
 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  

 

Bemötande kan göra skillnad 

 
Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av bemötande och hur de 

önskar bli bemötta av vårdpersonal 

 
 

 

 

 

 

 

 

Författare     

Johanna Boström  

Sara Johansson  

    

    

Examensarbete i vårdvetenskap 15 hp 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

2019 

Handledare  

Nathalie Godman 

 

Examinator  

Ann-Christin Karlsson  

 

 



 
 

 
 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Våld i nära relationer handlar om all typ av våld mellan närstående och det 

förekommer i alla former av relationer. Var fjärde kvinna i Sverige utsätts för våld i en nära 

relation, men mörkertalet är stort. Under 2017 anmäldes 10 100 fall av våld mot kvinnor i 

nära relationer, det är mer än 27 fall per dag, men cirka 80 % av fallen polisanmäls aldrig. 

Kvinnor som utsatts för våld i nära relationer drabbas ofta av ohälsa och det finns ett samband 

mellan våldsutsatthet och ohälsa så är det viktigt att kunna upptäcka dessa och erbjuda hjälp. 

Syfte: Syftet var att beskriva hur kvinnor som utsatts för våld i nära relationer önskar bli 

bemötta av vårdpersonal 

Metod: I denna kvalitativa litteraturstudie analyserades artiklar efter Fribergs (2017) 

analysmetod. Resultaten från varje artikel ställdes samman och delades in i underkategorier 

och kategorier. 

Resultat: Kategorier som framkom var förhållningssätt, uppmärksamma våldet samt stöd och 

hjälp. Huvudresultatet i studierna är att våldsutsatta kvinnor vill att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska ställa frågan om våld till alla patienter. 

Slutsats: Det finns ett värde i att det framgår att alla patienter tillfrågas för att ingen ska 

känna sig dömd eller utpekad. Bättre kunskap i ämnet hos all vårdpersonal skulle underlätta 

för de utsatta som då möts av en djupare förståelse. Det är viktigt att vårdpersonalen ser 

problemet trots att det är ett svårt och känsligt ämne. Studierna visade att bemötandet är 

otroligt viktigt för att de som utsätts för våld ska våga berätta om våldsutsatthet.  

 

Nyckelord: förtroende, upplevelse, våld och kvinnor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Background: Violence in close relationships is about all types of violence between relatives 

and it occurs in all forms of relationships. Every Fourth woman in Sweden is subjected to 

violence in a close relationship. In 2017, 10 100 cases of violence against women were 

reported in Close relationships, there are more than 27 cases per day, but about 80 % of cases 

is never reported to the police. Women who have been subjected to violence in close 

relationships often suffer from ill-health and there is a correlation between violence and ill-

health, which is why it is so important to be able to discover these and offer them help. 

Purpose: The aim was to describe how women subjected to violence in close relationships 

wish to be met by health professionals 

Methods: In this qualitative literature, articles were analyzed after Fribergs (2017) method of 

analysis. Results from each item were aggregated and divided into subcategories and 

categories. 

Result: Categories that emerged were approach, pay attention to violence and support and 

help. The most comprehensive finding shows that battered women want health professionals 

to ask them about violence.  

Conclusion: There is a value in that it appears that all patients are asked for no one to feel 

convicted or designated. Better knowledge of the subject of all health professionals also 

contributes to an improvement for the victims of violence who could then be met with a 

deeper understanding. It is important that the healthcare professional sees the problem even 

though it is a difficult and sensitive subject. The studies showed that the response is incredibly 

important for those who are subjected to violence to dare to talk about violence.  

 

Keywords: experience, trust, violence and women 
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1.BAKGRUND 

1.1 Förekomst av våld mot kvinnor 

Av alla världens kvinnor beräknas 35 % under sin livstid ha varit utsatta för fysiskt och/eller 

sexuellt våld, och vanligast är att gärningspersonen är en närstående man (Moser Hällen & 

Sinisalo, 2018 b). Under 2017 anmäldes 10 100 fall av våld mot kvinnor i nära relationer, i 

genomsnitt mer än 27 fall per dag enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrid [NCK] (i.d. a). 

Brottsförebyggande rådet uppskattar att var fjärde kvinna i Sverige utsätts för våld i en nära 

relation, men att mörkertalet är stort. Cirka 80% av våldsbrotten i en nära relationen 

polisanmäls aldrig (Moser Hällen & Sinisalo, 2018b). 

  

1.2 Definitionen av våld och våld i nära relationer 

Kvinnors hälsa och välbefinnande hotas allvarligt vid våld. Våldsutsatta kvinnor anträffas i 

alla samhällsklasser och våldet kan ge sig till uttryck på många olika sätt (Berglund & 

Witkowski, 2014). FN definierar en könsrelaterad våldshandling i Johnsson-Latham (2014):  

 “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” (s. 21) 

Enligt Grände, Lundberg och Eriksson (2009) kan våld exempelvis innebära fysiskt våld 

såsom att skaka, att slå, fasthållning, stryptag, vapenhot, sparkar, knuffar, nyp, kasta saker, 

dra i håret och hindra sömn. Psykiskt våld kan handla om isolering, kränkningar, kontroll, hot, 

metodisk nedtryckning, förnedring, skambeläggning, hot och/eller utpressning kring t.ex. 

barn. Sexuellt våld är att under tvång och/eller hot delta i eller utföra sexuella handlingar som 

ej givits samtycke till. Även ekonomiskt utnyttjande, ekonomisk kontroll, stöld, utpressning 

eller tvång att underteckna dokument är en typ av våldshandling (Grände, Lundberg & 

Eriksson, 2009). Våld i nära relationer handlar om all typ av våld mellan närstående och 

förekommer i alla former av relationer (NCK, i.d. c). 

  

1.3 Våldets konsekvenser för hälsan 

Kvinnor som utsätts för våld i sin relation, drabbas i högre utsträckning av ohälsa än övriga 

befolkningen. Det finns ett samband mellan våldsutsatthet eller sexuellt våld och 

depressioner, sämre reproduktiv hälsa, missbruk och ångestproblematik där våldsutsatta har 
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en ökad risk för självmordstankar och självmordsförsök (NCK, 2014). Exakt beräkning av 

vårdens kostnader är svårt att göra eftersom mörkertalet av misshandel tros vara stort (NCK, 

i.d. b). Socialstyrelsen beräknade år 2006 att samhällets kostnader för våldet mot kvinnor i 

nära relationer var drygt tre miljarder/år och då var rättsväsendets kostnader en tredjedel av 

det (i NCK i.d. b). Våldsamma relationer kan leda till låg självkänsla och till att våldsoffret 

skuldbelägger sig själv. Konsekvenser av skuldbeläggning kan yttra sig som svårigheter att 

lita på till exempel vårdpersonal, vilket kan påverka om den utsatta avslöjar våldet eller inte 

(Grände, Lundberg & Eriksson, 2009).  

 

Det är inte ovanligt att kvinnor som utsätts för våld söker vård för andra besvär än de 

våldsrelaterade fysiska skadorna. Besöksorsakerna kan istället vara kronisk smärta, mag - och 

tarmproblem, ångestproblematik, andra psykiska besvär eller att allmänna välbefinnandet har 

försämrats. Ohälsa kan uppstå direkt, men även en lång tid efter upphörande av våldet (Moser 

Hällen & Sinisalo, 2018a). Det är viktigt att personal inom hälso- och sjukvården är 

uppmärksam och har kunskap om vilka kännetecken som kan antyda att patienten har 

upplevelser av våld. Detta för att kunna erbjuda rätt stöd och hjälp (Moser Hällen & Sinisalo, 

2018a).   

 

1.4 Svårigheter att avslöja våldet 

Anledningar till att inte berätta om våldet kan handla om känslor som skuld och skam eller en 

oerhörd rädsla, rädsla för vad som sker om kvinnan förtäljer om våldet. En annan anledning 

till att inte berätta kan vara att kvinnan är rädd för att någon annan ska få veta (Spangaro, Zwi, 

Poulos & Man, 2010). Enligt Hegarty och Taft (2001) kan det finnas andra skäl till att inte 

berätta om sin våldsutsatta situation, förutom skam och rädsla, såsom en skyldighet att hålla 

ihop familjen. Det kan också handla om att de lever under förnekelse där våldet blivit 

normaliserat, men även isolation och en kontrollerande partner är ett dilemma. Enligt 

Berglund och Witkowski (2014) har det framgått att hälso - och sjukvårdspersonal både har 

ignorerat och brustit i omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor. Även ofullständig 

dokumentation, skuldbeläggning av kvinnan, eller godtagande av orimliga belägg om 

uppkomst av skador, som sedan försenat rehabilitering och återupprättelse har förekommit 

inom sjukvården. I Leppäkoski, Åstedt-Kurki och Paavilainen (2010) beskrevs det att 

vårdpersonal kunde ha svårigheter i identifieringen av våldsutsatta kvinnor då de utsatta dolde 

sina eventuella skador och undvek samtalsämnet. I samma studie framkom det att 
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sjukvårdspersonalen tycker att det kan vara svårt att ta upp våldsutsatthet med patienterna 

(Leppäkoski et al., 2010).   

 

1.5 Teoretisk referensram 

Peplaus teori beskriver relationsaspekten i omvårdnaden (i Forchuk, 1995). Samspelet mellan 

patient och sjuksköterska är vad som kan få patienten att uppnå hälsa. Samspelet har stor 

betydelse för hur patienten upplever mötet med sjukvården och den omvårdnad som behövs. 

Människan beskrivs som en individ i en föränderlig miljö som genom relationer kan 

utvecklas. Begreppet omvårdnad beskrivs som ett pedagogiskt instrument som främjar hälsa 

genom en process av mognad. Miljö, hälsa människan och bemötandet står i relation till 

varandra och när något förändras i ett begrepp leder det till förändringar även i andra. 

Omvårdnad relaterat till människan ses som en process mellan patient och sjuksköterska, 

hälsa ses som omvårdnadens mål och miljön som kontexten för omvårdnaden (i Forchuk et 

al., 1995). När en sjuksköterska träffar en patient observeras patienten och sjuksköterskan 

behöver kunna läsa av vad som sägs men även det som inte kommer fram via ord (Peplau, 

1997). Miljön är ett föränderligt tillstånd som påverkar oss människor fysiskt, psykiskt och 

socialt. Enligt Peplaus omvårdnadsteori kan miljön både vara hälsofrämjande men också 

sjukdomsbevarande (i Forchuk, 1995). 

  

1.6 Problemformulering 

Det finns ett samband mellan kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och ohälsa, därför 

är det viktigt att kunna upptäcka dessa och erbjuda hjälp. Kvinnor som utsatts för våld i nära 

relationer kan känna skam och rädsla inför att berätta om det. Enligt Spangaro, Zwi, Poulos 

och Man (2010) kan den våldsutsatta också känna brist på tillit för vårdgivaren, eller att 

kvinnan är rädd för att någon annan ska få veta, vilket resulterar till att kvinnan inte berättar 

om våldet. Våldsutsatta kan även normalisera våldet så att de inte längre ser sig själva som 

utsatta. Enligt Berglund och Witkowski (2014) förekommer det att hälso- och 

sjukvårdspersonal har skuldbelagt kvinnan, godtagit vaga förklaringar om hur skador 

uppkommit. Brister i både omhändertagande av de våldsutsatta kvinnorna och i 

dokumentationen kring våldsutsatthet har förekommit (Berglund & Witkowski, 2014). 

 

Bemötandet dessa kvinnor får av vårdpersonal kan vara avgörande för vilket svar de ger på 

frågan om de utsatts för någon form av våld. Sjukvårdspersonalen anser att det kan vara svårt 
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att ta upp ämnet och ställa frågan om våldet (Leppäkoski et al., 2010). När våldet tar över 

kvinnans tillvaro och hotar både hennes hälsa och liv, innebär det lidande för den utsatta och 

kostnader för hälso - och sjukvården.  

 

1.7 Syfte 

Syftet var att beskriva hur kvinnor som utsatts för våld i nära relationer önskar bli bemötta av 

vårdpersonal.  

 

2. METOD 

 

2.1 Design 

Med grund i kvalitativ forskning gjordes en litteraturstudie, med hjälp av den metod som 

Friberg (2017) beskriver som lämplig för litteraturstudier.  

 

2.2 Sökstrategi  

Fem olika sökningar gjordes i två databaser, PubMed och CINAHL vilket resulterade i totalt 

416 träffar, se Figur 1. Sökord som valdes för sökningarna var abused women, experiences, 

attitudes, battered women, nurses, health care, disclosure och domestic violence i olika 

kombinationer. Filter som valdes för tre av fem sökningar var att studierna skulle vara skrivna 

på engelska och deltagarna vuxna kvinnor över 19 år. Två sökningar gjordes utan filter då 

resultatet kändes överskådligt även utan filtrering. Studierna skulle finnas tillgängliga i 

fulltext via databaser i Uppsala Universitets elektroniska bibliotekstjänst. Titlar som valdes ut 

för vidare läsning var de som innehöll något om kvinnans upplevelse.  

 

Inklusionskriterier var att studierna skulle vara kvalitativa, skrivna på engelska, handla om 

vuxna kvinnor som utsatts för våld i nära relationer samt svara på syftet. Trots filter så kom 

studier som var skrivna på andra språk än engelska och där deltagarna ej bestod av enbart 

kvinnor ändå med i sökresultatet och exkluderades därför direkt. De titlar som exkluderades 

var de som ej verkade svara till syftet. Dubbletter från olika sökningar sorterades bort liksom 

kvantitativa studier om det framgick av titeln. Efter noggrann läsning av abstract kunde de 

studier som ej uppnådde inklusionskriterierna eller ej svarade till syftet exkluderaras och de 

som fortfarande verkade nå upp till inklusionskriterierna lästes mer noggrant och 
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kvalitetsgranskades. För denna litteraturstudie inkluderades endast artiklar med hög eller 

medelhög kvalité och artiklar med låg kvalité exkluderades. 

 

 

 
  

 

 

 

 

Figur 1 Översikt av sökningar i CINAHL och PubMed 

 

2.3 Bearbetning och analys 

Efter utförda sökningar lästes alla titlar i träfflistan. Totalt granskades 93 abstract och av dessa 

bedömdes 26 studier uppfylla denna litteraturstudies syfte. Efter kvalitetsgranskning och 

noggrann genomläsning uppfyllde 12 artiklar inklusion- och exklusionskriterierna 

(Bilaga 1). 

 

2.4 Kvalitetsanalys 

För att granska kvaliteten på de artiklar som valts ut för studien användes granskningsmallen 

“Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - 

patientupplevelser” som tillhandahålls av Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU,2014). Granskningsmallen har fem delar där syfte, urval, datainsamling, 

Databas: PubMed

Sökord: "abused women 
AND disclosure AND 

healthcare attitudes" = 
82 träfar

12 abstract lästes
4 valdes för vidare 

granskning

Databas: PubMed

Sökord: "abused 
women´s experiences 

AND health care" = 
161 träffar

Filter:

adult 19+ =143 
träffar english = 141 

träffar

33 abstract lästes
4 valdes för vidare 

granskning

Databas: CINAHL

Sökord: "attitudes 
and experiences of 

abused women"

= 82 träffar

18 abstract lästes
7 valdes för vidare 

granskning

Databas: PubMed
Sökord: "battered 

woman AND nurses 
attitudes" = 50 träffar

Filter: adult 19+, 
english = 30 träffar

5 abstract lästes
2 valdes för vidare 

granskning

Databas: PubMed

Sökord: "domestic 
violence AND women s 
experiences AND health 

care AND disclosure" = 41 
träffar

Filter: Adult 19+ English = 
38 träffar

25 abstract lästes
9 valdes för vidare 

granskning
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analys och resultat granskas. För att avgöra om valda artiklar höll hög kvalitet granskades de 

efter mallen och värderades efter antalet “ja” som granskningen gav. För att ha möjlighet att 

jämföra så valde författarna av detta arbete att poängsätta varje “ja” med ett poäng och övriga 

svar med noll poäng med undantag för fråga 2e, 3c och d, 4c och d, 5d, e och g som gav noll 

poäng oavsett svar. De frågor som gav noll poäng var frågor om datamättnad och teoretisk 

referensram vilka var svåra att besvara och bedömdes vara mindre relevant för denna studie. 

Även författarens egen förförståelse gav noll poäng då det bedömdes som icke relevant. 

Högsta möjliga poäng var 13 och för att hålla hög kvalitet krävdes 13 poäng. Under 13 poäng 

klassades som medelhög kvalitet och under 10 poäng som låg kvalitet. 

 

2.5 Resultatanalys 

För denna litteraturstudie valdes den metod som Friberg (2017) föreslår för att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i kvalitativ forskning. Friberg (2017) beskriver att alla 

kvalitativa forskningsstudier har ett eget betydande resultat men att kunskapsvärdet blir högre 

när resultatet från flera studier sammanställs kring samma fenomen. De studier som efter 

granskning valts ut för att ingå i denna litteraturstudie sammanfattades i en översiktstabell 

(Bilaga 1). Studierna tilldelades ett nummer för att underlätta när likheter och olikheter skulle 

jämföras. Syftet för denna litteraturstudie var bemötande, varje studie lästes noggrant med 

fokus på resultaten där just bemötande lokaliserades. Resultaten från varje studie 

identifierades och textinnehåll sorterades efter aspekter som handlade om samma sak, på detta 

vis skapades underkategorierna vilka redovisas i figur 2. Underkategorierna sorterades sedan 

och kunde delas in i tre kategorier som ramade in underkategoriernas innebörd.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2015) beskriver hur etiska överväganden bör utföras inför en 

litteraturstudie. Alla resultat redovisades och uppsatsförfattarna har ej låtit egna åsikter 

påverka redovisningen. Samtliga inkluderade studier redovisades och återfinns i 

referenslistan. Studier inkluderades endast om de hade godkänts av en etisk kommitté. I de 

studier där det inte tydligt framgick om etisk granskning utförts kontrollerades istället etiska 

riktlinjer för tidskriften som publicerat studien. Sandman och Kjellström (2018) beskriver att 

forskningsetiken i synnerhet regleras av lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor och även av personuppgiftslagen vilka är avsedda att skydda enskilda människor 

och skydda människovärdet vid forskning. Etikprövningslagen accepterar endast forskning 

där människovärdet respekteras.
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3. RESULTAT 

Resultatet består av tre kategorier, förhållningssätt, uppmärksamma våldet samt stöd och hjälp 

se figur 2. 

 

 

Figur 2. Översikt av kategorier och underkategorier 

 

3.1 Förhållningssätt 

3.1.1 Empati och medlidande 

Det var viktigt att vårdpersonalen var empatisk och visade medlidande för det kvinnan utsatts 

för (Lo Fo Wong et al., 2007; McCauley, Yurk, Jenckes & Ford, 1998; Wester, Lo Fo Wong 

& Lagro-Janssen, 2007; Yam, 2000; Zink, Jacobson, Regan & Pabst, 2004). Det fanns även 

kvinnor som inte ville bli bemötta med medlidande eller att personalen skulle tycka synd om 

dem utan istället uppmanas att agera för att ta sig ur sin våldsamma relation (Lo Fo Wong et 

al., 2007; Yam, 2000). 

 

Förhållningssätt

Empati och 
medlidande

Accepterande och 
bekräftande, ej 
skuldbelägga

Sekretess och 
tystnadsplikt

Samtal i enrum

Känna trygghet och 
bli respekterad

Uppmärksamma våldet

Ställa frågan om våld

Tydliggöra våld, 
lyssna, se tecken och 
sätta ord på våldet

Stöd och hjälp

Alternativ, 
information och 

hänvisning till annan 
instans
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Kvinnor upplevde att det fanns en brist på mänsklighet samt avsaknad av medkänsla (Yam, 

2000). I samma studie beskrev hjälpsökande att vårdpersonalen endast såg och behandlade 

fysiska skador men ignorerade de psykiska. De ansåg även att vårdpersonal ignorerade 

kvinnornas problem i den psykosociala hemmiljön. Kvinnor som sökt hjälp på grund av 

våldsutsatthet, hade efter behandling på vårdmottagning blivit hemskickade igen till sin 

förövare (Yam, 2000). Det förekom även situationer där kvinnor förtäljt om förfärliga 

händelser såsom att bli slagen med en flaska i huvudet eller bli knuffad ner i cement, men där 

vårdpersonalen sedan inte kommenterat händelserna (Wallin Lundell, Eulau, Bjarneby & 

Westerbotn, 2017; Yam, 2000). Kvinnor önskade att vårdpersonalen ska vara vänlig och 

mottagande i sitt omhändertagande för att de skulle känna sig bekväma (Wester et al., 2007). 

 

3.1.2 Accepterande, bekräftande och att ej skuldbelägga 

Våldsutsatta kvinnor beskrev att de ville känna sig accepterade och sedda av vårdpersonalen 

(Dichter, Wagner, Goldenberg & Iverson, 2015; Gerbert, Abercrombie, Caspers, Love & 

Bronstone, 2008; Lo Fo Wong et al., 2007). Det upplevdes viktigt att inte få känslan av att bli 

dömd eller skuldbelagd utan att istället bli betrodd och tagen på allvar (Dichter et al., 2015; 

Lo Fo Wong et al., 2007; Wallin Lundell et al., 2017; Wester et al., 2007; Yam, 2000). 

Kvinnor beskrev att vårdpersonal hade fått dem att känna skuld, genom att ge dem blickar 

eller genom att direkt tala om för dem att det var deras eget fel att de blev slagna (Wallin 

Lundell et al., 2017). De hjälpsökande ville att vårdpersonal var bekräftande genom att påtala 

att det aldrig var acceptabelt att bli utsatt för våld och att ingen förtjänar att ha det så (Lo Fo 

Wong et al., 2007; Wallin Lundell et al., 2017). 

  

3.1.3 Sekretess och tystnadsplikt 

Det framkom i flera studier att det ansågs betryggande för kvinnorna om vårdpersonalen 

kunde bedyra och tydliggöra den tystnadsplikt som råder.  Det fanns en rädsla för repressalier 

om det kom fram till förövaren och/eller andra familjemedlemmar att de avslöjat något men 

även en känsla av skam över den livssituation kvinnan befann sig i (Dichter et al., 2015; 

Liebschutz, Battaglia, Finley & Averbuch, 2008; McCauley et al., 1998; Zink et al., 2004). I 

Dichter och medarbetare (2015) beskriver en kvinna att hon inte vill berätta om våldet hon 

utsatts för, då någon talat om hur lätt det var för andra att läsa de elektroniska journalerna.
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3.1.4 Samtal i enrum 

För att vilja berätta om våldet föredrog kvinnorna samtal i enrum där samtalet kunde flyta på 

ostört från både förövaren och andra personer, men även från avbrott som telefonsamtal eller 

liknande (Dichter et al., 2015; Wallin Lundell et al., 2017; Yam, 2000). Studier visade även 

att de utsatta ville känna att vårdpersonalen tog sig tid och inte kollade på klockan då det 

upplevdes stressande (Wallin Lundell et al., 2017; Yam, 2000). Kvinnor beskrev att förövaren 

såg till att vara i närheten för att försäkra sig om att inget avslöjades (Yam, 2000). 

 

3.1.5 Känna trygghet och bli respekterad 

Känsla av trygghet var viktigt för de våldsutsatta kvinnorna i mötet med vårdpersonalen 

(Dichter et al., 2015; McCauley et al., 1998; Wallin Lundell et al., 2017; Yam, 2000). Vid 

känsla av otrygghet i mötet med vårdpersonalen kunde kvinnorna inte diskutera det våld som 

förekom (Dichter et al., 2015). Kvinnor ville ha en trygg relation till den vårdpersonal de 

talade med om våldet (Liebschutz et al., 2008), men en alltför välkänd personal kunde dock få 

motsatt effekt då vårdpersonalen kunde ses som en nära vän (Zink et al., 2004). Det första 

intrycket var både grundläggande för känslan av trygghet för den hjälpsökande, men också för 

relationen mellan den hjälpsökande och vårdpersonal. Vårdpersonal förmedlade känslan av att 

de var där för att hjälpa, vilket var något som kunde uppfattas som tryggt (Wallin Lundell et 

al., 2017). Ett personligt mottagande där vårdpersonalen tilltalade kvinnan med förnamn och 

visade ett respektfullt förhållningssätt med vänlighet och med ögonkontakt ingav ett 

förtroendeingivande intryck för patienten (Dichter et al., 2015; Liebschutz et al., 2008; Wallin 

Lundell et al., 2017). 

  

3.2 Uppmärksamma våldet 

3.2.1 Ställa frågan om våld 

Studierna visar framförallt att kvinnorna önskade att vårdpersonalen ställde frågan om 

våldsutsatthet (Chang et al., 2004; Koziol-McLain, Giddings, Rameka & Fyfe, 2008; Lo Fo 

Wong et al., 2007; McCauley et al., 1998; Prosman, Lo Fo Wong & Lagro-Janssen, 2012; 

Wester et al., 2007; Yam, 2000; Zink et al., 2004). Kvinnor kunde ha svårt att direkt svara på 

om de utsatts för våld när de inte själva uppfattade sig som våldsutsatta eftersom de 

normaliserat situationen och därför behövde frågan ställas om igen och även på olika sätt. 

Frågorna fick kvinnorna att själva inse vad de utsattes för (Lo Fo Wong et al., 2007; Zink et 

al., 2004).  
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3.2.2 Tydliggöra våldet, lyssna, se tecken och sätta ord på våldet 

Våldet som kvinnorna utsattes för behövde uppmärksammas. Kvinnorna behövde även få 

våldet definierat för att förstå allvaret och konsekvenserna våldet kan medföra (Gerbert et al., 

2008; Liebschutz et al., 2008; Wallin Lundell et al., 2017; Zink et al., 2004). För kvinnor från 

kulturer där våld i nära relationer är accepterat behövde vårdpersonalen uppmärksamma 

kvinnorna på att ingen förtjänar att utsättas för våld (Lo Fo Wong et al., 2007). Det var viktigt 

att vårdpersonal uppmärksammade tecken och signaler på misshandel såsom upprepade 

vårdtillfällen och exempelvis skador som kunde misstänkas tillkommit på grund av våld 

(Liebschutz et al., 2008; Prosman et al., 2012; Wester et al., 2007; Zink et al., 2004). Det 

framkom även att kvinnor önskade att vårdpersonalen uppmärksammade andra symtom som 

stress, sömnproblematik, ångestsyndrom och depression som kan vara kopplade till de 

våldsutsatta upplevelserna (Wester et al., 2007). För att kvinnorna skulle berätta om våldet så 

var det viktigt att vårdpersonalen verkligen lyssnade och att de inte var stressade eller jäktade 

(McCauley et al., 1998; Prosman et al., 2012; Wallin Lundell et al., 2017; Yam, 2000; Zink et 

al., 2004). När kvinnorna upplevde att vårdpersonalen inte intresserade sig för det kvinnan 

berättade så kunde det resultera i att kvinnan inte berättade alls eller att kvinnan aldrig mer 

ville berätta för någon. I en av studierna framgick det att vårdpersonal hade uttryckt sig till en 

hjälpsökande kvinna att de inte hade tid, utan att det fanns de som var sjukare, eftersom 

kvinnan inte var döende (Wallin Lundell et al., 2017). 

 

3.3 Stöd och hjälp 

3.3.1 Alternativ, information och hänvisning till annan instans 

Skriftlig information om våld och om olika alternativ till stödjande instanser var något som 

önskades och var till hjälp när kvinnorna skulle tala om våldet (Chang et al., 2004; Dichter et 

al., 2015; Liebschutz et al., 2008; Lo Fo Wong et al., 2007; McCauley et al., 1998; Wester et 

al, 2007; Yam, 2000) och då även hjälp att kontakta kvinnojourer eller jourhem. Information i 

väntrummen eller på besökstoaletten uppskattades speciellt om det på grund av förövaren 

kunde vara svårt för kvinnorna att ta emot broschyrer (Chang et al., 2004). Det gav också 

tillfälle för de utsatta kvinnorna att ta till sig information mer anonymt, vilket kunde vara en 

del av processen för att nå fram till en punkt där kvinnan kunde avslöja våldet. Det kunde 

kännas mer bekvämt för kvinnorna att ta upp ämnet om det på mottagningen funnits 

exempelvis en plansch, folder eller broschyrer om våld i nära relationer (Chang et al., 2004; 

McCauley et al., 1998). Det stöd som de våldsutsatta kvinnorna föredrog var bland annat att 
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vårdpersonalen remitterade dem vidare till den instans som var bäst lämpad för situationen 

som kvinnan befann sig i, det kunde vara kurator, psykolog eller specialistläkare, för att få 

den hjälp som behövdes (Dichter et al., 2015; Lo Fo Wong et al., 2007; McCauley et al., 

1998; Prosman et al., 2012; Wallin Lundell et al., 2017; Zink et al., 2004). Vissa kvinnor ville 

ha raka tydliga instruktioner för vad de skulle göra (Lo Fo Wong et al., 2007) medan andra 

ville ha erbjudande kring vilken sorts hjälp de kunde få (Chang et al., 2008). 

 

4. DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilket bemötande våldsutsatta kvinnor 

önskar av vårdpersonal. Det framgår tydligt i studierna att bemötandet har en avgörande roll 

när det handlar om att våga avslöja våldet. Ett bra bemötande kunde få den våldsutsatta 

kvinnan att känna sig trygg nog att berätta. Personal inom hälso- och sjukvård behöver visa 

respekt, genom att lyssna och vara närvarande, men också visa acceptans genom att inte 

döma. Det är viktigt att som vårdpersonal vara lyhörd och kunna visa hänsyn till varje 

individs autonomi för att kunna ge ett professionellt och gott bemötande. Det framkom att 

kvinnorna vill att vårdpersonal ska kunna se och uppmärksamma tecken eller signaler på våld. 

Om vårdpersonal har kunskap om och vågar fråga om våld, kan de tydliggöra vad våld är, 

vilket inger trygghet samt skapar förtroende och tillit. När den våldsutsatta kvinnan möts av 

ett gott bemötande och vågar berätta om våldet kan också hälso- och sjukvården agera, då kan 

rätt hjälp erbjudas och en förändring kan ske. Ett gott bemötande minskar lidandet för 

individen och när rätt hjälp erbjuds kan framtida konsekvenser av våldet minska. 

  

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Vårdpersonalen måste våga fråga 

Våld mot kvinnor kan upplevas som ett tämligen tabubelagt ämne som är svårt att bemöta. 

Därför var resultatet av denna litteraturstudie inte särskilt oväntat utan upplevdes rationellt. 

Denna litteraturstudie bekräftade att vårdpersonalens bemötande var avgörande i mötet med 

våldsutsatta kvinnor, vilket behöver uppmärksammas och spridas för att fler ska kunna arbeta 

för en bättre framtid. Det framkom i flera studier att kvinnor önskade att vårdpersonalen 

uppmärksammade och frågade kvinnor om våldsutsatthet (Chang et al., 2004; Koizol-McLain 

et al., 2008; Lo Fo Wong et al., 2007; McCauley et al, 1998; Prosman et al., 2012; Wester et 

al., 2007; Yam, 2000; Zink et al., 2004).  Uppsatsförfattarna uppmärksammade även att det 

krävs fingertoppskänsla för att bemöta de våldsutsatta kvinnorna på bästa sätt, till exempel 
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genom att vissa ville ha medlidande medan andra föredrog raka direktiv för att lösa 

situationen.  

Alla individer är unika, det är därför viktigt att vårdpersonal kan avläsa sina patienter för att 

kunna individanpassa varje möte. Individens olikheter måste bejakas och varje situation måste 

bedömas utefter patientens behov och önskan. För detta krävs det att vårdpersonal har 

kunskap om bland annat mänskliga interaktioner, har förförståelse och livserfarenhet. I vissa 

kulturer är våld inom äktenskapet accepterat (Lo Fo Wong et al., 2017; Othman, Goddard & 

Piterman 2014). För kvinnor i en sådan situation kanske skilsmässa är värre än att stå ut med 

misshandeln. Det är viktigt att vårdpersonalen har insikt i och kunskap om hur kulturella 

skillnader kan påverka våldsutsatta kvinnors syn på våldet. Det är viktigt att vårdpersonalen 

belyser att det inte är accepterat med våld i Sverige och att det faktiskt är en brottslig 

handling. Skriftlig information om våld i nära relationer behöver finnas på flera olika språk 

och vara tillgänglig där kvinnor kan ta del av den.  

 

Det är inte säkert att den som befinner sig i en våldsutsatt relation uppfattar våldet som 

misshandel och därför kan en rak fråga om våld få ett nekande svar. Vårdpersonalen kan 

istället exemplifiera frågan så det finns utrymme för den utsatta att förstå sin situation 

(Berglund & Witkowski, 2014). Enligt Moser Hällen och Sinsalo (2018a) ska vårdpersonal 

inom hälso – och sjukvården fråga om våld när de finns tecken eller misstankar om 

våldsutsatthet. Trots det förekommer det att våldsutsatta kvinnor inte har fått frågan om 

våldsutsatthet när de varit i kontakt med hälso - och sjukvården. Detta har då lett till att 

kvinnan inte har förtäljt om våldet (Moser Hällen & Sinisalo, 2018a). En förklaring till detta 

kan vara att vårdpersonal anser att det är svårt att fråga och samtala kring ämnet våld, enligt 

Leppäkoski och medarbetare (2010). Enligt uppsatsförfattarna kan en annan förklarande orsak 

vara att vårdpersonal inte har en skyldighet enligt lag att fråga om våld, om det inte finns barn 

inblandade. Enligt SOFS (2014:4) är det endast ett allmänt råd till hälso- och sjukvården. 

Uppsatsförfattarna anser att det borde vara en skyldighet att enligt lag fråga om våldsutsatthet, 

oavsett ålder eller kön. Eftersom det skulle bidra till att alla frågas om våldsutsatthet som en 

rutin och mörkertalet av de utsatta möjligtvis minskar. Andra orsaker till att inte fråga om 

våld kan vara att vårdpersonal inte törs ta upp ämnet för att de inte vet hur de ska hantera 

svaret, vilket stöds av Dichter och medarbetare (2015). En annan svårighet kan vara att 

vårdgivaren inte vet hur hälso - och sjukvården kan hjälpa den sökande kvinnan, men att det 

också kan bero på att vårdgivaren inte har tillräckligt med kunskap eller vet vilka kännetecken 

som kan indikera på våld. Det är viktigt att hälso - och sjukvården vågar ställa frågan om 
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våldsutsatthet, då det har en betydande roll för uppbrottsprocessen och för att utsatta ska börja 

begrunda livssituationen. Det är viktigt att veta vart drabbade kan vända sig för att få hjälp att 

bryta sig loss från våldet (Berglund & Witkowski, 2014). I Peplaus omvårdnadsteori är miljön 

något föränderligt, då miljön både kan inge och bevara hälsa, men miljön kan även vara 

sjukdomsbevarande (i Forchuk et al., 1995). Leva i en våldsam relation innebär inte en 

gynnsam miljö för att uppnå och främja hälsa. Även den miljö som möter patienter inom 

hälso- och sjukvården kan ha betydelse vilket är något som personalen kan ha i åtanke. Peplau 

(1997), beskriver att samspelet mellan patient och sjuksköterska kan vara avgörande för att 

patienten ska optimera sin hälsa. Samspelet kan avgöra hur patienten upplever bemötandet 

från sjukvården och den omvårdnad som erbjuds. Peplau menar även sjuksköterskan behöver 

ha förmågan att kunna observera och avläsa sina patienter, utan att patienten uttrycker 

behoven verbalt (Peplau, 1997). I resultatet framkom det att det var viktigt att fånga upp de 

kvinnor som inte själva berättade om våldet men uppvisade symtom eller signalerade 

misstankar om våldsutsatthet. Vårdpersonalen bör vara uppmärksam på sådant som inte 

verbalt uttrycks. Något som Peplau (1997), beskriver som en viktig förmåga hos 

vårdpersonal.   

 

4.1.2. Betydelsen av bemötande  

Vårdpersonalens bemötande är avgörande för om kvinnor vågar berätta eller inte. Då kvinnor 

som erfarit våld många gånger bär på rädsla för att berätta, men också skam – och 

skuldkänslor (Spangaro et al., 2010).  Då är det viktigt att vårdpersonalen bemöter kvinnor 

med respekt, och är medveten om att den hjälpsökande befinner sig i ett underläge (Berglund 

& Witkowski, 2014). Ett professionellt förhållningssätt är grundläggande för att bygga ett 

förtroende, vilket uppsatsförfattarna anser vara viktigt för att kvinnor ska våga avslöja våldet. 

Studier påvisade att personligt möte ingav förtroende för vårdpersonalen såsom att tilltala 

med patienten med förnamn, vara tillmötesgående och hålla ögonkontakt, men kvinnor ville 

även att vårdpersonal bemötte dem med empati och medlidande (Lo Fo Wong et al, 2007; 

McCauley et al., 1998; Wester et al., 2007; Yam, 2000; Zink et al., 2004). Våldsutsatta ville 

inte känna att vårdpersonalen anklagade eller klandrande kvinnorna, istället ville de bli 

betrodda (Dichter et al., 2015; Lo Fo Wong et al., 2007; Wallin Lundell et al., 2017; Wester et 

al., 2015). Enligt uppsatsförfattarna borde det vara en självklarhet att vårdpersonalen bemöter 

människor med respekt, håller en neutral position och inte lägger in egna värderingar. 

Felaktigt bemötande kan därmed innebära att kvinnan inte berättar om våldet, vilket medför 

att vårdpersonal indirekt bidrar med ohälsa för dessa kvinnor. En annan viktig faktor i 



14 
 

bemötandet var känslan av trygghet. Trygghet ingavs genom att kvinnor fick samtala ostört i 

enrum (Dichter et al., 2015; Yam, 2000). Situationer där vårdpersonal inte stod upp för sina 

patienter och inte erbjöd den hjälp de behövde, har även förekommit. I en av studierna (Zink 

et al., 2004) avslöjar en kvinna att hon lever i en våldsutsatt relation. Läkaren hade uppmanat 

kvinnan att lämna förövaren, men när kvinnan förklarat att det inte var möjligt, hade läkaren 

svarat henne att då fick hon stå ut. Enligt uppsatsförfattarna är det betydelsefullt att 

vårdpersonal har förståelse. Det kan finnas skäl till att de utsatta kvinnorna inte lämnar sin 

förövare, såsom rädsla, förnekelse, ekonomiska skäl, bristande stödinsatser och avsaknad av 

insikt om hur skadligt våldet är. Enligt Chang och medarbetare (2004) och Gerbert och 

medarbetare (2008) kan det ta lång tid för våldsutsatta kvinnor att lämna sin förövare, ibland 

flera år eftersom det kan vara svårt att inse att de inte förtjänar våldet. Uppsatsförfattarna 

menar att vårdpersonalen behöver fråga om och prata om våld för att kvinnorna ska komma 

till insikt och kunna få förståelse om att våld inte är tolerabelt, vilket även styrks av (Chang et 

al., 2004).  

 

Resultatet stöds av NCK:s (2017) rapport “Uppsalamodellen” där det framgått att kunskap, 

rutiner, kontinuerlig uppföljning och samverkan är ett krav för att utveckla omhändertagandet 

av våldsutsatta kvinnor inom hälso - och sjukvården. En förutsättning för att bedriva 

omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor framåt är bland annat kunskap kring våld och 

våldsutsatthet. Även stöd i det praktiska arbetet är nödvändigt såsom rutiner, handlingsplaner 

och vårdprogram. Samtliga regioner och landsting har idag vårdprogram eller dokument för 

omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor, samt att flera enheter ställer frågan om 

våldsutsatthet. Något som var framgångsrikt var att ställa frågor om våldsutsatthet. Det krävs 

mer än skriftlig dokumentation, vårdpersonal behöver visa ett engagemang kring frågorna och 

att dokumentationen förankras med chefer och ansvariga. En utveckling kommer endast att 

ske inom detta område om arbetet drivs av ett intresse för denna patientgrupp och de 

våldsutsatta kvinnorna prioriteras. Även samverkan mellan olika aktörer såsom hälso - och 

sjukvård, socialtjänst, rättsväsende och kvinnojour har en stor inverkan för att bemötandet och 

omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor ska förbättras (NCK, 2017). Uppsatsförfattarna 

anser att “Uppsalamodellen” är ett framgångsrikt sätt att utveckla och bedriva vården för 

våldsutsatta kvinnor och håller med NCK (2017) om att samverkan behövs för att underlätta 

både för hjälpsökande och de aktörer som möter våldsutsatta kvinnor. För att kunna få en 

överblick av hur stort problemet med våld i nära relationer är så behöver mörkertalet i 

anmälningar och avslöjanden minska. För att få en förståelse för hur sjukvården ska bemöta 
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de kvinnor som utsätts för våld behövs både kunskap och information, vilket mer forskning i 

ämnet skulle kunna bidra till. 

4.2 Metoddiskussion 

Det var svårt att hitta sökord som beskriver bemötande då engelskan inte har någon självklar 

motsvarighet till det ordet. Efter sökhjälp via universitetets bibliotekarier så breddade vi 

sökningarna och valde att läsa fler abstract istället för att få ett smalt sökresultat. Vid 

sökningar i databaser var det vid varje sökning ett överflöd av studier som berörde gravida, 

vilket för denna litteraturstudie exkluderades då det är barnmorskor och inte allmän hälso- och 

sjukvårdspersonal som möter dessa kvinnor. Gravida som utsätts för våld verkar vara ett 

område som det forskats betydligt mer på än om kvinnors upplevelser kring bemötandet. I 

Edin och Högberg (2002) framgick det att våld i nära relationer kan starta eller eskalera under 

eller efter en graviditet. Flera studier kring gravida lästes innan de exkluderades för att se om 

de ändå kunde svara på syftet. Uppsatsförfattarna upplevde att studier om våld i nära 

relationer hos missbrukare och HIV-smittade var överrepresenterat i sökresultatet. Studier 

med HIV-smittade och missbrukare exkluderades då det berör vårdpersonal med mer 

specifika kompetenser och ej grundutbildade sjuksköterskor. Sökresultaten visade att det 

fanns gott om studier från hela världen när det handlar om våldsutsatta kvinnor som är 

gravida, missbrukare eller HIV-smittade. Däremot verkar det finnas en lucka i 

forskningsarbete som handlar om sjukvårdens bemötande av kvinnor som utsätts för våld i 

nära relationer vilket är en svaghet för vår litteraturstudie. Detta medförde att det underlaget 

för litteraturstudien blev begränsat. En av studierna var 20 år gammal (McCauley et al., 

1998), vilket ses som en svaghet. Dock gjordes bedömningen att själva upplevelsen kanske 

inte skiljer sig åt över tid. Detta styrker att det finns ett behov av ny forskning inom området.  

 

Uppsatsförfattarna har gemensamt genomfört kvalitetsbedömningen av studierna för att kunna 

göra en likvärdig bedömning av alla utvalda studier. Det fanns vissa svårigheter i 

kvalitetsbedömningen av de studier som valdes för vidare granskning. Den kvalitetsmall 

(SBU, 2014), som valdes hade flera frågor som var svåra att besvara och även frågor som inte 

bedömdes vara relevanta för denna litteraturstudie. Till exempel hade inte författarna till de 

utvalda studierna nämnt sin egen förförståelse vilket anses vara en svaghet då det kunde ha 

påverkat resultatet. Frågorna i granskningsmallen utvärderades för att sedan kunna genomföra 

granskningar av studierna rättvist, vissa frågor beslutades ge noll poäng oavsett svar när 

övriga frågor gav ett poäng vid varje “ja”. Exkludering av vissa frågor kan ha påverkat 
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kvalitetsgranskningen då det gjorde att studier kunde bedömas ha en hög kvalitet trots att de 

inte innehöll alla kriterier som ingår i mallens kriterier. Kvalitetsgranskningen bidrog till att 

antalet studier minskade och resulterade i att tolv studier till slut valdes.  

Fribergs (2017) analysmetod för att skriva en litteraturstudie användes då den bedömdes vara 

lämplig för att få en helhetsförståelse för de upplevelser som skulle studeras. Kvalitativa 

studier är användbara när det är människors upplevelser som ska studeras (Friberg, 2017). En 

fråga med givna svarsalternativ lämnar inte utrymme för andra svar än de som förväntas.  

 

Kvalitativa intervjustudier innefattar av praktiska skäl inte så stora antal svaranden som en 

enkätstudie kan göra vilket ger ett mindre underlag att arbeta med men det ger ändå en 

rättvisare bild när deltagarna fått svara med egna ord än om det skulle varit svarsalternativ. 

För att kunna identifiera vilket bemötande våldsutsatta kvinnor önskade av sjukvården så 

granskades studier som beskrev hur de hade blivit bemötta, där kvinnorna sedan fått svara på 

hur de istället velat ha det. De utvalda studierna har flera likheter i genomförandet, samtliga är 

kvalitativa intervjustudier som studerat kvinnor som befann sig i eller hade tagit sig ur 

våldsamma relationer. Kvinnorna hade utsatts för olika typer av våld vilket kan ha varit en 

fördel då olika upplevelser framkom genom den variationen. Förfrågan om deltagande i 

intervjuer hade gjorts på olika platser, till exempel på kvinnofridshem, kliniker för 

våldsutsatta, akutmottagningar eller vid besök hos egen husläkare. Studierna är utförda på 

olika platser i världen till exempel Nya Zeeland (Koziol-McLain et al., 2008), USA (Chang et 

al., 2004; Dichter et al., 2015; Gerbert et al., 2008; Liebschutz et al., 2008; McCauley et al., 

1998; Yam, 2000; Zink et al., 2004), Mexico (Wallin Lundell et al., 2017), och Nederländerna 

(Lo Fo Wong et al., 2007; Prosman et al., 2012; Wester et al., 2007). Det önskade bemötandet 

skiljer sig enligt studierna inte beroende på i vilket land de är utförda. Det som däremot kan 

skilja sig åt är familjens och samhällets syn på denna typ av våld men själva upplevelsen är 

densamma. Därför anser vi att resultatet är överförbart till det svenska samhället och vården 

här även om det inte går att säga att alla våldsutsatta kvinnor vill ha samma bemötande, alla 

individer är olika vilket måste beaktas. Resultaten känns trovärdiga då de är återkommande i 

flera olika studier och även får stöd av NCK (2017) i rapporten “Uppsalamodellen”. 

Engagemanget för detta ämne uppstod efter uppsatsförfattarnas verksamhetsförlagda 

utbildning, då vi upplevde att sjuksköterskorna hade svårt att samtala kring våldsutsatthet. Det 

var sällan frågan om våld mot kvinnor i nära relationer uppkom inom hälso - och sjukvården 
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trots att frågan finns med i dokumentationssystemet som används. Det finns en förförståelse 

hos uppsatsförfattarna vilket kan ha påverkat hur resultatet har tolkats. 

 

4.3 Slutsats 

Det finns ett värde i att det framgår att alla patienter tillfrågas för att ingen ska känna sig 

dömd eller utpekad. Direkta frågor angående våldsutsatthet bör i första hand undvikas 

eftersom den som befinner sig i en våldsutsatt relation ofta inte själv uppfattar våldet som 

misshandel. Genom att ställa frågor i dialogform kommer våldsutsatthet kunna identifieras 

genom att personen får berätta med egna ord (Berglund & Witkowski, 2014). Det kan ta tid 

innan kvinnan kommer till insikt och förstår att det hon är/varit med om definieras som våld 

och även vilka konsekvenser det kan ge. Våldet fortsätter att påverka den utsatta kvinnan även 

efter att det upphört, vilket är något som inte ska glömma bort. Om vårdpersonal ställde 

frågan om våldsutsatthet till alla kvinnor skulle ämnet kunna bli lättare att prata om. 

Utbildning för alla vårdpersonal kring våld i nära relationer hade bidragit till en förbättring för 

de utsatta som då kunde mötts av en djupare förståelse. Det är viktigt att vårdpersonalen ser 

problemet trots att det är ett svårt och känsligt ämne. Studierna visade att bemötandet är 

otroligt viktigt för att de som utsätts för våld ska våga avslöja något. Hälso - och sjukvården 

kan göra skillnad för dessa våldsutsatta kvinnor, men det ställer en del krav på 

sjukvårdspersonalen såsom god kunskap om våld, lyhördhet och ett professionellt bemötande 

av kvinnorna. Det behövs därmed fortsatt forskning kring våld i nära relationer, både kring 

bemötande och omhändertagande.
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6. BILAGOR 
  

  

Bilaga 1. Översiktstabell valda studier 

Studie Titel  Metod Syfte Resultat Kvalitetsnivå 

Chang, Cluss, 

Ranieri, 

Hawker, 

Buranosky, 

Dado, McNeil 

and Scholle. 

USA, (2005) 

”Health care 

interventions 

for intimate 

partner 

violence: What 

women want” 

Kvalitativ studie 

med 21 deltagare 

Ta reda på vad 

våldsutsatta 

kvinnor vill ha för 

stöd av sjukvården 

Kvinnorna ville ha 

valfrihet och det 

var viktigt att 

bevara autonomin. 

Hög kvalité 

Dichter, 

Wagner, 

Goldberg and 

Iverson. USA, 

(2015) 

“Intimate 

partner 

violence 

detection and 

care in the 

veterans health 

administration: 

Patient and 

provider 

perspectives” 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 25 

deltagare   

Patient och 

vårdgivares 

perspektiv på 

identifiering av 

våld i nära 

relationer. Kunna ta 

fram 

rekommendationer 

för arbetssätt. 

  

Viktigt med 

screening av 

patienter för att 

finna de 

våldsutsatta. 

Hög kvalité 

Gerbert, 

Abercrombie, 

Caspers, Love 

and Bronstone. 

USA, (1999) 

“How health 

care providers 

help battered 

women: The 

survivor’s 

perspective” 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 25 

deltagare 

Beskriva 

kvinnornas egna 

erfarenheter av vad 

som var till hjälp 

när våldet 

uppdagades. 

  

Lyssna på kvinnan 

och 

uppmärksamma 

tecken på våld. 

Hög kvalité 

Koziol-

McLain, 

Giddings, 

Rameka and 

Fyfe. Nya 

Zeeland, 

(2008) 

“Intimate 

partner 

violence 

screening and 

brief 

intervention: 

Experiences of 

women in two 

New Zealand 

health care 

settings” 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 67 

deltagare. 

Upplevelser av 

screening för våld i 

nära relationer. 

  

Screening behövs 

för att få ett slut på 

våldet. 

Hög kvalité 



 

 
 

Liebschutz, 

Battaglia, 

Finley and 

Averbuch. 

USA, (2008) 

”Disclosing 

intimate 

partner 

violence to 

health care 

clinicians-

What a 

difference the 

setting makes: 

A qualitative 

study” 

Kvalitativ studie 

med 27 deltagare 

För och nackdelar 

med att avslöja 

våld. 

Bemötande och 

trygghet och 

alternativ var 

viktigt för 

kvinnorna. 

Hög kvalité 

Lo Fo Wong, 

Wester, Mol, 

Römkens, 

Hezemans and 

Lagro-Janssen. 

Nederländerna, 

(2007) 

“Talking 

matters: 

Abused 

women’s views 

on disclosure 

of partner 

abuse to the 

family doctor 

and its role in 

handling the 

abuse 

situation” 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer med 36 

deltagare 

Kvinnors 

erfarenheter av att 

avslöja våld i nära 

relationer till sin 

husläkare. 

  

Våldsutsatta 

kvinnor vill ha ett 

empatiskt och 

tillåtande 

bemötande för att 

berätta om våldet. 

  

Hög kvalité 

McCauley, 

Yurk, Jenckes 

and Ford. 

USA, (1998) 

“Inside 

“Pandora’s 

box” Abused 

women’s 

experiences 

with clinicians 

and health 

services” 

Kvalitativ studie 

med 21 deltagare 

Misshandlade 

kvinnors 

erfarenheter av vad 

som hjälper eller 

hindrar ett 

avslöjande av 

våldet. 

Kvinnorna 

upplevde sin egen 

skam som hinder 

och omtänksamhet 

som hjälpande 

egenskap hos 

vårdpersonal. 

Medelhög 

kvalité 

Prosman, Lo 

Fo Wong and 

Lagro-Janssen. 

Nederländerna, 

(2012) 

“Why abused 

women do not 

seek 

professional 

help: a 

qualitative 

study” 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 33 

deltagare 

Få insikt i 

våldsutsatta 

kvinnors möte med 

husläkaren. 

Kvinnorna behöver 

bättre insikt i 

våldets 

konsekvenser och 

sjukvården bättre 

kunskap kring våld 

och dess påverkan. 

Hög kvalité 



 

 
 

Wallin 

Lundell, Eulau, 

Bjarneby and 

Westerbotn. 

Mexico, (2017) 

“Women’s 

experiences 

with healthcare 

professionals 

after suffering 

from gender-

based violence: 

An interview 

study” 

Kvalitativ studie 

med 7 deltagare 

Hur kvinnor i 

Mexico som utsatts 

för våld upplever 

sina möten med 

sjukvården. 

  

Positiva och 

negativa 

upplevelser av 

möten i sjukvården. 

Hög kvalité 

Wester, Lo Fo 

Wong and 

Lagro Janssen. 

Nederländerna, 

(2007) 

“What do 

abused women 

expect from 

their family 

physicians? A 

qualitative 

study among 

women in 

shelter homes” 

Kvalitativ studie 

med 12 deltagare 

Vad våldsutsatta 

kvinnor förväntar 

sig av sin 

husläkare. 

  

Empati och att 

fråga är viktigare 

än att det är just 

husläkaren kvinnan 

möter. 

Hög kvalité 

Yam. USA, 

(2000) 

”Seen but not 

heard: 

Battered 

women’s 

perceptions of 

the ED 

experience” 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer med 12 

deltagare 

Beskriva 

misshandlade 

kvinnors 

erfarenheter av 

vårdpersonalens 

bemötande på 

akutmottagningen. 

  

Kvinnornas känslor 

under besöket 

identifierades. 

Anledningar till att 

våldet inte avslöjas 

framkom. 

Hög kvalité 

Zink, 

Jacobson, 

Regan and 

Pabst. USA,  

(2004) 

”Hidden 

victims: The 

healthcare 

needs and 

experiences of 

older women in 

abusive 

relationships” 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 34 

deltagare 

Äldre misshandlade 

kvinnors 

erfarenheter av 

sjukvården. 

  

Signaler på våld 

måste ses och 

tillfälle att 

diskutera det i 

enrum måste 

skapas. 

Medelhög 

kvalité 

  


