minskat egenvärde (a.a.). 

Denna teori styrker att lidandet kan öka hos kvinnor som upplever minskat egenvärde, 

och det ingår i sjuksköterskans profession att minska lidandet hos patienten. Att ha ett 

gott bemötande kan bidra till ökat egenvärde och minskad lidande, men det är inte alltid 

lätt för sjukvårdspersonalen att veta hur de ska bemöta kvinnor som varit med om våld i 

nära relationer. En studie från Sverige skriven av Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, 

Wändell och Hylander (2015)  visar att sjuksköterskor hade svårt att fråga kvinnor om 

våld i nära relationer. En del ansåg inte det ingick i deras ansvar och andra hade inte 

modet att fråga (a.a.). Modet är något som skall finnas hos en sjuksköterska för att hon 

ska kunna våga ställa jobbiga frågor till de utsatta, vilket pratas om inom dygdetiken. 

Sandman och Kjellström (2013) skriver att en dygd är en karaktärsegenskap som man 

inte är född med utan något som man får genom sitt handlande i livet. Det är dygderna 

som leder till att en person handlar rätt i en situation. Dygdetiken kan användas inom 

vårdandet för de drabbade kvinnorna för att resonera kring vilka egenskaper som 

behövs i vårdandet samt för att kunna vårda på ett etiskt acceptabelt sätt. Sandman och 

Kjellström skriver att det kan uppkomma situationer där det skiljer sig från vad som är 

modigt att göra och vem det är som ska agera som den modiga (a.a.). Därför bör 

sjuksköterskan ha det modet att kunna fråga kvinnan om hon blivit utsatt för våld i nära 

relationer trots att det är svårt för båda parterna.  

 

För att kunna ge ett ökat kunskapsfält till sjukvårdspersonalen i framtiden samt hjälpa 

de utsatta kvinnorna att våga berätta om utsattheten behövs vidare forskning kring 

ämnet för att kunna bemöta dem på ett bra sätt. Pellmer, Wramner och Wramner, (2012) 
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skriver att information om samhällsproblemet ges till samhället för att kunna ge ökad 

kunskap och förståelse om problemet (a.a.). För att uppmärksamma samhället om att 

många kvinnor är utsatta för våld i nära relationer kan kunskapen spridas på olika sätt. 

Samhället kan få ökad kunskap om samhällsproblemet genom olika kampanjer på 

hemsidor via internet, genom att ha broschyrer på alla vårdcentraler och sjukhus runt 

om i landet samt att visa filmer i utbildningssyfte. Med hjälp av dessa åtgärder kan det 

medföra att det blir ett ämne som människorna i samhället kan prata om utan att det kan 

upplevas som ett jobbigt ämne eller att som utsatt personer behöva känna skam eller 

skuld över det. På så vis kan även anhöriga, vänner eller arbetskollegor uppmärksamma 

dessa problem och finnas som stöd för de utsatta kvinnorna.  Ur ett 

organisationsperspektiv, som ingår i grupperspektivet, är det bra att sjukvårdspersonalen 

och andra organisationer/myndigheter har kunskapen att kunna upptäcka tecken på att 

kvinnorna blivit utsatta för våld i nära relationer även om hon väljer att inte prata om 

det.  

 

För vidare forskning kring bemötandet av våldsutsatta kvinnor kan sjukvårdspersonalen 

använda sig av ett bedömningsformulär som Socialstyrelsen (2014) har utvecklat. 

Bedömningsformuläret ger sjukvårdspersonalen kunskaper kring hur de ska ställa 

frågorna till dem de misstänker har blivit utsatt för våld eller till dem som söker vård 

när de blivit utsatta.  Där framgår det hur och vilka frågor som bör ställas beroende på 

vilken grad av situation kvinnan befinner sig i. Socialstyrelsen har framställt 

bedömningsformuläret för att berörda parter ska kunna upptäcka våld i nära relationer. 

Bedömningsformuläret kallas för FREDA och är indelat i tre olika delar. För att kunna 

göra en bedömning av våld i nära relationer påbörjas frågor från den första delen av 

FREDA (se bilaga 1). Denna del heter FREDA-kortfrågor och ska ge 

sjukvårdspersonalen, samt socialtjänsten, stöd för att ställa frågor angående kvinnans 

situation i hemmet. För att sedan kunna få en uppfattning hur omfattande våldet är och i 

vilken karaktär den är av används det andra formuläret som kallas för FREDA-

beskrivning (se bilaga 2). Oftast kan det hända att kvinnor blir utsatta för våld vid flera 

tillfällen och som i värsta fall kan leda till att det blir ett dödligt våld. För att kunna 

analysera och förhindra detta så används den tredje delen av formuläret som kallas för 

FREDA-farlighetsbedömning (se bilaga 3). I en rapport skriven av Stranz, Vogel och 

Wiklund (2015) utvärderas FREDA-bedömningsmetoder. Syftet med rapporten var att 
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undersöka huruvida bedömningsinstrumentet FREDA kan förbättra bemötandet med 

kvinnor som utsatts för våld i nära relationer samt att undersöka om fler våldsutsatta 

kvinnor kan identifieras. Resultatet visade att fler kvinnor samt vilken typ av 

våldsutsatthet kunde identifieras. Slutsatsen från rapporten var att användandet av denna 

metod är bra för att identifiera samt bedöma vilken insatts som bör sättas in för de 

utsatta kvinnorna. Frågorna bör utvecklas i framtiden då vissa kvinnorna upplevde att de 

blev illa till mods av frågorna. De nämner dock att frågorna var bra då de kunde leda till 

att kvinnorna kommer ihåg saker de glömt berätta tidigare. Då denna rapport visar att 

det har en positiv inverkan på att identifiera fler kvinnor bör FREDA användas mer 

inom sjukvården och möjligtvis användas som en riktlinje som bör följas av 

vårdpersonalen. Ur ett individperspektiv är det viktigt att ge rätt stöd vid första skedet 

då problemet upptäcks av exempelvis en sjuksköterska. Flera parter bör hjälpa kvinnan, 

exempelvis en kurator. Uppföljning skall göras kontinuerligt för att upptäcka om 

kvinnan utsätts för fara. I artiklarna framkom det att kvinnorna avstod från att berätta 

för sjukvårdspersonalen att de hade blivit utsatta för våld i nära relationer för att de inte 

fick tid att prata om det. Att ge kvinnan tid till att berätta sin situation kan hjälpa henne 

och möjligtvis förhindra att hon utsätts för våldet igen. 

 

Det andra fyndet är att sjukvårdspersonalen inte ger utsatta kvinnor tillräckligt med tid. 

På sjukhusen råder det oftast tidsbrist och stress bland sjukvårdspersonalen vilket leder 

till att det blir korta och hastiga möten med patienterna. Kvinnor upplever att 

bemötandet känns stressigt, och när sjukvårdspersonalen inte ger dem den tiden de 

behöver så väljer de att inte berätta vad som hänt. I artiklarna som denna studie berör i 

resultatet beskriver kvinnorna att den största faktorn till varför bemötandet inte blev en 

positiv upplevelse var att sjukvårdspersonalen inte hade tid att lyssna på dem. 

Tidsbristen gjorde att bemötandet blev hastigt och kvinnorna valde att inte öppna sig. 

Kvinnorna upplevde att de inte blev lyssnade till, de blev ställda ett flertal frågor endast 

för att personalen skulle fullfölja sin arbetsuppgift, men de gav inte kvinnorna tid till att 

svara på frågorna de blivit tillfrågade. Detta gjorde att kvinnorna upplevde bemötandet 

som negativt. Kvinnorna ville bli tillfrågade av lyssnande sjukvårdspersonalpersonal om 

de hade blivit utsatta för våld i nära relationer, men då krävdes det att 

sjukvårdspersonalen hade tid till att lyssna på kvinnorna. När kvinnorna upplevde att 

sjukvårdspersonalen inte hade tid att lyssna och kommunicera med kvinnorna så valde 
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de att avstå från att berätta.  

 

För att kvinnor ska få en så bra vård som möjligt måste det finnas en god 

kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patienten, och finns det ingen tid till att 

bemöta patienterna så fallerar kommunikationen mellan dem. Travelbee (1972) skriver 

om interaktionsteorin mellan sjuksköterskan och patienten. Travelbee menar att det 

måste finnas en god kommunikation för att kunna ge en bra omvårdnad till patienten. 

Hon beskriver att en av anledningarna till varför kommunikationen fallerar kan vara att 

sjuksköterskan inte lyssnar på patienten. Sjuksköterskan ska ge full fokus till patienten 

för att sedan känna av hur mycket eller hur lite patienten vill prata. En bristande 

kommunikation kan också vara till följd av att sjuksköterskan genom kroppsspråk visar 

att hon inte lyssnar exempelvis att hon kollar på klockan eller inte har ögonkontakt när 

de pratar med varandra. Travelbees interaktionsteorin kan styrka kvinnornas upplevelse 

att de inte fick den vård de behövde när sjukvårdspersonalen inte hade tid att 

kommunicera med dem. En kvinna upplevde att läkaren inte hade tid att lyssna på henne 

då läkarens kroppsspråk visade det. Läkaren signalerade med händerna att kvinnan 

skulle snabba sig med att svara på frågorna som läkaren hade ställt. Detta medförde att 

kvinnan inte ville berätta något för läkaren då hon upplevde att läkaren inte hade någon 

tid att lyssna på henne. Det ingår i sjukvårspersonalen plikt att lyssna till patientens 

behov och denna handling bröt mot pliktetiken. Pliktetiken handlar om att göra det som 

är rätt, det vill säga inte bara fokusera på vilka konsekvenser handlandet medför. Plikter 

är något som skall göras och något som man inte kan bortse från och måste utföras, 

dock i de situationer som anses vara lämpliga att agera utifrån pliktetiken. Det finns två 

sorters plikt etik, regelbaserad pliktetik och situationsbaserad pliktetik. Regelbaserad 

plikt etik är regler som ska följas i enskilda situationer (Sandman & Kjellström, 2013). 

Om sjukhuset hade haft regler kring bemötandet när en kvinna söker hjälp för våld i 

nära relationer, då hade läkaren kunnat följa den regelbaserade pliktetiken. Sandman 

och Kjellström (2013) berättar om situationsbaserad pliktetik som handlar om att varje 

situation är unik och handlandet ska styras av den enskilde situationen. Detta medför att 

personen ska själv bedöma vilken plikt som ska gälla för den situation personen 

befinner sig i. Kims domän bekräftar att i de möten där informationsutbytet mellan 

sjuksköterska och patient blir hastigt och kort, ger det patienten en bestående upplevelse 

av dåligt bemötande. (Kim, 2010). 
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Det sista fyndet beskriver att kvinnor avstår från att berätta sina historier för att de 

känner sig otrygga när de blir bemötta av sjukvårdspersonal som inte har erfarenheter 

eller kunskaper kring ämnet ”Våld i nära relationer”.  I de artiklarna beskriv kvinnorna 

att de bland annat sökte hjälp för smärta men läkaren aldrig frågade varför hon hade ont. 

Det gjorde att kvinnan inte vågade berätta för läkaren att hon blivit slagen samt att hon 

kände misstro till läkarens kunskaper att kunna hjälpa henne. Läkaren hade inte 

kunskapen att finna orsaker till problemet utan behandlade bara symptomen, det vill 

säga smärtan. Kvinnorna uttryckte en rädsla för att berätta, och det berodde på att de 

inte litade på att sjukvårdspersonalen hade de nödvändiga resurser och kunskaper för att 

kunna hjälpa dem.  

 

En okunskap hos en sjukvårdspersonal yttrar sig när de skuldbelägger en kvinna för att 

ha blivit utsatt för våld i nära relationer. Kvinnor i en studie blev skuldbelagda för att ha 

blivit slagna av sina män, vilket andra kvinnor inte upplevde i resterande artiklar. 

Skillnaden mellan resultaten är att kvinnorna från Jordanien blev skuldbelagda men det 

framkom inte i de andra artiklarna. Detta kan bero på många olika faktorer men det kan 

bland annat bero på att i Jordanien skiljer sig kulturen från de andra länderna. Dock 

fanns likheter i de flesta studierna att sjukvårdspersonalen inte hade kunskaper om de 

risker kvinnorna tog genom att ange sina män.  

 

Kvinnor som sökte vård på grund av PTSD relaterad till våldet de blivit utsatta för 

upplevde att läkarna aldrig relaterade det psykiska besvären till våldet. När kvinnorna 

hade berättat för läkarna om våldet så ansåg de att de psykologiska besvären inte var på 

grund av våldet. Detta ledde till att kvinnorna tappade tilliten till vården. I svensk 

sjuksköterskeförening (2016) utgåva om Värdegrund för omvårdnad beskrivs det hur 

viktigt det är att sjuksköterskor har kunskap om hälsotillstånden som de möter hos 

patienter. De centrala värdena för omvårdnad handlar om respekt för den sårbara 

personen, dennes värdighet och integritet samt självbestämmande. Detta kan vara en 

grund till att patienten kan uppleva tillit, hopp och mening. Det kan vara en bidragande 

faktor till att sjuksköterskor kan lindra lidandet hos den enskilde individen. För att en 

patient ska ha förtroende för en sjuksköterska krävs det att patienten känner tillit för 

sjuksköterskan. När tilliten finns mellan sjuksköterska och patient ger detta hopp till 
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patienten i den svåra situationen. Hoppet ger patienten känslan av att inte vilja ge upp, 

viljan att se mening med livet. Det krävs då att sjuksköterskan har kunskap om 

hälsotillståndet för att en patient ska uppleva tillit, hopp och mening (a.a.). För att skapa 

en god relation med kvinnor som har blivit utsatta av våld i nära relationer krävs det att 

sjuksköterskan handlar utifrån etiska värdegrunder. Enligt dygdetiken ska fokus ligga på 

”vem ska jag vara?” Mer än att lägga fokus på ”vad ska jag göra?” (Sandman & 

Kjellström, 2014). 

 

Ämnet våld i nära relationer är ett tabubelagt ämne som det inte pratas om. Fynden i 

denna studie är överraskande då författarnas förförståelse innan studiens utförande var 

att kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer inte vill prata om det med 

sjukvårdspersonalen, och att de känner skam och skuld. Dock visar det att kvinnor vill 

prata om deras utsatthet av våld i nära relationer om de blir tillfrågade av 

sjukvårdspersonalen. Fynden visar att i de flesta fallen negligerar sjukvårdspersonalen 

kvinnor genom att inte uppmärksamma problemen och inte prata om det med dem. 

Författarnas förförståelse var att sjukvårdspersonalen inte visste hur de skulle ställa 

frågor till kvinnorna och att det var därför det inte pratades om det i bemötandet. Studier 

visar dock att kvinnor istället blir ifrågasatta av sjukvårdspersonalen om varför deras 

män misshandlar dem. På så sätt känner kvinnor att sjukvårdspersonalen skuldbelägger 

dem för att de blivit utsatta för våld. Det förekommer även kvinnor som har positiva 

upplevelser i bemötandet med sjukvårdspersonalen, vilket visar de positiva effekterna 

av upplevelsen i ett gott bemötande. Det är viktigt att på organisationsnivå informera 

sjukvårdspersonalen om detta i framtiden och utbilda personalen i att kunna hantera 

sådana situationer. I vår framtida profession är det viktigt att vi bemöter alla patienter 

med värdighet, och framförallt att vi har kunskaper att kunna agera rätt i liknande 

situationer som denna studie har berört. 
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Bilaga 4, Figurer 
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Figur 1 – samband mellan kategorierna i de valda artiklarna 
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Bilaga 5, Sökschema 
Datum Databas Söknin

g nr 

Sökord och boolesk 

operator (AND, OR, NOT) 

Begränsnin
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sfilter 

Typ av 

sökning (t.ex. 
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abstract, fritext) 
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träffar 
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Abstrac
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artiklar 

2017 10 

02 

 

Cinahl 

 

1 women's experiences OR 

women´s attitude 

Peer 

reviewed 

Fritext 

 

10,487   

 Cinahl 

 

2 "battered women" OR 

"spouse abuse" OR 

"intimate partner 

violence" OR "domestic 

violence" 

Peer 

reviewed 

Fritext 14,537   

 Cinahl 

 

3 "emergency department" 

OR "emergency 

treatment" OR 

"emergency nursing" OR 

Peer 

reviewed 

Fritext 

 

51,691   
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"emergency care" OR 

"first meeting" 

 Cinahl 4 1 AND 2 AND 3 Peer 

reviewed 

Fritext 26 15 3 

2017 10 

02 

PubMed 

 

1 women's experiences OR 

women´s attitude 

 Fritext 

 

24,460   

 PubMed 

 

2 "battered women" OR 

"spouse abuse OR 

"intimate partner 

violence" OR "domestic 

violence" 

 Fritext 

 

16,556   

 PubMed 

 

3 "emergency department" 

OR "emergency 

treatment" OR 

"emergency nursing" OR 

"emergency care" OR 

"first meeting" 

 Fritext 

 

91,797   

 PubMed 4 1 AND 2 AND 3  Fritext 30 15 2 
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20171004 Cinahl 1 patient experience  Fritext 

 

25,657   

  2 intimate partner violence  Fritext 8,931   

  3 1 AND 2   14 4 1 

20171012 Cinahl 1 women's experiences OR 

women´s attitude or 

qualitative study 

 Fritext 

 

99,091   

  2 seeking help OR seeking 

treatment OR seeking 

care OR seeking 

counseling 

 Fritext 

 

13,777   

  3 "battered women" OR 

"spouse abuse" OR 

"intimate partner 

violence" OR "domestic 

violence" 

 Fritext 

 

16,202   
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Bilaga 6, Artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Yam, M. 
 
Seen but not heard: 
Battered women´s 
perceptions of the 
ED experience 
 
USA, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med 
denna studie 
var att 
beskriva 
misshandlad
e kvinnors 
uppfattning 
av 
upplevelsen 
på akuten. 

Urval: Strategiskt urval 
Kvinnorna rekryterades från 
8 skyddsboende för kvinnor 
som blivit misshandlade. 2 
boende: forskarna frågade 
kvinnorna att delta, 2 
boenden: ville inte delta. 4 
boenden: kvinnorna 
tillfrågades av personalen. 
n=5 kvinnor, ålder: 22–36, 
Inklusionskriterier: utsatta 
för fysisk misshandel av 
manliga partner. Gifta ogifta 
eller haft ett heterosexuellt 
förhållande. Misshandlad 
senaste 12 månaderna. 
Exklusionskriterier: 
framgick ej 
 

Genomförande: Intervjuer i 60–
90 minuter som spelades in på 
boendet. Blev transkriberade 
ordagrant.  Intervjuades av en och 
samma forskare. Frågorna 
framgick i studien 
Analys: fenomenologisk analys. 
Alla forskare lyssnade 
intervjuerna. Informationen 
analyserades, lästes flertal gånger, 
gemensamma teman valdes ut och 
kategoriserade av alla forskare. 
Informationen blev betittad och 
diskuterad med en som är expert 
på fenomenologisk metod.. 
 

Resultatet: känslan av 
att inte vara 
betydelsefulla, inte bli 
tagen på allvar, brist på 
medlidande, stress på 
grund av tidsbristen 
personalen visade inte 
medlidande, känslan att 
bli sedd som ett objekt, 
rädsla, okunskap hos 
personalen, bli 
kontroller av personalen 
då de säger vad man ska 
göra och inte vad man 
vill göra, känslan av 
ensamhet, känsla av 
skam 

Tillförlitlighet: Bra, intervjuerna 
spelades in och transkriberades därefter 
jämfördes de. Deltagarna var lämpliga för 
studien. Intervjuerna var tillräckligt långa. 
Resultatet svarar på syftet. 
Verifierbarhet: medel, frågorna framgår 
dock inte om det finns följdfrågor. 
Pålitlighet: medel, Ingen förförståelse, 
vet inte om forskaren utgått från egen 
förförståelse i resultatet Dock inspelade 
och transkriberade. 
Överförbarhet: medel, abstraktionsnivån 
är varken hög eller låg. 

Olive, P. 
 
First contact: acute 
stress reactions and 
experiences of 
emergency 
department 
consultations 
following an 
incident of intimate 
partner violence. 
 

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
kvinnornas 
emotionella 
och 
affektiva 
respons på 
akuten efter 
att blivit 
utsatta för 

Urval: Icke slumpmässigt 
urval. 
Rekrytering: lägga ut posters 
och kontakta folk. 
3 specialiserade enheter ville 
delta. n=6 kvinnor. Ålder 
framgick ej 
Inklusionskriterier: kvinna, 
utsatt för våld i nära 
relationer, sökt till akuten i 
samband med våldet. 

Genomförande: 
Semistrukturerade intervjuer, av 
en kvinnlig forskare.  Intervjuerna 
pågick mellan 20–55 minuter. 
Både inspelningarna och de 
transkriberade materialet 
analyserades av en erfaren 
forskare inom kvalitativa studier. 
Frågorna framgick inte. 
Analys: Deskriptiv och kvalitativ 
dataanalys. En forskare 
analyserade. Data kategoriserade i 

Känslan av att inte bli 
tagen på allvar, känslan 
av obehag att inte blivit 
erbjuden ett eget rum 
för att inte utsättas av 
folks blickar, känslan av 
att bli betrodd, känslan 
av att vara 
betydelsefull, känslan 
att inte få psykiskt stöd, 
känslan av att trygghet 

Tillförlitlighet: bra, intervjuerna spelades 
in och transkriberades. En annan forskare 
fick ha hand om materialet. Svarade på 
syftet 
Verifierbarhet: Dålig, vet inte vilka 
frågor som ställdes. Dålig 
analysbeskrivning 
Pålitlighet: finns inget om förförståelse, 
ej jämfört med resultatet. 
Överförbarhet:, Medel, 
abstraktionsnivån är bra, kan användas på 
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Storbritannien, 2016 
 
 

våld i nära 
relationer. 

Exklusionskriterier: 
framgick ej 

teman, gemensamma teman 
valdes. Totalt 3 huvudteman. 

när familjen fick vara 
med i vårdandet. 

akutmottagningar för personal och 
kvinnor som blivit utsatta. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Dichter, M.E., Wagner, 
C., & Iverson, K.M. 
 
Intimate partner violence 
detection and care in the 
veterans’ health 
administration: patient 
and provider perspective. 
 
USA, 2015 
 
 
 

Syftet var att 
undersöka 
patienters 
perspektiv om 
hur våld i nära 
relationer 
identifieras 
och behandlas 
i veteranernas 
hälsoadminist
ratör. 

Urval: Bekvämlighetsurval 
Totalt: n=25, Ålder: 22-58 år. 
Rekrytering: i väntrummet på en 
kvinnoklinik av vem framgick ej. 
Kvalitativa semistrukturerad 
intervjuer d.v.s. väl tänkta frågor. 
Inspelade och transkriberades 
ordagrant. 
Inklusionskriterier: veteran 
kvinnor som utsatts för våld i nära 
relation 
Exklusionskriterier. Framgick ej 

Genomförande: 
Semistrukturerade 
planerade frågor med öppna 
följdfrågor. Skedde enskilt. 
Inspelat och transkriberade 
ordagrant. 
Analys: Induktiv 
dataanalys. Kategorier och 
teman.  3 medlemmar från 
forskarteamet läste data var 
för sig och skrev upp 
gemensamma teman och 
kategorier relaterat till våld 
i nära relationer. 

Resultat: Känslan av att 
inte vara betydelsefull på 
grund av att de inte fick 
möjlighet att prata om 
problemen, personal 
brydde sig inte om 
problemet, otrygghet, 
objektifierade 

Tillförlitlighet: god; 
intervjuerna är inspelade och 
transkriberade ordagrant. 
Lämpligt urval. 
Verifierbarhet: dålig, 
frågorna framgick ej, god 
analysbeskrivning 
Pålitlighet: medel, svarar på 
syftet dock fanns ingen 
förförståelse. 
Överförbarheten: 
abstraktionsnivån är låg då vi 
inte vet mer om patienterna 
än att de är kvinnliga 
veteraner 

Larsen, M.M., Krohn, J., 
Puschel, K. & Seifert, D. 
 
Experiences of health and 
health care Amon women 
exposed to intimate 
partner violence: 
qualitative finding from. 
Germany 
 
Tyskland, 2014 
 

Syftet var att 
identifiera de 
som tidigare 
varit med om 
våld i nära 
relation, deras 
vårdbehov 
samt hur 
vårdgivare 
agerar 
gentemot 
patienter som 
söker vård vid 
våld i nära 
relationer. 

Urval: strategiskt urval 
Antal: n=6, ålder= 20–49 år, 3 
hade barn under 6 år, 2 har vuxna 
barn och 1 hade inga barn. 
Blandade utbildningar från 
högstadiet till universitet. 
Medellängden för relationens 
varaktighet är 3.7 år. Rekrytering: 
rekryterades i Hamburg på ett 
medicinskt center för kvinnor som 
upplevt våld i nära relation av en 
läkare eller socionom. 
Inklusionskriterier: offer för våld 
i nära relation, kunna prata tyska, 
över 18 år. Exklusionskriterier: 
inte befinna sig i en pågående kris. 
Intervjuer 25–70 min 
semistrukturerad 

Genomförande: intervju 
med 10 primära frågor och 
öppna följdfrågor, 25-70 
min, alla forskarna deltog 
då de uttrycker sig i ” vi 
intervjuade”. Vart de 
intervjuades framgick ej 
Analys: Induktiv dataanalys 
där kategorisering av 
likheter i materialet gjordes 
av författarna. kvalitativt 
mjukvaruprogram AnSWR 
användes för att analysera 
data. Författarna läste det 
transkriberade materialet 
flera gånger för att 
identifiera rapportens syfte 
hur deltagarna upplevde och 
fick vård. 

Resultat: Känslan av att 
bli förstådd, känslan av att 
bli betrodd, känslan av att 
inte bli betrodd, inte blir 
lyssnad på, känslan av att 
bli tagen på allvar med de 
psykiska besvären och 
inte endast det fysiska, 
känslan av att vara ensam, 
okunskap hos 
sjukvårdspersonalen av att 
informera kvinnornas 
alternativ för hjälp. 

Tillförlitlighet: dålig, det står 
inte hur informationen skrevs 
ner, inspelade mm. 
Lämpligt urval 
Verifierbarhet: dålig, 
frågorna framgick ej, god 
beskrivning av analysen. 
Pålitlighet: medel, ingen 
förförståelse, svarar på syftet 
Överförbarhet: 
abstraktionsnivån är medel, 
god information om urvalen. 
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Författare 
 
 
 
Titel 
Land, År 

 Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Bacchus, L., Mezey, 
G. och Bewley, S. 
 
Experiences of 
seeking help from 
Health professionals 
in a sample of women 
Who experienced 
domestic violence. 
 
Storbritannien, 2003 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var 
att 
beskriva 
gravida 
kvinnors 
erfarenhet
er av att 
söka hjälp 
från 
sjukvårds
personal 
efter blivit 
utsatta för 
våld i nära 
relationer. 

Urval: Bekvämlighets urval och 
strategiskt. 
Rekrytering: från en tidigare 
studie där gravida kvinnor blev 
screenade för våld i nära relation. 
Totalt n=16 Ålder: 18-36 år. n=10 
av dessa var gravida. n=6 var inte 
gravida. Semistrukturerade 
intervjuer som gjorde att forskarna 
kunde välja de mest passande. 
Alltså ett strategiskt urval. 
Inklusionskriterier: de ska ha 
deltagit i en tidigare studie om våld 
i nära relationer samt varit utsatta 
för våld de senastes 12 månaderna. 
Exklusionskriterier: framgick ej 

Genomförande: Intervjuer 
mellan 2–3 timmar. I hemmet/ 
hos allmänläkaren av en av 
författarna. Inspelade intervjuer 
eller nerskrivna svar om kvinna 
föredrog det 
Analys: innehållsanalys, 
Analysens gjordes av samma 
författare som intervjuade. 
Intervjuerna blev transkriberade 
och sedan läste en av författaren 
innehållet och skrev anteckningar 
om dem. De blev kategoriserade. 
Detta reviderades ett flertal 
gånger tills all data var saturerad. 
Därefter granskade en annan 
författare de valda kategorierna 
och anteckningar. 

Resultat: Inte bli tagen på 
allvar, inte bli betrodd, 
upplevelse av att inte vara 
betydelsefull, känslan av 
att bli ignorerad 

Tillförlitlighet: medel; de 
har spelats in och 
transkriberats men vi vet inte 
om det är ordagranna. 
Lämpligt urval.  Svarar på 
syftet. 
Verifierbarhet: dålig då 
frågorna angående 
upplevelsen av att söka vår 
ej fanns med. Dålig 
analysförklaring. 
Pålitlighet: medel; ingen 
förförståelse dock har 
intervjuerna spelats in och 
transkriberats. 
Överförbarhet: medel, 
abstraktionsnivån är bra men 
inom sjukvården. 

Lepppäkoski, T., 
Paavilainen, E. och 
Åstedt-Kurki, P. 
 
Experinces of 
emergency care by 
the women exposed to 
acute physical 
intimate partner 
violance from the 
Finnish perspective. 
 
Finland, 2011 
 
 
 
 

Syftet 
med 
denna 
studie är 
att 
undersöka 
vilka 
vårdupple
velser 
kvinnor 
haft när de 
besökt 
akuten 
efter våld 
i nära 
relationer. 

Urval: Strategiskt urval, mixad 
studie. 
Totalt: n=35 kvinnor deltog i 
studien(frågeformulär), n=7 deltog i 
intervjuerna. Antingen att de 
träffades eller på telefon Ålder= 18 
år och äldre. Rekrytering: 
sjukvårdspersonalen 
Inklusionskriterier: 18 år och 
äldre, utsatt för våld i nära 
relationer, sökt akuten för de akuta 
symtomen och skadorna inom 24 
timmar. 
Exklusionskriterier: Utländska 
kvinnor, allvarligt skadade eller 
sjuka, alkohol/drogpåverkade.. 

Semistrukturerade intervjuer, 7 
kvinnor deltog i intervjuerna. 
Varade mellan 30–60 min. 
Frågorna berörde olika kategorier 
och ställdes som öppna frågor, 
beroende på svaret kunde det 
komma olika följdfrågor. 
Kvalitativ innehållsanalys 
användes för att analysera data. 
Det framkommer inte vem som 
gjorde analysen, men 
intervjuexperter användes för att 
beskriva kvinnornas upplevelse 
av att söka vård. Intervjuerna är 
inspelade men framkommer inte 
att de är transkriberade. 
 

Resultat: Kvinnorna 
upplevde både att de fick 
ett bra bemötande där de 
fanns personal som 
brydde sig och att de fick 
snabb hjälp. 
De fanns kvinnor som 
tyckte att vårdpersonalen 
ställde frågor men inte 
brydde sig om frågorna 
riktigt. De fanns de 
personal som bara ville ge 
de smärtstillande för deras 
skador men de brydde sig 
inte om att fråga om de 
som hände i hemmet. 

Tillförlitlighet: dåligt, 
intervjuerna är inspelade 
men de står inte att de blivit 
transkriberade. 
Verifierbarhet: 
framkommer inte vilka 
frågor som ställts, utan bara 
att de ställdes på olika vis 
och berörde olika områden. 
Pålitlighet: framkommer 
ingen förförståelse. Men 
svarar på syftet. 
Överförbarhet: kvinnor 
som sökt till akuten i Finland 
efter våld i nära relationer. 
För sjukvårdspersonal som 
möter dessa kvinnor. 

https://www.facebook.com/
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Damra, J.K., 
Abujilban, S.K., 
Rock, M.P., 
Tawalbeh, I.A., 
Ghbari, T.A. & 
Ghaith, S.M. 
 
Pregnant Women´s 
Experiences of 
Intimate Partner 
Violence and Seeking 
Help from Health 
Care Professionals: A 
Jordanian Qualitative 
Study 
 
Jordanien, 2015 

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
upplevelsen 
hos gravida 
kvinnor som 
söker vård 
efter att ha 
blivit utsatta 
för våld i nära 
relationer. 

Urval: Strategiskt urval Antal n=25 
deltog i studien, Ålder: 20-42 år 
Rekrytering: gravida kvinnor som 
blivit screenade från mödravården att 
de blivit utsatta för våld i nära 
relationer blev tillfrågade, av vem 
framgick ej 
Inklusionskriterier. Utsatt för våld i 
nära relationer någon gång de senaste 
12 månaderna. 18 år eller äldre. Gift 
och bor tillsammans med sin man. 
Villig att berätta själv. Vara gravid och 
vilja delta i studien. Det var 25 kvinnor 
av 131 möjliga kvinnor som valde att 
delta frivilligt i studien. 
Exklusionskriterier: Framgick ej 
 
Muntliga och skriftliga intervjuer 
gjordes. 

Genomförande; Muntliga och skriftliga 
Intervjuer, 60–90 min, på en 
barnmorskeklinik. Utgick från 
semistrukturerad intervjuer som använts i 
tidigare studier. En författare intervjuade 
dem. De spelades in och transkriberades. 
Träffarna planerades efter vad som passade 
kvinnorna. 
Inspelningarna blev jämförda med det 
transkriberade materialet. 
Frågorna framgick ej 
Analys: författarna använde sig av 
Tematisk innehållsanalys när de 
analyserade datainsamlingarna. De har delat 
upp de i gemensamma teman. Det gjordes 
även 3 separata analyser av forskarnas 
kollegor, för att trovärdigt resultat. 

Resultat: 15 kvinnor: hade 
aldrig pratat om våldet med 
vårdpersonalen. 
10 kvinnor: hade pratat om 
det, 5 av de pratade 
självmant och de andras 5 
var efter att de fått frågan. 
20 kvinnor sa att de 
skämdes och var rädda att 
prata om det. 
9 kvinnor har någon gång 
fått söka akut för sina 
skador under sin graviditet 
på en akutenhet efter våldet. 
Kvinnorna kunde inte känna 
att de fick tillräckligt med 
stöd. De var rädda att få 
konsekvenser om de pratade 
om det. 

Tillförlitlighet: Bra, intervjuerna 
spelades in och transkriberades 
och sedan jämfördes de.    
Verifierbarhet: Bra, då de 
skriver vilka frågor som använts 
samt refererar till intervjuguiden 
som använts. 
Pålitlighet: Medel, svarar på 
syftet tydligt. Skriver inte sin 
förförståelse, kan därför inte veta 
om detta påverkat resultatet. 
Överförbarheten: Bra, 
överförbarheten är till gravida 
kvinnor som blivit utsatta för våld 
i nära relationer som söker vård. 
Även för sjukvårdspersonalen. 

Prosman, G.J., Wong, 
S.H.L.F. & Lagro-
Janssen, A.L.M. 
 
Why abused women 
do not seek 
professional help. A 
qualitative study 
 
Holland, 2012 
 
 

Syftet med 
studien var att 
få insikt i 
processen då 
kvinnor söker 
hjälp hos sin 
husläkare 
efter att de 
blivit 
misshandlade 
av sina män. 

Urval: Bekvämlighetsurval där kvinnor 
från tidigare studie blivit tillfrågade. 
Det var 33 kvinnor som tackade ja till 
att vara med. Därefter exkluderades 12 
kvinnor av olika anledningar. 21 
intervjuer bokades in men även där 
hoppade ytterligare 7 kvinnor av. 
Rekrytering: i väntrummet där 
deltagare från en tidigare studie satt, 
vem som rekryterade framgick ej.  
Totalt: n=14 ålder: 19-64 år. 
Inklusionskriterier: deltagit i en 
tidigare studie om våld i nära relationer. 
Exklusionskriterier: framgick ej. 
Datainsamling: semistrukturerade 
intervjuer. 

Genomförande: Semistrukturerade 
intervjuer gjordes av en kvinnlig 
läkarstudent.. 30- 90 min, Intervju mallen 
togs fram utifrån WHO etiska 
rekommendationer. Utfördes hos 
husläkarens kontor eller kvinnornas hem. 
Analys: Deskriptiv statistik användes för 
att beskriva urvalet. Inspelningarna av 
intervjuerna transkriberades och 
bearbetades i ATLAS. Ti. Två forskare 
analyserade intervjuerna efter att ha läst de 
ett flertal gånger. Därefter delades resultatet 
in och dessa två forskare diskuterade över 
kategorierna som resultatet delades in i. 

Resultat: Kvinnorna 
upplevde att de inte blev 
tagna på allvar. De tyckte 
att deras husläkare inte var 
den rätta personen att få 
hjälp av. De gavs inget 
moraliskt stöd eller 
förståelse. Personalen var 
inte lyssnande och ställde 
inga frågor.  De hade velat 
bli erbjudna psykologisk 
hjälp tidigare. 

Tillförlitlighet: Bra, intervjuerna 
spelades in och transkriberades. 
Verifierbarhet: Medel, de 
framkommer inte vilka frågor 
som ställts och hur? 
Pålitlighet: Medel, de har svarat 
på syftet men det är väldigt brett. 
Överförbarhet: Medel, 
abstraktionsnivån är bra, till 
kvinnor som vill söka hjälp och 
till vårdpersonal som möter dessa 
kvinnor. 
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